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บทสรุปผู้บริหาร

เนือ่ งในโอกาสที่ สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ดำ�ำเนินงานมาจนครบ 30 ปี ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
ร่วมกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PRD) ในสายงานกลยุทธ์องค์กรของ สวทช. ดำ�ำเนินการ
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงาน และการดำ�ำเนินโครงการวิจัยของ สวทช.
เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน ไม่ได้มีการบันทึกไว้
ในสือ่ ใด ๆ (tacit knowledge) อันเป็นความรูสำ้ ำ� คัญขององค์กร เพือ่ ประโยชน์ในการเรียนรู้
นำ�ำไปใช้ ต่อยอด และขยายผล ในการดำ�ำเนินงานให้เกิดผลที่ดีขึ้นสำ�ำหรับ สวทช. รวมถึง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ ในการพัฒนาคน กระบวนการ และองค์กร
เนื้อหาในหนังสือ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหาร สวทช. เป็นการถอด
บทเรียนองค์ความรูใ้ นการบริหารงานของผูบ้ ริหารระดับสูงของ สวทช. โดยใช้กระบวนการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ สวทช. จำ�ำนวน 20 คน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งมิติ
แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practice) แนวปฏิบัติที่ดี (good practice) และบทเรียน
(lesson learned) ในการบริหาร สวทช. และรวมทั้งมุมมองเกี่ยวกับการบริหาร และ
การดำ�ำเนินงานของสถาบันวิจัยระดับชาติ
ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ในการดำ�ำเนินโครงการวิจัยของ สวทช. เป็นการถอด
บทเรียนองค์ความรู้ในการดำ�ำเนินโครงการวิจัยเด่นของทีมวิจัย สวทช. ตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการ โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการดำ�ำเนินโครงการและวิธจี ดั การ รวมถึงปัจจัย
ความสำเร็็ จ ของโครงการ โดยการสัั ม ภาษณ์์ ทีี ม วิิ จัั ย ในโครงการวิิ จัั ย เด่่ น จำนวน
16 โครงการ ซึ่่�งคััดเลืือกผลงานเด่่นจากการคััดเลืือกในงาน Workshop: 30th NSTDA
Journey เมื่อวันที่ 7, 22 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเอกสารเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้อง

6

ส่่วนที่่� 3 องค์์ความรู้้�ในการบริิหารงานหน่่วยงานสถาบัันวิิจััยระดัับชาติิ: กรณีี
ศึกษาต่างประเทศ นำ�ำเสนอความรูป้ จั จัยความสำ�ำเร็จในการบริหารสถาบันวิจยั ระดับชาติ
ในต่างประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์ในการเรียนรูแ้ ละ
ประยุกต์ใช้ของ สวทช. หรือ สถาบันวิจัยในประเทศไทยที่สนใจ
ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ในการดำ�ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการ
บริหารงาน และการดำ�ำเนินโครงการวิจัยของผู้บริหารและบุคลากร สวทช. นำ�ำเสนอ
ประสบการณ์์ของทีีม STKS จากการทบทวนหลัังดำเนิินการกิิจกรรมการถอดบทเรีียน
องค์์ความรู้้� (After Action Review: AAR) เพื่่�อประโยชน์์ในพััฒนาปรัับปรุุง แนวทาง
การดำเนิินกิิจกรรมการถอดบทเรีียนองค์์ความรู้้�ในอนาคตของทีีม สวทช. ตลอดจน
สำหรัั บ หน่่ ว ยงานหรืื อ บุุ ค คลภายนอก สวทช. ที่่�ต้้ อ งการดำเนิิ น การกิิ จ กรรม
ถอดบทเรีียนองค์์ความรู้้�
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
มิถุนายน พ.ศ. 2564
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สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) คืือ หน่่วยงาน
วิิจััยและพััฒนาด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของประเทศ เป็็นหน่่วยงานของรััฐ
ภายใต้้การกำกัับของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.)
มีระบบการบริหารที่ไม่ใช่ระบบราชการ โดยอยู่ภายใต้การกำ�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
สวทช. ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดยยกฐานะมาจากสำ�ำนักงานคณะกรรมการ
พัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี (กพวท.) หรืื อ Science and Technology
Development Board (STDB) หน่่วยงานพิิเศษที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามข้้อตกลงระหว่่าง
รััฐบาลไทยกัับรััฐบาลสหรััฐอเมริิกา ผ่่านองค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศของ
สหรััฐอเมริิกา (U.S. Agency for International Development: USAID) ซึ่่�งได้้ลงนาม
ความร่่วมมืือด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ในการให้้ความช่่วยเหลืือเงิินกู้้�เพื่่�อการวิิจัยั
และพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแก่่ประเทศไทย จำนวน 50 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
โดยรวมหน่่วยงานวิิจััย 3 แห่่ง ซึ่่�งจััดตั้้�งขึ้้�นภายใต้้สำนัักงานปลััดกระทรวงวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี และพลัังงาน (ชื่่�อในขณะนั้้�น) เพื่่�อดำเนิินการและให้้การสนัับสนุุนการวิิจััย
พััฒนา และวิิศวกรรม ในสาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�มีคี วามสำคััญยิ่่�งต่่อการพััฒนา
ประเทศ คืือ
1. ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดตัง้ ขึน้ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 มีเป้าหมายหลักในการดำ�ำเนินงาน
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ (เอ็ ม เทค) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 มีเป้าหมายหลักในการดำ�ำเนินงานวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดตั้งขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 มีเป้าหมายหลักในการดำ�ำเนิน
งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
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ต่่อมามีีการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยอีีก 2 แห่่ง ภายใต้้ สวทช. คืือ
1.	ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (นาโนเทค) จััดตั้้�งขึ้้�นตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม พ.ศ. 2546 มุ่่�งวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้างความสามารถเทคโนโลยีี
ฐานด้้านนาโนเทคโนโลยีี
2.	ศููนย์์เทคโนโลยีีพลัังงานแห่่งชาติิ (เอ็็นเทค) จััดตั้้�งขึ้้�นตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 มุ่่�งวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสร้้างความสามารถเทคโนโลยีี
ฐานด้้านเทคโนโลยีีพลัังงาน
สวทช. มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาที่ สวทช. มีความ
เชี่ยวชาญให้แก่มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การร่วมวิจยั การรับจ้างวิจยั การให้คำำ� ปรึกษา และการแก้ไขปัญหา
อุตสาหกรรมและการเกษตร สวทช. มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ของประเทศและการรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัย
พััฒนา และสร้้างนวััตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น ด้้วยการปรัับปรุุงกลไกสนัับสนุุนการลงทุุนในด้้าน
นวััตกรรม การสร้้างความเชื่่�อมโยงกัับพัันธมิิตรให้้มีีการนำวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ไปใช้้ในภาคส่่วนต่่าง ๆ และการเพิ่่�มสมรรถภาพในการปรัับตััวขององค์์กรเพื่่�อรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาการดำ�ำเนินงาน 30 ปีที่ผ่านมา สวทช. มุ่งมั่นในการสร้างเสริม
การวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อให้เกิดการนำ�ำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ตอบโจทย์ของประเทศ การพัฒนากำ�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์จริง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำ�ำเป็น และการสร้างมาตรฐานการ
ทดสอบและตรวจวัดระดับอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำ�ำเนินงานทุกส่วน
สวทช. ยังคงมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า เราจะเป็น “พันธมิตรร่วมทาง
ที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ส่่วนที่่�

1
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ส่วนที่ 1
องค์ความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหาร สวทช.

เนือ้ หาในส่วนนี้ นำ�ำเสนอองค์ความรูใ้ นการบริหารหน่วยงานของผูบ้ ริหารระดับ
สูงของ สวทช. ประกอบด้วย ผูอำ้ ำ� นวยการและอดีตผูอำ้ ำ� นวยการ สวทช. รองผูอำ้ ำ� นวยการ
สวทช. สายงานต่าง ๆ ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อำ�ำนวยการ สวทช. และผู้อำ�ำนวยการศูนย์
วิจัย 4 ศูนย์ของ สวทช. ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ซึง่ มี
ความแตกต่างกันโดยพืน้ ฐานในขอบเขตบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารงาน เช่น ความแตกต่างของสายงานในการบริหาร และสาขาวิชาของงานวิจยั ของ
ศูนย์วจิ ยั ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการต่อภาพจิก๊ ซอว์องค์ความรู้ การบริหารงานสถาบันวิจยั
ให้ครอบคลุมมุมต่าง ๆ มากที่สุด โดยมีการจัดหมวดองค์ความรู้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

หลักคิดสำ�ำคัญในการบริหารงาน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการบริหารงาน
ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายในการบริหารงาน และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรที่สำ�ำคัญสำ�ำหรับการดำ�ำเนินงานวิจัย และแนวทางการบริหาร
ทรัพยากร
5. ตัวชีว้ ดั และการวัดผลความสำ�ำเร็จของการดำ�ำเนินงานวิจยั และการบริหารงาน
6. ปัจจัยแห่งความสำ�ำเร็จ
7. มุมมองและความเห็นต่อคำ�ำว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง”
8. กลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดผลงานวิจยั สูภ่ าคเอกชน
และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้จริง
9. กระบวนการส่งต่อความรู้ (knowledge transfer) ให้กับทีมงาน
10. มุมมองต่อ สวทช. และสถาบันวิจัยระดับชาติในอนาคต
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หลักคิดสำ�ำคัญในการบริหารงาน สวทช. ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน

หลักคิดสำ�ำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร สวทช. ที่กล่าวถึงมากที่สุด คือ
Nation First ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ค่านิยมหลัก (core values) และเป็นค่านิยมตัวแรกของ
สวทช. ที่กล่าวถึงการคำ�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ยึดติด
กับอัตตาของตัวเอง มีจติ สำ�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเสียสละ ค่านิยม
หลัักนี้้�สอดคล้้องและเห็็นพ้้องกัับ พระราชบััญญััติิพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
พ.ศ. 2534 ซึ่่�งเป็็น พ.ร.บ. ก่่อตั้้�ง สวทช. หรืือ การคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ของชาติิเป็็นหลััก
ขณะที่่�หลัักคิิดสำคััญอื่่�น ๆ ในการบริิหารงาน คืือ

•
•
•
•
•
•
•

การกำกัับกิิจการ (governance)
การทำ�ำงานเป็นทีม และมีเป้าหมายร่วมกัน
การมีวิสัยทัศน์ คิดก้าวหน้า และคิดภาพกว้างที่ร้อยเรียงกัน
การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และสื่อสารเป้าหมายนั้น
การรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และทำ�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมกับเรียนรู้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
PDCA (Plan-Do-Check-Act) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การสร้างความสมดุลในการบริหารงานและบริหารคน
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“ทำำ�ไมถึึงมีี สวทช. ต้้องย้้อนกลัับไปยััง พ.ร.บ. พัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี พ.ศ. 2534 ที่่�จัด
ั ตั้้�ง สวทช. เพราะคืือสิ่่�งที่่�บัน
ั ทึึกทางการ มีีการ
กล่่าวถึึง เจตนารมณ์์ของกฎหมายและองค์์กร รวมถึึงสถานการณ์์ของ
� หลัักสำำ�คััญ คืือ การต้้องสร้้างความสามารถให้้กับ
ประเทศไทยในสมััยนั้้น
ั
ประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี”
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�ำนวยการ สวทช.

เหตุผลและเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2534 คือ การทีร่ ฐั บาลจะนำ�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จำ�ำเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีีของภาครััฐและภาคเอกชน และพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี ข องประเทศ ให้้ เ กื้้�อหนุุ น การพัั ฒ นาประเทศอย่่ า งแท้้ จ ริิ ง การพัั ฒ นา
วิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี มิิได้้จำกััดอยู่่�เฉพาะการเสริิมสร้้างองค์์กรและกิิจกรรมด้้านวิิจััย
และพััฒนา หากต้้องเสริิมสร้้างกำลัังคน เสริิมสร้้างสมรรถนะทางวิิศวกรรมและเทคโนโลยีี
อื่่�น ๆ ตลอดจนการบริิหารทางเทคโนโลยีีด้้านต่่าง ๆ ไปพร้้อมกัันด้้วย จึึงจะสามารถนำ
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มาใช้้ปรัับปรุุงและพััฒนาการผลิิต การบริิการ และกิิจกรรม
ต่่อเนื่่�องต่่าง ๆ ทั้้�งทางอุุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้้�งช่่วยให้้ภาคการผลิิต สามารถ
รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องครอบคลุมกิจกรรมหลายประเภท
และอาศัยทุนจำ�ำนวนมาก การระดมทุนและการบริหารทุนเพื่อดำ�ำเนินกิจกรรมนี้ต้องใช้
ความชำ�ำนาญการพิเศษ ไม่อาจอาศัยองค์กรที่มีอยู่แล้ว แต่จำ�ำเป็นต้องมีองค์กรที่มีความ
เป็นอิสระและความคล่องตัวสูง ไม่ผูกพันไว้กับกฎระเบียบการปฏิบัติ และข้อบังคับปกติ
ของราชการ และรัฐวิสาหกิจ และเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความชำ�ำนาญในการปฏิบัติ
14

ภารกิจต่าง ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การบริหารมีประสิทธิภาพสูง สามารถดำ�ำเนินกิจกรรมให้เกือ้ หนุน
องค์กรต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และสามารถประสานการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้บรรลุประโยชน์สงู สุด
ต่อการพัฒนาประเทศ การส่งเสริม การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ครอบคลุมถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉพาะสาขา และการจัดตั้งองค์กรพิเศษอื่น เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉพาะด้านด้วย
“สวทช. เป็นสถาบันแห่งชาติ มีหน้าที่ดูแลประเทศ เรื่องสำ�ำคัญที่สุดคือ
สถาบันนี้มีอยู่ไม่ใช่เพื่ อให้สถาบันดีข้น
ึ แต่มีอยู่เพื่ อให้ประเทศดีข้น
ึ ”
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิ มพ์
รักษาการรองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัยและพั ฒนา

“สาระสำ�ำคัญของการมี สวทช. คือ การใช้วทยา
ิ
ศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบ
ั ภาคส่วนต่าง ๆ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคน โดยอาศัยการสร้างนวัตกรรมและการวิจัย หลักสำ�ำคัญประกอบ
การบริหารการวิจย
ั ในบริบทที่ สวทช. ต้องตระหนักถึง คือ ความร้อยเรียง
ของ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ จากการวิจัย”
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
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่ และไม่คดโกง หากคดโกงต่อให้ทำ�ำงาน
“ถ้าทำ�ำงาน 1. ต้องเป็นคนดี คนซือ
อย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์ และ 2. ต้องทำ�ำงานเพื่ อประเทศชาติ หลักคือ
่ อบ ถนัด และเป็นประโยชน์ตอ
ทำ�ำงานในสิ่งทีช
่ 3 สิ่ง คือ ครอบครัว สังคม
และประเทศ อันนี้สำ�ำคัญมาก ผมเคยพู ดเสมอว่าถ้าเราทำ�ำประโยชน์เพื่ อ
้ าซ้อนกันได้ แสดง
ครอบครัว เพื่ อสังคม และเพื่ อประเทศได้ แล้ว 3 วงนีม
ว่าประสบความสำ�ำเร็จในชีวิต”
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2541 - 2547)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์
แห่งชาติ (พ.ศ. 2529 - 2541)

หลักคิดสำ�ำคัญในการบริหารงาน ข้อที่ 2 คือ Governance หมายความถึง
การสร้างและการบริหารจัดการระบบงาน คน และทรัพยากร โดยคำ�ำนึงถึง คุณธรรม
นิติธรรม ยุติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
แต่ยังคงมีความคล่องตัวสำ�ำหรับการดำ�ำเนินงาน
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“Governance เป็นเรื่องสำ�ำคัญ เพราะถ้าระบบ governance ไม่ดีจะก่อ
ให้เกิดปัญหาตามมามากมาย governance มากกว่าแค่การทุจริตหรือ
ไม่ทุจริต ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ�ำ ความโปร่งใส การตรวจสอบได้
่ ใน สวทช. ให้ความสำ�ำคัญเรือ
่ ง governance และระบบ
และอีกมากมาย ซึง
่ นกลไก และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนัน
้ ใน สวทช.
เพื่ อขับเคลือ
จึ ง ถู ก ปลู ก ฝั ง ให้ มี อิ ส ระทางวิ ช าการและความคิ ด แต่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
governance และมีวินัย”
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�ำนวยการ สวทช.

งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพือ่ ตอบโจทย์หรือความต้องการทีม่ คี วามซับซ้อน จำ�ำเป็นต้องอาศัยการทำ�ำงาน
ร่วมกันของคนที่มีความรู้และความสามารถ ดังนั้น หลักคิดสำ�ำคัญในการบริหารลำ�ำดับ
ถัดมา คือ การทำ�ำงานเป็นทีมและการมีเป้าหมายร่วมกัน
ผูบ้ ริหารของ สวทช. ให้ความสำ�ำคัญเรือ่ งการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่
ให้บุคลากรมีโอกาสใช้ความสามารถและศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในภาพของทีมที่เข้าใจ
บทบาทหน้าทีร่ ว่ มกัน เพือ่ นำ�ำมาสูค่ วามเข้มแข็ง นอกจากนี้ การทำ�ำงานเป็นทีมไม่เพียงแต่
หมายความถึงการทำ�ำงานเป็นทีมภายในองค์กร แต่หมายความถึงการทำ�ำงานร่วมกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ภายนอกองค์กร โดยสิ่งสำ�ำคัญในการบริหารทีม คือ การต้องทำ�ำให้ทีมเข้าใจ
โจทย์ ทิศทาง และเป้าหมายการดำ�ำเนินงานร่วมกันและตรงกัน ซึ่งทิศทางและเป้าหมาย
สำคััญที่่�มัักเน้้นย้้ำ คืือ หลัักการและเจตนารมณ์์ของ พ.ร.บ.พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี พ.ศ. 2534 และ ค่่านิิยมหลััก Nation First
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“ก่อนจะรับงานใด จะถามทีมก่อนว่าไปด้วยกันไหม โดยชี้แจงให้เห็นถึง
ประโยชน์ ซึ่งจะเน้นที่ Nation First ซึ่งเป็นค่านิยมหลักและค่านิยมแรก
ของ สวทช. เพราะบางงานที่เข้ามาไม่มี 3P (publication หรือ ผลงาน
ตีพิมพ์ , prototype หรือ ต้นแบบ, patent หรือ สิทธิบัตร) หรือ 3I
(investment หรือ การลงทุน, income หรือ รายได้, impact หรือ
ผลกระทบ) เสมอไป ถ้ าที ม พร้ อ มลุ ย เห็ น เป้ า หมายเดี ย วกั น ชั ด เจน
ไม่ว่าอุปสรรคอะไรเราก็ช่วยกันแก้ได้”
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร

่ ต่ละคนเก่งเพี ยงด้านเดียวไม่พอ จะต้องนำ�ำความเก่งนัน
้ มาประสาน
“การทีแ
กำ�ำลังกัน (synergy) เมื่อทีมเกิดขึ้นแล้วจะต้องพยายามทำ�ำให้ทีมเข้าใจ
โจทย์ตรงกัน และขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยกัน”
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
สายงานพั ฒนากำ�ำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทำ�ำงานเป็นทีม มีกลไกการดึงบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึง
การได้รับความเชื่อถือภายในองค์กร ซึ่งเรียกว่า “influencer” มาร่วมคิด ตัดสินใจ และ
วางแผนงานกับผู้บริหาร โดยแต่งตั้งเป็นคณะทำ�ำงานเพิ่มเติม
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“การเป็ น ผู้ อำ�ำ นวยการศู น ย์ วิ จั ย ต้ อ งอาศั ย คณะในการบริ ห ารจั ด การ
่ ล่าวถึงคือคณะทีแ
่ ต่งตัง
้ เพิ่ ม
จะไม่มก
ี ารใช้คนเดียวในการตัดสินใจ คณะทีก
้ มา ซึง
่ ประกอบด้วยบุคลากรทีม
่ ค
ขึน
ี วามรู้ มีประสบการณ์ และได้รบ
ั ความ
่ ถือและศรัทธาจากในทีม ทีเ่ รียกกันว่า influencer ของทีม มาร่วมด้วย
เชือ
ช่วยกันคิดและวางแผนงาน”
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ

หลัักคิิดสำคััญลำดัับถััดมา คืือ การมีีวิิสััยทััศน์์ การคิิดก้้าวหน้้า และการคิิด
ภาพกว้้ างที่่�มีี ค วามเชื่่�อ มโยงและร้้อ ยเรีีย งกััน การบริิหารงานจะต้้องคิิดและเห็็น
ภาพใหญ่่และกว้้างขึ้้�นในระดัับองค์์กร ระดัับกระทรวง และระดัับประเทศ โดยร้้อยเรีียงกััน
(alignment) รวมถึึงการมีีข้้อมููลว่่าใครทำอะไรและอยู่่�ที่่�ไหน ปััญหาทั้้�งหมดคืืออะไร
สาเหตุุของปััญหาคืืออะไร และการแก้้ปััญหามีีกี่่�แนวทาง แต่่ละแนวทางเป็็นอย่่างไร
เพื่่�อให้้ทราบว่่าการบริิหารงานจะต้้องต่่อจิ๊๊�กซอว์์อย่่างไร ตลอดจนการมีีกรอบความคิิด
ของการคิิดก้้าวหน้้าหรืือก่่อนคนอื่่�น ๆ (one step ahead) และเป็็นผู้้�นำ ทั้้�งนี้้�เมื่่�อคิิด
และเห็็นภาพการทำงานแล้้ว ก็็ต้้องมีีการกำหนดเป้้าหมายที่่�ชััดเจน และมีีการสื่่�อสาร
เป้้าหมายดัังกล่่าวแก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและเห็็นภาพเป้้าหมายตรงกัันใน
การดำเนิินงาน ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับหลัักคิิดการทำงานเป็็นทีีม
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“สมัยเป็นนักวิจัย ต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในฐานะนักวิจัย เมื่อเป็นผู้
บริหารศูนย์วจ
ิ ย
ั ก็ตอ
้ งเข้าใจบทบาทและหน้าทใี่ นฐานะผูบ
้ ริหารสถาบันวิจย
ั
และพั ฒนา แต่ทั้งหมด มองเรื่องวิสัยทัศน์เป็นเรื่องสำ�ำคัญ คือ ต้องมี
วิ สั ยทั ศ น์ จะใหญ่ ห รื อ เล็ ก แค่ ไ หนต้ อ งมี วิ สั ยทั ศ น์ ต้ อ งทำ�ำงานที่ เ ป็ น
ประโยชน์กบ
ั ประเทศ และต้องทำ�ำให้สำ�ำเร็จ ถ้าลงมือทำ�ำแล้วต้องมองให้ไกล
และไปให้ถึง วิสัยทัศน์น้ใี ช้ได้ในทุกระดับ”
ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และ อดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(พ.ศ. 2543 - 2551)

“การบริหารงานและบริหารองค์กร ขอบเขตที่คิดต้องใหญ่ขึ้นในระดับ
องค์กร กระทรวง และประเทศ ทุกอย่างต้อง align กันหมด คำ�ำสำ�ำคัญ
คือ alignment ต้องรู้ว่าเราคือคนคนหนึ่งในองค์กร และคนคนหนึ่งของ
ประเทศ แล้วเราอยู่กับ Nation First เพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีเป้าหมาย
่ �ำต้องร้อยเรียงเข้าไว้กบ
ของประเทศเป็นธง โดยงานทีทำ
ั ประโยชน์ตอ
่ สังคม
และประเทศให้ได้”
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
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“หลักสำ�ำคัญในการดำ�ำเนินงาน คือ การกำ�ำหนดเป้าหมายและสิ่งที่จะนำ�ำไป
่ ง และการประเมิน
้ ได้ การพยายามทำ�ำให้เกิดความต่อเนือ
สู่ความสำ�ำเร็จนัน
ผลเพื่ อสะท้อนสิ่งที่ได้ดำ�ำเนินการ”
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
(ผู้อำ�ำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร)

หลักคิดสำำ� คัญลำ�ำดบั ถัดมา คือ การรูบ้ ทบาทหน้าที่ การมีความรับผิดชอบ และ
การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมกับการเปิดกว้างทางความคิดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและแนวทาง
การทำ�ำงาน ซึง่ ผูบ้ ริหารของ สวทช. เน้นการมีวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA คือ
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำ�ำเนินการให้
เหมาะสม) โดยต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง (continuous improvement)
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำ�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น
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“เวลาทำ�ำงานจะดูเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กร
พยายามทำ�ำบทบาทหน้าที่ให้ดีที่สุด ตีบทให้แตก เรียนรู้สิ่งที่ทำ�ำและผล
ที่เกิดขึ้น จากนั้นนำ�ำมาปรับปรุงให้ดีย่ง
ิ ขึ้น เพื่ อนำ�ำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้
ให้ดท
ี ส
ี่ ุดเท่าที่จะเป็นได้ เป้าหมายหลักของ สวทช. คือ การสร้างสมรรถนะ
้ นีใ้ นการบริหารต้องดูแลและพั ฒนาคน และ
ความสามารถของประเทศ ทัง
จัดระบบที่เอื้อให้คนสามารถทำ�ำงานได้ดีที่สุด 2 สิ่งนี้ต้องไปด้วยกันและ
พร้อมกัน”
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2547 - 2553)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
(พ.ศ. 2535 -2542)

“แนวทางการทำ�ำงาน คือ การทำ�ำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ำได้ ต้องสื่อสาร
โจทย์ของงานกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานให้ชัดเจน กำ�ำหนดเวลาส่ง
้ โดยทำ�ำทุกอย่างอย่าง
งาน มีวธ
ิ ก
ี ารติดตามงาน และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน
ตั้งใจ ซึ่งเป็นหลักการทำ�ำงานที่เรียกว่า Plan-Do-Check-Act (PDCA)
หลักการนี้เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วไปยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางหลัก
ที่จะช่วยป้องกันปัญหาการสู ญเสียบุคลากรสำ�ำคัญ จึงเป็นสิ่ งสำ�ำคัญที่
่ ง และต้องมีการสื่อสาร
ผูบ
้ ริหารต้องดำ�ำเนินการตาม PDCA อย่างต่อเนือ
กับทีมงานอยู่เป็นประจำ�ำ เพื่ อความมุ่งมั่นของทีมงานในการทำ�ำงาน”
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2553-2559)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
(พ.ศ. 2541-2549)
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หลักคิดสำ�ำคัญในการบริหารงานข้อสุดท้าย คือ การสร้างความสมดุลในการ
บริหารงานและบริหารคน ผูบ้ ริหารต้องสร้างและจัดระบบงานทีด่ ี คล่องตัว และโปร่งใส
เพือ่ เอือ้ ต่อการดำ�ำเนินงานของบุคลากร ผูบ้ ริหารต้องทำ�ำให้บคุ ลากรเห็นภาพและเป้าหมาย
ของการดำ�ำเนินงานตรงกันและไปในทิศทางเดียวกัน และต้องช่วยผลักดันและสนับสนุน
ให้เกิดการขับเคลื่อน โดยการใช้ประสบกาณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา พร้อมกันนี้
ต้องดูแลบุคลากรและทำ�ำให้บคุ ลากรให้ใจทีจ่ ะทำ�ำงานเพือ่ องค์กรและประเทศ ต้องบริหาร
จัดการและสนับสนุนให้บคุ ลากรแสดงศักยภาพและความสามารถของตนออกมาให้เต็มที่
เพื่อการทำ�ำงานร่วมกัน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อการบูรณาการความรู้
และความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของการดำ�ำเนินงาน
“ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น วิ จั ย คื อ ผู้ จั ด ระบบงาน ผู้ ใ ห้ ค วามสะดวก ผู้ ใ ห้
การสนับสนุนผู้ที่ร่วมงาน เพื่ อให้สามารถทำ�ำงานที่รับผิดชอบได้อย่างดี
ผู้บริหารต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนักในรายละเอียด แต่ต้องคอยดูงาน
ที่จะไปสู่เป้าหมายขององค์กรและผูบ
้ ริหารนโยบาย ในระดับต่าง ๆ ที่สำ�ำคัญ
ที่ สุ ด คื อ ประชาชน ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่จ ะได้ รั บ ผลจากการบริ ห ารขององค์ ก ร
ดังนั้นผู้บริหารต้องมีความพอดี ไม่ใกล้ชิดเกินไปจนเหมือนเข้าไปจัดการ
เรื่องต่าง ๆ จนผู้ท่ร
ี ับผิดชอบลำ�ำบากใจหรือทำ�ำงานไม่สะดวก แต่ก็ไม่ห่าง
จนเกินไป ต้องให้คำ�ำแนะนำ�ำ ให้ความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ รวมถึง
แจ้งเตือนเมื่อเกิดสัญญาณอันตราย”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
(พ.ศ. 2528 -2534)
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“ผู้บริหารต้องสร้าง พัฒนา และสะสมคนดีและเก่ง เพื่อทำ�ำงาน สร้างระบบ
งานที่คล่องตัว และโปร่ งใส และสร้ า งบรรยากาศให้ เ กิ ด ความสามั ค คี
ในการทำ�ำงานร่วมกัน”
ดร.หริส สูตะบุตร
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(พ.ศ. 2530 - 2542)
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วิิสััยทััศน์์ของผู้้�บริิหารในการบริิหารงาน

วิสยั ทัศน์หลักทีสำ่ ำ� คัญในการบริหารงานสถาบันวิจยั ระดับชาติ คือ การสร้างและ
รักษาพันธมิตรร่วมทางทีด่ ี เนือ่ งจากไม่มใี ครและองค์กรใดสามารถทำ�ำงานทัง้ หมดได้เพียง
ลำ�ำพัง
“เราไม่เดินคนเดียว โลกยุคปัจจุบันต้องร่วมมือกัน เพราะแต่ละคนมีจุด
เด่นของตนเอง เราต้องทำ�ำงานกับพั นธมิตร เช่น เอกชน มหาวิทยาลัย
และเกษตรกร เพื่อให้ผลงานเกิดการนำ�ำไปใช้จริงและต่อยอดได้ ตามพันธกิจ
สวทช. ที่ว่า พั นธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร
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วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการบริหารงานสถาบันวิจัยระดับชาติลำ�ำดับถัดมา คือ
การพิจารณาโจทย์ แผน หรือนโยบายของประเทศ และการดำ�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองโจทย์ แผน หรือนโยบายดังกล่าว บนฐาน
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน พร้อมการวางกลยุทธ์ที่ดี กับชุดคำ�ำถาม “หน้าที่คืออะไร
ทำ�ำไปเพื่ออะไร ทำ�ำเพื่อใคร จะทำ�ำอะไรที่ดีที่สุด และจะทำ�ำอย่างไร ด้วยกลยุทธ์ใด”
“คำ�ำว่า วิสัยทัศน์ จะต้องเกิดจาก ภารกิจ (mission) 1. ต้องถ่องแท้ก่อน
ว่าหน้าที่ของเราทำ�ำอะไร สิ่งที่คิดและเรียนรู้มาตลอด และอยู่กับผู้บริหาร
ทุกท่าน คือ เราทำ�ำหน้าที่เพื่ อชาติ 2. ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราควรจะทำ�ำคืออะไร
่ งจากองค์กรของเราทำ�ำเพื่ อชาติ เราเอาคำ�ำว่า “ชาติ” มานำ�ำ ฉะนัน
้ ต้อง
เนือ
รู้ ว่ า เราจะทำ�ำอะไร และอะไรคื อ สิ่ ง ที่ เ ราทำ�ำได้ ดี ที่ สุ ด ด้ ว ยความชำ�ำนาญ
ไม่ใช่ทำ�ำทุกเรื่องแล้วทำ�ำไม่ได้ดี เราจะต้องเลือกทำ�ำในสิ่งที่เราทำ�ำได้ดีที่สุด
3. ต้องวางกลยุทธ์ ที่จะทำ�ำให้ไปสู่เป้าหมายตามหน้าที่นั้นให้ได้ แล้วต้อง
ทำ�ำให้ทันเวลา
ในฐานะผู้้�บริิหารจะต้้องตอบว่่าหน้้าที่่�คืืออะไร ทำำ�ไปทำำ�ไม ทำำ�ให้้ใคร แล้้วจะ
� ุด แล้้วทำำ�อย่่างไร ด้้วยกลยุุทธ์ไ์ หน สิ่่�งสำำ�คััญในการบริิหารมีี
ทำำ�อะไรที่่�ดีที่่
ี สุ
3 เรื่่�องคืือ 1. บุุคลากร (people) 2. กระบวนการ (process) 3. ทรััพยากร
(resource) ที่่�จะต้้องทำำ�เพื่่� อให้้ประสบความสำำ�เร็็จและทัันต่่อเวลา อีีกทั้้�ง
ต่่อให้้เรารู้้�จัักตััวเอง รู้้�จัักวิิธีีที่่�จะเดิิน รู้้�ว่่าจะต้้องทำำ�อะไร เป้้าหมายอยู่่�
ตรงไหน แต่่เราทำำ�งานตััวคนเดีียวไม่่ได้้ และเรายัังต้้องแข่่งกัับเวลา ดัังนั้้�น
ปััจจััยที่่�สำำ�คััญมาก คืือ พัั นธมิิตร ทำำ�อย่่างไรเราจะมีีเพื่่� อนที่่�จะมาช่่วยกััน
ทำำ�งานให้้ทัน
ั เวลาและทุุกคนมีีความสุุข ทุุกคนได้้รับ
ั ประโยชน์์สำำ�เร็็จร่ว่ มกััน”
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
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วิสัยทัศน์ของการบริหารงานสถาบันวิจัยระดับชาติ ยังรวมถึง

•
•
•
•

การมองเห็นภาพระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร หน่วยงาน
ระดับสูงที่กำ�ำกับดูแลองค์กร และประเทศ ตลอดจนภูมิภาค
การทำให้้ผลงานวิิจัยั และพััฒนาขององค์์กร ถููกนำไปใช้้ประโยชน์์จริิงได้้มาก
ที่่�สุุด รวมถึึงการสร้้างผลกระทบทั้้�งเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคมแก่่ประเทศจาก
ผลงานและนวััตกรรมจากการวิิจััยและพััฒนา
การให้คำ�ำแนะนำ�ำ และกลไกเชิงนโยบายระดับชาติ ต่อผู้บริหารประเทศ
การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำ�ำไม่เพียงในระดับชาติ แต่หมายความถึงในระดับ
อาเซียนและเอเชีย จากปริมาณและคุณภาพของผลงาน ชื่อเสียง และ
ผลกระทบที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจจากผลงานวิจัยและพัฒนา

“ความเป็นแห่งชาติ ผมมอง 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ ความสามารถที่จะ
ช่วยชี้นำ�ำและให้คำ�ำแนะนำ�ำและกลไกเชิงนโยบายระดับชาติตอ
่ ผูบ
้ ริหารประเทศ
ผมมักพู ดถึงคำ�ำว่า เทคโนโลยีที่เหมาะสม (appropriate technology)
มากกว่าความพยายามในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ (new-technology) เราจำ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
หรือ เทคโนโลยีใหม่ แต่เทคโนโลยีท่สำ�ำ
ี คัญกว่า คือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเด็นที่ 2 คือ การเป็นตัวแทนระดับชาติในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ให้คำ�ำแนะนำ�ำทีเ่ หมาะสมต่อการพั ฒนา และต้องมีความสามารถในการทำ�ำให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศทำ�ำงานร่วมมือกัน ในยุคปัจจุบันอย่าใช้คำ�ำว่า
แข่งขันกัน (competition) ต้องเปลี่ยนเป็นร่วมมือกัน (collaboration)
อันนี้เป็นหัวใจ ซึ่งถ้าทำ�ำจุดนี้ได้ พละกำ�ำลังก็จะสู ง การตอบโจทย์ความ
ต้องการก็จะชัดเจน การพั ฒนาประเทศก็จะก้าวไปได้ดี”
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(พ.ศ. 2550 - 2558)
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ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายในการบริหารงาน
และแนวทางการจัดการ

ภาพที่ 1 ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายในการบริหารงานสถาบันวิจัย
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การบริิ ห ารงานสถาบัั น วิิ จัั ย ระดัั บ ประเทศ ต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หา อุุ ป สรรค
หรืือความท้้าทายหลายมิิติิและหลายระดัับ ซึ่่�งสามารถสรุุปและจััดกลุ่่�ม ดัังภาพที่่� 1
ความท้าทายแรกของสถาบันวิจัย โดยเฉพาะสำ�ำหรับนักวิจัย คือ การตั้งโจทย์
วิจยั ทีส่ ามารถตอบทัง้ passion หรือ ความปรารถนาและหลงใหลของตัวเอง และตอบ
mission หรือพันธกิจขององค์กร การตั้งโจทย์วิจัยที่ใช่ ซึ่งหมายถึง สังคมหรือประเทศ
มีความต้องการจริงและสามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นักวิจัยต้องศึกษา
ข้้อมููลและพููดคุุยกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้องจำนวนมาก เมื่่�อได้้โจทย์์แล้้วเริ่่�มต้้นลงมืือทำงานในห้้อง
ทดลองก็็ไม่่ได้้หมายความว่่างานวิิจััยนั้้�นจะไปถึึงผู้้�ใช้้เสมอ เพราะงานวิิจััยในสเกล
ขนาดเล็็กในห้้องทดลอง การจะนำไปผลิิตแล้้วใช้้ได้้จริิงมีีขั้้�นตอนอีีกมากมาย และต้้อง
อาศััยการเชื่่�อมโยงขององค์์ประกอบที่่�จะทำให้้ผลงานวิิจััยสามารถนำไปใช้้งานในเชิิง
พาณิิชย์์ได้้อีีกหลายปััจจััยมาก
ในยุคแรกของการก่อตั้ง สวทช. หนึ่งในความท้าทายคือ การสร้างความเข้าใจ
ของคนหรือองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการดำ�ำเนินงานของ สวทช. เช่น สวทช. ทำ�ำงาน
แบบไหน และ สวทช. จะให้การสนับสนุนวิจัยผ่านการให้ทุน หรือ สวทช. จะดำ�ำเนินการ
วิจัยด้วย
“สวทช. จััดตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมาย คืือ พ.ร.บ. พัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี พ.ศ. 2534 ซึ่่�งสามารถให้้ สวทช. ทำำ�ได้้ทั้้�งการให้้ทุุนสนัับสนุุน
การวิิจัย
ั และการทำำ�งานวิิจัย
ั ด้้วยการมองเห็็นว่่าถ้า้ ทำำ�ทั้้�ง 2 อย่่างได้้เหมาะสม
ก็็จะเป็็นเรื่่�องที่่�ดีี ในปััจจุุบัันเป็็นที่่�น่่าสนใจว่่าการที่่� สวทช. ทำำ�เช่่นนี้้�ทำำ�ให้้
มีีพัันธมิิตร เป็็นเรื่่�องที่่�ดีี สนัับสนุุนกัันและกััน”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541)
และอดีีตผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ
(พ.ศ. 2528 - 2534)
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ตลอดระยะเวลาการดำ�ำเนินงาน 30 ปี ของ สวทช. มีการเปลี่ยนแปลงสำ�ำคัญ
หลายเรื่อง นำ�ำมาซึ่งความท้าทายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของการบริหาร
จัดการภายใน เช่น การนำ�ำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 มาใช้เป็น
แนวทางในการบริิหารจััดการเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในคุุณภาพและมาตรฐานการทำงาน
ของ สวทช. การวางแผนกลยุุทธ์์แบบกลุ่่�มพัันธมิิตร (Strategic Planning Alliance: SPA)
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงการบริิหารจััดการ จากการจััดการแบบไซโล (silo) หรืือ แบบแยกส่่วนของ
แต่่ละศููนย์์วิจัิ ยั สู่่�การบริิหารจััดการแบบโปรแกรมวิิจัยั (program-based management)
และร่่วมประสาน (matrix organization) ที่่�เน้้นการทำงานเชื่่�อมโยงกัันของแต่่ละศููนย์์
และการสร้้างภาวะผู้้�นำร่่วม (collective leadership) รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงเป็็น
กลุ่่�มภารกิิจ ซึ่่�งการจััดการความท้้าทายนี้้�จำเป็็นต้้องอาศััยกลไกของการสื่่�อสาร การพููดคุยุ
และการทำความเข้้าใจ โดยเฉพาะการมีีผู้้�ขัับเคลื่่�อนหลััก (main driver) เพื่่�อสร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลง
ประเด็นถัดมา คือ การออกแบบโครงสร้าง กระบวนการ และตัวชีว้ ดั ทีส่ อดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งแนวทางการจัดการประเด็นนี้ คือ 1. การปรับ
กรอบความคิดเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำ�ำหนดวิสัยทัศน์ 2. การปรับโครงสร้าง
สายสนัับสนุุนวิิจััยเพื่่�อให้้ทำงานสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะ
ทีีมงานด้้านกลยุุทธ์์ที่่�จะต้้องทำงานร่่วมกัับผู้้�บริิหารในการกำหนดวิิสััยทััศน์์ และแผน
กลยุุทธ์์องค์์กร 3. การพััฒนา ทีีมงานด้้านบริิหารทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนา
และเพิ่่�มขีีดความสามารถและศัักยภาพของบุุคลากร และ 4. การปรัับกระบวนการ
ดำเนิินงาน ด้้วยการดึึงบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ และได้้รัับความเชื่่�อถืือภายใน
องค์์กร ซึ่่�งเรีียกว่่า “influencers” มาร่่วมคิิด ตััดสินิ ใจ และวางแผนงานกัับผู้้�บริิหาร โดย
แต่่งตั้้�งเป็็นคณะทำงานเพิ่่�มเติิม
ความท้าทายสำ�ำหรับสถาบันวิจยั ซึง่ มีคนเก่ง และมีความสามารถจำ�ำนวนมาก คือ
การทำ�ำอย่างไรเพื่อให้ความเก่งในระดับบุคคลสามารถประสานกำ�ำลังและเสริมฤทธิ์
ซึง่ กันและกัน (synergy) รวมเป็นความเก่งและความสามารถขององค์กร ต้องรวมพลัง
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กันเพื่อไปสู่จุดหมายขององค์กรร่วมกันที่ทุกคนประสบความสำ�ำเร็จ หรือบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน
ความท้าทายถัดมา โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ คือ การทำ�ำให้คนทำ�ำงานเห็น
ภาพรวมร่วมกัน เห็นว่าคนอืน่ ในองค์กรกำ�ำลังทำ�ำอะไรอยู่ ในทำ�ำนองเดียวกันเข้าใจว่าตัวเอง
อยูใ่ นส่วนใดในกระบวนการสายโซ่ของการดำ�ำเนินงาน ส่งผลให้เกิดการทำ�ำงานและผลลัพธ์
ของการทำ�ำงานแบบต่อเนื่องร้อยเรียงกัน โดยสิ่งสำ�ำคัญสำ�ำหรับการจัดการความท้าทายนี้
คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการทำ�ำงานเป็นทีม การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
และความร้้อยเรีียงกัันของการดำเนิินงาน เปรีียบเหมืือนกัับการรวมกัันของนัักดนตรีีและ
เครื่่�องดนตรีี ในวงออร์์เคสตรา (orchestra) โดยวาทยากร (conductor) ของวงต้้องรู้้�จักั
และเข้าใจนักดนตรีและเครื่องดนตรีว่านักดนตรีคนใด และเครื่องดนตรีชิ้นใดที่ควรเล่น
ในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อให้เกิดเป็นเพลงที่ไพเราะ
ไม่เพียงแต่ความท้าทายภายในองค์กร การเปลีย่ นแปลงภายนอกทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
รวดเร็ว เป็นโจทย์สำ�ำคัญที่ท้าทายความสามารถในการดำ�ำเนินงานของสถาบันวิจัย เช่น
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงความสำ�ำเร็จขององค์กรในอดีตอาจไม่สามารถการันตีวา่ ความ
สำ�ำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคต อีกทั้งการแข่งขันในปัจจุบันนอกจาก
จะอาศัยความเก่งและความสามารถแล้ว ยังต้องอาศัยความเร็วด้วย ดังนั้น สถาบันวิจัย
จำ�ำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันวิจัยจำ�ำเป็นจะต้อง
พยายามสร้างและผลักดันขีดความสามารถของนักวิจัย ระบบบริหารงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ และเทคโนโลยีให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
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“ปัจจุบันเราอยู่บนความท้าทายหลายเรื่อง เช่น COVID-19 ซึ่งเป็นความ
ท้าทายทง
ั้ ในระดับประเทศและระดับโลก ทำ�ำให้เทคโนโลยีมก
ี ารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเพื่ อที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ทันท่วงที เรื่องนี้เป็นความ
ท้าทายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจย
ั อย่างมาก สถาบันวิจยจ
ั ะปรับตัวเอง
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และงานวิจัยที่สร้างขึ้น
จะทำ�ำอย่างไรให้แล้วเสร็จโดยไวและทันต่อเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์และ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็ว สถาบันวิจัยก็จะต้องทำ�ำงานให้เร็ว
้ หรือ
ตามการเปลี่ยนแปลง และต้องมองอนาคตด้วยว่าอะไรกำ�ำลังจะเกิดขึน
เข้ามา”
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

“เทคโนโลยีกา้ วไปอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะช่วง 5 ปีหลัง และในอีก 10
่ า้ วไปไวอย่างกับติดจรวด เหตุการณ์ในโลกทัง
้ ด้าน
ปีขา้ งหน้า จะเป็นยุคทีก
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการเกิดโรคระบาดร้ายแรง...สถาบันวิจัยจะ
ต้องสร้างความสามารถของนักวิจัย และระบบบริหารงานวิจัยของหน่วย
งานให้ไปได้เร็ว ไปได้ทัน และไม่ตกหล่นในเทคโนโลยีท่ม
ี ีความสำ�ำคัญ”
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
ที่ปรึกษาผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
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ลำ�ำดับถัดมา คือ ความเสี่ยงที่มาจากความสำ�ำเร็จขององค์กร เมื่อองค์กร
มีผลสัมฤทธิ์ออกมา ทำ�ำให้เริ่มเป็นที่รู้จักและเชื่อถือจากภายนอก ก็อาจจะถูกมอบหมาย
ภาระงานต่าง ๆ มากมายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำ�ำให้องค์กรมีภาระงานมากขึ้นและ
หลากหลายยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักวิจัยไม่สามารถคิดและดำ�ำเนินงานขนาดใหญ่และใช้เวลา
มาก เพื่อให้มีงานเผยแพร่ออกมาต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นนี้เป็นโจทย์ของผู้บริหารองค์กรใน
การสร้างสมดุลเกี่ยวกับภาระงานขององค์กร
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ทรัพยากรที่สำ�ำคัญสำ�ำหรับการดำ�ำเนินงานของสถาบันวิจัย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

ทรัพยากรมนุษย์ (human resources)

3 ทรัพยากร
ที่สำ�ำคัญ
สำ�ำหรับ
สถาบันวิจัย

เครื่องมือ (materials and machines)
ทรัพยากรทางด้านการเงิน (financial resources)

ภาพที่ 2 ทรัพยากรที่สำ�คัญสำ�หรับการดำ�เนินงานของสถาบันวิจัย
ทรั พ ยากรสำ� ำ คั ญ สำ� ำ หรั บ สถาบั น วิ จั ย คื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (human
resources) เครื่องมือ (materials and machines) และ ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน (financial resources) ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยทรัพยากรที่สำ�ำคัญที่สุด
คือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีศีลธรรมและจริยธรรม)
“ทรั พ ยากรสำ�ำคั ญ สุ ด คื อ คน โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
ความรู้อย่าง สวทช.”
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
สายงานพั ฒนากำ�ำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถาบันวิจัยระดับประเทศ เช่น สวทช. หัวใจขององค์กร และสินทรัพย์
(asset) สำ�ำคัญขององค์กร คือ ทรัพยากรมนุษย์ (human resources) ซึ่งต้องการ
คนดีี คนเก่่ง คนมีีคุุณภาพและศัักยภาพ คนมีีศีลี ธรรมและจริิยธรรม โดย สวทช. เป็็น
หน่่วยงานของรััฐภายใต้้ระบบราชการ จััดตั้้�งขึ้้�น ตาม พ.ร.บ. พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี พ.ศ. 2534 แม้้ สวทช. จะรัับงบประมาณส่่วนหนึ่่�งจากรััฐบาล แต่่ก็็ต้้องจััดหา
รายได้้เองส่่วนหนึ่่�งสำหรัับการดำเนิินงาน การจะจััดหาทั้้�งงบประมาณและรายได้้เข้้ามา
ได้้นั้้�นจำเป็็นต้้องมีีผลผลิิต (output) ผลลััพธ์์ (outcome) และผลกระทบ (impact) จาก
การดำเนิินงานปรากฏแก่่ภายนอก ดัังนั้้�นจำเป็็นต้้องอาศััยนัักวิิจัยั ที่่�ดีีและเก่่ง และมีีกรอบ
ความคิิด (mindset) แบบนัักวิิชาการและผู้้�ประกอบการสมััยใหม่่ สามารถมองเห็็นภาพ
ว่่าสิ่่�งที่่�กำลัังวิิจััยและพััฒนามีีแนวทางการส่่งมอบตลาด และทำให้้เกิิดอุุตสาหกรรมและ
ผลกระทบได้้อย่่างไร
สิ่่�งหนึ่่�งในการสะท้้อนศัักยภาพของทรััพยากรมนุุษย์์ คืือ ศัักยภาพในการหา
ทรััพยากรเงิิน ถ้้าองค์์กรมีีคนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ก็็จะสามารถมองหาและดึึงเงิินเข้้ามายัังองค์์กร
เมื่่�อมีีเงิินก็็จะต้้องมีีการบริิหารจััดการว่่าจะดำเนิินการเรื่่�องใดและอย่่างไร ซึ่่�งต้้องอาศััย
คนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ ขณะเดีียวกััน เงิินเป็็นปััจจััยทำให้้องค์์กรมีีคน และมีีเครื่่�องมืือในการดำเนิิน
งานวิิจััย ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งทรััพยากรที่่�สำคััญสำหรัับการดำเนิินงานของสถาบัันวิิจััย
“คนที่ทง
ั้ ดีทง
ั้ เก่ง เปรียบเหมือนเพชร เป็นของหายาก ไม่พบได้ทวั่ ไป ต้อง
ค้นหา หาพบแล้ว ก็ตอ
้ งเจียระไน ให้เปล่งแสง คือ พั ฒนาให้เขามีศักยภาพ
ให้เขามีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่”
ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา
รองผู้้�อำำ�นวยการ สวทช.
กำำ�กัับและดููแลเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EECi)
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การบริหารคนเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ แนวทางการบริหารคน คือ ควรให้อสิ ระ
คนทำ�ำงานในการคิดและทำ�ำ โดยใช้ทกั ษะ ความรู้ และความสามารถของตนเอง ในทิศทาง
ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับทิศทางองค์กร ขณะเดียวกันก็ต้องพยายาม
เพิ่มศักยภาพ วิธีการหนึ่งคือการมอบหมายงานให้ทำ�ำ โดยมีการให้คำ�ำแนะนำ�ำปรึกษา
นอกจากนี้ การบริหารคนจะต้องมีความจริงใจ การเปิดโอกาสพูดคุยและรับฟังอย่างตรง
ไปตรงมา โดยเฉพาะการให้และรักษาคำ�ำมัน่ สัญญาร่วมกัน การสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมเพือ่ ให้คนได้แสดงและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ การให้โอกาสเมือ่ ผิดพลาด แต่ตอ้ ง
เป็นการผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้และต้องเกิดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง ซึ่งสะท้อนถึง
ความจำ�ำเป็นและความสำ�ำคัญของการมีระบบพี่เลี้ยงที่คอยดูแลและให้คำ�ำแนะนำ�ำปรึกษา
นอกจากบุุคลากรในกลุ่่�มวิิจััย องค์์กรต้้องสร้้างความเข้้มแข็็งของบุุคลากรกลุ่่�มสนัับสนุุน
วิิจัยั ด้้วย เช่่น ทีีมบริิหารกลยุุทธ์์องค์์กร ทีีมนโยบายและแผนงาน และทีีมบริิหารงานวิิจัยั
เพื่่�อการผลัักดัันและการขัับเคลื่่�อนทั้้�งระบบ
“การบริหารคน ใช้หลัก ใจเขา ใจเรา ใจองค์กร คือ พนักงาน องค์กร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่งต้องทำ�ำอย่างสมดุล ระบบการบริหาร
คนที่ สวทช. มีอยู่ ใช้มาตรฐาน มีทป
ี่ รึกษา และทำ�ำการเทียบเคียงกับตลาด
โดยใช้หลักสากล”
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร

สวทช. มีระบบหลักในการบริหารคน คือ ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
(performance management) ซึ่งดำ�ำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการเชือ่ มโยงผลการปฏิบตั งิ านในระดับองค์กร
ระดับฝ่าย จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน และ ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ภายใตพ้ืนฐานของสมรรถนะ (competency based management) อีกทั้ง
การบริหารคนในองค์กรขนาดใหญ่ จำ�ำเป็นต้องมี core values หรือ ค่านิยมองค์กร
ที่เป็นเหมือนกรอบความคิดหลัก หรือความเชื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร และ
ยังเป็นบรรทัดฐาน ในการกำ�ำหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรด้วย บุคลากร
ต้องเข้าใจและใช้ core values เป็นหลักในการดำ�ำเนินงาน ซึง่ สวทช. มีคา่ นิยมหลักทีย่ ดึ
เป็นฐานในการดำ�ำเนินงาน (ดู core values ของ สวทช. ในหัวข้อ ปัจจัยแห่งความสำ�ำเร็จ)
ในการบริหารคน องค์กรควรมีแผนปฏิบัติการ (action plan) การบริหาร
บุคลากรเชิงลึกแบบลงรายละเอียด (insight) ทุกมิติ แบบรายบุคคล เพือ่ ประโยชน์ในการ
ดููแลและแก้้ไขปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล อีีกทั้้�งองค์์กรจะต้้องพััฒนา
กระบวนการจััดการองค์์ความรู้้� เพื่่�อเปลี่่�ยนความรู้้�สำคััญที่่�ฝัังในบุุคลากรให้้เป็็นความรู้้�
ขององค์กรให้ได้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบโดยเฉพาะกรณีบุคลากรเกษียณอายุงาน
ลาออก หรือย้ายตำ�ำแหน่งงาน
“Action plan การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ คือ การทำ�ำ insight พนักงาน
รายบุคคล เช่น ชีวต
ิ เป็นอย่างไร เงินเดือนเท่าไหร่ และครอบครัวมีปญ
ั หา
อะไร โดย ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพั ฒนาองค์กร รับหน้าที่สำ�ำรวจ มีการ
สัมภาษณ์กลุ่มวิจัย หัวหน้างาน และนักวิจัยโดยตรง โดยทำ�ำมาประมาณ
2 ปี แล้วก็ทำ�ำ execution plan ที่จะแก้ปัญหารายบุคคลอย่างไร จากนั้น
เชื่่� อ มโยงเข้้ ากัั บ กลไกระบบประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านและแผนพัั ฒ นา
บุุคลากร (Individual Action and Development Plan: IADP)”
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
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ทรัพยากรสำ�ำคัญลำ�ำดับถัดมา คือ เครื่องมือ (materials and machines)
ที่ มี ค วามทั น สมั ย และตอบโจทย์ ก ารทำ� ำ งานวิ จั ย สวทช. พยายามบริ ห ารจั ด การ
เครื่องมือในการทำ�ำงานวิจัย ตั้งแต่การจัดลำำด
� บั ในการซือ้ เครือ่ งมือทีม่ คี วามสำ�ำคัญสูงและ
สามารถใช้งานร่วมกัน เมือ่ จัดซือ้ เครือ่ งมือ มาแล้วก็จะต้องใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด โดยเน้นการใช้งานร่วมกัน มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
รวบรวมข้อมูลรายการเครื่องมือ สำ�ำหรับผู้สนใจใช้งานเครื่องมือสามารถค้นหาข้อมูลและ
ติดต่อขอใช้งาน และมีการเปิดบริการวิเคราะห์ทดสอบให้กับหน่วยงานภายนอก การใช้
ประโยชน์เครือ่ งมือทีจ่ ดั ซือ้ จัดหามา และการใช้ความเชีย่ วชาญของบุคลากรภายในองค์กร
ในการบริการวิเคราะห์ผลการทดสอบนอกเหนือจากแค่การวัดผลจากเครื่องมือ จุดนี้
จะช่วยให้หน่วยงานสามารถเพิม่ มูลค่าของการบริการได้มากขึน้ ผูใ้ ช้บริการได้ผลวิเคราะห์
เพื่อสามารถนำ�ำไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้หน่วยงานผู้ให้บริการเครื่องมือ
และบริการวิเคราะห์ผลการทดสอบก็สามารถนำ�ำประเด็นปัญหาทีพ่ บจากผลการวิเคราะห์
มาพิจารณาเป็นโจทย์วิจัย และอาจนำ�ำไปสู่การทำ�ำวิจัยร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมต่อไป
ทรัพยากรทางด้านการเงิน (financial resources) เป็นอีกหนึง่ ทรัพยากรที่
สำ�ำคัญ สถาบันวิจัยจะต้องมองหาและแข่งขันเพื่อดึงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพือ่ นำ�ำมาใช้ในการดำ�ำเนินงาน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
ซึ่งงบประมาณการดำ�ำเนินงานที่มีจำ�ำกัด เป็นความท้าทายที่หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ประสบ
ทางออกหนึง่ คือการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพือ่ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยการพัฒนา
เป้าหมายและวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ บุคลากรภายในหน่วยงานก็
จำ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ โดยเลือกในสิ่งที่สำ�ำคัญ และลดในสิ่งที่ไม่
จำ�ำเป็นออกไป
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ตัวชี้วัดและการวัดผลความสำ�ำเร็จของการดำ�ำเนินงาน
ของสถาบันวิจัย

ตัวชี้วัดความสำ�ำเร็จของการดำ�ำเนินงานของสถาบันวิจัย ช่วยสะท้อนความ
สามารถในการดำ�ำเนินงานของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีตัว
ชีว้ ดั หลายตัวถูกกล่าวถึง เหตุผลสำ�ำคัญหนึง่ เนือ่ งจากสถาบันวิจยั จำ�ำเป็นต้องตอบโจทย์ใน
หลายมิติและหลายระดับ อย่างไรก็ตาม มีการสะท้อนว่า นิยามคำ�ำว่า “ความสำ�ำเร็จ”
จำเป็็นต้้องพิิจารณาที่่�วััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�งองค์์กร สำหรัับวััตถุุประสงค์์ของการ
จััดตั้้�ง สวทช. ถููกระบุุชััดใน พ.ร.บ. พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี พ.ศ. 2534 (อ่่าน
สาระสำคััญของ พ.ร.บ.ฯ ในหััวข้้อ หลัักคิิดสำคััญในการบริิหารงาน สวทช. ตั้้�งแต่่อดีีต
จนถึึงปััจจุุบััน)
ตัวชี้วัดสำ�ำคัญเพื่อวัดความสำ�ำเร็จ ในการดำ�ำเนินงานของสถาบันวิจัย คือ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึง่ ต้องมองเป็นความร้อยเรียง เชือ่ มโยง และสัมพันธ์กนั
คือ ผลผลิตจากการวิจัยสู่ผลลัพธ์หรือการนำ�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง จนก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้นในระยะหลัง คือ
ผลกระทบ

ผลผลิต
Output

ผลลัพธ์
Outcome

ผลกระทบ
Impact

ภาพที่ 3 ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานวิจัยของสถาบันวิจัย
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ตััวชี้้�วััดในมุุมผลผลิิตที่่�มีีการกล่่าวถึึง คืือ ผลงานตีีพิิมพ์์เพื่่�อเผยแพร่่ผลงานและ
องค์์ความรู้้�ของนัักวิิจััยและสถาบััน เพื่่�อเป็็นที่่�รู้้�จััก โดยมีีการเสนอความเห็็นว่่าการจะ
สะท้้อนความเชี่่�ยวชาญจากผลงานตีีพิิมพ์์ อย่่างน้้อยต้้องมีีผลงานตีีพิิมพ์์ในเรื่่�องนั้้�นไม่่
ต่่ำกว่่า 5 เรื่่�องอย่่างต่่อเนื่่�อง ยัังมีีการกล่่าวถึึงผลงานประเภทต้้นแบบ อนุุสิิทธิิบััตรและ
สิิ ท ธิิ บัั ต ร เนื่่�องจากจำเป็็ น ต่่ อ การทำธุุ ร กิิ จ ดัั ง นั้้�นจึึ ง สรุุ ป ตัั ว ชี้้�วัั ด มุุ ม ผลผลิิ ต ของ
สถาบัันวิิจัยั คืือ 3P ประกอบด้้วย ผลงานตีีพิมิ พ์์ (publication) ต้้นแบบ (prototype)
และสิิทธิิบััตร (patent)
ผลกระทบ (impact) หมายความถึง การที่ผลงานวิจัยและพัฒนาถูกนำ�ำไปใช้
ประโยชน์และสร้างผลกระทบต่อผูใ้ ช้และประเทศ ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือ เชิงสังคม
ตัวอย่างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เช่น จำ�ำนวนเงินรายได้ (income) ทีเ่ กิดขึน้ จากเทคโนโลยี
และทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. จำ�ำนวนอุตสาหกรรมใหม่หรือบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ สวทช. ร่วมสร้างกับเอกชน การทำ�ำให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการสามารถขาย
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น สามารถเพิ่่�มมููลค่่าของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ หรืือ
สามารถลดต้้นทุุนของผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของ
ประเทศ การสร้้างความสามารถของประเทศให้้เข้้มแข็็งขึ้้�น ด้้วยการยกความสามารถของ
ผู้้�ประกอบการ ตััวอย่่างผลกระทบเชิิงสัังคม เช่่น การทำให้้ผู้้�ป่ว่ ยและครอบครััวมีีคุณ
ุ ภาพ
ชีีวิติ ที่่�ดีีขึ้้�น และการทำให้้ชุมุ ชนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ดัังนั้้�นจึึงสรุุปตััวชี้้�วััดสำคััญ คืือ 3I
ได้้แก่่ ผลกระทบ (impact) รายได้้ (income) และการลงทุุน (investment)
แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564 ของ สวทช. ได้กำ�ำหนดเป้าหมายการ
ดำ�ำเนินงาน คือ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 5 เท่าของค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อปีของ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564 และการลงทุนในกิจกรรมด้าน วทน.
ของภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม 2 เท่าของการลงทุนปี 2559 (อ้างอิง
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 งบประมาณ (2560-2564) ที่ https://www.nstda.or.th/
home/nstda_post/nstda-strategy-6)
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นอกจากนี้้� มีีการกล่่าวถึึงตััวชี้้�วััดเชิิงนามธรรม ในมุุมชื่่�อเสีียง การเป็็นที่่�ยอมรัับ
และความเชื่่�อถืือจากภายนอก เช่่น การได้้รัับรางวััล การได้้รัับการอ้้างอิิงถึึง (citation)
และการได้้รัับมอบหมายให้้ช่่วยดำเนิินภารกิิจในระดัับประเทศ โดยการประเมิินตััวชี้้�วััด
เชิิงนามธรรมนี้้�อาจสำรวจได้้จากหลากหลายกลุ่่�มที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง เช่่น กลุ่่�มสื่่�อมวลชน
กลุ่่�มผู้้�ใช้้ประโยชน์์จากผลงาน กลุ่่�มสถาบัันวิิจััยอื่่�นทั้้�งในและต่่างประเทศ และกลุ่่�ม
ผู้้�ก่่อตั้้�งหน่่วยงาน คืือ รััฐบาลและหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�กำกัับดููแลสถาบัันวิิจััยนั้้�น ๆ
“ตัวชี้วัดของ สวทช. บอกไว้อย่างชัดเจน ถ้าเอาเสาหลักที่ผู้อำ�ำนวยการ
สวทช. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล สื่อสารในเรื่องของหลักการของ สวทช.
คือ 1. Impact หรือ การสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำ�ำเนินงานของ
สวทช. ในเชิิงเศรษฐกิิจ ความสามารถในการแข่่งขััน สัังคม คุุณภาพชีีวิต
ิ
และสิ่่�งแวดล้้อม 2. Visibility หรืือ เกิิดการรัับรู้้�ถึึงความสามารถของ
สวทช. ในระดัับประเทศ ระดัับภููมิิภาค และระดัับโลก 3. Relevance หรืือ
การเชื่่�อมโยงกัับยุุทธศาสตร์์ประเทศ ผลัักดัันประเทศไปสู่่�เศรษฐกิิจฐาน
นวััตกรรม และเตรีียมคนไทยสู่่�ศตวรรษที่่� 21 และ 4. Excellence หรืือ
การสร้้างแก่่นความรู้้� แก่่นความเก่่ง การสร้้างสรรค์์จากความเชี่่�ยวชาญ
และความสามารถของบุุคลากร สวทช. ที่่�นำำ�ไปสู่่�การต่่อยอด ขยายผล
และการใช้้ประโยชน์์ให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง”
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
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“สิิทธิบั
ิ ต
ั รและบทความวิิชาการคืือผลผลิิต (output) ที่่�ใช้้ดูแ
ู ลการพัั ฒนา
จากข้้างใน ส่่วนผลลััพธ์์ (outcome) ต้้องได้้รัับการคิิดตลอดเวลา และ
มีีการกำำ�หนดนโยบายและทิิศทางที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ข้า้ งหน้้า ฉะนั้้�น สวทช.
ทำำ� 2-3 อย่่าง คืือ กำำ�หนดตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ (KPI) ให้้คนและองค์์กร
ภายในมีีเ ป้้าและคอยระวัั งว่่ า KPI ทำำ�ให้้ ผ ลที่่� ไ ด้้ อ อกไปข้้ า งนอกดีี ที่่� สุุด
ส่่ วน KPI ภายนอกที่่� สวทช. พยายามทำำ�คืื อ การประเมิิ น ผลกระทบที่่�
เกิิดขึ้้�นจากผลผลิิต”
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2547 - 2553)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2535 - 2542)
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ปัจจัยแห่งความสำ�ำเร็จ

ภาพที่ 4 ปัจจัยความสำ�ำเร็จในการดำ�ำเนินงานของ สวทช.

ปัจจัยความสำ�ำเร็จที่สำ�ำคัญที่สุดของ สวทช. คือ กำ�ำลังคน โดย สวทช. มีการ
สร้างสมกำ�ำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ โดยเฉพาะนักวิจัย ตั้งแต่เริ่ม
ก่่อตั้้�ง สวทช. ต่่อเนื่่�องมาจนในปััจจุุบััน ซึ่่�งเกิิดจากการลงทุุนในการสร้้างกำลัังคนผ่่าน
กลไกทุุนรััฐบาลทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ที่่�จััดสรรให้้กระทรวงวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี หรืือกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) ใน
ปััจจุุบันั มีีนักั เรีียนทุุนซึ่่�งสำเร็็จการศึึกษาจากต่่างประเทศจำนวนมากเข้้าทำงานที่่� สวทช.
โดยบุุคคลสำคััญที่่�ถููกกล่่าวถึึงในปััจจััยความสำเร็็จ "การพััฒนากำลัังคน" คืือ รศ.ดร.หริิส
สููตะบุุตร ผู้้�มีีส่่วนสำคััญอย่่างยิ่่�งตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มในการประสานกัับรััฐบาล และเสนอ
การสนัับสนุุนนัักเรีียนทุุนรััฐบาลทางด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เพื่่�อส่่งนัักเรีียนทุุน
ไปศึึกษาวิิชาในสาขาที่่�ประเทศไทยขาดแคลน ณ ต่่างประเทศ
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สวทช. ได้เพิม่ การทำ�ำงานเกีย่ วกับนักเรียนทุนในขัน้ ตอนการคัดเลือกนักเรียนทุน
ก่อนไปศึกษาต่อ และระบบพี่เลี้ยงในขณะที่นักเรียนทุนกำ�ำลังศึกษาในต่างประเทศ ด้วย
การให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับสาขาวิิชาเรีียนและหััวข้้อวิิจััยซึ่่�งค่่อนข้้างใกล้้เคีียงกัับงานที่่�
สวทช. ดำเนิินการอยู่่� ดัังนั้้�นเมื่่�อนัักเรีียนทุุนสำเร็็จการศึึกษากลัับมาจะสามารถเข้้ากัับ
ระบบงานได้้ไม่่ยาก อีีกทั้้�งกลไกนี้้�ก็็ช่่วยเชื่่�อมโยงงานของ สวทช. กัับ มหาวิิทยาลััยที่่�มีี
ชื่่�อเสีียงอื่่�น ๆ ในต่่างประเทศ ไม่่เพีียงแต่่นักั เรีียนทุุน ยัังมีีบุคุ คลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
และศัักยภาพที่่�สนใจสมััครเข้้ามาร่่วมงานกัับ สวทช. และ/หรืือ สวทช. เชิิญชวนมา
ร่่วมงาน
“เรื่องการสร้างคนมี ท่านอาจารย์ หริส สูตะบุตร ที่มองการณ์ไกลมาก
ในการสร้้ า งบุุ ค ลากรสายวิิ ทยา ศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี ผ่่ า นโครงการ
นัั ก เรีี ย นทุุ น รัั ฐ บาลด้้ า นวิิ ทยา ศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี ผมสร้้ า งคนโดย
การใช้้กลไกของ ท่่านอาจารย์์ หริิส สููตะบุุตร ซึ่่�งเรารู้้�ว่่าวัันนี้้�เรามีีคนกี่่�คน
้ ายุเท่าไหร่ จะเกษียณเมือ
่ ไหร่ กว่าเราจะได้คนมาทดแทนใช้เวลา
คนเหล่านีอ
สร้าง 10 ปี สร้างเสร็จไม่ใช่วาจ
่ ะทำ�ำงานได้เลยกว่าจะทำ�ำงานแทนคนเดิมได้
จะต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์อีก 5-10 ปี เพราะฉะนั้นการสร้างคน
เป็นเรื่องของการวางแผนในระยะยาว”
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(พ.ศ. 2550 - 2558)
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่ ค
่ า
้ นักเรียนทุน คนทีม
“สวทช. โชคดีทไี่ ด้ผร
ู้ ว่ มงานทีม
ี วามสามารถสูง ทัง
สมัครเอง และคนที่ สวทช. ไปชวนมา ในช่วงต้นก็ตง
ั้ ต้นได้อย่างดี ก็มบ
ี ารมี
ชื่อเสียงเกิดขึ้น ก็มีคนดี ๆ อยากมาร่วมงานด้วย เป็นความดีต่อความดี”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสผู้้�อำำ�นวยการ สวทช.
และอดีีตผู้้�อำำ�นวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541)
และอดีีตผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ
(พ.ศ. 2528 - 2534)

เมือ่ คนเข้าสูอ่ งค์กร สวทช. ใช้ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (performance
management) และการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลภายใต  พื้ น ฐานของสมรรถนะ
(competency based management) ในการกำ�ำกับ ดูแล และบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร ซึ่งเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถ ศักยภาพ และ
สมรรถนะจริง อีกทั้งมีการปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาล (governance) และค่านิยมองค์กร
(core values) ทีเ่ ป็นเสมือนกรอบความคิดหลักและบรรทัดฐานในการกำ�ำหนดพฤติกรรม
ของบุคลากรในองค์กร ซึ่ง สวทช. มีค่านิยมหลักที่ยึดเป็นฐานในการดำ�ำเนินงาน คือ
N-S-T-D-A
1. Nation First การคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ ของชาติิ เป็็ นหลัั ก เห็็ นถึึ งผล

ประโยชน์ของส่วนรวม มีจติ สำ�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความ
เสียสละ
2. Science & Technology Excellence การมุ่่�งเน้้นในการสร้้างความ
เป็นเลิศในสิ่งที่ทำ�ำ และศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
3. Teamwork การทำงานร่่วมกัันเป็็นทีีม
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4. Deliverability ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งมอบงานที่่�มีีคุุณภาพ ให้้ได้้ตามคำมั่่�น

สัญญา
5. Accountability & Integrity ความมีีจริิยธรรม จรรยาบรรณ และความ
โปร่งใส
สวทช. พยายามพััฒนากลไกในการดููแลและพััฒนากำลัังคนอย่่างถููกต้้องและ
เหมาะสมมากที่่�สุุด เพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและใช้้ประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการลงทุุนในการสร้้างกำลััง
คน โดยต้้องให้้บุคุ ลากรสามารถปลดปล่่อยความสามารถและใช้้ศักั ยภาพอย่่างเต็็มที่่� และ
พััฒนาศัักยภาพที่่�ออกไปเติิบโตที่่�อื่่�นได้้
“สวทช. มีกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างดี สามารถสื่อสาร
ลงไปในหน่วยงานเพื่ อให้เกิดความเข้าใจและเห็นร่วมที่จะนำ�ำพาองค์กร
่ งละเอียดอ่อนมาก ต้องให้แน่ใจว่ามีความ
ก้าวไปข้างหน้า การดูแลคนเป็นเรือ
สมดุลและพอเหมาะพอดี ต้องดูแลคนให้สามารถปลดปล่อยความสามารถ
่ อบหมาย และทำ�ำงานสอดคล้องกับ
และมีส่วนร่วม เจริญก้าวหน้าในงานทีม
เป้ า หมายเพื่ อประเทศชาติ ฉะนั้ น ต้ อ งมี ก ลไกการดู แ ลคนที่ ดี แ ละมี
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ซึ่ง สวทช. ก็มีมืออาชีพเข้ามาทำ�ำงานด้านนี้อย่าง
ต่อเนื่อง ในกลไกการดูแลคน สิ่ งสำ�ำคัญ คือ ความสมดุลระหว่างการ
มอบหมายหน้าที่ การให้รางวัล การดูแลและเอาใจใส่ รวมถึงการมีความ
เอื้ออาทรต่อกันในการทำ�ำงาน”
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2547 - 2553)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2535 - 2542)
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การทำ�ำงานไม่สามารถทำ�ำได้ด้วยตนเองลำ�ำพัง เนื่องจากแต่ละคน กลุ่มคน หรือ
หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ จุดแข็ง หรือทรัพยากรที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทำ�ำงานต้อง
อาศัยความร่วมมือของคน กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาหนุนเสริมกำ�ำลังกัน
ตลอดระยะเวลาการดำ�ำเนินงาน สวทช. ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากบุคคล
กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในฐานะพันธมิตรที่ดี ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันและกััน ยกตััวอย่่าง การจััดตั้้�งเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิเศษภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) สวทช.
ได้้รัับความร่่วมมืือจากหน่่วยงานทั้้�งในและต่่างประเทศ ในการสนัับสนุุนข้้อมููล และมีี
การทำงานร่่วมกัันแบบข้้ามฟัังก์์ชันั (cross function) ทั้้�งภายใน สวทช. หน่่วยงานภายใน
และภายนอกกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม รวมถึึงภาครััฐ
และเอกชน
ปั จ จั ย ความสำ� ำ เร็ จ ลำ� ำดั บ ถั ด มา คื อ ผู ้ บ ริ ห าร สวทช. มี ค วามเป็ น ผู ้ นำ� ำ
(leadership) เปิดใจกว้างรับฟังและยอมรับความเห็น (open mind) ยกตัวอย่าง
สวทช. เป็็นหน่่วยงานรััฐแห่่งแรกที่่�ลุุกขึ้้�นมาเริ่่�มต้้นศึึกษาและดำเนิินงานมาตรฐานระบบ
บริิหารงานคุุณภาพภายในองค์์กร ที่่�ได้้รัับการรัับรอง ISO 9002 (ในขณะนั้้�น) ซึ่่�งมีีเพีียง
โรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ให้้ความสนใจ อีีกทั้้�ง สวทช. ได้้ให้้การสนัับสนุุนเรื่่�องนี้้�แก่่ภาคเอกชน
การดำเนิินการนี้้�ได้้รัับการเห็็นชอบและสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร สวทช. ในยุุคนั้้�น ที่่�เห็็นว่่า
ISO 9000 เป็็นมาตรฐานการจััดการคุุณภาพใช้้ได้้กัับทุุกองค์์กร ซึ่่�ง ISO 9000 เป็็นฐาน
ของการทำงานจนกระทั่่�งในปััจจุุบันั ของ สวทช. รวมถึึงหน่่วยงานรััฐและเอกชนจำนวนมาก
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“การทำ�ำงานร่วมกันกับทีมงานที่ สวทช. เราเติบโตไปด้วยกัน มีลักษณะ
พึ่ งพาและไปด้วยกัน ไม่วาจ
่ ะเป็นงานวิจย
ั หรืองานบริหาร...วิธก
ี ารทำ�ำงานมี
ความเชื่อว่า แม้ตนเองจะอายุมากแต่คิดว่าเป็นเพื่ อนร่วมงาน ไม่ได้ถือสา
ว่าตนเองอาวุโสกว่า...ทำ�ำงานร่วมกัน ถือเป็นเพื่ อนกัน แลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน คุณโต ผมโต”
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2541 - 2547)
และอดีีตผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิ วเตอร์์แห่่งชาติิ

(พ.ศ. 2529 - 2541)

ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อต่อมา คือ ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ครอบคลุมถึง
กฎหมายการก่อตั้งหน่วยงาน องค์กรกำ�ำกับดูแลหน่วยงาน โครงสร้างทางการเงินสำ�ำหรับ
การดำเนิินงานของหน่่วยงาน กระบวนการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงของหน่่วยงาน และ
ระบบบริิหารคุุณภาพและความเสี่่�ยง กล่่าวคืือ พ.ร.บ. พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
พ.ศ. 2534 ที่่�ระบุุเจตนารมณ์์และวััตถุุประสงค์์ของการก่่อตั้้�ง สวทช. ไว้้อย่่างชััดเจน
โดยเฉพาะความต้้องการผลัักดัันความก้้าวหน้้าของประเทศ ด้้วยวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี ถััดมาคืือ การมีีคณะกรรมการพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
(กวทช.) ซึ่่�งมีีรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม ในปััจจุุบันั ) เป็็นประธาน อีีกทั้้�ง
มีีการคััดสรรและแต่่งตั้้�งผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับงานวิิจัยั และการผลัักดัันงาน
ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี สู่่� เชิิ ง พาณิิ ช ย์์ เพื่่�อเป็็ น ผู้้�แทนภาครัั ฐ และเอกชน
โดย กวทช. ทำหน้้าที่่�พิิจารณา ดููแล และกำกัับการบริิหารและการดำเนิินงานของ สวทช.
เช่่น นโยบายแผนยุุทธศาสตร์์ และการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร
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นอกจากนี้ ความคิดที่ก้าวหน้าในเรื่องโครงสร้างการเงินสำ�ำหรับการดำ�ำเนินงาน
ของ สวทช. ซึง่ ระบุไว้ใน พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ทีกำ่ ำ� หนด
ให้มีลักษณะเป็นกองทุน ทำ�ำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการเงินสำ�ำหรับงานวิจัย
โดยเฉพาะการวิิจััยที่่�ต้้องใช้้เวลาดำเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ถััดมาคืือ กระบวนการสรรหา
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ สวทช. ซึ่่�งใช้้ระบบสรรหาและมีีกรรมการสรรหา ลำดัับสุุดท้้ายคืือ
ระบบบริิหารคุุณภาพและความเสี่่�ยง ซึ่่�ง สวทช. จริิงจัังในการดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับระบบ
บริิหารงานคุุณภาพที่่�ได้้มาตรฐานสากล ทำให้้กระบวนการทำงานของ สวทช. เดิินไปอย่่าง
มีีคุุณภาพ รวมถึึงระบบบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อช่่วยลดความเสี่่�ยงอัันจะส่่งผลกระทบต่่อ
การบรรลุุวััตถุุประสงค์์การดำเนิินงานของ สวทช.
สวทช. ยังได้กำำ� หนดแนวทางการทำ�ำงานวิจยั ให้ได้คณ
ุ ภาพและไปในทิศทางทีถ่ กู
ต้องและเหมาะสม ขัน้ ตอนการบริหารทีเ่ ป็นระบบ ขัน้ ตอนการเสนอโครงการวิจยั ซึง่ ต้อง
มีีการตรวจสอบคุุณภาพของงานวิิจััยก่่อนจะอนุุมััติิ ระหว่่างการดำเนิินงานวิิจััยก็็ต้้องมีี
การติิดตามคุุณภาพ จนกระทั่่�งการประเมิินคุุณภาพงานวิิจััยที่่�ส่่งมอบ รวมถึึงระบบ
Verification and Validation (V&V) สำหรัับตรวจสอบและติิดตามคุุณภาพงานวิิจััย
ดร.กอปร กฤตยากีรณ ทีป่ รึกษาอาวุโสผูอำ้ ำ� นวยการ สวทช. ได้เล่าถึงปัจจัยความ
สำ�ำเร็จของ สวทช. เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ดังนี้
“สวทช. เป็็นองค์์กรขนาดใหญ่่ มีีปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จในเชิิงบริิหาร
องค์์กรหลายข้้อที่่�ควรกล่่าวถึึง คืือ 1. พ.ร.บ. พัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ พ.ศ. 2534 2. คณะกรรมการพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (กวทช.) 3. โครงสร้้างทางการเงิินในลัักษณะกองทุุน
4. กระบวนการสรรหาผู้้�บริิหาร และ 5. ระบบบริิหารคุุณภาพและความ
เสี่่�ยงขององค์์กร
ข้อที่หนึ่ง เริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดการจัดตั้ง สวทช. โดยผู้รู้และผู้ที่มีความ
่ ต้องการผลักดันประเทศให้กา้ วหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุง
่ มัน
ตั้งแต่ รัฐบาลนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน สมัยท่ี 1 มี ดร.ไพจิตร
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เอื้อทวีกุล รัฐมนตรีประจำ�ำสำ�ำนักนายกรัฐมนตรี นายสิปปนนท์ เกตุทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาณัติ อาภาภิรม รัฐมนตรี
ว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และ ดร.สง่่า สรรพศรีี รััฐมนตรีีว่า่ การ
กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โดยจััดให้้มีีการร่่าง พ.ร.บ. พัั ฒนา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ พ.ศ. 2534 และมีีผู้้�บริิหาร สวทช.
ร่่วมดำำ�เนิินการร่่าง พ.ร.บ.ฯ รวมถึึง ศ.ดร.ยงยุุทธ ยุุทธวงศ์์ ศ.ดร.ไพรััช
ธััชยพงษ์์ และ รศ.ดร.หริิส สููตะบุุตร
ข้อที่สอง คือ การมีองค์กรบริหาร สวทช. คือ คณะกรรมการพั ฒนา
วิ ทยา ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (กวทช.) ซึ่ ง มี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับการ
คัดสรรและแต่งตั้ง
่ าม คือ การมีโครงสร้างทางการเงินในลักษณะกองทุน ทำ�ำให้มค
ข้อทีส
ี วาม
คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสำ�ำหรับการดำ�ำเนินงานวิจยท
ั ี่ตอ
้ ง
่ ง อีกทัง
้ มีอนุกรรมการบริหารกองทุน และหน่วย
ใช้เวลาดำ�ำเนินงานต่อเนือ
งานทีเ่ กี่ยวข้อง คือ สำ�ำนักงบประมาณ และ สภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ร่วมตรวจสอบและดูแล
ข้้อที่่�สี่่� คืือ การสรรหาผู้้�อำำ�นวยการ สวทช. และ ศููนย์์วิิจััย โดยใช้้ระบบ
สรรหาและตั้้�งกรรมการสรรหาเพื่่� อคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
และความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการทำำ�งาน
ข้อสุ ดท้าย คือ การมีระบบบริหารคุณภาพและจัดการความเสี่ยงของ
่ ง ทำ�ำให้กระบวนการทำ�ำงาน
องค์กร ที่ลงมือปฏิบต
ั อ
ิ ย่างจริงจังและต่อเนือ
ของทั้งองค์กรดำ�ำเนินไปอย่างมีคุณภาพ
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
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สวทช. มีีพลวััต (dynamic) มีีการปรัับตััว และไม่่หยุุดนิ่่�งตามโจทย์์ของ
สัังคมและประเทศที่่�เกิิดขึ้้�นและเปลี่่�ยนแปลงไป ตลอดเวลา 30 ปีีที่่�ผ่่านมา สวทช.
มีี การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการบริิหารจัั ดการองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามเหตุุการณ์์ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น ในช่่วง 10 ปีีแรก มีีการบริิหารจััดการองค์์กรในลัักษณะไซโล (silo)
หรืือ การทำงานแบบแยกส่่วนของศููนย์์วิิจััย ในช่่วงถััดมามีีการบริิหารจััดการงานวิิจััย
ในลัักษณะของคลััสเตอร์์ (program-base) และการบริิหารจััดการโครงสร้้างองค์์กรแบบ
เมทริิกซ์์ (matrix organization) ต่่อมามีีการจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและพััฒนาเฉพาะทาง
ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการพััฒนาผลงานวิิจััยและพััฒนาที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการประเทศในปััจจุุบััน
และกลุ่่�มงานโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพของประเทศ ซึ่่�งรองรัับการให้้บริิการวิิเคราะห์์
ทดสอบด้้วยเครื่่�องมืือวิิทยาศาสตร์์ที่่�ทัันสมััย และการตรวจประเมิินให้้การรัับรองที่่�ได้้
มาตรฐานสากล เพื่่�อต่่อยอดสู่่�การใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์ของภาคเอกชนและภาค
อุุตสาหกรรม
“ช่วงต้น สวทช. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นงบประมาณจากรัฐเป็นส่วนใหญ่
แต่ภาคเอกชนก็มาร่วมด้วยตั้งแต่ต้น สวทช. เหมือนเป็นผู้บุกเบิกหน่วย
งานที่ได้รับเงินงบประมาณแบบงบอุดหนุน ซึ่งมีน้อยมากในช่วงเวลานั้น
สวทช. แทบเป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วทางด้ า นวิ จั ย และพั ฒนาที่ ไ ด้ รั บ งบ
สนับสนุนแบบนี้ ซึ่งช่วยให้ สวทช. มีความคล่องตัวพอในการทำ�ำงานที่รับ
ผิดชอบ มีระบบบริหารบุคลากรที่มีความคล่องตัวแต่ก็รัดกุม และเป็นไป
ตามเกณฑ์”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2528 - 2534)
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ปัจจัยความสำ�ำเร็จลำ�ำดับถัดมา คือ การมีกรอบความคิดของการคิดล่วงหน้า
และก้าวหน้า (one step ahead) ของผู้บริหารและนักวิจัยของ สวทช. ทั้งในมุมบริหาร
จัดการงานวิจัยและพัฒนา มุมผลงานวิจัยและพัฒนา และมุมที่ช่วยผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริง

“การมีกรอบความคิด (mindset) ที่เรียกว่า one step ahead คือ ต้อง
คิดก่อนล่วงหน้าและเห็นอนาคตก่อนคนอื่น เราต้องกรุยทางให้ประเทศ
่ สดง
งานที่ สวทช. ทำ�ำ มักจะเป็นสิ่งริเริม
่ ใหม่ เช่น เนคเทคเป็นหน่วยงานทีแ
ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการใช้้อิินเทอร์์เน็็ต (internet) จนกระทั่่�งเกิิด
เป็็น บริิษััท อิินเทอร์์เน็็ตประเทศไทย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ INet ในปััจจุบั
ุ น
ั
ไบโอเทคจััดตั้้�งห้้องปฏิิบััติิการ DNA Technology (DNATEC) ซึ่่�งให้้
บริิการตรวจวิิเคราะห์์ ด้้า น DNA แห่่ งแรกในประเทศไทย สวทช. ตั้้� ง
โครงการระบบเครืือข่่ายเพื่่� อการจััดการทรััพยากรน้ำำ��แห่่งประเทศไทย ซึ่่�ง
ปััจจุุบััน spin off จาก สวทช. เป็็น สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��
(องค์์การมหาชน) (สสน.) และมีีอีีกหลายหน่่วยงานที่่�ตั้้�งไข่่ภายใน สวทช.
ก่่อนที่่�จะเติิบโตและ spin off ออกเป็็นหน่่วยงานที่่�เข้้มแข็็ง เพื่่� อร่่วมสร้้าง
ระบบนิิเวศในการพัั ฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของประเทศในเวลา
ต่่อมา”
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร
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“การเลืือกสาขาของวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่� สวทช. จะทำำ�งานวิิจััย
และพัั ฒนาตั้้�งแต่่แรกตั้้�งหน่่วยงาน คืือ ไบโอเทค, เอ็็มเทค, เนคเทค
นัักวิิทยาศาสตร์์รุ่่�นพี่่� ของเราท่่านสายตาไกล และเลืือกสาขาเหล่่านี้้�วางไว้้
เนื่่�องจากเป็็นสาขาที่่�ตรงกัับความต้้องการของประเทศและอยู่่�ในระดัับที่่�
เราทำำ�งานได้้ อัันนี้้�รุ่่�นแรกตั้้�งแต่่ ศ.ดร.ยงยุุทธ์์ ยุุทธวงศ์์ รศ.ดร.หริิส
สููตะบุุตร ศ.ดร.ไพรััช ธััชยพงษ์์ ต้้องมองว่่าเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ เราเลืือก
สาขาที่่�ตรงความต้้องการ เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และไม่่หลากหลายจน
เกิินไป ช่่วยให้้ สวทช. สร้้างงานได้้และต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งยัังติิดตามพัั ฒนาการ
ของเทคโนโลยีี ตอนหลัังมีีเรื่่�องนาโนเทคโนโลยีี เราจึึงตั้้�ง นาโนเทค ขึ้้�น”
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.

ตลอดระยะเวลาการดำ�ำเนินงานจำ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับ
ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดำ�ำเนินงานของ สวทช. ซึ่งนำ�ำมาสู่
ประเด็น การจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) ทั้งนี้ กลไกสำ�ำคัญที่นำ�ำ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การสื่อสาร มีความจำ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดคุย
และอธิบายสิง่ ทีต่ อ้ งการให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแก่ทกุ คนทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั ผลกระทบ
โดยการสือ่ สารมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องในสิง่ เดียวกัน
ร่วมกัน
ต่อเนื่องจากความจำ�ำเป็นในการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำ�ำเนินงานขององค์กร
ปัั จจัั ยสำคัั ญ หนึ่่�งที่่�ทำให้้ก ารเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น ๆ เกิิดขึ้้�นได้้ คืือ การมีี แ ชมป์์ เ ปี้้� ย น
(champion) หมายถึึง การมีีผู้้�นำ ผู้้�บริิหาร หััวหน้้างาน หรืือหััวหน้้าโครงการ ที่่�มีี
ความจริิงจััง พร้้อมบุุกและลุุยในทุุกสถานการณ์์ และมีีส่่วนร่่วมอย่่างมาก ในการดำเนิิน
การผลัักดัันและขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องนั้้�น ๆ
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มุุมมองและความเห็็นต่่อคำำ�ว่่า “ผลงานวิิจััยขึ้้�นหิ้้�ง”

เมือ่ กล่าวถึงคำ�ำว่า “ผลงานวิจยั ขึน้ หิง้ ” มีความจำ�ำเป็นทีจ่ ะต้องทำ�ำความเข้าใจว่า
ผลงานวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1. ผลงานวิจัยที่สามารถขึ้นห้างเพื่อ
นำ�ำไปสู่การใช้งานและใช้ประโยชน์ 2. ผลงานวิจัยที่เป็นการหาองค์ความรู้พื้นฐาน
เพือ่ นำ�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ ได้ ซึง่ ต้องวางบนหิง้ ระยะหนึง่ เพือ่ รอคนมาหยิบลงจากหิง้ และ
3. ผลงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งถาวร หรือ ผลงานวิจัยที่ไม่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ใดได้
เนื่องจากเป็นผลงานวิจัยที่ไม่มีอะไรใหม่ หรือเมื่อผลงานเสร็จ ก็ล้าสมัย ไม่ทันใช้งาน
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์บางครั้งไม่ได้วิ่งเข้าสู่การใช้ประโยชน์แบบเส้นตรง
ต้องวางอยู่บนหิ้งระยะหนึ่ง เช่น ยาที่ใช้รักษาโรคอยู่ในปัจจุบัน เคยอยู่บนหิ้งหลายปี
จนวันหนึ่งมีนักวิจัยอีกคนหรืออีกกลุ่มมาพบแล้วนำ�ำมาศึกษา พัฒนาปรับปรุง และใช้
ประโยชน์ได้ ผลงานวิจัยขึ้นหิ้งกลุ่มนี้จัดเป็น การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ
fundamental research) เป็นผลงานวิจัยที่เป็นการหาองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อนำ�ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เมื่อถึงเวลาเหมาะสม
นอกจากนี้ ในมุมมองเกีย่ วกับช่วงเวลาของการพัฒนา (state of development)
งานด้้านวิิทยาศาสตร์์และงานวิิจััยนั้้�น ช่่วงเวลาหนึ่่�งจะต้้องมีีการสร้้างองค์์ความรู้้� และ
สะสมความเชี่่�ยวชาญ แล้้วจึึงจะสามารถนำความเชี่่�ยวชาญนี้้�ไปพััฒนาเป็็นต้้นแบบ และ
ใช้้ประโยชน์์ ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีความสมดุุลระหว่่างงานวิิจัยั พื้้�นฐาน ที่่�สร้้างองค์์ความรู้้�กัับงาน
วิิจััยที่่�นำไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์จริิง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดโอกาสของงานวิิจััยขึ้้�นหิ้้�งให้้น้้อยลง สิ่่�งที่่�
ต้้องมีีการส่่งเสริิมให้้นัักวิิจััย คืือ มุุมมองเรื่่�องการประยุุกต์์ใช้้ประโยชน์์ (application)
และผลกระทบ (impact) นอกจากนี้้� ยัังมีีเรื่่�องเครื่่�องมืือ เช่่น ฐานข้้อมููลที่่�รวบรวม
ประมวลผล วิิเคราะห์์ และเผยแพร่่ผลงานวิิจััยในรููปแบบผลงานตีีพิิมพ์์ ที่่�เอื้้�อต่่อการเข้้า
ถึึงและการนำมาใช้้ประโยชน์์โดยผู้้�ที่่�สนใจทั่่�วไป ซึ่่�งในปััจจุุบัันประเด็็นนี้้�ยัังคงมีีข้้อจำกััด
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“ที่จ ริ ง แล้ ว ต้ อ งมองว่ า งานวิ จั ย ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น การหาความรู้ ถ้ า ไม่ ห า
ความรู้ ตั้ ง แต่ ต้ น ก็ จ ะไม่ ส ามารถเอาอะไรไปใช้ ไ ด้ ฉะนั้ น ผลงานวิ จั ย
ขึ้นหิ้งเป็นการหาความรู้พ้ื นฐานเพื่ อนำ�ำไปใช้ต่อได้ นักวิจัยที่อยากได้งาน
ที่ไปรับใช้ประชาชนหรือในการผลิตและการบริการก็ต้องมีผลงานวิจัย
ในส่ ว นนี้ ด้ ว ย เพราะถ้ า ไม่ เ ข้ า ใจพื้ น ฐานก็ จ ะไม่ ส ามารถคิ ด เรื่ อ งการ
นำ�ำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ แต่ควรมีสัดส่ วนสมดุลที่ดี ไม่ควรมี
วิจัยขั้นพื้ นฐานมากจนเกินไป ผมมีหลักกว้าง ๆ ว่าเป็นงานวิจัยพื้ นฐาน
10% อีก 90% เป็นงานวิจัยท่นำ�ำ
ี ไปสู่การใช้งาน ถ้าเราไม่เข้าใจงานระดับ
พื้ นฐาน ไม่มี 10% ดังนั้น 90% ที่จะเอาไปใช้เพื่ อขึ้นห้างก็ไม่สามารถ
ทำ�ำได้ดี”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(พ.ศ. 2528 - 2534)
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“ผลงานวิจัยไม่จำ�ำเป็นแค่ใช่ผลงานที่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และต้องถูกนำ�ำไป
ใช้ประโยชน์ องค์ความรูก
้ ค
็ อ
ื ผลงาน การสร้างองค์ความรูเ้ ป็นสิ่งที่จำ�ำเป็น
ฉะนั้นเป็นเรื่องของช่วงเวลาของการพั ฒนา (state of development)
มากกว่า คือต้ อ งมาจากองค์ ความรู้ เป็ นต้ นแบบ มี ก ารขยายผลและ
ต่อยอดเพื่ อใช้ประโยชน์ ในทำ�ำนองเดียวกัน ช่วงหนึ่งของนักวิจัยจะต้อง
สร้างองค์ความรู้ก่อน สะสมความเชี่ยวชาญ แล้วจึงนำ�ำความเชี่ยวชาญนี้
ไปผลิตเป็นต้นแบบ และการใช้ประโยชน์ ผมจะมีการกำ�ำหนดช่วงเวลา เช่น
3-5 ปีแรกหลังจบปริญญาเอก ผมอยากให้มุ่งเน้นผลิตผลงานตีพิมพ์
เป็นช่วงสร้างความเชี่ยวชาญ หลังจาก 3-5 ปี จะต้องตอบให้ได้วาต
่ นเอง
เชี่ยวชาญอะไร แล้วในช่วง 6-10 ปีของการทำ�ำงาน สามารถพั ฒนาต้นแบบ
ผมจะเริ่มมองว่านักวิจัยได้สร้างอะไรจากความเชี่ยวชาญที่ตนเองลงทุน
สร้างในช่วงต้น”
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อย่่างไรก็็ตาม ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายที่่�นัักวิิจัยั ทุุกคนจะมีีความสามารถในการผลิิตผลงาน
วิิจััยครบทุุกด้้าน เช่่น การผลิิตองค์์ความรู้้� การพััฒนาต้้นแบบ และการขยายผลงานเพื่่�อ
นำไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์จริิง จนสามารถสร้้างผลกระทบได้้ ดัังนั้้�น องค์์กรจะต้้องมีี
กระบวนการจััดการองค์์ความรู้้� ที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่างนัักวิิจััยที่่�ผลิิตองค์์ความรู้้�กัับนัักวิิจััย
ที่่�จะมาต่่อยอดองค์์ความรู้้�นี้้� โดย สวทช. พยายามออกแบบและพััฒนาระบบเพื่่�อสะท้้อน
ความร้้อยเรีียงของผลงานวิิจััย ทั้้�งในมุุม ผลผลิิต (output) ผลลััพธ์์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) อีีกทั้้�งได้้จััดตั้้�งหน่่วยงาน เช่่น สถาบัันการจััดการเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมเกษตร (สท.) เพื่่�อให้้บริิการเทคโนโลยีีและนวััตกรรมภายใต้้การทำงานร่่วมกัับ
หน่่วยงานพัันธมิิตร ทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยนำองค์์ความรู้้�และผลงานวิิจััยจาก สวทช.
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และพัันธมิิตรด้้านการเกษตรสู่่�การใช้้งานจริิงของผู้้�ใช้้ในพื้้�นที่่� โดยการพััฒนากลไกทำให้้
องค์์ความรู้้�และผลงานวิิจัยั เข้้าสู่่�และเข้้าถึึงผู้้�ใช้้ ไปจนถึึงการนำองค์์ความรู้้�และผลงานวิิจัยั
ที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดไปพััฒนาต่่อยอดได้้
การทำให้้ผลงานวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีสามารถขึ้้�นห้้างและใช้้
ประโยชน์์ขัับเคลื่่�อนประเทศได้้ จำเป็็นต้้องมีีกลไกที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด การจััดระบบ
นิิเวศที่่�เหมาะสม ความร่่วมมืือ และการมีีส่ว่ นร่่วมของทุุกส่่วนในภาพรวมประเทศ เช่่น
ความพร้้อมของการลงทุุนของภาคเอกชน ความพร้้อมในการรัับถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
ความพร้้อมในการขยายขนาด และความพร้้อมเรื่่�องการตลาด ตััวอย่่างกลไกที่่� สวทช.
พยายามผลัักดััน คืือ การจััดทำบััญชีีนวััตกรรมไทย เพื่่�อสนัับสนุุนและส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ
ไทยในการนำผลงานวิิจััย พััฒนา และนวััตกรรมของไทย มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ
การพััฒนาระบบเศรษฐกิิจของประเทศ เพื่่�อส่่งเสริิมผลงานวิิจััย พััฒนา และนวััตกรรม
ไทยให้้สามารถผลิิตสู่่�เชิิงพาณิิชย์์ อย่่างมีีมาตรฐาน ในระดัับที่่�เชื่่�อถืือได้้ ตลอดจนทดแทน
การนำเข้้าจากต่่างประเทศ และเพื่่�อใช้้การจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงานภาครััฐเป็็น
เครื่่�องมืือทางนโยบายในการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และนวััตกรรมของประเทศอย่่างเป็็น
รููปธรรม

57

กลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดผลงาน
วิจัยสู่ภาคเอกชน และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

ภาพที่ 5 กลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน
และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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กลยุุทธ์์ข้้อที่่�หนึ่่�ง คืือ การบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ และการมีีมุุมมอง
เชิิงธุุรกิิจ ซึ่่�งเป็็นทรััพยากรที่่�สำคััญที่่�สุุดของสถาบัันวิิจััย กล่่าวคืือ สถาบัันวิิจััยจะต้้องมีี
วิิธีกี ารบริิหารจััดการและส่่งเสริิมคนเก่่งภายในหน่่วยงาน ให้้รู้้�สึกึ อยากปลดปล่่อยศัักยภาพ
และความสามารถของตนเอง เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานวิิจััยและพััฒนาสำหรัับภาคเอกชน
หรืือผู้้�ใช้้อื่่�น ๆ ที่่�นำไปใช้้ประโยชน์์จริิงได้้ นอกจากนี้้� นัักวิิจัยั จะต้้องมีีมุมุ มองเชิิงธุุรกิิจและ
เข้้าใจธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น ยกตััวอย่่าง สวทช. โดย ศููนย์์บริิหารจััดการเทคโนโลยีี ร่่วมกัับ
ฝ่่ายบุุคคล จััดอบรม เพื่่�อพััฒนามุุมมองเชิิงธุุรกิิจให้้กับั นัักวิิจัยั และเป็็นการช่่วยเพิ่่�มโอกาส
ให้้กัับ สวทช. ในการสร้้างธุุรกิิจทางเทคโนโลยีี
“การเชิ ญ ชวนคนมาร่ ว มมื อ กั บ เรา ขึ้ น อยู่ กั บ สิ่ ง ที่ เ ราทำ�ำสามารถทำ�ำ
่ นภายนอกเห็นความสำ�ำคัญของ
ประโยชน์และใช้งานได้จริงหรือไม่ การทีค
งานเรา ถือว่าประสบความสำ�ำเร็จอย่างมาก งานวิจย
ั ควรตอบโจทย์ประเทศ
หรือ เอกชนสามารถนำ�ำไปใช้ได้จริง น่าจะเป็นสิ่ งเชิญชวนให้คนอยาก
ทำ�ำงานกับเราได้ดีที่สุด”
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีีตผู้้�อำำ�นวยการ สวทช. (พ.ศ. 2553 - 2559)
และอดีีตผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิ วเตอร์์แห่่งชาติิ

(พ.ศ. 2541 - 2549)

กลยุุทธ์์ข้อ้ ที่่�สอง คืือ การทำให้้ภาคเอกชนเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจในความสามารถ
ของสถาบัันวิิจััยว่่าสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์จริิงได้้ และมีีกรอบแนวคิิดว่่าสถาบัันวิิจััย
เป็็ น พัั น ธมิิ ต รที่่�ดีี ข องภาคเอกชน สามารถเป็็นผู้้�นำเสนอวิิธีีแ ก้้ไขปััญหาบนพื้้�นฐาน
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของสถาบัันวิิจัยั (solution provider) และสามารถเป็็นหุ้้�นส่่วนทาง
กลยุุทธ์์ (strategic partner) ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิด มีีเป้้าหมายร่่วมกััน รวมถึึง
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ช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนกััน มากกว่่าการเป็็นผู้้�ขายผลิิตภััณฑ์์และบริิการงานวิิจััยแก่่
ภาคเอกชน โดยในช่่วงเริ่่�มต้้นความสััมพัันธ์์ระหว่่างสถาบัันวิิจััยและภาคเอกชน ควรเน้้น
ไปที่่�โอกาสในการนำเสนอความสามารถและผลงาน และโอกาสการทำงานร่่วมกััน
โดยอาจเริ่่�มจากโครงการขนาดเล็็ก เมื่่�อภาคเอกชนเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจในสถาบัันวิิจัยั แล้้ว
จึึงขยายโจทย์์และขนาดของโครงการวิิจััยให้้ใหญ่่ขึ้้�น ทั้้�งนี้้� สิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำคััญคืือการสร้้าง
ความคุ้้�นเคยระหว่่างสถาบัันวิิจััยและภาคเอกชน ตััวอย่่างกลไกแวดล้้อมในการสร้้าง
ความคุ้้�นเคย เช่่น การเป็็นวิิทยากรถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� การให้้คำปรึึกษา และการบริิการ
วิิเคราะห์์และทดสอบในเรื่่�องที่่�เชี่่�ยวชาญ
“เราจะต้องไม่มองเอกชนเป็นแค่ลูกค้า ที่เราเอาของไปขายแล้วบริษัทซื้อ
ของเราแล้วจบเป็นเรื่อง ๆ ถ้ามองแบบนี้ไม่รอด กลยุทธ์ คือ ทำ�ำอย่างไร
ให้เอกชนมองเราเป็นเหมือนพั นธมิตรหรือเพื่ อนร่วมทาง และทำ�ำอย่างไร
ให้ไว้วางใจเรา ไม่ใช่แค่เราจะไปขายบริการงานวิจัยของเราเท่านั้น แต่ให้
บริษัทมองเห็นว่าเราสามารถเป็นผูนำ�ำ
้ เสนอวิธก
ี ารแก้ไขปัญหา (solution
provider) และเป็นพั นธมิตรทางกลยุทธ์ (strategic partner) ให้กับ
บริษัทได้ เช่น บริษัทกล้าที่จะแชร์แผนและทิศทางในอนาคตให้เรารู้ ชวน
เราเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางที่จะเดิน ถ้าเป็นอย่างนี้ได้จะมีคนที่ทำ�ำงานกับ
เราในระยะยาวมาก คือ บริษั ทมาทำ�ำวิจัยกับเราแล้วผลักดันไปสู่ การใช้
ประโยชน์”
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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กลยุทธ์ข้อที่สาม คือ การดึงภาคเอกชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในงานวิจัยโดยเร็วที่สุดตั้งแต่ต้นน้�้ำำของกระบวนการวิจัย คือ กลยุทธ์ที่กล่าวถึงมาก
ทีส่ ดุ เนือ่ งจาก การทำ�ำงานวิจยั ต้องส่งมอบผลงานทีต่ รงกับความต้องการของผูใ้ ช้หรือว่าที่
ผูใ้ ช้ สถาบันวิจยั ต้องทำ�ำความเข้าใจว่าผลผลิตของสถาบัน ถ้าพัฒนาขึน้ มาผูใ้ ดจะเป็นว่าที่
ผู้ใช้ ซึ่งเมื่อมองเห็นแนวโน้มในจุดนี้แล้ว จะต้องไม่รอทำ�ำงานวิจัยจนได้ผลงานแล้วจึงนำ�ำ
เสนอแก่ภายนอก แต่จะต้องดึงภาคเอกชนหรือว่าทีผ่ ใู้ ช้เข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่การคิดและ
ตั้งโจทย์วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูล ปัญหา และต้องการของภาคเอกชนหรือว่าที่ผู้ใช้ ทั้งนี้ใน
ระหว่างดำ�ำเนินการวิจัยก็ต้องพูดคุยกับภาคเอกชนหรือว่าที่ผู้ใช้ เพื่อรับรู้สิ่งที่ดำ�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรับฟังความเห็นสำ�ำหรับปรับปรุงผลงาน การดำ�ำเนินการเช่นนี้เพื่อ
ช่่วยให้้ได้้มุุมมองโอกาสทางการค้้า และการออกสู่่�ตลาด เพื่่�อให้้ท้้ายที่่�สุุดผลงานวิิจััยที่่�
พััฒนาออกมาอยู่่�ในความสนใจและความต้้องการของภาคเอกชนหรืือผู้้�ใช้้อย่่างแท้้จริิง
“เราทำ�ำงานด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้ทง
ั้ หมด ต้องทำ�ำงานกับคนที่จะมาเป็น
ผู้ใช้หรือผู้ที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลัก ๆ เราต้องทำ�ำงานกับกลุ่ม
ผู้ใช้ป ระโยชน์เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจและทำ�ำงานวิ จัยที่ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
บริษัท ที่สำ�ำคัญงานวิจัยจะไม่ข้น
ึ หิง
้ และต้องพยายามหาทรัพยากรในการ
ที่จะทำ�ำงาน เช่น ใครเป็นผู้สนับสนุนทุนหรือทรัพยากร ซึ่งมีความจำ�ำเป็น
ในการเข้าใจระบบนิเวศของการวิจัย (research ecosystem)”
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (ผู้อำ�ำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี)
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สถาบันวิจัยและนักวิจัย จำ�ำเป็นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น
มูลค่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรม ทัง้ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ความท้าทาย และศักยภาพ
รวมถึงต้องรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value chain) แต่การเชิญภาค
เอกชนเข้ามาร่วมทำ�ำวิจยั ตัง้ แต่ตน้ เป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างยาก เพราะโดยธรรมชาติภาคเอกชน
จะมุ่งเน้นกำ�ำไรและต้นทุนเป็นหลัก
นอกจากนี้ การกล่าวว่า สถาบันวิจัยต้องดูว่าภาคเอกชนหรือผู้ใช้ต้องการอะไร
เป็นประเด็นทีทำ่ ำ� ไม่ได้งา่ ย เพราะการผลิตผลงานวิจยั ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้นนั้ จำ�ำเป็น
ต้องอาศัยระยะเวลา สิง่ ทีภ่ าคเอกชนหรือผูใ้ ช้ตอ้ งการใช้งานในวันนี้ อาจจำ�ำเป็นต้องอาศัย
เวลาในการวิจัย พัฒนา และผลิต ดังนั้นสถาบันวิจัยต้องรู้ว่าในอนาคตภาคเอกชนหรือ
ผู้้�ใช้้ต้อ้ งการอะไร แต่่มีผู้้�ี ใช้้จำนวนไม่่มากที่่�สามารถระบุุความต้้องการของตนเองในอนาคต
และมีีแผนระยะยาวสำหรัับธุุรกิิจของตนเอง ทำให้้ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายสำหรัับสถาบัันวิิจััยที่่�จะ
สามารถระบุุและเข้้าใจว่่าผู้้�ใช้้ต้้องการอะไร
ทั้งนี้ จากแนวทางในการดำ�ำเนินการเพื่อลดช่องว่างข้างต้น ในกรณีของเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จะมีการจัดทำ�ำ Industrial
Technology Roadmap (ITRM) สำ�ำหรับแต่ละเรื่องที่จะดำ�ำเนินการ โดย ITRM จะต้อง
ตอบคำ�ำถาม 5 ข้อ คือ 1. โลกกำ�ำลังจะไปทางใด 2. ประเทศไทยจะเก่งด้านไหนในบริบท
ที่โลกกำ�ำลังจะมุ่งไป 3. สถานะปัจจุบันของประเทศไทยเป็นอย่างไร 4. จะปิดช่องว่าง
ระหว่่างข้้อ 2. และ ข้้อ 3. ได้้อย่่างไร ต้้องพััฒนาเทคโนโลยีีอะไรขึ้้�นในประเทศ ต้้องรัับ
เทคโนโลยีีอะไรจากต่่างประเทศ ต้้องเตรีียมโครงสร้้างพื้้�นฐานและกำลัังคนในด้้านใดไว้้
รองรัับ รวมถึึงใครคืือพัันธมิิตรสำคััญ (strategic partners) ที่่�ต้้องชัักชวนมาทำงานด้้วย
เพื่่�อให้้งานเดิินได้้และมีีโอกาสสำเร็็จสููง และ 5. ต้้องใช้้ กลไก มาตรการ อะไรบ้้างใน
การขัับเคลื่่�อน ทั้้�งนี้้�ในระหว่่างการพััฒนา ITRM จะมีีการแสวงหาพัันธมิิตรที่่�พร้้อมร่่วม
ทำงานและลงทรััพยากรไปด้้วยกััน เพื่่�อทดสอบความแม่่นยำของ ITRM และขัับเคลื่่�อน
ให้้เกิิดงานที่่�ตั้้�งใจไว้้ควบคู่่�กัันไป
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กลยุทธ์ลำำ� ดับถัดมา ซึง่ เป็นข้อทีส่ ี่ คือ นวัตกรรมแบบเปิด (open innovation)
แนวคิดใหม่ทใี่ ห้องค์กรเปิดรับและแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์จากภายนอก หรือ
อาศัยความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับองค์กรที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพือ่ ปรับปรุงนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีใ่ ห้ทกุ คน
สามารถนำ�ำไปใช้ได้อย่างอิสระ เพือ่ ร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด
“ที่ ผ่ า นมา เนคเทค ถ่ ายท อดผลงานสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ พ อสมควร มี ก าร
อนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีจำ�ำนวนมาก แม้ว่ามูลค่าจะไม่มากนัก มีการ
รับจ้างวิจัยจำ�ำนวนหลายโครงการต่อปี ซึ่งเป็นภาระงานหลักของนักวิจัย
จึ ง ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ คื อ การไม่ รั บ จ้ า งวิ จั ย รายย่ อ ย แต่ เ สนอเปิ ด ให้ ใ ช้
เทคโนโลยีฟรี และเป็นที่ปรึกษาให้ โดย เนคเทค ขอเงินทุนสนับสนุนจาก
ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ หรื อ กองทุ น แล้ ว ถ่ ายท อดเทคโนโลยี แ บบ
สาธารณะ กลยุุทธ์์ คืือ open innovation ให้้ผู้้�ประกอบการสามารถใช้้
เทคโนโลยีีของเนคเทคไปสร้้างมููลค่่าได้้อย่่างรวดเร็็วที่่�สุุด (zero entry)
ส่่วนการรัับจ้้างวิิจัยยั
ั ง
ั มีีอยู่่�แต่่ในสััดส่่วนไม่่เกิิน 30% เพื่่� อทำำ� show case,
success story และประกอบการทำำ� open innovation เพื่่� อสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�ประกอบการเกี่่�ยวกัับการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์”
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
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กลยุทธ์ข้อที่ห้า คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงการฝึกอบรม เพื่อ
แนะนำ�ำเทคโนโลยีและการใช้แก่ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งครอบคลุมถึงหลักคิด
กระบวนการ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและต่อเนื่องของผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพึง่ พาตนเองได้และเกิดความยัง่ ยืนในการรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ สถาบันวิจัยจะต้องพัฒนากลไกที่ทำ�ำให้ผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เข้าถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดและสามารถนำ�ำไปใช้ต่อได้
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�สถาบัันวิิจัยั จะต้้องพิิจารณาและวางแผน คืือทรััพยากรในกระบวนการถ่่ายทอด
เทคโนโลยีี ตลอดจนต้้องทำงานร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�มีีกลไกสนัับสนุุนการถ่่ายทอดและ
การต่่อยอดผลงานวิิจััย ไปสู่่�ผู้้�ใช้้ ดัังนั้้�น การมีีระบบนิิเวศ (ecosystem) ตลอดห่่วงโซ่่
แห่่งคุุณค่่า (value chain) คืือสิ่่�งสำคััญ ทำให้้การถ่่ายทอดและต่่อยอดผลงานวิิจััยมีี
ความหมายและเกิิดขึ้้�นได้้สำเร็็จ
กลยุทธ์ขอ้ ทีห่ ก คือ สถาบันวิจยั ควรมีการสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์ และการ
ตลาดเพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ใช้ ทราบว่ามีผลงานวิจัยใดบ้าง ผลงานใดพร้อม
ถ่ า ยทอดและใช้ ง าน โดยนอกจากกิ จ กรรมสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ทั่ ว ไปแล้ ว
สถาบันวิจัยควรพิจารณาเรื่องการสื่อสารผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�ำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐาน เช่น สำ�ำหรับหน่วยงานที่ให้ทุน
วิจัย สำ�ำหรับภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม สำ�ำหรับเกษตรกรและชุมชน และสำ�ำหรับนัก
วิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน อีกหนึ่งกลยุทธ์คือการเพิ่มกิจกรรม pitching หรือ การนำ�ำ
เสนอผลงานวิจัยและพัฒนาให้กับนักลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนเข้าถึงงานของสถาบันวิจัย
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ เกิดการร่วมลงทุนหรือพัฒนาธุรกิจ ซึง่ การนำ�ำเสนอผลงาน นักวิจยั ก็ตอ้ งมี
มุมมองเชิงธุรกิจมากขึน้ และมีเทคนิคการนำ�ำเสนอเพือ่ โน้มน้าวใจ โดยเฉพาะการชีใ้ ห้เห็น
ถึงการนำ�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการช่วยตอบโจทย์หรือความต้องการของนัก
ลงทุน
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“การเข้าถง
ึ ภาคเอกชน นอกจากกิจกรรมหลักที่จด
ั เช่น Thailand Tech
Show หรือการประชาสัมพั นธ์ตา่ ง ๆ งานทีเ่ ราทำ�ำเพิ่ มคือลักษณะกิจกรรม
pitching ตอนนี้เราเริ่ม match กับกลุ่มนักลงทุนมากขึ้นในหลากหลาย
้ กลยุทธ์การดึงดูด
ระดับ เพื่ อให้เข้ามาร่วมพั ฒนาธุรกิจกับเรา เพราะฉะนัน
ภาคเอกชนที่เพิ่ มขึ้น คือ 1. ทำ�ำให้เอกชนเข้าถึงมากขึ้น โดยมาฟังผลงาน
วิจัยแบบ pitching ลงลึกขึ้น แทนการรอดูตามงานจัดแสดงทั่วไป เรา
่ ง เพราะฉะนัน
้ โอกาสที่จะถ่ายทอดผล
ใช้วธ
ิ เี ชิญมาฟังและจัดอย่างต่อเนือ
งานก็จะมีมากขึ้น 2. ปรับให้นักวิจัยทำ�ำ pitching นำ�ำเสนอผลงานในมุม
มองธุรกิจมากขึ้น ไม่ใช่เหมือนเป็นการทบทวนวรรณกรรม (literature
่ เอกชนสนใจว่าจะนำ�ำเทคโนโลยี
review) ทำ�ำแล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ซึง
นี้ไปใช้อะไร แล้วผลงานวิจัยตอบโจทย์อะไร สิ่งนี้จะทำ�ำให้เกิดการกระตุ้นให้
เกิดการนำ�ำไปใช้ได้เร็วขึ้น”
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (ผู้อำ�ำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี)

สวทช. กัั บ กลไกการร่่ ว มมืื อ และการสนัั บ สนุุ น ภาคเอกชนของ สวทช.
จุุดเริ่่�มต้้นของการสนัับสนุุนภาคเอกชนของ สวทช. เริ่่�มจากแนวคิิดในการพััฒนาโปรแกรม
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (Innovation and Technology
Assistance Program : ITAP) ที่ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี นำ�ำโมเดลการช่วยเหลือ
SMEs ที่่�ประสบความสำเร็็จในประเทศแคนาดามาเป็็นต้้นแบบ และใช้้เวลาในการพััฒนา
เพิ่่�มเติิม 2-3 ปีี โดยดััดแปลงมาจากโครงการ Industrial Research Assistance Program
ของแคนาดา และเรียกว่า Industrial Technology Assistance Program ในช่วงต้น
จากนั้น สวทช. ได้ต่อยอดการสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
สำ�ำคัญอย่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเกิดเป็นนิคมวิจัยที่ทำ�ำให้ภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงการวิจยั และพัฒนา เกิดการทำ�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เกิดการเต็มเติมใน

65

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของผูป้ ระกอบการในด้านต่าง ๆ ซึง่ มีการเชือ่ มโยงระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญกับภาคเอกชนและ
ให้บริการด้านคำ�ำปรึกษาเพื่อให้สามารถทำ�ำงานได้จริง โดย สวทช. จะเลือกผู้เชี่ยวชาญที่
ตรงกับโจทย์ที่เอกชนต้องการ
ขณะเดียวกันเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการนำ�ำเทคโนโลยีไปใช้มากขึน้ จึงได้มสำี ำ� นักงาน
จัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยของ สวทช. และส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่วนด้านการพัฒนาธุรกิจ มีโปรแกรมบ่ม
เพาะธุรกิจเทคโนโลยี โดยได้แนวคิดมาจากประเทศเยอรมนี
ด้ า นการเงิ น สวทช. มองว่ า เมื่ อ ภาคเอกชนพยายามหาเทคโนโลยี ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจำ�ำเป็นต้องมีการลงทุน แต่การเข้าถึงแหล่งทุนเป็นปัญหาสำ�ำคัญที่
SMEs ไทยประสบมาโดยตลอด ดังนั้น สวทช. จึงริเริ่ม โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่�่ำำ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนเงินกู้บางส่วนและลดดอกเบี้ย เพื่อให้ SMEs มีโอกาสลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งด้านการเงินจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุน เพราะการทำ�ำวิจัย
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมีความไม่แน่นอนทางธุรกิจในอนาคต
ดังนั้น สวทช. จึงมี ศูนย์ลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้เอกชนที่มารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
นอกจากนี้ สวทช. ได้พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
(Software Park Thailand) เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เช่น การ
วิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนามาตรฐาน และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ในการวิจยั
และการบริการที่ยกระดับให้ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากำ�ำลังคน
ด้วย สถาบัน NSTDA Academy ซึง่ ต่อมาเปลีย่ นเป็น สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
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(Career for the Future Academy) และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis) ที่เน้นอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งการดำ�ำเนินการทั้งหมดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
เพื่่�อทำให้้ภาพของอุุทยานวิิทยาศาสตร์์ประเทศไทยชััดขึ้้�นและครบวงจร ตั้้�งแต่่ ผลงาน
วิิจััยที่่�ออกจากห้้องปฏิิบััติิการกระทั่่�งไปถึึงการผลิิตและสู่่�เชิิงพาณิิชย์์ได้้
กลยุทธ์ข้อที่เจ็ด ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย คือ ในแต่ละช่วงปีมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก ดังนัน้ สถาบันวิจยั จำ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจ
สถานการณ์ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนือ่ งแล้วพยายามปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะ
สมกัับการเปลี่่�ยนแปลง ในระยะ 5 ปีีหลััง สวทช. มีีการศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งใน
ประเทศและระดัับโลกทุุกปีี และได้้มีีการทบทวนและปรัับแผนกลยุุทธ์์ สวทช. เพื่่�อให้้
สอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในทุุกปีี
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กระบวนการส่งต่อความรู้ (knowledge transfer)

ภาพที่ 6 วิธีหลักในการส่งต่อและแบ่งปันความรู้ของผู้บริหารสู่บุคลากร

ผู้บริหารใช้หลากหลายวิธีเพื่อส่งต่อและแบ่งปันความรู้แก่บุคลากร ทั้งแบบ
ที่มีและไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสาร โดยขึ้นกับประเภทและลักษณะของความรู้
ที่ต้องการส่งต่อและแบ่งปันว่าเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน (tacit knowledge) หรือ
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ทั้งนี้วิธีการที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือ
on the job training หรือ การส่งต่อและแบ่งปันความรูไ้ ปพร้อมกับการปฏิบตั งิ านจริง
ซึ่งมีการโค้ช (coaching) การเป็นที่ปรึกษา การประชุมหารือ การสื่อสาร การสร้างการ
มีีส่่วนร่่วม การทำงานร่่วมกััน และการสร้้างแรงบัันดาลใจ ซึ่่�งสะท้้อนถึึงประเภทความรู้้�
สำคััญของผู้้�บริิหารซึ่่�งเป็็นความรู้้�ที่่�ฝัังลึึกอยู่่�ในคน (tacit knowledge) ยากที่่�จะบัันทึึก
ด้วยตัวอักษรไว้ในสื่อ เช่น ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสม
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On the Job Training (OJT) เอื้อต่อการส่งต่อและแบ่งปันความรู้ซึ่งฝังลึก
อยูใ่ นผูบ้ ริหาร เช่น แนวทางการดำ�ำเนินงาน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงจุด
ที่สำ�ำเร็จและจุดที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำ�ำเนินงานที่
ผ่านมา โดยเน้นการถ่ายทอดแนวคิดหลัก (core concept) เพื่อนำ�ำไปพัฒนาต่อ ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความหลากหลายของวิธีการคิดและปฏิบัติ
“ผมเชื่อว่าคนไม่เคยมีแผล คือ คนที่ไม่เคยทำ�ำอะไรเลย ถ้าจะเตรียมคนให้
พร้ อ ม นอกจากจะสอนจะฝึ ก ให้ ดี แ ล้ ว ต้ อ งยอมให้ เ ขาได้ เ รี ย นรู้ จา ก
ประสบการณ์ทำ�ำงานจริง ให้เขาได้มีโอกาสทำ�ำพลาด ได้เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดนั้น”
ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
กำ�ำกับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

นอกจากนี้ การให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรม เป็นอีกหนึ่งกลไก
ที่ผู้บริหารใช้เพื่อสอนงาน และถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร
โดยแล้วแต่ละระดับความคาดหวัง เช่น แบบพื้นฐาน การให้เข้าร่วมในคณะทำ�ำงาน
ที่มีการพูดคุยหารือกัน ขยับขึ้นมา คือ การให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภายนอกองค์กร
เพื่ อ สะท้ อ นและย้�้ำำ ถึ ง แนวทางการทำ� ำ งานและวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รเรื่ อ งการสร้ า ง
และการทำ�ำงานร่วมกับพันธมิตร ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามเสียงสะท้อนจากภายนอก
เกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่ส่งออกไป การทำ�ำเช่นนี้เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
ได้เรียนรู้การทำ�ำงานจริง
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ผูบ้ ริหารยังใช้วธิ กี ารเป็นทีป่ รึกษา เป็นกลไกในการส่งต่อและแบ่งปันความรูแ้ ก่
บุคลากร โดยการให้ความคิดเห็น คำ�ำแนะนำ�ำ และความรู้ ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมา

“ที่สำ�ำ คั ญ ต้ อ งมอบความรั บ ผิ ด ชอบและความไว้ ว างใจให้ กั บ ผู้ ร่ ว มงาน
โดยต้องบอกว่าต้องการงานอะไร เป้าหมายคืออะไร ทรัพยากรจากที่ไหน
และอย่างไร เหมือนครูสอนว่ายน้�้ำำ ที่ไม่ว่ายไปด้วยตลอดเวลา แต่คอย
ช่วยเหลือ เมื่อไหร่ที่จะจมน้�้ำำจริง ๆ จะโยนห่วงยางไปให้”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(พ.ศ. 2528 - 2534)

นอกจากนี้ ผู้บริหารใช้การประชุม เพื่อการรายงานข้อมูล ความคืบหน้า และ
ปัญหาในการดำ�ำเนินงานที่ทีมงานได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นโอกาสในการแบ่งปันและแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหา ทัง้ ทีป่ ระสบความสำ�ำเร็จและไม่ประสบ
ความสำ�ำเร็จ เพื่อไม่ให้ผิดพลาดซ้�้ำำรอย โดยจะมีการประชุมอย่างสม่�่ำำเสมอ นอกจากนี้ยัง
มีการประชุมแบบสองคน (one-on-one meeting) ระหว่างผู้บริหารและผู้อำ�ำนวยการ
ฝ่าย เพือ่ พูดคุยสือ่ สาร ถ่ายทอดแนวความคิด ให้คำำ� แนะนำ�ำปรึกษา สร้างความเข้าใจ และ
แก้ไขปัญหา
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่ งมือหนึง
่
้ แต่สมัยเป็นนักวิจยจ
“ตัง
ั นมาเป็นผูบ
้ ริหาร ใช้การประชุมเป็นเครือ
ในการถ่ายโอนความรู้ จะมีประชุมสม่�่ำำเสมอกับ ผู้อำ�ำนวยการฝ่าย เพราะ
การประชุมช่วยให้ทราบข้อมูล ความคืบหน้า และปัญหา โดยจะเสนอวิธี
การแก้ปัญหา (solution) ซึ่ง ผอ.ฝ่าย และคนอื่น ๆ ก็ได้เรียนรู้ว่ามีวิธี
การแก้ ไ ขปั ญ หาในแต่ ล ะรู ป แบบ ทำ�ำอย่ า งไร หรื อ ใครมี เ ครื อ ข่ าย
(connection) ก็เสนอช่วยกันได้”
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร

“วิ ธี ที่ ไ ด้ ผ ลที่ สุ ด คื อ one-on-one meeting หรื อ การนั ด คุ ย กั บ
ผู้อำ�ำนวยการฝ่ายเป็นประจำ�ำ เพื่ อเปิดโอกาสการพู ดคุยเรื่องต่าง ๆ ทำ�ำให้
้ แล้วเราก็จะให้คำ�ำแนะนำ�ำและถ่ายทอดแนวความคิดไปด้วย
เข้าใจกันมากขึน
อะไรที่ เ ป็ น ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค เราก็ ต้ อ งดู ว่ า มั น จะแก้ ไ ขเชิ ง ระบบได้
อย่างไร เพื่ อไม่เกิดขึ้นอีก”
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (ผู้อำ�ำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี)
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การทำ�ำงานร่วมกันเป็นทีม และการถอดบทเรียน เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ใช้ในการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง ผ่านการ
ระดมพลังความคิด (brainstorming) และการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวมถึงการทบทวนและ
ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เพื่อร่วมกันทบทวนและ
สะท้อนวิธกี ารทำ�ำงานทัง้ ด้านความสำ�ำเร็จและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ปัจจัยแห่งความสำ�ำเร็จ และ
ประเด็นทีจ่ ะต้องพัฒนาปรับปรุงในการดำ�ำเนินงานในอนาคต โดยมีการจดบันทึกสิง่ ทีแ่ ลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้ของคนอื่น ๆ ต่อไป
ประเด็นสำ�ำคัญหนึง่ ทีม่ กี ารกล่าวถึงในมุมของผูบ้ ริหาร คือ ผูบ้ ริหารจะต้องสร้าง
ผู้สืบตำ�ำแหน่ง หรือ ผู้รับช่วงต่อ (successor) โดยในขณะที่บริหารงาน ผู้บริหารก็จำ�ำเป็น
จะต้องสร้างคนทีจ่ ะมาเป็นผูส้ บื ทอดหรือรับช่วงงานต่อ ซึง่ มีความจำ�ำเป็นในการสร้างสมดุล
ระหว่างการโค้ช (coaching) กับการให้อิสระในการทำ�ำงานของบุคลากรผู้ที่จะมาเป็น
ผู้สืบทอดหรือรับช่วงงานต่อ
ขณะที่ภาพกว้างในมุมขององค์กร มีการเน้นถึงความสำ�ำคัญของการพัฒนาและ
บริหารจัดการระบบจัดการความรูข้ ององค์กร เพือ่ ถ่ายโอนความรูท้ ฝี่ งั ในตัวคนเป็นความ
รูข้ ององค์กร โดยเฉพาะเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง เช่น เกษียณอายุ ลาออก ย้าย หรือเปลีย่ น
หน้าที่ ซึง่ เกีย่ วโยงการบริหารความเสีย่ งขององค์กร โดยการถ่ายโอนความรูท้ ฝี่ งั ในตัวคน
ให้อยูใ่ นสือ่ บันทึกรูปแบบต่าง ๆ เช่น บันทึกช่วยจำ�ำในงานวิจยั (laboratory notebook)
บทความวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ และสิทธิบัตร แล้วจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบจัดการ
ความรู ้ ข ององค์ ก รที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง และเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ได้ สวทช. มี ร ะบบ
myPerformance ซึ่งเป็นคลังความรู้และทุนทางปัญญาสำ�ำคัญของ สวทช. ที่รวบรวม
จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรูสำ้ �ำคัญของ สวทช. เช่น ต้นแบบและรายงานเชิงเทคนิค
งานเขีียนเชิิงวิิชาการ และสิิทธิิบััตร นอกจากนี้้� มีีข้้อเสนอแนะในประเด็็นการตรวจสอบ
และติิดตามการใช้้ประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่�จากองค์์ความรู้้�ในระบบคลัังความรู้้�และผลงาน
วิิจััยของ สวทช. (myPerformance)
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มุมมองต่อ สวทช. และสถาบันวิจัยระดับชาติในอนาคต

มุมมองและความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร สวทช. ต่อ สวทช. และสถาบันวิจยั ระดับ
ชาติในอนาคต ทัง้ จุดแข็งทีค่ วรรักษาและส่งเสริม และข้อจำ�ำกัดทีค่ วรพัฒนาและปรับปรุง
รวมถึงจุดที่ควรมีการพิจารณาสำ�ำหรับการก้าวไปข้างหน้า

•
•
•
•
•
•
•

การหมุนเวียนและกระจายตัวของคนเก่ง กับ ความสามารถขององค์กร
ในการดึงคนเก่งมาร่วมงาน
การพัฒนามุมมองของบุคลากรในสถาบันวิจัย
การก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี และการก้าวหน้าต่อไป
อย่างเข้มแข็ง และมั่นคง
การมีความโดดเด่นในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การส่งเสริมงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการ เพื่อตอบยุทธศาสตร์
ประเทศ และสถานการณ์ฉุกเฉิน
การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
การพัฒนาข้อมูลวิเคราะห์แบบเปิด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การมองเห็นว่าโลกจะไปทิศทางใด และประเทศไทยจะเก่งเรือ่ งใด รวมถึงการ
มองเห็นถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อช่วยให้มองเห็นเทคโนโลยีที่จะมาเกี่ยวข้อง โดย
ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนอยู ่ เ สมอ มี ค วามจำ� ำ เป็ น ในการมองภาพระยะยาวว่ า
อุตสาหกรรมหลักที่จะได้ประโยชน์จากผลงานของสถาบันวิจัยคืออะไร รวมถึงการศึกษา
แนวทางการพัฒนาสถาบันวิจยั ชัน้ นำ�ำในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว บนหลักการความเหมาะสม
กับประเทศ ตลอดจนการมองหากลไกเพื่อสร้างความสามารถของสถาบันวิจัยของรัฐ
(government research institute) ให้เข้มแข็ง และสร้างความสมดุลในการทำ�ำวิจัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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“ผมมองว่า สวทช. เดินมาถูกทางมาก กลไกในการเดินหน้าต่อมีตัวอย่าง
ที่ดีให้ศึกษาเรียนรู้ในสถาบันวิจัยหลาย ๆ แห่ง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ต้องรู้จักใช้วิธีนั้นว่าจะเดินอย่างไรให้มีความมั่นคง ก้าวไกล และเหมาะสม
กั บ ประเทศไทย บริ บ ทของประเทศไทยเป็ น อย่ า งไรต้ อ งไม่ ลื ม แล้ ว ก็
สนับสนุนให้ทำ�ำงานด้วยความทุ่มเท”
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(พ.ศ. 2550 – 2558)

การมีความโดดเด่นในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเรื่องสำ�ำคัญสำ�ำหรับ
สถาบันวิจัย รวมถึง สวทช. ซึ่งจำ�ำเป็นต้องมีการศึกษาว่าอะไรคือจุดเด่นที่ควรสร้าง
ความเข้มแข็งและโดดเด่น สถาบันวิจยั ระดับชาติตอ้ งรูว้ า่ จะใช้ความสามารถจากบุคคลากร
อย่างไร ทำ�ำอย่างไรให้เกิด matching การทำ�ำงาน แล้วเดินหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น โดยต้อง
อาศัยการทำ�ำงานของ 2 กลไก คือ การสร้างขีดความสามารถของคนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ โดย shortcut จากการส่งคนไปศึกษาต่อและเรียนรู้ และการพุง่ เป้า (focus)
แล้วทำ�ำให้เกิดผลกระทบ (impact) ให้ได้เร็วทีส่ ดุ นอกจากนี้ สถาบันวิจยั ควรมีการบริหาร
จัดการทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณที่เพียงพอสำ�ำหรับนักวิจัยใน translational
research หรือการวิจยั เชิงประยุกต์ เพือ่ พัฒนาต่อสู่การนำ�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรืออุตสาหกรรม รวมถึงควรมีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการผลงานวิจัยเพื่อระบุว่า
ผลงานวิจัยแต่ละชิ้นที่พัฒนาออกมานั้น ควรจะไปทางใด

74

สถาบั น วิ จั ย จะต้ อ งดำ� ำ เนิ น งานวิ จั ย ที่ มี ทิ ศ ทางชั ด เจน ซึ่ ง มุ ่ ง ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ของประเทศ คือ การทำ�ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น และลดความ
เหลื่อมล้�้ำำ อีกทั้งจะต้องดำ�ำเนินงานวิจัยที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเน้นการ
ทำ�ำงานเชิงบูรณาการ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
“ถ้ า วิ ทยา ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ข้ า ไปเกี่ย วข้ อ งในการตอบโจทย์ ข อง
ประเทศ หรือของพั นธมิตรใดได้ สวทช. ก็ต้องเข้าไปช่วยดำ�ำเนินงานโดย
เฉพาะในเทคโนโลยี ส าขาชี ว ภาพ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละดิ จิ ทั ล วั ส ดุ แ ละ
กระบวนการผลิต นาโนเทคโนโลยี และพลังงาน”
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำ�ำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร

สถาบันวิจยั ควรมีโครงสร้างทีม่ คี วามยืดหยุน่ และมีการดำ�ำเนินงานทีค่ ล่องตัว
และว่องไว (agile organization) ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงมีการปรับตัวและไม่หยุดนิ่ง
นอกจากนี้้� ในองค์์กรขนาดใหญ่่ จำเป็็นต้้องมีีการสร้้างสมดุุลของหััวหน้้างานในการบริิหาร
และการทำหน้้าที่่� scientific leader, coaching และ mentor สมาชิิกในทีีมได้้อย่่าง
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ เพื่่�อการดูู แ ลและการพัั ฒ นาสมาชิิ ก ในทีี ม ประเด็็ น นี้้�จำเป็็ น ต้้ อ งมีี
การพิิจารณาปรัับปรุุงโครงสร้้างองค์์กรให้้เหมาะสม ทั้้�งการบริิหารงานและบริิหารคน
อีีกทั้้�งการตััดสิินใจและการดำเนิินงานขององค์์กรควรสนัับสนุุนด้้วยข้้อมููลเชิิงวิิเคราะห์์
แบบเปิิด (open analytic data) เพื่่�อตอบโจทย์์การดำเนิินงานและบริิหารจััดการ
ภายในและภายนอกองค์์กร
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นัักวิิจัยั ควรเวีียนไปทำงานในโหมดและบริิบทที่่�แตกต่่าง เช่่น ในบริิษัทั เอกชน
หรืื อ มหาวิิ ท ยาลัั ย เพื่่�อเรีี ย นรู้้�และเพิ่่�มพูู น ความสามารถ ในทำนองเดีี ย วกัั น
ความเชี่่�ยวชาญที่่�มีีบางอย่่างอาจจะไม่่ตอบโจทย์์ในอนาคต จึึงต้้องมีีการอััปเดตความรู้้�
และทัักษะ โยงไปที่่�แนวคิิด นวััตกรรมแบบเปิิด (open innovation) หรืือ คนเก่่ง
มีีความสามารถกระจายอยู่่�ทั่่�วโลก ทำอย่่างไรที่่�สถาบัันวิิจััย อย่่างเช่่น สวทช. จะสามารถ
ดึึงคนเก่่งมาทำงานด้้วยได้้ โดยรููปแบบการทำงานอาจเป็็นลัักษณะ project base จำนวน
มากขึ้้�น
ทรัพยากรทีสำ่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสถาบันวิจยั คือ คน นักวิจยั อาวุโสและนักวิจยั รุน่ พี่
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเกษียณอายุงานพร้อม ๆ กัน ดังนั้น องค์กรจะ
ต้องเร่งสร้างคนขึน้ มาทดแทน พร้อมมีการดูแลทีเ่ หมาะสมโดยเฉพาะแรงจูงใจเพือ่ ดึงและ
รักษาคนเก่งเข้ามาทำ�ำงานด้านวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ นอกจากนี้ เป็นโจทย์ทที่ า้ ทายของสถาบันวิจยั ระดับประเทศ ในการพัฒนาความ
สามารถของนักวิจยั สำ�ำหรับเวทีในระดับนานาชาติมากยิง่ ขึน้ โดยมี 2 คำ�ำสำำ� คัญทีผ่ บู้ ริหาร
ของ สวทช. เน้นย้�้ำำถึงนักวิจัย คือ ความคิดเชิงบวก (positive thinking) และ ความ
มีวินัย (discipline) นักวิจัย จะต้องมีความคิดเชิงบวก มองเห็นคุณค่าในตนเอง ทีมงาน
และองค์กร เชื่อมั่นในการเป็นคนดี มีฝีมือ และมีความสามารถที่จะนำ�ำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมีวินัยและรู้ตนเองว่าต้องทำ�ำอะไร
อย่างไร และเมื่อใด
“อนาคตของสถาบันวิจัยไทย และ สวทช. ต้องมองประเทศเป็นหลัก โดย
ประเทศต้องเริ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ สร้างมูลค่า (value creation) และ
นวัตกรรม ซึ่ง การจะทำ�ำได้ น้ันจำ�ำเป็ นต้ อ งมี พ้ื นฐาน ตั้ ง แต่ ก ารจั ด การ
โครงสร้างพื้ นฐาน และการพั ฒนาที่มีต้นทุนต่�่ำำ ซึ่งต้องอาศัยเศรษฐกิจ
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แบบแบ่งปัน (sharing economy) ด้วยเหตุน้ี สวทช. จึงได้ดำ�ำเนินการ
่ งโครงสร้างพื้นฐานจำ�ำนวนมาก เพื่อให้เกิด sharing economy โดยทำ�ำ
เรือ
sharing ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ (affordable)
ส่วนที่สอง คือ การวิเคราะห์ ทดสอบ รับรอง และขึ้นทะเบียนสินค้า เพื่ อ
่ งนี้ นวัตกรรมทีเ่ กิดขึน
้ ก็จะถูกใช้เฉพาะ
ให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ หากขาดเรือ
ภายในประเทศ
่ าม คือ ประเด็น soft fund ทีส
่ ัมพั นธ์กบ
่ ทีทำ
่ �ำได้
ส่วนทีส
ั เศรษฐกิจ สิ่งหนึง
คือการลงทุนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. ได้เข้าไป
่ งการลงทุนดังกล่าวอย่างมาก เช่น บริษัท startup, NSTDA
เกี่ยวข้องเรือ
startup และกองทุนร่วมลงทุน เพื่ อนำ�ำเงินไปสร้าง GDP และสร้างงาน
การนำ�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่ อให้เกิดผลตอบแทน ดังนั้นจึงต้องมี
ส่วนที่ทำ�ำเรื่องการลงทุนและธุรกิจ
ส่ วนที่สี่ ต้องทำ�ำงานกับนานาชาติ เพราะโดยหลักแล้ววิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมค
ี วามเป็นสากลในตัวเอง การทำ�ำงานกับพั นธมิตรต่างประเทศ
เป็นเรื่องสำ�ำคัญ โดยต้องใช้ความสามารถของต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่
หน่ ว ยงานและประเทศไทยต้ อ งการ เพื่ อ ช่ ว ยยกระดั บ หน่ ว ยงานและ
ประเทศไทยขึ้้�น ตััวอย่่างสาขาที่่�ประเทศไทยต้้องการ คืือ เกษตร อาหาร
ความหลากหลายทางชีีวภาพ และการท่่องเที่่�ยว อีีกทั้้�งต้้องมีีการทำำ�งาน
ข้้ามกระทรวงและอุุตสาหกรรม พร้้อมทั้้�งดึึงสถาบัันวิิจัย
ั และมหาวิิทยาลััย
มาเป็็นผู้้�ร่่วมสร้้างสรรค์์ เพื่่� อร่่วมตอบโจทย์์ประเทศ”
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
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“มุ่งมั่น จริงใจ ศรัทธา"
มุ่งมั่นในงานที่ทำ�ำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
จริงใจในการบริหารคน การตรงไปตรงมา ไม่โกหก ทำ�ำให้เกิด speed of
trust ส่งผลให้การทำ�ำงานราบรื่นและรวดเร็ว
ศรัทธา โดยเชื่อว่าความขยันและความตั้งใจ ทำ�ำให้เกิดความสำ�ำเร็จได้ คน
อื่นจะเชื่อมั่นในตัวเราพร้อมที่จะทำ�ำงานด้วย
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีีตผู้้�อำำ�นวยการ สวทช. (พ.ศ. 2553 - 2559)
และอดีีตผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิ วเตอร์์แห่่งชาติิ

(พ.ศ. 2541 - 2549)
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ส่่วนที่่�

2
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ส่่วนที่่� 2
องค์ความรู้ในการดำ�ำเนินโครงการวิจัยของ สวทช.

ตลอดระยะเวลาการดำเนิินงาน 30 ปีี สวทช. มีีโครงการวิิจัยั สำคััญและโดดเด่่น
จำนวนหลายโครงการ ทั้้�งนี้้�ทีีม STKS คััดเลืือก 16 โครงการ ซึ่่�งเป็็นโครงการสำคััญและ
โดดเด่่น เพื่่�อสััมภาษณ์์ถอดองค์์ความรู้้�ในการดำเนิินงาน โดยโครงการดัังกล่่าวสามารถ
แบ่่งตามหมวดหมู่่�ได้้ 6 หมวด ดัังนี้้� 1. เกษตรและอาหาร 2. ความมั่่�งคงและการรัับมืือ
ภัั ย พิิ บัั ติิ 3. ดิิ จิิ ทัั ล 4. วัั ส ดุุ พลัั ง งาน และสิ่่�งแวดล้้ อ ม 5. สุุ ข ภาพและการแพทย์์
และ 6. การสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน (competitiveness enforcement)
ในจำนวน 16 โครงการ มีี 13 โครงการ คััดเลืือกจากผลงานเด่่นจากงาน
Workshop: 30th NSTDA Journey มีีหลัักเกณฑ์์สำคััญในการคััดเลืือก 7 ข้้อ คืือ
นวััตกรรมหรืือการค้้นพบ ทรััพย์์สิินทางปััญญาจากการวิิจััยและพััฒนา การต่่อยอด
เชิิงพาณิิชย์์ การสร้้างผลกระทบ การลดการนำเข้้า ผลงานตีีพิิมพ์์เชิิงวิิชาการ และ
การได้้รับั รางวััล (โครงการที่่�ผ่่านเกณฑ์์ทั้้�ง 7 ข้้อ จำนวน 7 โครงการ, โครงการที่่�ผ่่านเกณฑ์์
6 ข้้อ จำนวน 3 โครงการ, โครงการที่่�ผ่่านเกณฑ์์ 5 ข้้อ จำนวน 2 โครงการ, โครงการที่่�
ผ่่านเกณฑ์์น้้อยกว่่า 4 ข้้อ จำนวน 1 โครงการ และเป็็นโครงการที่่�ได้้รัับคำแนะนำว่่า
เป็็นโครงการที่่�มีีความน่่าสนใจ เป็็นโครงการขนาดใหญ่่ เป็็นโครงการที่่�มีีความสำคััญ
การขยายผลที่่�แตกต่่างจากโครงการอื่่�น และการสร้้างผลกระทบแก่่อุุตสาหกรรม ส่่วน 3
โครงการ เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจในการบริหารจัดการจากคำ�ำแนะนำ�ำ เช่น การมี
บทบาทของผูบ้ ริหารระดับสูงในการผลักดันและขับเคลือ่ นโครงการ และการโยกย้ายของ
สมาชิกในโครงการวิจัย)
รายชื่อ 16 โครงการที่ถอดองค์ความรู้ในการดำ�ำเนินงาน ประกอบด้วย
1. การพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าว
2. โรงเรืือนอััจฉริิยะ
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3. ActivePAK และ ActivePAK Ultra
4. ไข่่ออกแบบได้้
5. การสัั ง เคราะห์์ ส ารประกอบไอออนิิ ก คอปเปอร์์ เ พื่่�อใช้้ เ ป็็ น สารฆ่่ า เชื้้�อ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

แบคทีเรียในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม
T-Box 3.0 เครื่่�องรบกวนสััญญาณโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร
Size Thailand: โครงการสำรวจและวิิจััยมาตรฐานขนาดรููปร่่างคนไทย
Thai School Lunch: ระบบแนะนำสำรัับอาหารกลางวัันสำหรัับโรงเรีียน
แบบอัตโนมัติ
KidBright บอร์์ดสมองกลฝัังตััว
การแก้้ปััญหา Y2K
ระบบบำบััดน้้ำเสีียเพื่่�อผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ
G-Rock วััสดุุเม็็ดมวลเบาสัังเคราะห์์
DentiiScan 2.0 เครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์สำหรัับงานทัันตกรรม
ยาต้้นแบบ P218 สำหรัับรัักษาโรคมาลาเรีีย
ITAP ฝ่่ายสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมภาคเอกชน

ทีม่ าของโครงการส่วนใหญ่ มาจากความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ผูใ้ ช้บริการ
หรือผู้ใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐและบริษัท
เอกชน โดยเฉพาะความต้องการของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือความจำ�ำเป็น
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในขณะนั้น โดย สวทช. มีกำ�ำลังคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
รวมถึงมีพันธมิตรที่สามารถร่วมดำ�ำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ทั้งนี้มี
บางโครงการทีเ่ กิดขึน้ จากความสนใจส่วนตัวของทีมวิจยั แต่ยงั คงเป็นเรือ่ งทีม่ ชี อ่ งว่างของ
ผลงานวิจยั ทีม่ อี ยูใ่ นเวลานัน้ โดยผลงานจากโครงการเหล่านีถ้ กู นำ�ำไปใช้ประโยชน์จริง และ
สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือ เชิงสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้
ประโยชน์ (อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยทั้ง 16 โครงการ ได้ที่ ภาคผนวก)
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หลักคิดสำ�ำคัญในการดำ�ำเนินงานวิจัย

ทีมวิจยั ได้กล่าวถึงหลักคิดสำำ� คัญหลายข้อในการดำ�ำเนินงานวิจยั ซึง่ สามารถสรุป
และจัดกลุ่ม ได้ดังนี้
1. การพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่อง
2. โจทย์์และความต้้องการของผู้้�ใช้้ประโยชน์์
3. ความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาระดับประเทศ
4. การใฝ่ใจรักจะทำ�ำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ (passion) แม้พบกับปัญหาและ
อุปสรรคมากมาย
5. การทำ�ำงานเป็นทีม
6. การสร้างและรักษาพันธมิตร
หลัักคิิดสำคััญในการดำเนิินงานวิิจััยข้้อแรกที่่�ได้้รัับการกล่่าวถึึงมากที่่�สุุด คืือ
ทีีมวิิจัยั มุ่่�งเน้้นการพััฒนางานวิิจัยั ที่่�เป็็นรููปธรรม และสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง
อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบบำ�ำบัดน้�้ำำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ, DentiiScan 2.0 เครื่อง
เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์สำหรัับงานทัันตกรรม, T-Box 3.0 เครื่่�องรบกวนสััญญาณโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่� และ Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร ทั้้�งนี้้�ในบางโครงการวิิจััยยัังมีี
หลัักคิิดเกี่่�ยวกัับการทำให้้ผลงานวิิจััยสามารถนำไปใช้้ในวงกว้้าง เกิิดการเรีียนรู้้�และ
การพััฒนาต่่อยอดโดยทีีมวิิจััยหรืือผู้้�สนใจภายนอก เช่่น KidBright บอร์์ดสมองกลฝัังตััว
ที่่�เปิิดเผยรหััสต้้นฉบัับ (source code)
หลัักคิิดสำคััญข้้อถััดมา คืือ โจทย์์วิิจััยจะต้้องไม่่มาจากทีีมวิิจััยหรืือหน่่วยงาน
วิิจััยเพีียงฝ่่ายเดีียว แต่่โจทย์์วิิจััยจะต้้องมาจากความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
และผู้้�ใช้้ผลงานวิิจััยเป็็นสำคััญ โจทย์์วิิจััยต้้องเป็็น market driven ไม่่ใช่่ technology
driven ทีีมวิิจัยั จะต้้องตอบโจทย์์วิจัิ ยั ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการหรืือเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
และส่่งมอบผลงานได้้ตรงตามระยะเวลาที่่�กำหนด ซึ่่�งการดำเนิินการดัังกล่่าวนี้้�จำเป็็น
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ต้้องมีีการวางแผน การจััดการ และบริิหารโครงการวิิจัยั ที่่�ดีี ยกตััวอย่่างเช่่น ทีีมวิิจัยั ลงพื้้�น
ที่่�เพื่่�อค้้นหาและวิิเคราะห์์ความต้้องการของเกษตรกร รวมถึึงผู้้�บริิโภคและตลาดรัับซื้้�อ
ผลผลิิตทางการเกษตรจากเกษตรกร นำมาสู่่�การพััฒนาโรงเรืือนอััจฉริิยะ เพื่่�อช่่วยลด
ความผัันผวนด้้านปริิมาณและคุุณภาพของผลผลิิตแก่่เกษตรกร ช่่วยให้้เกษตรกรได้้ผลผลิิต
ที่่�ดีีขึ้้�นและสามารถประหยััดแรงงาน ส่่วนผู้้�บริิโภคและตลาดรัับซื้้�อผลผลิิตทางการเกษตร
จากเกษตรกรก็็ได้้พืืชผลทางการเกษตรที่่�ปลอดสารพิิษและสารเคมีี เป็็นต้้น
การมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาผลงานวิิจััย เพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาระดัับประเทศ คืือ
หลัักคิิดสำคััญอีีกข้้อหนึ่่�งของทีีมวิิจัยั เช่่น การพััฒนาเครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์สามมิิติิ
ทางทัันตกรรม หรืือ DentiiScan เครื่่�องแรกของประเทศไทย สำหรัับใช้้ในงานทัันตกรรม
และศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า ทำ�ำให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและ
วางแผนการผ่่าตััดได้้แม่่นยำและปลอดภััย อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดความเหลื่่�อมล้้ำ และสร้้าง
โอกาสการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรมของคนในสัังคม โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยยากไร้้และ
ห่่างไกลความเจริิญ รวมถึึงการลดการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ ทำให้้ประหยััด
งบประมาณแผ่่นดิินจำนวนมาก
เช่่นเดีียวกัับ การพััฒนา T-Box 3.0 เครื่่�องรบกวนสััญญาณโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
เพื่่�อช่่วยเหลืือเจ้้าหน้้าที่่�ในสามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้จากสถานการณ์์การวางระเบิิด รวมถึึง
การเป็็นหน่่วยงานตััวแทนของประเทศเพื่่�อแก้้ไขปััญหา Y2K ด้้วยการสื่่�อสารและแจ้้งเตืือน
การสร้้างความตระหนััก และการสร้้างความรู้้�ให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ รวมถึึงการตั้้�งศููนย์์
เพื่่�อตอบสนองปััญหาในช่่วงที่่�จะข้้ามจากปีี ค.ศ. 1999 สู่่�ปีี ค.ศ. 2000 ชื่่�อว่่า ศููนย์์ประสาน
และดำเนิินการแก้้ไขปััญหาคอมพิิวเตอร์์ปีี ค.ศ. 2000 (Y2K Center) เพื่่�อลดปััญหาและ
ผลกระทบต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากระบบคอมพิิวเตอร์์บันั ทึึกเลขปีี ค.ศ. เพีียงแค่่ 2 หลัักท้้าย
เช่่น การใช้้คอมพิิวเตอร์์ในภาคอุุตสาหกรรม ในการตรวจสอบความปลอดภััยของการผลิิต
พลัังงานของโรงไฟฟ้้า ในการบริิหารจััดการการบิินของธุุรกิิจการบิิน หรืือในการทำงาน
ของเครื่่�องมืือแพทย์์ภายในโรงพยาบาล
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หลัักคิิดสำคััญในการดำเนิินงานวิิจััยข้้อถััดมา คืือ การใฝ่่ใจรััก (passion)
ทำงานวิิจััยที่่�เป็็นประโยชน์์ให้้สำเร็็จ แม้้จะประสบกัับปััญหาและความท้้าทายต่่าง ๆ
การทำ�ำงานเป็นทีม คือ อีกหนึ่งหลักคิดสำ�ำคัญของการทำ�ำงานวิจัย โดยทีมวิจัย
จะต้องทำ�ำงานส่งเสริมกันตามความเก่งและความเชี่ยวชาญที่แต่ละคนมี ขณะเดียวกัน
สมาชิกในทีมจะต้องรูจ้ งั หวะของการเป็นทัง้ ผูนำ้ ำ� และผูต้ าม มีการเคารพและให้เกียรติกนั
และกัน โดยการให้ความสำ�ำคัญเรื่องการสื่อสารภายในทีม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ (lesson learned)
เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในทีม
และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
หลัักคิิดสำคััญข้้อสุุดท้้าย คืือ การสร้้างและรัักษาพัันธมิิตร ในการดำเนิินงาน
วิิ จัั ย จะต้้ อ งสร้้ า งพัั น ธมิิ ต ร เมื่่�อสร้้ า งพัั น ธมิิ ต รได้้ แ ล้้ ว ก็็ จ ะต้้ อ งรัั ก ษาพัั น ธมิิ ต รนั้้�นไว้้
มีีการช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างความเข้้มแข็็งในการทำงาน เช่่น โครงการ
พััฒนาพัันธุ์์�ข้า้ ว ที่่�ให้้การสนัับสนุุนบุุคลากรของกรมการข้้าวในเรื่่�องการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
เพื่่�อช่่วยให้้สามารถพััฒนาพัันธุ์์�ข้้าวได้้เร็็วขึ้้�น และการอาศััยเครืือข่่ายเพื่่�อช่่วยเหลืือ
การทำงานของทีีมวิิจััยกัับชุุมชนเกษตรกร หรืือ โครงการ T-Box 3.0 เครื่่�องรบกวน
สััญญาณโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือจากตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ในการทดสอบและให้้ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการใช้้งานเครื่่�อง T-Box 3.0
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พัั นธกิิจที่่�สำำ�คััญของการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย

พัันธกิิจสำคััญ 3 ประการของการบริิหารและการดำเนิินโครงการวิิจััยจาก
โครงการและทีีมวิิจััยที่่�ให้้สััมภาษณ์์ ประกอบด้้วย
1. การผลิิตผลงานวิิจััยที่่�สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง
2. การผลิิตผลงานวิิจััยที่่�มีีความสำคััญและเป็็นที่่�ต้้องการของประเทศ
3. การยึึดค่า่ นิิยมหลัักของ สวทช.

การพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นักวิจัยต้องการ
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถตอบโจทย์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ล่ า งถึ ง ระดั บ บนสุ ด คื อ การผลิ ต
ผลงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และประเทศชาติ นอกจากนี้
สิ่งที่ดำ�ำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนา ต้องสามารถต่อยอดได้ เพื่อการใช้ประโยชน์
ที่สูงขึ้น และการพัฒนาความรู้และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การมีี เ ป้้ า หมายในการที่่�จะสร้้ า งสรรค์์ ผ ลงาน เพื่่�อให้้ เ กิิ ด ผลกระทบใน
ระดัับชาติิได้้นั้้�น หััวข้้อ โจทย์์ และผลงานวิิจััยจะต้้องเป็็นเรื่่�องที่่�มีีความสำคััญ เป็็นเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ ประเทศ และมีี ค วามชัั ด เจนว่่ า เป็็ น ที่่�ต้้ อ งการของประเทศ โดยใน
กระบวนการดำเนิินงานจะต้้องอาศััยการทำงานร่่วมกัันของภาคส่่วนต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน รวมถึึงภาคประชาสัังคม ในฐานะพัันธมิิตร โดยมีีการใช้้
ความรู้้� ความสามารถ และศัักยภาพ รวมถึึงการแบ่่งปัันทรััพยากรที่่�แต่่ละหน่่วยงานมีี
เพื่่�อเสริิมกำลัังกััน ให้้ผลงานวิิจััยสามารถสร้้างผลกระทบกัับประเทศชาติิได้้จริิง
พัันธกิิจสำคััญของการบริิหารและการดำเนิินโครงการวิิจััยลำดัับถััดมา คืือ
ค่่านิิยมหลัักของ สวทช. หรืือ NSTDA core values
N - Nation first
S - Science and technology excellence
T - Teamwork
D - Deliverability
A - Accountability and integrity
85

ปััญหา อุุปสรรค และความท้้าทายในการดำำ�เนิินโครงการวิิจัย
ั

หััวหน้้าทีีมวิิจัยั สะท้้อนมุุมมองและความคิิดเห็็นว่่า การทำงานย่่อมมีีปัญ
ั หาและ
อุุปสรรคในเกืือบทุุกจุุด แต่่อยู่่�ที่่�มุุมมอง คืือ การมองว่่ามีีปัญ
ั หาที่่�ทำให้้เป็็นปััญหา หรืือ
การมองว่่ามีีปััญหาแล้้วหาทางแก้้ปััญหา เพื่่�อให้้สามารถก้้าวไปต่่อได้้ โดยเฉพาะ
การมองว่่าปััญหาและอุุปสรรคเป็็นโอกาส หรืือเป็็นบททดสอบว่่าจะทำอย่่างไรที่่�จะ
สามารถก้้าวข้้ามไปได้้
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำ�ำคัญในการดำ�ำเนินโครงการวิจัยที่ทีมวิจัยสะท้อน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ
1. การโน้มน้าวและการสร้างความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยกับภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรม
2. การปรับปรุงผลงานวิจยั เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ให้ได้มากทีส่ ดุ
โดยต้องแข่งขันเรื่องเวลาและลดค่าใช้จ่าย
ความท้้าทายสำคััญที่่�ทีีมวิิจััยหลายโครงการกล่่าวถึึง คืือ การโน้้มน้้าวและ
การสร้้างความเชื่อ่� มั่่�นในผลงานวิิจัยั กัับภาคเอกชนและอุุตสาหกรรม การพััฒนาผลงาน
วิิจัยั ที่่�จะต้้องสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์จริิงในเชิิงพาณิิชย์์ ทีีมวิิจัยั จะต้้องทำให้้ผลงานเป็็น
ที่่�รู้้�จัักและยอมรัับในภาคเอกชนและอุุตสาหกรรม ซึ่่�งในช่่วงแรกเป็็นเรื่่�องที่่�ยากมาก
เนื่องจากผลงานที่ผลิตเป็นเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นทีมวิจัยจำ�ำเป็นต้องสื่อสารและถ่ายทอด
ความรูเ้ กีย่ วกับผลงาน และเทคโนโลยีทใี่ ช้ให้แก่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม อาจรวมถึง
การปรับเปลีย่ นมุมมองของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพือ่ เปิดรับผลงานและเทคโนโลยี
ของทีมวิจยั เช่น การปรับเปลีย่ นมุมมองของเจ้าของโรงงานว่า ขยะของโรงงานคือต้นทุน
และวััตถุุดิบิ สำหรัับโรงไฟฟ้้าไบโอแก๊๊ส โดยไบโอแก๊๊สเป็็นผลผลิิตที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วสามารถขาย
เพื่่�อนำเงิิ น กลัั บ เข้้ า โรงงาน ซึ่่�งการสื่่�อสารเพื่่�อให้้ ภ าคเอกชนและอุุ ต สาหกรรมเกิิ ด
ความเข้าใจและยอมรับผลงานวิจัยของทีมวิจัยไม่ใช่เรื่องง่าย
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ในการจัดการความท้าทายข้างต้น เพื่อให้ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเข้าใจ
ยอมรับ และเชื่อมั่นในผลงานวิจัย ทีมวิจัยใช้วิธีการมากมาย เช่น การให้ข้อมูลและสถิติ
ทีน่ า่ สนใจและเกีย่ วข้องโดยตรงกับกลุม่ เป้าหมาย การอ้างอิงข้อมูลผลงานจากต่างประเทศ
การทำ�ำงานร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม และการพา
นักลงทุนเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
เมื่อกลุ่มเป้าหมายเริ่มเห็นว่าผลงานวิจัยมีประโยชน์และสามารถนำ�ำไปใช้งาน
ได้จริง ก็จะมีความท้าทายลำ�ำดับถัดมา คือ การขยายส่วนหรือระดับของผลิตภัณฑ์
จากกระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีเรื่องการลงทุน
เข้ามาเกี่ยวข้อง จำ�ำเป็นจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) เชิงธุรกิจ
ซึ่งพบว่านักวิจัยยังค่อนข้างขาดมุมมองเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ สวทช. พยายามผลักดันหลักสูตร
Mini Master of Business Administration (Mini MBA) แต่เป็นหลักสูตรระยะสั้น จึง
ทำ�ำให้นักวิจัยรู้สึกว่าเก็บเกี่ยวความรู้ได้เฉพาะแนวคิดบางประเด็น
ทีมวิจัยจำ�ำเป็นต้องพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ำเสนอผลงาน ซึ่ง
ต้องใช้เทคนิคการนำ�ำเสนอที่แตกต่างกัน เช่น การพูดคุยกับนักลงทุน นักวิจัยไม่ควรเน้น
ข้อมูลทางด้านเทคนิคของงานวิจัย แต่ควรเน้นเรื่องการแข่งขันต้นทุน ราคาขาย กำ�ำไร
และจุุดเด่่นของผลงานวิิจััย เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผลิิตภััณฑ์์ในท้้องตลาด ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�
นัักลงทุุนให้้ความสนใจ การพบปะพููดคุยุ เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น ความต้้องการ และปััญหา
ในการรัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี รวมถึึงเพื่่�อร่่วมหารืือแนวทางการแก้้ไขปััญหา เช่่น
ผู้้�ผลิิตนำผลงานวิิจััยไปทดลองใช้้ แต่่เมื่่�อถึึงจุุดที่่�จะรัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีติิดปััญหา
เรื่่�องต้้นทุุน ทีีมวิิจัยั ต้้องศึึกษาข้้อมููลว่่าลููกค้้าของผู้้�ผลิิตต้้องการอะไร และงานวิิจัยั สามารถ
ตอบสนองความต้้องการดัังกล่่าวได้้อย่่างไร ซึ่่�งนัักวิิจัยั จะต้้องมีีมุมุ มองเชิิงธุุรกิิจ การลงทุุน
และการตลาด รวมถึึงกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ หนึ่่�งในตััวช่่วยคืือ
การดึึงหน่่วยบริิหารจััดการสิิทธิิเทคโนโลยีี และหน่่วยพััฒนาธุุรกิิจของ สวทช. เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในโครงการวิิจััยตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโครงการวิิจััย เพื่่�อให้้
สามารถร่่วมหารืือกัับภาคเอกชนและอุุตสาหกรรม
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ความท้้าทายลำดัับถััดมาคืือ การพััฒนาผลงานวิิจัยั เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของกลุ่่�มเป้้าหมายให้้มากที่่�สุุด โดยต้้องแข่่งขัันเรื่่�องเวลาและค่่าใช้้จ่า่ ย การพััฒนาผล
งานวิิจััยโครงการต่่าง ๆ จะต้้องใช้้เวลาดำเนิินการสั้้�นหรืือยาวแตกต่่างกััน โดยเฉพาะ
การพััฒนาผลงานวิิจััยที่่�มีีความยุ่่�งยากและซัับซ้้อน ซึ่่�งต้้องใช้้เวลาในการดำเนิินงานมาก
ขณะที่่�นัักลงทุุนส่่วนใหญ่่สนใจเรื่่�องเวลาและความเร็็วของการแข่่งขัันในตลาดจึึงคาดหวััง
ให้้นัักวิิจััยผลิิตผลงานที่่�สามารถนำไปใช้้ได้้จริิงโดยต้้องดำเนิินงานให้้สำเร็็จในระยะเวลา
อัั น สั้้�น ส่่ ง ผลให้้ นัักวิิ จััยต้้องทำงานแข่่ง กัับ เวลา ทั้้�งนี้้�เพื่่�อจััดการกัับความท้้าทายนี้้�
ในบางโครงการวิิจััยจะใช้้วิิธีีการสื่่�อสารและตกลงกัับภาคเอกชนซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย
ตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มให้้ชััดเจนถึึงลัักษณะและขอบเขตของผลงานที่่�จะส่่งมอบ และระยะเวลาที่่�
ต้้องใช้้ในการดำเนิินการ เพื่่�อกำหนดเป้้าหมายที่่�ยอมรัับได้้ร่่วมกัันระหว่่างทีีมวิิจััยและ
ภาคเอกชน อุุตสาหกรรม หรืือผู้้�ใช้้ประโยชน์์
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ทรััพยากรที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการดำำ�เนิินโครงการวิิจััย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

ทุกโครงการวิจัยกล่าวว่า “คน” คือ ทรัพยากรที่สำ�ำคัญที่สุดสำ�ำหรับการดำ�ำเนิน
โครงการวิจัย
สวทช. เป็นสถาบันวิจยั ซึง่ มีการสร้างและสัง่ สมองค์ความรู้ ด้วยลักษณะภารกิจ
ของหน่วยงาน องค์ความรูท้ สำี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของหน่วยงาน คือ ความรูท้ ฝี่ งั อยูใ่ นคน ดังนัน้ คน
คือ ทรัพยากรที่สำ�ำคัญที่สุดสำ�ำหรับการดำ�ำเนินงานวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน คนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ใฝ่ใจรักจะทำ�ำงาน
(passion) เข้าใจในเนื้องานอย่างต่อเนื่อง เปิดรับและยอมรับความคิดเห็นที่มี
ความแตกต่างเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน เนื่องจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่
รู้จักและเกิดการนำ�ำไปใช้ประโยชน์ อาจมีมุมมองอื่นที่แตกต่างและหลากหลายเข้ามา
ฉะนั้้�นควรมีีการเปิิดรับั ข้้อมููล ความคิิดเห็็น และโจทย์์ที่่�อาจมีีความแตกต่่าง ที่่�จะนำมาใช้้
ในการพััฒนางานให้้ดีีและตอบโจทย์์ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
แนวทางสำ�ำคัญในการบริหารคนในทีมวิจัย
1. การบริิหารให้้คนในทีีมวิิจััยมีีกรอบความคิิด (mindset) ที่่�สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมายหลัักของทีีม โดยเน้้นการตกลงร่่วมกััน เน้้นวิิธีกี ารโน้้มน้้าวเพื่่�อให้้
สมาชิกในทีมวิจัยเห็นภาพของสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่ต้องดำ�ำเนินการเพื่อให้ได้
สิ่งที่ต้องการ และประโยชน์ที่องค์กรและสมาชิกจะได้รับจากการดำ�ำเนิน
การดังกล่าว และเน้นการพูดคุยสือ่ สารเพือ่ หาข้อตกลงและสร้างเป้าหมาย
ร่วมกัน รวมถึงการสร้างบรรยากาศและสังคมของการเป็นเพื่อนมากกว่า
การเป็นหัวหน้าและลูกน้อง
2. การเน้นย้�้ำำและยึดค่านิยมหลัก (core values) ของหน่วยงาน เป็นหลักคิด
และฐานในการดำ�ำเนินงาน
1) N = Nation First การคำ�ำนึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็น
หลัก มีจิตสำ�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละคิดถึง
ทิศทางของส่วนรวม
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2) S = Science and Technology Excellence การยึึดมั่่�นใน
การสร้้างความเป็็นเลิิศในทุุกสิ่่�งที่่�ทำ อัันเกิิดจากการใฝ่่รู้้� ริิเริ่่�มและ
สร้างสรรค์ ด้วยมาตรฐานสูงสุด
3) T = Teamwork การทำงานเป็็นทีีมที่่�พร้้อมช่่วยเหลืือกััน ด้้วย
ความเข้้าใจ ห่่วงใยซึ่่�งกัันและกััน และการสื่่�อสารสองทางเพื่่�อเป้้าหมาย
เดียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง และพร้อมแบ่งปัน
4) D = Deliverability ความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะส่งมอบงานที่
มีคุณภาพ ตรงตามคำ�ำมั่นสัญญาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าภายใน
และภายนอก
5) A = Accountability and Integrity ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
ความโปร่งใสกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
3. การเสริมพลัง (empower) ให้สมาชิกในทีมคิดและลงมือทำ�ำได้ด้วยตนเอง
มากที่สุด โดยมีหัวหน้าทีมให้คำ�ำแนะนำ�ำปรึกษาเมื่อต้องการ
4. การวางแผนอนาคตการทำ�ำงาน หรือ การวาง career path ของสมาชิก
ในที ม โดยพิจ ารณาความเชี่ยวชาญรายบุค คคลว่าจะไปในทิศ ทางใด
จากนั้นมีการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะสร้างความเชี่ยวชาญ
ให้กับคน ๆ นั้น รวมถึงการมองหา การเตรียมความพร้อม และการสร้าง
ตัวแทนในอนาคต
เมื่อ "คน" คือทรัพยากรที่สำ�ำคัญ องค์กรก็จะต้องพัฒนากลไกเพื่อรักษา
ทรััพยากรดัังกล่่าว โดยเฉพาะความรู้้�และประสบการณ์์ในคน ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ลงทุุนและ
เพาะปลููกมาจากประสบการณ์์ที่่�สั่่�งสมจากอดีีตจนถึึงปััจจุุบััน
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ตัวชี้วัดและการวัดผลความสำ�ำเร็จของการดำ�ำเนินงานวิจัย

นักวิจัยสะท้อนมุมมองว่า ตัวชี้วัดและการวัดผลความสำ�ำเร็จของการดำ�ำเนินงาน
วิจัยอาจขึ้นอยู่กับชนิดของโครงการวิจัย ทั้งนี้ตัวชี้วัดความสำ�ำเร็จของการดำ�ำเนินงาน
วิจัยที่กล่าวถึงมากที่สุด คือ การผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์จริงได้
ตามความต้องการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน
เพราะหากเป็นผลงานที่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์จริงได้ตามความต้องการ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบตามมา โดยอาจวัดผลจาก 1. จำ�ำนวนบุคคลหรือหน่วยงานที่นำ�ำผลงานวิจัย
ไปใช้ 2. จำ�ำนวนบุคคลหรือหน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอใช้ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น และ
3. เงิินหรืือรายได้้ที่่�บุุคคลหรืือหน่่วยงานยอมลงทุุนหรืือสนัับสนุุนทีีมวิิจััย โดยการใช้้
ประโยชน์์ดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลให้้เกิิดผลลััพธ์์ผลกระทบเชิิงบวกต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม
ตััวชี้้�วััดความสำเร็็จลำดัับถััดมา คืือ การสามารถส่่งมอบผลงานวิิจััยตาม
ข้้อตกลงหรืือสััญญาของผู้้�ให้้ทุนุ หรืือผู้้�ว่่าจ้้างได้้อย่่างครบถ้้วน ตามระยะเวลาที่่�กำหนด
โดยผลงานวิจัยนั้นตรงตามความต้องการ และสามารถตอบโจทย์ผู้ให้ทุน ผู้ใช้บริการ
หรือผู้ใช้ประโยชน์ ถัดมาคือการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำ�ำเนินงานวิจัย
ผ่านการตีพมิ พ์ผลงานวิชาการในวารสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีผอู้ า่ น และมีผอู้ า้ งอิงถึงผลงาน
รวมถึงการจดสิทธิบัตร ตลอดจนการสามารถพัฒนาแนวทางหรือมาตรฐานในเรื่องที่
เกีย่ วข้องในประเทศไทย เพือ่ รับรองด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย หรือเพือ่ ควบคุม
กระบวนการและผลผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้รับการยอมรับ
ตัวชีว้ ดั ความสำ�ำเร็จสุดท้ายทีก่ ล่าวถึงและเน้นย้�้ำำ คือ การเป็นทีร่ จู้ กั การถูกกล่าว
ถึงในเชิงบวก การได้รบั ความไว้ใจ และการได้รบั การยอมรับในผลงานวิจยั ในมุมมองและ
มิติต่าง ๆ จากภายนอกองค์กร เช่น ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับว่าเป็นนวัตกรรมโดย
สามารถสะท้อนได้จากการได้รบั การจดสิทธิบตั ร ผลงานวิจยั ได้รบั รางวัลจากการประกวด
หรือการคัดเลือกจากเวทีทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
วงการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผลงานวิจยั ได้รบั การยอมรับจากนักลงทุนด้วยการสนใจติดต่อ
ร่วมลงทุน การอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยี หรือธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัย
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ปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จ

ปััจจััยหลายข้้อที่่�ช่่วยให้้การดำเนิินโครงการวิิจัยั ประสบความสำเร็็จ ปััจจััยหลััก
ได้้แก่่ 1. การมองเห็็นภาพของโครงการวิิจััยชััดเจนตั้้�งแต่่แรก 2. การทำงานเป็็นทีีม
การมีีเป้้าหมายร่่วมกััน และการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในทีีมวิิจััย 3. การสื่่�อสารและ
การแบ่่งปัันองค์์ความรู้้� 4. ความสามารถและการเปิิดรับั ของนัักวิิจัยั 5. ความสามารถของ
หััวหน้้าหรืือผู้้�อำนวยการโครงการวิิจััย 6. การมีีแบบอย่่างที่่�ดีี 7. การมีีพัันธมิิตรร่่วมทาง
ที่่�ดีี และ 8. การสนัับสนุุนจากองค์์กร
ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อแรก คือ การทีท่ มี วิจยั สามารถมองเห็นภาพของโครงการ
วิิจััยชััดเจนตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น เกี่่�ยวกัับห่่วงโซ่่อุุปทาน (supply chain) และเป้้าหมายของ
โครงการ ทีีมวิิจััยสามารถจััดและไล่่เรีียงลำดัับสิ่่�งที่่�ต้้องดำเนิินการและระยะเวลาใน
การดำเนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ โดยเป้้าหมายสำคััญของการดำเนิินโครงการ
วิิจััย คืือการผลิิตผลงานวิิจััยที่่�สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์จริิงได้้ ซึ่่�งเป็็นผลงานที่่�สร้้างขึ้้�น
จากความต้้องการของผู้้�ใช้้ เมื่่�อมีีการนำผลงานวิิจัยั ที่่�สร้้างไปใช้้ประโยชน์์ต้อ้ งมีีการติิดตาม
ประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อที่สอง คือ การทำ�ำงานเป็นทีม การมีเป้าหมายร่วมกัน
และการมีส่วนร่วม โครงการวิจัยจะประสบความสำ�ำเร็จได้สิ่งสำ�ำคัญ คือ การที่ทีมวิจัย
มีเป้าหมาย จุดประสงค์ เห็นพ้องต้องกัน ความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกันในการดำ�ำเนินงาน
และการพร้อมลุยไปด้วยกัน ทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใครเป็นนายหรือลูกน้อง โดยใช้
ความรู้้�และความสามารถที่่�สมาชิิกแต่่ละคนมีีเพื่่�อร่่วมมืือกัันสนัับสนุุนการทำงานของทีีม
ทั้้�งโดยทางตรงและทางอ้้อม โดยมีีการให้้ความเคารพและเชื่่�อใจซึ่่�งกัันและกััน มีีการพููดคุยุ
หารืือกััน และทุุกคนในทีีมสามารถเสนอมุุมมองและความคิิดเห็็น การดำเนิินโครงการวิิจัยั
มีีทั้้�งที่่�เป็็นการทำงานภายในหน่่วยวิิจััยเดีียวกัันและร่่วมกัับหน่่วยวิิจััยภายนอก สิ่่�งสำคััญ
ที่่�สมาชิิกในทีีมวิิจััยทุุกคนจะต้้องมีี คืือ กรอบความคิิด (mindset) ที่่�ต้้องการทำงานและ
มองหาโอกาสใหม่่ ๆ ในการทำงานอยู่่�เสมอ โดยไม่่ยึดติ
ึ ดกั
ิ บั สิ่่�งต่่าง ๆ ทั้้�งความรู้้� งานที่่�ทำ
และทีีมงาน
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การสื่อสาร คือ ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อที่สาม ในการดำ�ำเนินโครงการวิจัยจะต้อง
มีการพูดคุยและสื่อสารกันให้มากและอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในทีมวิจัย ระหว่างทีมวิจัย
และบุคคลหรือทีมภายนอก เช่น ทีมสนับสนุน ทีมธุรกิจ และผูบ้ ริหาร ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อติดตามงาน เพื่อระดมสมองแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุน
การดำ�ำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำ�ำเนินงาน
ในบางโครงการวิจยั ซึง่ เป็นการทำ�ำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจยั ทีม่ คี วามรูต้ า่ งสาขาวิชาและ
มาจากศูนย์วิจัยที่แตกต่างกัน การสื่อสารภายในทีมจะต้องมีการกำ�ำหนด standard
protocol เพื่อสร้างความเข้าใจและความต่อเนื่องในการดำ�ำเนินงานร่วมกัน
ยกตัวอย่าง โครงการไข่ออกแบบได้ ที่ใช้เทคนิคการพูดคุยหารือแบบไม่เป็น
ทางการภายในทีมวิจยั อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนเริม่ ทำ�ำงาน
เพื่อให้สมาชิกในทีมวิจัยรายงานเกี่ยวกับการดำ�ำเนินงาน และแจ้งปัญหาที่กำ�ำลังพบ
และเพื่อให้สมาชิกในทีมวิจัยระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น
ซึ่งเทคนิคนี้ช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผน และมักจะได้อะไรดี ๆ เพิ่มขึ้น เช่น
องค์ความรูใ้ หม่ หรือการเปลีย่ นแผนการดำ�ำเนินงานให้ได้งานทีต่ อบโจทย์ยงิ่ ขึน้ ในทำ�ำนอง
เดียวกัน หลายโครงการมีการแบ่งปันและถ่ายโอนองค์ความรู้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�ำเนิน
โครงการวิจัย ผ่านการสื่อสารและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันความสำ�ำเร็จ อุปสรรค
และบทเรียนจากการดำ�ำเนินงานระหว่างทีมวิจัย การมีระบบรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
การดำ�ำเนินงานและการประชุมเกี่ยวกับโครงการ
ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อที่สี่ คือ นักวิจัยมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
อีกทั้งนักวิจัยควรรู้จักยอมรับในข้อจำ�ำกัดของตัวเอง ยอมรับและสามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเองเพื่อก้าวข้ามข้อจำ�ำกัดของตนเอง เปิดรับเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาปรับปรุง
ความรู้และความสามารถของตนเอง และก้าวออกจาก safe zone เพื่อพัฒนาและ
ผลักดันตนเองและผลงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชื่อเสียงที่ดีของนักวิจัยและผลงานวิจัย
ในอดีตเปรียบเสมือนใบเบิกทางให้แก่นกั วิจยั รุน่ ใหม่ในการเข้าไปพบและร่วมงานกับบุคคล
และหน่วยงานภายนอก
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ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อที่ห้า คือ ความสามารถของหัวหน้าหรือผู้อำ�ำนวยการ
โครงการวิจัย ในโครงการวิจัยขนาดใหญ่จำ�ำเป็นต้องมีหัวหน้าหรือผู้อำ�ำนวยการโครงการ
วิจัยที่มีความสามารถสูง ซึ่งมีบทบาทสำ�ำคัญในการบริหารจัดการภาพรวมของโครงการ
วิจัย ทั้งในฐานะผู้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผู้อำ�ำนวยความสะดวกในการ
ดำ�ำเนินงาน และผูส้ ร้างเครือข่ายทัง้ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ตัั ว อย่่ า งโครงการ DentiiScan เครื่่� อ งเอกซเรย์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ ส ำหรัั บ งาน
ทัันตกรรม ซึ่่�งสมาชิิกในทีีมวิิจััยเห็็นพ้้องตรงกัันว่่า ปััจจััยความสำเร็็จที่่�สำคััญที่่�สุุด
ของโครงการ คืือ การมีี ศ.ดร.ไพรััช ธััชยพงษ์์ ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสผู้้�อำนวยการ สวทช.
อดีีตผู้้�อำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2541 - 2547) และอดีีตผู้้�อำนวยการศููนย์์เทคโนโลย
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (พ.ศ. 2529 - 2541) เป็็นผู้้�อำนวยการโครงการ
วิิจัยั โดยมีีบทบาทสำคััญตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นโครงการ เช่่น การเป็็นผู้้�ผลัักดัันโครงการ ผู้้�รวบรวม
นัักวิิจัยั จากต่่างหน่่วยวิิจัยั และต่่างศููนย์์วิจัิ ยั แห่่งชาติิเพื่่�อตั้้�งเป็็นทีีมวิิจัยั ผู้้�ติิดตามและกำกัับ
ดููแลโครงการ เป็็นผู้้�ประสานความร่่วมมืือ เป็็นผู้้�อำนวยความสะดวกในการดำเนิินงาน
เป็็ น ผู้้�ให้้ ค ำแนะนำปรึึ ก ษา และเป็็ น ผู้้�สร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยเพื่่�อส่่ ง เสริิ ม การถ่่ า ยทอดและ
การใช้้ประโยชน์์จากผลงานวิิจัยั ในระดัับประเทศ โดยนัักวิิจัยั ได้้สะท้้อนมุุมมองว่่า การจะ
ทำให้้โครงการวิิจััยขนาดใหญ่่ประสบความสำเร็็จได้้ ควรต้้องมีีหััวหน้้าหรืือผู้้�อำนวยการ
โครงการวิิ จัั ย เป็็ น ผู้้�บริิหารระดัับ สููง ของหน่่วยงาน ซึ่่�งมีีค วามรู้้� มีีเครืือข่่าย ได้้รัับ
การยอมรัับ และมีีอำนาจในการสั่่�งการต่่าง ๆ ได้้
ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อที่หก คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากนักวิจัยอาวุโสหรือ
ผู้้�บริิหาร สวทช. โดยนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ได้้ซึึมซัับลัักษณะของแนวความคิิดและการทำงาน
ของนัักวิิจัยั อาวุุโสหรืือผู้้�บริิหาร สวทช. โดยเฉพาะความตั้้�งใจในการผลิิตผลงานวิิจัยั ที่่�สร้้าง
ผลลััพธ์์ผลกระทบให้้แก่่ประเทศ
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ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อที่เจ็ด คือ การมีพันธมิตรร่วมทางที่ดี การทำ�ำงานวิจัย
ที่สามารถใช้ประโยชน์จริงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถดำ�ำเนินการได้โดยทีมวิจัยหนึ่งทีม
เพีียงลำพััง แต่่ต้้องการความร่่วมมืือและการมีีส่่วนร่่วมในการทำงานจากบุุคคลหรืือ
หน่่ ว ยงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งที่่�มีี ค วามชำนาญในแต่่ ล ะด้้ า น จึึ ง จำเป็็ น ต้้ อ งอาศัั ย การสร้้ า ง
ความร่่วมมืือและพัันธมิิตรที่่�ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน
ตััวอย่่างโครงการวิิจััยเพื่่�อพััฒนายาต้้นแบบ P218 สำหรัับรัักษาโรคมาลาเรีีย
ที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือของหน่่วยงานทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยเฉพาะทีีมวิิจััยที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญแตกต่่างกัันจาก สวทช. มหาวิิทยาลััยมหิิดล และจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ซึ่่�งมีีความรู้้�จัักคุ้้�นเคยกัันอย่่างดีี รวมถึึงการได้้รัับการสนัับสนุุนจาก Medicines for
Malaria Venture (MMV) โดยการร่่วมมืือกัันทำให้้เมื่่�อทดสอบและสัังเคราะห์์ยาแล้้ว
มีีระบบที่่�จะทดสอบว่่ายามีีความเป็็นพิิษหรืือไม่่ จนท้้ายที่่�สุุดสามารถพััฒนายากิินแบบ
เม็็ดแทนยาฉีีด ซึ่่�งมีีราคาไม่่แพง มีีความเป็็นไปได้้สููงที่่�จะนำไปใช้้ในประเทศไทยและ
ประเทศอื่่�น ๆ ได้้ เช่่น ประเทศในทวีีปแอฟริิกา
ปัจจัยความสำ�ำเร็จข้อสุดท้าย คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กร
หมายความถึง หน่วยงานหรือองค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
เครื่่�องมืือที่่�จำเป็็นในการดำเนิินงานวิิจัยั แก่่นักั วิิจัยั และทีีมวิิจัยั เพื่่�อให้้สามารถผลิิตผลงาน
วิิ จัั ย ได้้ ต ามเป้้ า หมายที่่�ตั้้�งไว้้ ทั้้�งนี้้�ทีี ม วิิ จัั ย จะต้้ อ งบริิ ห ารจัั ด การการใช้้ ท รัั พ ยากร
ทุุกประเภทอย่่างคุ้้�มค่่าและด้้วยประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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มุมมองและความเห็นต่อคำ�ำว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง”

ทีมวิจัยมีความเห็นต่อคำ�ำว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง” ในหลายประเด็น ซึ่งสะท้อน
ถึงการกำ�ำหนดคำ�ำนิยามหรือความหมายของมุมมอง ทัศนคติ และความเข้าใจต่อคำ�ำนี้
ของคนในสังคม
ผลงานวิจัยจำ�ำนวนหนึ่งเป็นผลงานการวิจัยพื้นฐาน (basic research) หรือ
การวิจัยบริสุทธิ์ (pure research) เป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาความรู้หรือสร้างความรู้
พื้นฐาน เป็นงานวิจัยสำ�ำหรับอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลา 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อที่
จะขยายพื้นฐานความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้น เป็นผลงานใหม่ ล้�้ำำหน้า ขั้นสูง หรือ
เชิงลึกมาก ดังนั้นอาจไม่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง
อยู่บนหิ้งจึงถูกนำ�ำไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยกลุ่มนี้อาจไม่สร้างและส่งผลกระทบต่อ
ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการผลงานวิจัยที่สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
ในทางตรงกันข้าม ผลงานวิจยั จำ�ำนวนหนึง่ เป็นงานวิจยั เชิงประยุกต์ (applied
research) ซึง่ สามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งมีชว่ งเวลาขึน้ หิง้ มีผใู้ ช้ทตี่ อ้ งการ
นำ�ำไปใช้ประโยชน์ ขณะที่ผลงานวิจัยบางผลงานอาจสามารถนำ�ำไปใช้ประโยชน์กับผู้ใช้
เฉพาะกลุม่ ซึง่ มีจำำ� นวนน้อยราย ต่างจากผลงานวิจยั อืน่ บางผลงานทีอ่ าจสามารถนำ�ำไปใช้
ประโยชน์กับคนทั่วไป โยงไปถึงความจำ�ำเป็นของการพัฒนาและส่งเสริมกลไกต่าง ๆ โดย
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำ�ำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์และการขยายผลของผลงานอย่างทั่วถึง และสุดท้าย ผลงานวิจัยบางผลงาน
อาจเป็นงานวิจยั ขึน้ หิง้ จริง ๆ เพราะไม่สามารถตอบโจทย์ทงั้ มุมองค์ความรูแ้ ละมุมการนำ�ำ
ไปใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวถึงข้างต้น ผลงานวิจัยที่เป็นงานพื้นฐานอาจ "ขึ้นหิ้ง" แต่ก็เป็น
ประโยชน์ในการสร้างความรู้พื้นฐาน ซึ่งอาจมีการต่อยอดเป็นผลงานวิจัยที่จับต้องได้
ในอนาคต เช่น การวิจัยพื้นฐานเรื่องยีน ซึ่งเดิมอาจถือว่าขึ้นหิ้ง แต่ช่วยทำ�ำให้มีความรู้
ด้านพันธุศาสตร์ที่เป็นประโยชน์เมื่อมีโรคใหม่ ๆ เช่น โควิด-19 เกิดขึ้น
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นอกจากนี้มีการสะท้อนถึงประเด็นการทำ�ำให้ผลงานวิจัยถูกมองเห็นและ
เข้้าถึึงเพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสของการนำผลงานวิิจััยไปใช้้ประโยชน์์หรืือพััฒนา
ต่่อยอด เช่่น การพััฒนาฐานข้้อมููลผลงานวิิจััยกลางของประเทศไทย ที่่�ผู้้�สนใจทั่่�วไป
รวมถึึงภาคเอกชน สามารถค้้นหาข้้อมููลรายการผลงานวิิจััยของหน่่วยงานวิิจััยต่่าง ๆ
ร่่วมกัันได้้จากจุุดเดีียว
ทั้้�งนี้้�กลยุุทธ์์ของการพััฒนางานวิิจััยและพััฒนา เพื่่�อให้้สามารถนำไปใช้้
ประโยชน์์จริิงก็็จะวกกลัับไปที่่�การเริ่่�มต้้นพััฒนางานวิิจัยั บนโจทย์์ ปััญหา หรืือความต้้องการ
จริิงของผู้้�ใช้้ และการทำงานอย่่างใกล้้ชิดกั
ิ บั ผู้้�ใช้้ โดยเน้้น 2 คำ คืือ “technology push”
และ “demand pull” หรืือ การทำงานบนฐานของความเชี่่�ยวชาญของทีีมวิิจััย และ
การตั้้�งโจทย์์วิิจััยจากความต้้องการของตลาด ซึ่่�งเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของโครงการวิิจััย โดยเมื่่�อ
ทราบความต้้องการของตลาดที่่�ชััดเจนแล้้ว จึึงมองหาเทคโนโลยีีที่่�จะมาช่่วยตอบโจทย์์
และลงมืือพััฒนาผลงานวิิจััย อีีกหนึ่่�งกลยุุทธ์์คืือการบููรณาการความรู้้�และความพยายาม
ทำงานร่่วมกัับพัันธมิิตร เช่่น การทำงานร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยและภาคเอกชนในลัักษณะ
ไตรภาคีี เพื่่�อเสริิมกำลัังซึ่่�งกัันและกััน
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กลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนเข้ามาใช้ผลงานวิจัย
และการถ่ายทอดผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ก่อนโน้มน้าวและดึงดูดภาคเอกชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อเข้ามาใช้ผลงานวิจัย
สิ่งสำ�ำคัญอันดับแรก คือ งานวิจัยจะต้องมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน
หรือผูใ้ ช้บริการ นอกจากนี้ ผลผลิตจากงานวิจยั ของทีมวิจยั ต้องยังคงอยูใ่ นตลาด ซึง่ ทำ�ำให้
ภาคเอกชนมองเห็นและรู้จักผลผลิตดังกล่าว
ถัดมาคือการรูจ้ กั และเข้าใจภาคเอกชน โดยการพิจารณาว่ามี business field
และมี operation field สำ�ำหรับผลงานวิจัย ซึ่งสามารถผลิตได้จริงในภาคเอกชนหรือใน
ภาคอุตสาหกรรม และการคุม้ ค่าทีจ่ ะลงทุนในผลงานวิจยั เพราะโดยทัว่ ไปภาคเอกชนจะ
เน้นเรื่องรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกำ�ำไรจากการลงทุน ดังนั้นทีมวิจัยจะต้องเตรียม
ข้อมูลในส่วนเหล่านี้เพื่อดึงดูดภาคเอกชน นอกจากนี้ ทีมวิจัยจะต้องเข้าใจในธุรกิจ
กิจกรรม supply chain ลูกค้า และพันธมิตรของภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ประโยชน์ในการโน้มน้าวและดึงดูดภาคเอกชนมาใช้ผลงานวิจัย
การสื่่�อสาร การแนะนำ และการทำให้้ผลงานเป็็นที่่�มองเห็็น (visibility) และ
เป็็นรู้้�จัักในภาคเอกชนหรืือผู้้�ใช้้ประโยชน์์ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมาย ผ่่านทางกิิจกรรมและ
ช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ คืือ กลยุุทธ์์ที่่�หลายโครงการวิิจััยใช้้เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือใน
การดึึ ง ดูู ด ภาคเอกชน หรืื อ ผู้้�ใช้้ ป ระโยชน์์ เ ข้้ า มาใช้้ ผ ลงานวิิ จัั ย โดยเฉพาะรายใหม่่
หลายโครงการวิิจััยใช้้การจััดและการเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลงานวิิจััย
เป็็นเวทีีเพื่่�อแนะนำและประชาสััมพัันธ์์ผลงานวิิจััยให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในภาคเอกชนหรืือผู้้�ใช้้
ประโยชน์์ กิิจกรรมและช่่องทางการสื่่�อสารที่่�กล่่าวถึึง เช่่น การร่่วมงานแสดงและ
การประชุุมประจำปีี การออกบููธ การจััดสััมมนา การจััดเสวนา การบรรยาย การออก
รายการโทรทััศน์์ การแนะนำผ่่านสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ รวมถึึงการเข้้าร่่วมงานประกวด หรืือ
pitching รางวััล ซึ่่�งเป็็นช่่องทางที่่�ช่่วยทำให้้ภาคเอกชนเห็็นผลงานของทีีมวิิจััย
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ขณะที่บางโครงการอาศัยเครือข่ายความร่วมมือเดิมที่มีกับภาคเอกชนหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดภาคเอกชนและผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ผลงาน
วิจัย และการถ่ายทอดผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
บางโครงการสะท้้อนถึึงกลยุุทธ์์ในการทำงานร่่วมกัับภาคเอกชน คืือ การเข้้าใจ
ภาคเอกชน ด้้วยการพยายามฟัังและค้้นหาว่่าภาคเอกชนยัังขาดอะไร แล้้วทีีมวิิจัยั จะเข้้าไป
เสริิมในส่่วนที่่�ขาดนั้้�นได้้อย่่างไร แทนการเน้้นการถ่่ายทอดผลงานออกสู่่�เชิิงพาณิิชย์์และ
อุุตสาหกรรม กอปรกัับทีีมวิิจัยั ต้้องเรีียนรู้้�และปรัับปรุุงผลงานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ตอบ
ความต้้ อ งการของภาคเอกชนหรืื อ ผู้้�ใช้้ ป ระโยชน์์ ใ ห้้ ไ ด้้ ม ากขึ้้�นเป็็ น ลำดัั บ โดยนำ
ความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้ประโยชน์์มาปรัับปรุุงผลงาน เพื่่�อให้้เกิิดการนำไปใช้้ประโยชน์์จริิง
สำหรัับผู้้�ใช้้มากที่่�สุุด
ในระดัับขององค์์กร สวทช. มีีการพััฒนากลไกเพื่่�อดึึงดููดภาคเอกชนตั้้�งแต่่ระดัับ
Startup, SMEs และธุุรกิิจขนาดใหญ่่ เข้้ามาร่่วมทำงานวิิจััยและใช้้ประโยชน์์ผลงาน
วิิจััย ได้้แก่่
• การถ่่ายทอดเทคโนโลยีี: การรัับจ้้างวิิจััย การร่่วมวิิจััย การถ่่ายทอด
เทคโนโลยีี การอนุุญาตให้้ใช้้สิทิ ธิ์์� การให้้คำปรึึกษาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
บริิการวิิเคราะห์์และทดสอบ และแก้้ไขปััญหาทางวิิศวกรรม
• การเงิิน ภาษีี และมาตรการส่่งเสริิม: เงิินร่่วมลงทุุนในธุุรกิิจเทคโนโลยีี เงิิน
กู้้�ดอกเบี้้�ยต่่ำ การสนัับสนุุนด้้านสิิทธิิประโยชน์์ BOI การรัับรองการวิิจััย
พััฒนาและนวััตกรรม เพื่่�อยกเว้้นภาษีี 300% การรัับรองธุุรกิิจเทคโนโลยีี
เพื่่�อยกเว้้นภาษีีเงิินได้้ บััญชีีนวััตกรรมไทย และการรัับเงิินบริิจาค RDI เพื่่�อ
ใช้้สิิทธิ์์�ลดหย่่อนภาษีี 2 เท่่า
• กลไกส่่งเสริิมธุุรกิิจ Startup, SMEs และธุุรกิิจขนาดใหญ่่: การบ่่มเพาะ
ธุุ ร กิิ จ เทคโนโลยีี การสร้้ า งผู้้�ประกอบการธุุ ร กิิ จ เทคโนโลยีี น วัั ต กรรม
โครงการขัับเคลื่่�อนงานวิิจััยสู่่�เชิิงพาณิิชย์์ Research Gap Fund และ
การสนัับสนุุนและให้้บริิการประเมิินจััดอัันดัับเทคโนโลยีีของประเทศ
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• การเพิ่่�มบุุคลากรด้้าน วิิทยาศาสตร์์และการพััฒนาบุุคลากรในอุุตสาหกรรม:
สถาบัันพััฒนาบุุคลากรแห่่งอนาคต
• โครงสร้้างพื้้�นฐานสำคััญทางวิิทยาศาสตร์์ และนิิคมวิิจััยของประเทศ:
อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ประเทศไทย เขตอุุตสาหกรรมซอฟต์์แวร์์ประเทศไทย
เมืื อ งนวัั ต กรรมอาหาร ศูู น ย์์ น วัั ต กรรมอาหารและอาหารสัั ต ว์์ และ
ศููนย์์ชีีววััสดุุประเทศไทย
มีนักวิจัยบางโครงการแสดงความคิดเห็นว่าความเก่งและผลงานที่มีคุณภาพ
ในอดีตของ สวทช. เปรียบเสมือนเป็นใบเบิกทางทีช่ ว่ ยดึงดูดภาคเอกชนหรือผูใ้ ช้บริการ
เข้ามาทำ�ำงานและมาใช้ผลงานวิจัยของ สวทช. ในรุ่นต่อ ๆ มา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นและไว้ใจของภาคเอกชนหรือผู้ใช้บริการ
การดึงดูดภาคเอกชนและผู้ใช้บริการเข้ามารับถ่ายทอดผลงานวิจัยออกสู่
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์
การทำ�ำงานร่วมกับภาคเอกชนและผู้ใช้บริการ สิ่งสำ�ำคัญคือ การมีความจริงใจต่อกัน
จากกลไกข้างต้น มีหนึ่งกลไกสำ�ำคัญที่ถูกพัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ในอดีีต และกลไกดัังกล่่าวยัังคงดำเนิินการมาจนกระทั่่�งถึึงปััจจุุบันั คืือ โปรแกรมสนัับสนุุน
การพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม (Innovation and Technology Assistance
Program: ITAP) หน่่วยงานภายใต้้ สวทช. ที่่�เน้้นการสร้้างการเชื่่�อมโยงระหว่่างผู้้�ให้้บริิการ
เทคโนโลยีีเข้้ากัับผู้้�ใช้้เทคโนโลยีี ด้้วยการจััดหาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิค ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประกอบการด้้านการวิิจััยและพััฒนา การให้้คำปรึึกษาและแก้้ไขปััญหาถึึงในโรงงาน
พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการทำโครงการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อกระตุ้้�นการเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศไทยให้้มีกี ารสร้้างนวััตกรรมทางเทคโนโลยีีเพื่่�อยกระดัับ
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้านเทคโนโลยีีของผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม (ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ ITAP ใน ภาคผนวก)

100

แนวทางการส่่งเสริิมงานวิิจััยไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง
และการต่อยอดผลงานวิจัยในอนาคต

เนื่่�องจากงานวิิจััยและพััฒนาเกิิดขึ้้�นจากความต้้องการของผู้้�ใช้้ และมีีกลุ่่�มผู้้�ใช้้
บริิการหรืือผู้้�ใช้้ประโยชน์์ที่่�ค่่อนข้้างชััดเจน ดัังนั้้�นงานวิิจััยจึึงถููกนำไปใช้้ประโยชน์์โดย
ตััวผลงานเองตามกระบวนการถ่่ายทอดผลงานวิิจััย ทั้้�งทางตรง และ/หรืือ ทางอ้้อม
โดยมีีหลายโครงการที่่�พััฒนาต่่อยอดไปสู่่�ผลงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตามความต้้องการของ
กลุ่่�มผู้้�ใช้้บริิการหรืือผู้้�ใช้้ประโยชน์์ที่่�ขยายออกไป ในบางโครงการมีีแนวทางการส่่งเสริิม
งานวิิจััยไปใช้้จริิงผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม ตามความเหมาะสมของลัักษณะงานวิิจััย
และกลุ่่�มผู้้�ใช้้หลัักของงานวิิจััยนั้้�น ๆ ยกตััวอย่่างบางโครงการ ดัังนี้้�
โครงการ DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำ�ำหรับงานทันตกรรม
ซึ่ง DentiiScan 1.1 และ DentiiScan 2.0 เป็นเครื่องมือแพทย์รังสีวินิจฉัยแบบ 3 มิติ ที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์จนอยูใ่ นระดับเชิงพาณิชย์เป็นเครือ่ งแรกในประเทศไทย โดย DentiiScan
1.1 มีการติดตั้งใช้งานในโรงพยาบาล 3 แห่ง และ DentiiScan 2.0 ได้รับทุนสนับสนุน
จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ สำ�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ ในการขยายผล
โดยมีการติดตั้งในโรงพยาบาล 6 แห่ง ได้รับงบกลางจากงบประมาณปี พ.ศ. 2560
โครงการ Big Rock เพื่่�อขยายผล ในโรงพยาบาล 50 แห่่งทั่่�วประเทศ มีีการจััดทำสััญญา
อนุุ ญ าตให้้ สิิ ท ธิิ ใ นผลงานวิิ จัั ย แก่่ บ ริิ ษัั ท เอกชนเพื่่�อผลิิ ต และขายผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ รวมถึึ ง
การขึ้้�นทะเบีียนบััญชีีนวััตกรรมไทย เพื่่�อส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมเครื่่�องมืือแพทย์์ไทย ขณะที่่�
การต่่อยอดงานวิิจัยั มีีการวิิจัยั และพััฒนาไปสู่่�รููปแบบการสแกนในท่่านอน และเป็็นเครื่่�อง
เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�สามารถเคลื่่�อนย้้ายได้้ (MobiiScan) และการพััฒนาเครื่่�อง
เอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ขนาดเล็็กเพื่่�อตรวจขอบเขตทางรัังสีีของก้้อนเนื้้�อเต้้านมในห้้องผ่่าตััด
(MiniiScan) โดยได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจาก คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
โครงการโรงเรือนอัจฉริยะ กับวิธกี ารบอกกันปากต่อปากในกลุม่ ผูใ้ ช้บริการหรือ
ผู้ใช้ประโยชน์ กล่าวคือ การถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มผู้ใช้บริการที่
เป็นแกนนำ�ำ การร่วมมือกับกลุม่ ผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็นแกนนำ�ำในการนำ�ำงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
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จนกระทั่งประสบความสำ�ำเร็จ ซึ่งท้ายที่สุดกลุ่มผู้ใช้บริการนี้ จะช่วยเป็นกระบอกเสียงที่
น่าเชื่อถือและยั่งยืนให้กับโครงการและทีมวิจัยในกลุ่มผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ทำ�ำให้เกิด
การนำ�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดงานวิจัย ซึ่งเมื่อเกิดการต่อยอดงานวิจัย
ทีมวิจยั ก็จะเริม่ ได้รบั โจทย์หรือความต้องการจากกลุม่ ผูใ้ ช้บริการหรือผูใ้ ช้ประโยชน์อนื่ ๆ
ทำ�ำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเดิมขึ้นไปอีก
โครงการ Size Thailand ได้้แบ่่งปัันข้้อมููลรููปร่่างคนไทย ซึ่่�งทำการสำรวจรููป
ร่่างคนไทยทั่่�วประเทศด้้วยเครื่่�อง 3D body scanner และใช้้เอไอในการวิิเคราะห์์และ
สร้้างขนาดรููปร่่างมาตรฐานคนไทย เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในภาคส่่วนและวงการต่่าง ๆ เช่่น
บริิษััทเอกชนกัับการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เช่่น การออกแบบที่่�นั่่�งในรถยนต์์ การออกแบบ
เฟอร์์นิเิ จอร์์ที่่�รองรัับการยศาสตร์์ และการตััดเย็็บเครื่่�องแต่่งกาย หน่่วยงานด้้านสถิิติแิ ละ
ด้้านสุุขภาพอนามััยของภาครััฐ แพทย์์ในโรงพยาบาล อาจารย์์และนัักศึึกษาระดัับปริิญญา
โทและปริิญญาเอกในมหาวิิทยาลััยกัับการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการบริิโภค สารอาหาร และ
สุุขภาพของคนไทย ซึ่่�งมีีการต่่อยอดแนวคิิดและการดำเนิินงานโครงการจากการจััดเก็็บ
และวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลรููปร่่างของผู้้�ใหญ่่สู่่�การเก็็บและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสุุขภาพของวััยเด็็ก เกิิด
การพััฒนาโปรแกรม Thai School Lunch เพื่่�อช่่วยให้้โรงเรีียนจััดอาหารกลางวัันที่่�ได้้
มาตรฐานโภชนาการ และใช้้วััตถุุดิิบในแต่่ละช่่วงฤดููกาลในท้้องถิ่่�นได้้อย่่างเหมาะสมแก่่
เด็็กนัักเรีียน และแอปพลิิเคชััน KidDiary เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ปกครองสามารถติิดตาม เฝ้้าระวััง
กำหนดการฉีีดวัคั ซีีนตามเกณฑ์์พร้้อมทั้้�งคััดกรองการเจริิญเติิบโต และพััฒนาการของลููก
ตั้้�งแต่่แรกเกิิดจนถึึงอายุุ 18 ปีี
โครงการ KidBright ที่ เ ปิ ด เผยงานที่ อ อกแบบและพั ฒ นา เช่ น วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และรหัสต้นทาง (source code) ของซอฟต์แวร์ เพื่อผู้สนใจสามารถ
นำ�ำไปศึกษา พัฒนา และต่อยอดได้ ซึ่งเป็นกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัย
โครงการ ActivePAK และ ActivePAK Ultra ซึ่่�งนอกจากผลงานวิิจััยจะถููก
นำไปใช้้โดยตััวผลงานตามกระบวนการแล้้ว ทีีมวิิจััยยัังเข้้าร่่วมงานแสดงผลงาน เช่่น
งานแสดงทางด้้านอาหารเพื่่�อการเก็็บและวิิเคราะห์์ข้้อมููลความต้้องการของผู้้�ผลิิตที่่�มีี
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ศัักยภาพกำหนดโจทย์์วิิจััยต่่อยอดให้้ทีีมวิิจััย หรืือตััวแทนจำหน่่ายซึ่่�งสามารถเข้้าถึึง
ผู้้�ใช้้งานได้้มากกว่่าผู้้�ผลิิต นอกจากนี้้�ทีีมวิิจััยยัังอาศััยโอกาสจากการเข้้าร่่วมงานประชุุม
วิิชาการขนาดใหญ่่ที่่�มีีกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องและน่่าสนใจ เพื่่�อช่่วยขยายโอกาสการมอง
เห็็นผลงานวิิจัยั เกิิดการพบปะพููดคุยุ ลููกค้้าใหม่่ ทำให้้ได้้ลูกู ค้้าเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงการเปิิด
ความร่่วมมืือแบบทวิิภาคีีและพหุุภาคีี ตลอดจนการจััดการประชุุมปฏิิบััติิการ โดยเชิิญ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากต่่างประเทศมาเป็็นวิิทยากร ซึ่่�งนอกจากจะได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการต่่อยอดงานวิิจััยในอนาคตแล้้ว ยัังเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือที่่�อาจจะขยาย
ผลในวงกว้้างต่่อไปได้้
จากตัวอย่างข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สำ�ำคัญของการส่งเสริมงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้จริง และการต่อยอดผลงานวิจัยในอนาคต คือ การส่งเสริมให้นักวิจัย
เป็็นนัักธุุรกิิจ กล่่าวคืือ นัักวิิจััยนอกจากจะสามารถดำเนิินงานวิิจััยและพััฒนาได้้แล้้ว
นัักวิิจััยจะต้้องส่่งเสริิมให้้งานวิิจััยของตนและทีีมวิิจััย สามารถออกสู่่�ภาคเอกชนและภาค
อุุตสาหกรรมให้้ได้้ด้้วย
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กระบวนการและเครื่อ งมื อ ในการแบ่ ง ปั น และส่ ง ต่ อ ความรู้
ภายในทีม

กระบวนการส่งต่อ หรือถ่ายโอนความรูภ้ ายในโครงการวิจยั ทีก่ ล่าวถึงมากทีส่ ดุ
คือ on the job training การถ่ายทอดความรูไ้ ปพร้อมกับการฝึกปฏิบตั ิ และ learning
by doing การเรียนรู้จากการทำ�ำงานจริง ผ่านประสบการณ์ได้รับ และเรียนรู้จาก
การทำงาน โดยมีีการพููดคุุยหารืือกัันอย่่างสม่่ำเสมอระหว่่างทีีมวิิจััยที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
แตกต่่างกััน เพื่่�อถ่่ายโอนและแบ่่งปัันความรู้้�ในระหว่่างการทำงานร่่วมกััน เช่่น การทำงาน
ร่่วมกัันภายในห้้องปฏิิบััติิการ การลงพื้้�นที่่�วิิจััยหรืือพื้้�นที่่�ผู้้�ใช้้บริิการ และการประชุุม
รวมถึึงการเรีียนรู้้�จากความผิิดพลาด เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นซ้้ำ นอกจากนี้้� มีีการใช้้วิธีิ ี one-onone coaching โดยหััวหน้้าทีีมวิิจััยเข้้าไปฝึึกสอนและแนะนำลููกทีีม โดยเริ่่�มจากรัับฟััง
ลูู ก ทีี ม ถึึ ง วิิ ธีี ก ารคิิ ด หาแนวทางแก้้ ไ ขปัั ญ หา จากนั้้�นจึึ ง ฝึึ ก สอนด้้ ว ยการถ่่ า ยทอด
ประสบการณ์์ที่่�ใช้้ได้้จริิง
หัวหน้าโครงการ หรือนักวิจัยอาวุโส มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่
สั่ ง สมด้ ว ยการร่ ว มลงมื อ ทำ� ำ และการปฏิ บั ติ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ให้ ที ม วิ จั ย เห็ น ว่ า
กระบวนการในแต่ละส่วนดำ�ำเนินการอย่างไร และเมื่อเกิดปัญหาจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไร โดยการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์จะเน้นผ่านวิธกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงภายใน
ทีมวิจัย นอกจากนี้ หัวหน้าโครงการมีการพาทีมวิจัยออกพื้นที่จริง โดยเริ่มจากการเป็น
ผู้ติดตาม เพื่อให้ได้เห็นและเรียนรู้บริบทต่าง ๆ ณ หน้างานจริง เช่น หัวหน้าโครงการ
พาผูช้ ว่ ยนักวิจยั นักวิจยั รุน่ ใหม่ หรือทีมวิจยั ไปพบภาคเอกชนด้วย เพือ่ ให้เห็นสิง่ ทีทำ่ ำ� และ
สิ่งที่เกิดขึ้นในการพบปะเจรจากับภาคเอกชน
ในบางโครงการวิจัย เช่น การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอปเปอร์เพื่อใช้
เป็นสารฆ่าเชือ้ แบคทีเรียในปศุสตั ว์และสิง่ แวดล้อม มีกระบวนการส่งต่อเรือ่ งแรงบันดาล
ใจในการดำ�ำเนินงาน เช่น การให้นักวิจัยที่ประสบความสำ�ำเร็จ หรือ นักวิจัยที่ดำ�ำเนิน
โครงการหรืองานที่ประสบความสำ�ำเร็จ (success case) มาถ่ายทอดและแบ่งปัน
ประสบการณ์การทำ�ำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกในทีมวิจัย
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นอกจากการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้แบบที่อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุุคคลแล้้ว โครงการวิิจัยั ยัังมีีการถ่่ายทอดและแบ่่งปัันความรู้้�ผ่่านลายลัักษณ์์อักั ษรและ
สื่่�อบัันทึึกต่่าง ๆ เช่่น บทความวิิชาการและสิิทธิิบััตร โดยการตีีพิิมพ์์บทความวิิชาการ
มีีคำแนะนำจาก ศ.เกีียรติิคุุณ ดร.ยงยุุทธ ยุุทธวงศ์์ ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสผู้้�อำนวยการ สวทช.
อดีตผูอำ้ ำ� นวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541) และ อดีตผูอำ้ ำ� นวยการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2528 - 2534) ซึ่งเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิง
สููงสุุด 2% ของโลก จััดอัันดัับโดย Stanford University (World's Top 2% Scientists
by Stanford University 2020)
“สิ่งสำ�ำคัญคือการตั้งเป้าว่าต้องการได้ผลงานวิจัยที่ดี เมื่อผลิตผลงาน
ที่ดี ก็ตีพิมพ์ ในวารสารที่ดี มีคุณภาพน่าเชื่อถือมากที่สุด มีคนอ่าน และมี
การอ้างอิงสูง ตั้งเป้าหมายไว้ 3 ชื่อวารสารที่ดีที่สุด โอกาสตีพิมพ์ อาจ
น้อย แต่ก็ถือเป็นโอกาสได้รับความเห็นจาก reviewer มาปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้ดียิ่งขึ้น”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�ำนวยการ สวทช.
และอดีตผู้อำ�ำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541)
และอดีตผู้อำ�ำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(พ.ศ. 2528 - 2534)
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ภายในที ม วิ จั ย มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ ช่ ว ยในการแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ และความรู้ เช่น อีเมล แอปพลิเคชันให้บริการ messaging รวมกับ voice
over IP เช่น Line และ บริการฝากไฟล์ข้อมูลแบบออนไลน์ เช่น Dropbox
ทั้งนีม้ ีบางโครงการวิจัยที่สะท้อนมุมมองว่าภาระงานที่มากมีผลกระทบเชิงลบ
ต่่อการถ่่ายโอนความรู้้�ออกมาเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร โดยอยู่่�ในรููปแบบของสื่่�อต่่าง ๆ เช่่น
เอกสาร และคู่่�มืือ ที่่�ทุุกคนในทีีมหรืือองค์์กรสามารถเข้้าถึึงความรู้้�ได้้พร้้อมกััน และเรีียนรู้้�
ได้้ด้้วยตนเอง นอกจากนี้้�ในบางโครงการวิิจััยพบปััญหาเรื่่�องการสููญเสีียความรู้้�ไปพร้้อม
กัับการที่่�บุุคลากรลาออกหรืือเปลี่่�ยนงาน ซึ่่�งแนวทางหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหา คืือ การโยง
ไปที่่�กระบวนการขอรัับการรัับรอง ISO ซึ่่�งจะต้้องมีีการแสดงขั้้�นตอนการทำงาน รวมถึึง
การจััดทำและจััดเตรีียมเอกสารต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องบัันทึึกในระบบ myPerformance
เพื่่�อจััดเก็็บเป็็นระบบจััดการองค์์ความรู้้� (knowledge management system) ของ
สวทช. ด้้วยอีีกช่่องทางหนึ่่�ง
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มุุมมองต่่อการเติิบโตและความยั่่�งยืืนของงานวิิจััยทางด้้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและประเทศไทย
ในอนาคต และสิ่งที่คาดหวังให้มีการยกระดับ

ทีมวิจยั แสดงมุมมองว่า งานของสถาบันวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเฉพาะของ สวทช. จะมุ่งเน้นไปตามเทคโนโลยีแนวหน้า (frontier technology)
มีีความรู้้�ใหม่่ และเป็็นวิิทยาศาสตร์์ที่่�นำเอาเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ มาใช้้ในการทำงานวิิจัยั เพื่่�อ
ผลิิตผลงานที่่�สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง สามารถสร้้างผลกระทบทั้้�งในเชิิงสัังคมและ
เศรษฐกิจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ สิง่ ทีท่ มี วิจยั คาดหวังให้มกี ารยกระดับของสถาบันวิจยั ระดับชาติในอนาคต
สามารถแบ่งเป็น
1. การร่่วมมืือของนัักวิิจััยในการดำเนิินโครงการขนาดใหญ่่ และการสร้้าง ดููแล
และขยายพัันธมิิตร เพื่่�อวิิจััยและพััฒนาผลงานที่่�สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิงและ
ต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะสร้้างผลลััพธ์์ผลกระทบแก่่ประเทศมากยิ่่�งขึ้้�น
2. ทิศทางงานวิจัยและการบริหารจัดการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การทำ�ำงานเพื่อตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น
โจทย์วจิ ยั ต้องมาจากประโยชน์ของผูร้ บั งานวิจยั ไปใช้ เป็นหลัก (demand pull)
โดยเป็นโจทย์ที่นักวิจัยได้สังเคราะห์แล้วจากการลงพื้นที่ด้วยตนเองหลายรอบ ว่าโจทย์
ดัังกล่่าวนั้้�นถููกต้้องและครบถ้้วน ทั้้�งนี้้�โจทย์์ขนาดใหญ่่อาจจะไม่่สามารถดำเนิินการให้้
สำเร็็จลุุล่่วงได้้ผลดีีด้้วยนัักวิิจััยทีีมใดทีีมหนึ่่�ง หรืือจากห้้องปฏิิบััติิการใดห้้องปฏิิบััติิการ
หนึ่่�งเท่่านั้้�น จำเป็็นต้้องอาศััยการทำงานร่่วมมืือกัันของนัักวิิจััยที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญจาก
ห้้องปฏิิบััติิการต่่าง ๆ ซึ่่�ง สวทช. ได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการทำงานร่่วมกัันของนัักวิิจััย
ต่่างสาขาความเชี่่�ยวชาญ ห้้องปฏิิบััติิการ และศููนย์์วิิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง เห็็นได้้ชััดเจนจาก
การบริิหารจััดการแบบโปรแกรมวิิจััย (program-base) และร่่วมประสาน (matrix
organization) อีีกทั้้�ง สวทช. ให้้ความสำคััญเรื่่�องการสร้้าง ดููแล และขยายเครืือข่่าย
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พัันธมิิตร เพื่่�อร่่วมมืือกัันสร้้างสรรค์์ผลงานวิิจัยั และพััฒนาที่่�สามารถนำไปใช้้ประโยชน์์
ได้้จริิง ตอบโจทย์์ความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย และสร้้างผลกระทบทั้้�งเชิิงเศรษฐกิิจ
และสัังคมแก่่ประเทศมากยิ่่�งขึ้้�น
ถััดมาคืือ ภาพทิิศทางงานวิิจััยและการบริิหารจััดการของสถาบัันวิิจััยและ
ประเทศไทยในอนาคตที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นงานวิิจััยพื้้�นฐาน หรืืองานวิิจััยสู่่�
เชิิงพาณิิชย์์ เช่่น การแบ่่งส่่วนงานวิิจััยพื้้�นฐานหรืืองานวิิจััยสำหรัับเทคโนโลยีีที่่�กำลัังจะ
เกิิดขึ้้�นใน 5-10 ปีีข้้างหน้้า ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีที่่�สำคััญสำหรัับการพััฒนาประเทศ รวมถึึง
งานวิิจััยเร่่งด่่วนในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
อีกประเด็นคือ การทำ�ำงานเพื่อตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น การจะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศได้นั้น จำ�ำเป็นต้องให้ความสนใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมี
ฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคมด้วย หากคนกลุม่ นีม้ อี งค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีใช้ในการดำ�ำรงชีวิต จะเป็นกลไกสำ�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำ�ำให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีีความก้้าวหน้้ามากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น ตอบโจทย์์ให้้เกษตรกรสามารถสร้้างผลผลิิตที่่�มีี
ปริิมาณและคุุณภาพสููงขึ้้�นด้้วยการนำเทคโนโลยีีต่่าง ๆ เข้้าไปประยุุกต์์ใช้้ และสามารถ
ดำเนิินการได้้เองหลัังรัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี ในทำนองเดีียวกััน งานวิิจััยที่่�สนัับสนุุน
SMEs มากขึ้้�น โดยให้้ความสำคััญกัับกำไรทางสัังคม (social enterprise)
สวทช. เป็นองค์กรที่ผลักดันความเจริญของประเทศ โดยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความคาดหวังว่าเมื่อนึกถึงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว จะนึกถึง สวทช. ด้วยเสมอ คาดหวังให้ สวทช. เป็นองค์กร
แห่งการสร้างนวัตกรรมสำ�ำคัญของประเทศ และการผลักดันงานวิจัยให้สามารถนำ�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงและยั่งยืน โดยดำ�ำเนินงานภายใต้ค่านิยมหลัก (core values) ของ
หน่วยงาน เป็นฐานของการคิดและการปฏิบัติงานตลอดเวลา
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ส่่วนที่่�

3
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ส่วนที่ 3
องค์ความรูใ้ นการบริหารงานหน่วยงานสถาบันวิจย
ั ระดับชาติ :
กรณีศึกษาต่างประเทศ

นอกจากการถอดองค์์ความรู้้�ภายใน สวทช. ดัังที่่�นำเสนอในส่่วนที่่� 1 และ
ส่่วนที่่� 2 เอกสารนี้้�ยัังนำเสนอความรู้้�ปััจจััยความสำเร็็จในการบริิหารสถาบัันวิิจััยระดัับ
ชาติิในต่่างประเทศ กรณีีตััวอย่่างสถาบัันวิิจััยในประเทศเยอรมนีี ออสเตรเลีีย แคนาดา
อิิหร่่าน เกาหลีีใต้้ และไต้้หวััน จากการทบทวนวรรณกรรมต่่างประเทศ เพื่่�อประโยชน์์ใน
การเรีียนรู้้�และการประยุุกต์์ใช้้ของ สวทช. หรืือ สถาบัันวิิจััยในประเทศไทยอื่่�น ๆ ที่่�สนใจ

ตัวอย่างปัจจัยความสำ�ำเร็จที่สำ�ำคัญของสถาบันวิจย
ั
กรณต
ี ว
ั อย่างสถาบันวิจย
ั ในต่างประเทศ

การค้นหาปัจจัยความสำ�ำเร็จที่สำ�ำคัญของสถาบันวิจัยในมุมมองของลูกค้าหรือ
ผูใ้ ช้บริการ สามารถค้นหาได้จากการให้ความสำ�ำคัญกับความต้องการแต่ละความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดย Baaken and Plewa (2007) เสนอปัจจัยความสำ�ำเร็จที่
สำ�ำคัญของสถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรเลีย คือ
• ผลลััพธ์์ (outcome)
• ความสามารถ (competence)
•	สััดส่่วนต้้นทุุนต่่อการปฏิิบััติิที่่�ดีี (good cost/performance ratio)
• การนำเสนอผลลััพธ์์ที่่�เข้้าใจง่่าย (intelligible presentation of results)
• การตอบสนองหรืือความเข้้าใจ (responsiveness/understanding)
• การเข้้าถึึงง่่ายและรวดเร็็ว (fast, easy accessibility)
• การมุ่่�งไปที่่�การแก้้ไขปััญหา (focus on resolving problems)
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•
•
•
•
•
•

การมุ่่�งไปที่่�ความสนใจของบริิษััท (focus on company interests)
การมุ่่�งไปที่่�ผลประโยชน์์ของบริิษััท (focus on company benefits)
การรัักษาสััญญา (keep promises)
การปฏิิบััติิตามกำหนดเวลา (adherence to deadlines)
การสื่่�อสารส่่วนตััว (personal communication)
การถ่่ายทอดความรู้้� (knowledge transfer)

ในทำ�ำนองเดียวกัน Alvarez (1994) และ Hosseinzadeh et al. (2019) ได้
ศึึ ก ษาปัั จ จัั ย ที่่�มีี ผ ลต่่ อ ความสำเร็็ จ ของสถาบัั น วิิ จัั ย และองค์์ ก รฐานความรู้้� (เช่่ น
มหาวิิทยาลััย และสถาบัันวิิจััย) โดย Alvarez (1994) เสนอ 5 ปััจจััยสำคััญที่่�มีีผลต่่อ
ความสำเร็็ จ ของสถาบัั น วิิ จัั ย ประกอบด้้ ว ย ความสามารถและแรงจูู ง ใจของคน
ความชััดเจนของวััตถุุประสงค์์และความสามารถในการปรัับตััว แรงกดดัันภายนอก
วััฒนธรรมแห่่งความรู้้� และกลยุุทธ์์การจััดการ ขณะที่่� Hosseinzadeh et al. (2019)
เสนอปััจจััยความสำเร็็จขององค์์กรฐานความรู้้� ซึ่่�งเน้้นเรื่่�องการบริิหารจััดการองค์์กรและ
การจััดการความรู้้�ขององค์์กร กรณีีศึึกษาในอิิหร่่าน ซึ่่�งปััจจััยความสำเร็็จสามารถจััด
กลุ่่�มได้้เป็็น 3 กลุ่่�มหลััก คืือ โครงสร้้างองค์์กร พฤติิกรรมองค์์กร และวััฒนธรรมองค์์กร
ซึ่่�งพบว่่ามีีบางประเด็็นที่่�สอดคล้้องกัับ Alvarez (1994)
Alvarez (1994) เสนอ 5 ปั จ จั ย ความสำ� ำ เร็ จ ที่ สำ� ำ คั ญ ของสถาบั น วิ จั ย
ประกอบด้วย
1. ความสามารถและแรงจููงใจของคน ประกอบด้้วย 4 ประเด็็นย่่อย คืือ

ความสามารถส่่ ว นบุุ ค คล ความร่่ ว มมืื อ ระหว่่ า งเพื่่�อนร่่ ว มงานที่่�มีี
ความรัับผิิดชอบร่่วมกััน ความเป็็นผู้้�นำทางวิิชาการ และแรงจููงใจและ
ความมุ่่�งมั่่�นส่่วนบุุคคล
2. ความชัั ด เจนของวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แ ละความสามารถในการปรัั บ ตัั ว
ความชััดเจนของวััตถุุประสงค์์ช่ว่ ยให้้สถาบัันวิิจัยั มีีความแตกต่่างจากคู่่�แข่่ง
และความสามารถในการปรัับตััวของสถาบัันวิิจััยต่่อสภาพแวดล้้อมมีีส่่วน
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สำคััญต่่อความสำเร็็จของสถาบัันวิิจััย ซึ่่�งประกอบด้้วย 7 ประเด็็นย่่อย คืือ
ความชััดเจนของภารกิิจและวััตถุุประสงค์์ ระดัับความสอดคล้้องร่่วมกัันของ
สถาบััน ความแตกต่่างและโดดเด่่นในสาขาวิิชาความรู้้� ข้้อสรุุปของการวิิจัยั
และการสอน และความต้้องการทางสัังคมสำหรัับความรู้้� การวิิจัยั เชิิงทฤษฎีี
ภายในองค์กร ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละปรับตัว และการเข้าถึงข้อมูล
3. แรงกดดัั น ภายนอก หมายความถึึ ง ผู้้�ตรวจสอบ ผู้้�ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น
ผู้้�ใช้้บริิการ และคู่่�แข่่ง โดยหน่่วยงานให้้ทุุนมีีผลอย่่างมากต่่อการบริิหาร
จััดการ หััวข้้อการวิิจัยั และจุุดประสงค์์ของงานวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์ รััฐบาล
ทำให้้เกิิดการพััฒนาของสถาบัันทางวิิทยาศาสตร์์และวิิชาการผ่่านทาง
นโยบายและการให้้การสนัับสนุุนโดยตรง ขณะที่่�อุุตสาหกรรม การค้้า
การบริิการทางสัังคม และความเห็็นสาธารณะ เป็็นผู้้�ใช้้บริิการที่่�มีีศักั ยภาพ
ทั้้�งหมดของวิิทยาศาสตร์์ สถาบัันไม่่สามารถดำเนิินการต่่อไปได้้ถ้า้ ไม่่ติดิ ตาม
การพััฒนาของภาคส่่วนอื่่�น ๆ การแข่่งขัันระหว่่างศููนย์์วิิจััยช่่วยทำให้้มีี
ความแตกต่่างของการผลิิตผลงานทางวิิทยาศาสตร์์ ทำให้้เกิิดงานวิิจััยที่่�มีี
คุุณภาพสููง ทำให้้เกิิดชุมุ ชนทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�จำเพาะ และการเพิ่่�มโอกาส
สำหรัับนัักวิิจััย
4. วัั ฒ นธรรมแห่่ ง ความรู้้� สถาบัันซึ่่�งเปิิดโอกาสให้้สมาชิิกเข้้าร่่วมงานที่่�
จัั ดขึ้้� นเกี่่�ยวกัั บ วิิ ท ยาศาสตร์์ ใ นที่่�ต่่ า ง ๆ การแลกเปลี่่�ยนทางวิิ ช าการ
การเผยแพร่่ผลงานจะช่่วยรัักษาวััฒนธรรมแห่่งความรู้้�และบรรยากาศ
การเรีียนรู้้� ประกอบด้้วย 5 ประเด็็นย่่อย คืือ บรรยากาศการเรีียนรู้้� คุุณค่่า
ทางปััญญา ความรู้้�สึึกผููกพัันและมีีส่่วนร่่วมในการเป็็นเจ้้าขององค์์กร
ความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของงานที่่�ทำ และการยอมรัับรางวััลที่่�อาจล่่าช้้า
5. กลยุุทธ์์การจััดการ ประกอบด้้วย 6 ประเด็็นย่่อย คืือ ความยืืดหยุ่่�นและ
การปรับตัว การกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดข้อบังคับที่เข้มงวด กลไกสำ�ำหรับ
การแก้ไขด้วยตนเอง กลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว และการกระจายอำ�ำนาจ
การตัดสินใจ
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Hosseinzadeh et al. (2019) เสนอปัจจัยความสำ�ำเร็จขององค์กรฐานความรู้
ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการความรู้ขององค์กร กรณีศึกษาใน
อิหร่าน ซึ่งปัจจัยความสำ�ำเร็จสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ โครงสร้างองค์กร
พฤติกรรมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 8 ประเด็นย่อย
1. โครงสร้้างองค์์กรควรทำให้้เกิิดการลื่่�นไหลของความรู้้�
2. องค์์กรต้้องเป็็นอิิสระจากขอบเขตที่่�จำกััด ทำให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึง
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ข้อมูลโดยไม่มีข้อห้ามจากการควบคุมและอำ�ำนาจที่เป็นทางการ
โครงสร้้างองค์์กรต้้องมีีความยืืดหยุ่่�น ทำให้้จัดั ระเบีียบความรู้้�ได้้เหมาะสม
สอดคล้องกับ Alvarez (1994) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
เทคโนโลยีีสารสนเทศทำให้้องค์์กรฐานความรู้้�เพิ่่�มคุุณค่่า เป็็นเครื่่�องมืือ
ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ สอดคล้องกับ
Alvarez (1994) เรื่องการเข้าถึงข้อมูล
การทำงานเป็็นทีีมและการมอบรางวััลให้้ โดยการประเมิินความสามารถ
และการให้ผลตอบแทนเป็นทีมจะทำ�ำให้สมาชิกช่วยกันพัฒนาความ
สามารถและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน
ความเป็็นทางการในโครงสร้้างองค์์กร
การรวมอำนาจมาอยู่่�ส่่วนกลาง (centralization) ต่่างจาก Alvarez
(1994) ที่เสนอการกระจายอำ�ำนาจการตัดสินใจ
ความซัับซ้้อน (complexity)

พฤติกรรมองค์กร ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย
1. การแก้้ประเด็็นและปััญหาอย่่างเป็็นระบบ องค์์กรต้้องยอมรัับประเด็็น

ปัญหา และต้องสามารถประสบความสำ�ำเร็จในการแก้ปัญหาโดยการ
ตั้งสมมติฐานและการทดสอบ
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2. การทดสอบและประสบการณ์์ เ ป็็ น การค้้ น หาและทดสอบความรู้้� ใ หม่่

ก่่อให้้เกิิดองค์์ความรู้้�
3. องค์์กรเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ในอดีีต โดยการทบทวนความล้้มเหลวและ
ความสำเร็็ จ และค้้ น หาเหตุุ ผ ลให้้ ค วามรู้้�อย่่ า งมาก และต้้ อ งทำให้้
ความรู้้�ที่่�ได้้เข้้าถึึงได้้โดยสมาชิิกทุุกคนเมื่่�อต้้องการใช้้ประโยชน์์ สอดคล้้อง
กัับ Alvarez (1994) ที่่�เสนอกลไกสำหรัับการแก้้ไขด้้วยตนเอง
4. การเลีียนแบบสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดจากบุุคคลอื่่�น
5. องค์์ ก รฐานความรู้้�ต้้ อ งสามารถสร้้ า ง บัั น ทึึ ก และกระจายความรู้้�
อย่่างเหมาะสม ความรู้้�ไม่่ควรจำกััดอยู่่�กัับกลุ่่�มจำเพาะ ควรจะกระจายไป
ทั่่�วทั้้�งองค์์ ก รและสมาชิิ ก ทุุ ก คน ความคิิ ดมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพมากที่่�สุุ ด
เมื่่�อกระจายไปยัังทุุกคน
วัฒนธรรมองค์กร (cultural) ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย
1. ค่่านิิยมอิิสลามและศาสนา (อิิสลาม) ซึ่่�งมีีอิิทธิิพลต่่อวััฒนธรรมองค์์กร
2. การมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในองค์์กรจะช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนา รัักษาไว้้

แบ่งปัน และประยุกต์ใช้ความรู้
3. ความไว้้วางใจเป็็นความยิินดีีที่่�จะแบ่่งปัันความรู้้�
4. ความรู้้�บ่่มเพาะผู้้�นำ (knowledge fostering leading)
5. การใช้้คนที่่�ดีีที่่�สุุดในตำแหน่่งที่่�เหมาะสมในองค์์กร
ทั้งนี้เมื่อ Hosseinzadeh et al. (2019) จัดอันดับความสำ�ำคัญของปัจจัย
ความสำ�ำเร็จ 3 ประเด็นหลัก และ 18 ประเด็นย่อย โดยใช้ซอฟต์แวร์คำ�ำนวณค่าน้�้ำำหนัก
ความสำ�ำคัญ (weight significance) ของแต่ละประเด็น พบว่า วัฒนธรรมองค์กร
มีีความสำคััญเป็็นอัันดัับ 1 รองลงมาคืือ โครงสร้้างองค์์กร และพฤติิกรรมองค์์กร
ตามลำดัับ ขณะที่่�ผลการจััดอัันดัับความสำคััญของ 18 ประเด็็นย่่อย เรีียงลำดัับจาก 10
อัันดัับแรก คืือ
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ความไว้้วางใจเป็็นความยิินดีีที่่�จะแบ่่งปัันความรู้้�
การมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในองค์์กร
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
การใช้้คนที่่�ดีีที่่�สุุดในตำแหน่่งที่่�เหมาะสมในองค์์กร
ความยืืดหยุ่่�นของโครงสร้้างองค์์กร
ค่่านิิยมและศาสนา (อิิสลาม) ในวััฒนธรรมองค์์กร
โครงสร้้างองค์์กรควรทำให้้เกิิดการลื่่�นไหลของความรู้้�
อิิสระจากขอบเขตที่่�จำกััดในโครงสร้้างองค์์กร
การใช้้ทีีมและมอบรางวััลให้้ การประเมิินความสามารถและการให้้ผล
ตอบแทนเป็นทีมจะทำ�ำให้สมาชิกช่วยกันพัฒนาความสามารถและแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างกัน
10. Knowledge fostering leading ในวััฒนธรรมองค์์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขณะที่่�เมื่่�อพิิจารณาลงไปในระดัับโครงการวิิจััย Geffen and Judd (2004)
ได้้เสนอ 5 ปััจจััยความสำเร็็จของการดำเนิินโครงการวิิจัยั และพััฒนา ซึ่่�งมาจากการศึึกษา
โครงการวิจยั ทางด้านเกษตร สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 5 ปัจจัยความสำ�ำเร็จ
ของการดำ�ำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
1. การกำหนดเป้้าหมายทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีตั้้�งแต่่เริ่่�มแรกและ

เป็็นระบบ (define an S&T focus early and systematically)
2. การเข้้าใจและการมีีส่่วนร่่วมในตลาดตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น (understand and
engage the market early)
3. การมองไปข้้างนอกหน่่วยงานเพื่่�อทิิศทางและการตรวจสอบความถููกต้้อง
(look outside the organization for direction and validation) โดย
การทำประเมิินหรืือตรวจสอบจากภายนอก (external review) ตั้้�งแต่่
เริ่่�มต้้นและต่่อเนื่่�องเป็็นประจำ
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4. การสร้้างทีีมที่่�เหมาะสมกัับภาระงาน (create the right team for the

task) การสร้างทีมทีเ่ หมาะสมสำ�ำหรับงานเริม่ ต้นด้วยความเป็นผูนำ้ ำ� ทีเ่ หมาะสม
ผู้นำ�ำหรือหัวหน้าโครงการต้องมีทั้งความเข้าใจตลาดเป็นอย่างดีและมี
ประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาภายในหน่วยงาน นอกจากนี้การรู้จัก
ความสามารถของห้องปฏิบัติการ กระบวนการตัดสินใจ และโครงสร้าง
หน่วยงานของผู้นำ�ำหรือหัวหน้าโครงการ ทำ�ำให้สามารถนำ�ำความสามารถที่
ต้้องการมารวมกัันเพื่่�อแก้้ปััญหาความต้้องการของตลาด โครงการที่่�มีีผู้้�นำ
หรืื อ หัั ว หน้้ า โครงการ ผู้้�นำร่่ ว ม และรองผู้้�นำ สะท้้ อ นถึึ ง การแบ่่ ง
ความรัับผิิดชอบกัันและการพััฒนาเพื่่�อสร้้างให้้เกิิดความก้้าวหน้้าอย่่างมีี
ประสิทธิภาพ
5. การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีภายในหน่่วยงานเพื่่�อการสนัับสนุุน (develop
alliances within the organization for direction and internal
support) การได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารอาวุโสทีป่ ระสบความสำ�ำเร็จ
และบุคคลอื่นที่มีความสำ�ำคัญในเชิงกลยุทธ์ เช่น นักวิทยาศาสตร์แนวหน้า
มีผลสำ�ำคัญต่อความสำ�ำเร็จของการดำ�ำเนินโครงการ
ในทำ�ำนองเดียวกันปัจจัยทีทำ่ ำ� ให้แผนกวิจยั ประสบผลสำ�ำเร็จมุมมองของผูบ้ ริหาร
ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสนใจในงานวิจัย การรวบรวมทีมงานชั้นแนวหน้า การสนับสนุน
คนที่มีความกระตือรือร้น การสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจระหว่างคนในทีม และการ
สร้างความร่วมมือกัน (Liaw et al., 2018)
จากปัจจัยความสำ�ำเร็จข้างต้น เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจัยความสำ�ำเร็จใน
การบริิหาร สวทช. จะเห็็นว่่ามีีความคล้้ายคลึึงกัันในหลายข้้อ คืือ การมีีระบบบริิหาร
คุุณภาพองค์์กร โดยเฉพาะ พ.ร.บ. พััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี พ.ศ. 2534 ที่่�ระบุุ
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง สวทช. ไว้อย่างชัดเจน การมีความยืดหยุ่น
พร้้อมเปลี่่�ยนแปลง การสร้้างกำลัังคนที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และศัักยภาพ การยึึดมั่่�น
ในค่่ า นิิ ย มหลัั ก ขององค์์ ก รเพื่่�อเป็็ น เข็็ ม ทิิ ศ ในการดำเนิิ น งานของทุุ ก คนในองค์์ ก ร
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ความไว้้วางใจในทีีมงาน การสร้้างความร่่วมมืือและการทำงานร่่วมกัันเป็็นทีีมทั้้�งภายใน
และภายนอกหน่่ วยงาน ความเป็็นผู้้�นำของผู้้�บริิหาร สวทช. การมีีกรอบความคิิด
(mindset) ของการคิิดล่่วงหน้้าและก้้าวหน้้า รวมถึึงการมีีระบบ myPerformance
เพื่่�อเก็็บรวบรวมและเผยแพร่่องค์์ความรู้้�สำคััญภายในองค์์กร (ดููปััจจััยความสำเร็็จของ
สวทช. ได้้ที่่� ส่่วนที่่� 1 หััวข้้อ ปััจจััยแห่่งความสำเร็็จ)
ส่วนปัจจัยความสำ�ำเร็จ เรื่อง การเข้าใจและการมีส่วนร่วมในตลาดตั้งแต่เริ่มต้น
คล้ายคลึงกับกลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ร่วมงาน ที่ สวทช. พยายาม
ดึงภาคเอกชนหรือผูใ้ ช้ประโยชน์เข้ามามีสว่ นร่วมในงานวิจยั โดยเร็วทีส่ ดุ ตัง้ แต่ตน้ น้�้ำำของ
กระบวนการวิจัย (การคิดและตั้งโจทย์วิจัย) (ดูกลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนหรือผู้ใช้
ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ได้ที่ ส่วนที่ 1 หัวข้อ กลยุทธ์การดึงดูดภาค
เอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัย
ไปใช้จริง)
ในส่วนของการมีสว่ นร่วมของประชาชนกับสถาบันวิจยั มีตวั อย่างทีน่ า่ สนใจของ
ประเทศแคนาดา คือ หน่วยงาน ICES หรือ the Institute for Clinical Evaluative
Sciences เป็นสถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหากำ�ำไร ในรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ประเทศ
แคนาดา ภารกิจหลักของ ICES คือการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั้งหมด
ในรัฐออนแทรีโอ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญนำ�ำข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้เพือ่ ปรับปรุงนโยบายและบริการ
เพื่อทำ�ำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น ในปี ค.ศ. 2017 ICES เริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างเป็นทางการโดยนำ�ำมุมมองของประชาชนเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจ
กิิจกรรม และงานวิิจััยของสถาบััน ในปีี ค.ศ. 2018 ICES ได้้พััฒนาแผนการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชน (public engagement strategy) ซึ่่�งเรีียกชื่่�อย่่อว่่า PAC ประกอบด้้วย
สมาชิิก 20 คนจากประชาชนทั่่�วรััฐออนแทรีีโอ มีีบทบาทในการให้้มุุมมองที่่�หลากหลาย
ในส่่วนภาคประชาชน ในการประชุุมของ PAC จะมีีผู้้�จัดั การการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชน
ประธานกรรมการบริิหาร และหััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�วิิทยาศาสตร์์ของ ICES เข้้าร่่วมทุุกครั้้�ง
เพื่่�อรวบรวมความคิิดเห็็นและมุุมมองของ PAC ถููกนำไปประยุุกต์์ใช้้ในระดัับสถาบััน
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ตัวอย่างเช่น PAC สะท้อนมุมมองว่าประชาชนรัฐออนแทรีโอทั้งหมด ควรจะรู้
เกี่่�ยวกัับ ICES และงานวิิจััยของ ICES ดัังนั้้�น ICES ควรจะมุ่่�งไปที่่�การสร้้างความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัั บ สถาบัั น กัั บ ประชาชน อีี ก หนึ่่�งสิ่่�งที่่�สำคัั ญ คืื อ การจัั ด ให้้ มีี ท รัั พ ยากรและ
การสนัับสนุุนเพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักวิิจััยใช้้การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในโครงการ ทีีมที่่�
ทำงานเกี่่�ยวข้้องกัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนสร้้างเครื่่�องมืือซึ่่�งสามารถนำไปใช้้กัับ
กระบวนการวิจัย ช่วยให้นักวิจัยนำ�ำการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้ง่ายขึ้น นอกจากนี้
นักวิจยั สามารถปรึกษา PAC เพือ่ ให้ได้มมุ มองของประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับโครงการ ทัง้ นี้
ICES กำ�ำลังมองหาหนทางที่ดีกว่าที่จะทำ�ำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นทั่วทั้ง
สถาบันเพื่อเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจของทุกระดับ (Paul et al., 2020)
การดำ�ำเนินงานวิจัยและพัฒนา โจทย์สำ�ำคัญหนึ่งที่สถาบันวิจัยจำ�ำนวนมาก
ถูกคาดหวังคือการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ภายนอก Buenstorf
(2009) ศึกษาข้อดีและข้อจำ�ำกัดของการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา
ของ Max Planck Society ซึง่ เป็นองค์กรวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนั้ นำ�ำ
ของโลก และเป็นองค์กรวิจัยอิสระไม่แสวงกำ�ำไรในประเทศเยอรมนี การศึกษาของ
Buenstorf เป็นการศึกษาผลของการเปิดเผยการประดิษฐ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในงานวิจัยและพัฒนา และกิจกรรม spin-off ของ Max Planck Society ในช่วงปี
ค.ศ. 1985-2004 ที่มีต่อผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ และการอ้างอิงผลงาน
(citation) พบว่า
1. การประดิิษฐ์์ที่่�มีปี ระโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์ซึ่่�งต่่อมามีีการอนุุญาตให้้ใช้้สิทิ ธิิใน

การประดิิษฐ์์ดัังกล่่าว มีีผลเพิ่่�มจำนวนการเผยแพร่่และการอ้้างอิิงผลงาน
ในขณะที่่� spin-off founder ประสบกัับการลดลงของจำนวนผลงานวิิจััย
และการอ้้างอิิงผลงานในระยะยาว
2. การประดิิษฐ์์ที่่�ได้้รับั อนุุญาตให้้ spin-off ไม่่มีผี ลสำคััญต่่อการเผยแพร่่หรืือ
การอ้้างอิิงผลงาน แสดงว่่าการอนุุญาตให้้ spin-off ไม่่มีีผลประโยชน์์ที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นพิิเศษต่่อนัักวิิจััย
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3. นัักวิิจััยมีีการเผยแพร่่และการอ้้างอิิงผลงานมากขึ้้�นหลัังจากการเปิิดเผย

การประดิิษฐ์์ที่่�มีีการอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิในงานวิิจััยครั้้�งแรก
4. การไหลเวีียนของรายได้้จากการอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิในงานวิิจััยและการ
ต่อยอดการประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ไม่มีผลเชิงบวกต่อคุณภาพและปริมาณ
การเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย
5. ผลของการเรีียนรู้้�จากการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ภาคเอกชนพบว่่าไม่่สามารถมีีผล
ต่อความสามารถในการวิจัยของนักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ต่อยอดสู่เชิง
พาณิชย์อย่างสมบูรณ์ อย่างเช่นในกลุม่ นักวิทยาศาสตร์อาวุโสซึง่ มีตำำ� แหน่ง
สูงสุดในภาคเอกชน โดยเฉลี่ยมีจำ�ำนวนการเผยแพร่และการอ้างอิงผลงาน
ลดลง
อีกหนึ่งโจทย์ที่สำ�ำคัญคือการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์
หน่่วยงาน ITRI หรืือ Industrial Technology Research Institute สถาบัันวิิจััย
และพััฒนาที่่�ไม่่แสวงหากำไรที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในไต้้หวััน ซึ่่�งได้้รัับการยอมรัับว่่า เป็็นหน่่วยงาน
ตััวอย่่างของการเชื่่�อมโยงระหว่่างการประดิิษฐ์์และการใช้้ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์จาก
ผลงานประดิิษฐ์์ ITRI วางแผนระบบนวััตกรรมแบบเปิิด (open innovation system)
เพื่่�อผลัักดัันการใช้้ประโยชน์์ผลงานวิิจััยและพััฒนาในเชิิงพาณิิชย์์ ระบบนวััตกรรมแบบ
เปิิดนี้้� ประกอบด้้วย 4 แพลตฟอร์์ม คืือ front-end platform, core technology
platform, innovation platform และ commercialization platform แต่่ละ
แพลตฟอร์์มจะทำหน้้าที่่�ต่่างกัันแต่่สััมพัันธ์์กััน ทำให้้เกิิดความเชื่่�อมโยงและปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างนวััตกรรมและการใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์ นำไปสู่่�ผลลััพธ์์คือื คุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ
สวััสดิิการสัังคม และการเติิบโตของอุุตสาหกรรม แม้้โครงการวิิจััยจะมีีความแตกต่่างกััน
(Wang, Phillips, and Yang, 2020)
ขณะที่ปัจจัยสำ�ำคัญที่มีผลต่อความสำ�ำเร็จในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
พััฒนาในเชิิงพาณิิชย์์ กรณีีศึึกษาในประเทศเกาหลีีใต้้ จากการศึึกษาข้้อมููลการถ่่ายทอด
เทคโนโลยีี 514 รายการ โดย 43 มหาวิิทยาลััยและสถาบัันวิิจััยหลัักของรััฐบาลไปยััง
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บริิษััทเอกชนในประเทศเกาหลีีใต้้ พบว่่า ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความสำเร็็จในการใช้้ประโยชน์์
ผลงานวิิจัยั และพััฒนาในเชิิงพาณิิชย์์ที่่�มีกี ารถ่่ายทอดและต่่อยอดธุุรกิิจมีีความแตกต่่างกััน
ในสภาพแวดล้้อมของการแข่่งขัันทางการตลาดที่่�แตกต่่างกััน
ในสภาพแวดล้้อมที่่�ตลาดมีีการแข่่งขัันสููง ความสามารถในการรัับความรู้้�และ
รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีใหม่่ของบริิษััททำให้้เกิิดความสำเร็็จในการใช้้ประโยชน์์ในเชิิง
พาณิิชย์์ในระยะเวลาสั้้�นและทำให้้เกิิดการเติิบโตของธุุรกิิจในระยะยาว ในทางตรงกัันข้้าม
สภาพแวดล้้อมที่่�ตลาดมีีการแข่่งขัันต่่ำ ความสามารถทางนวััตกรรมภายในของบริิษัทั ทำให้้
เกิิดการเติิบโตของบริิษััทในระยะยาว โดยที่่�ไม่่มีีความสำคััญต่่อความสำเร็็จในการใช้้
ประโยชน์์ผลงานวิิจััยและพััฒนาเชิิงพาณิิชย์์ในระยะสั้้�น ที่่�น่่าสนใจและตอกย้้ำแนวทาง
การทำงานร่่วมกัันระหว่่างสถาบัันวิิจััยและผู้้�ใช้้ คืือ ความร่่วมมืือที่่�ดีีระหว่่างผู้้�ถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีและผู้้�รัับการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเป็็นปััจจััยสำคััญของความสำเร็็จในการใช้้
ประโยชน์์ผลงานวิิจัยั และพััฒนาในเชิิงพาณิิชย์์ที่่�มีกี ารถ่่ายทอดออกไป โดยสภาพแวดล้้อม
ตลาดไม่่มีีผล (Min, Kim, and Vonortas, 2020)
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ส่วนที่ 4
After Action Review : AAR
การดำ�ำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้
ในการบริหารงานและการดำ�ำเนินโครงการวิจัยของผู้บริหาร
และบุคลากร สวทช.

ส่่วนที่่� 4 ซึ่่�งเป็็นส่่วนสุุดท้า้ ยของเอกสารนี้้� นำเสนอประสบการณ์์ของฝ่่ายบริิการ
ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (STKS) จากการทบทวนการดำเนิินกิิจกรรม
การถอดบทเรีียนองค์์ความรู้้� (After Action Review: AAR) เพื่่�อประโยชน์์ในการแบ่่งปััน
ประสบการณ์์ ทั้้�งแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี (good practice) และบทเรีียน (lesson learned)
สำ�ำหรับภายในทีม สวทช. และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก สวทช. ทีต่ อ้ งการดำ�ำเนินการ
ถอดบทเรียนองค์ความรู้
After Action Review : AAR
กรณีการถอดบทเรียนองค์ความรู้
ในการบริหารงานของผู้บริหาร และการดำ�ำเนินโครงการวิจัย
ของ สวทช.

สิ่งที่ทำ�ำแล้วดี
1. การแบ่งงานสมาชิกในทีมให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบและดำ�ำเนินการสัมภาษณ์ และศึกษา
ข้้อมููลเอกสาร เพื่่�อถอดองค์์ความรู้้�ในการบริิหารงานของผู้้�บริิหาร สวทช. และ
การดำเนิินโครงการวิิจััยของ สวทช. แยกจากสมาชิิกในทีีมคนอื่่�น ๆ ทำให้้
การทำงานถอดองค์์ความรู้้�ฯ ทั้้�งหมด สามารถดำเนิินการคู่่�ขนาน
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2. การสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหารของ สวทช. จำนวนหลายท่่าน ซึ่่�งดำรงตำแหน่่ง และมีี
บทบาทหน้้าที่่�แตกต่่างกััน เช่่นเดีียวกัับการถอดองค์์ความรู้้�ในการดำเนิิน
โครงการวิิจััยของ สวทช. จำนวนหลายโครงการ ซึ่่�งมีีความแตกต่่างกััน เช่่น
สาขาวิิชา ศููนย์์วิิจััย ขนาดโครงการ และกลุ่่�มผู้้�ใช้้ประโยชน์์ ช่่วยในการรวบรวม
และต่่อภาพองค์์ความรู้้�การบริิหารสถาบัันวิิจััยของผู้้�บริิหาร และการดำเนิิน
โครงการวิิจััยในแบบองค์์รวม (holistic) กล่่าวคืือ การสััมภาษณ์์ผู้้�อำนวยการ
สวทช. ในอดีีตและปััจจุุบััน เพื่่�อถอดองค์์ความรู้้�การบริิหารในแต่่ละยุุคสมััย
ซึ่่�งมีี ค วามแตกต่่ า งกัั น เนื่่�องจากปัั จ จัั ย ในแต่่ ล ะช่่ ว งเวลาแตกต่่ า งกัั น
การสััมภาษณ์์รองผู้้�อำนวยการ สวทช. ปััจจุุบันั ทุุกสายงาน เพื่่�อถอดองค์์ความรู้้�
การบริิหารในมุุมที่่�แตกต่่างกััน คืือ มุุมบริิหารองค์์กร กลยุุทธ์์องค์์กร บริิหาร
การวิิจััยและพััฒนา บริิหารจััดการและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีและนวััตกรรม และ
พััฒนากำลัังคนทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี การสััมภาษณ์์ผู้้�อำนวยการ
ศููนย์์วิิจััย เพื่่�อถอดองค์์ความรู้้�การบริิหารหน่่วยงาน นัักวิิจััย และงานวิิจััยซึ่่�งมีี
ความแตกต่่างกััน
3. การสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกครั้งจะมีทีมทำ�ำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ จำ�ำนวน 2 คน
เพื่อช่วยกันซักถามประเด็นต่าง ๆ ตามชุดคำ�ำถามสัมภาษณ์ และคำ�ำถามอื่น ๆ
ซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างการสัมภาษณ์ เพือ่ รวบรวมองค์ความรูใ้ ห้ได้มากทีส่ ดุ และเพือ่
ช่่วยกัันบริิหารและรัักษาการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ รวมถึึงเพื่่�อช่่วยกััน
ควบคุุมการใช้้อุุปกรณ์์ทางเทคนิิคในการสััมภาษณ์์ ออนไลน์์
4. ช่ ว งดำ� ำ เนิ น กิ จ กรรมถอดบทเรี ย นองค์ ค วามรู ้ นี้ เกิ ด การแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ในประเทศไทย ระลอกที่่� 3 ทีีมงานจึึงปรัับรููปแบบการสััมภาษณ์์
ส่่วนใหญ่่จาก onsite เป็็น online ผ่่านโปรแกรมประชุุมออนไลน์์ WebEx ทำให้้
การสััมภาษณ์์เกิิดขึ้้�นได้้ทุุกที่่�ตามเวลาที่่�ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์สะดวก ไม่่ต้้องจััดหาและ
จััดเตรีียมสถานที่่�สำหรัับการสััมภาษณ์์ อีีกทั้้�งโปรแกรมประชุุมออนไลน์์ สามารถ
บัันทึึกเสีียงการสััมภาษณ์์ จััดเก็็บไฟล์์เสีียงสััมภาษณ์์ในเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์และ
ในระบบคลาวด์์ จึึงไม่่ต้้องจััดหาและจััดเตรีียมเครื่่�องอััดเสีียงเพิ่่�มเติิม
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5. การใช้้รููปแบบการสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง (semi-structured interview)
ช่่วยให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�นของประเด็็นคำถามสััมภาษณ์์เพื่่�อการเก็็บรวบรวม
องค์์ความรู้้�
ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทาย รวมถึงสิ่งที่ทำ�ำแล้วไม่ดี ไม่ควรทำ�ำอีก
1. ผู้้�บริิหารและนัักวิิจัยั ซึ่่�งเป็็นผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์มีภี ารกิิจจำนวนมากและตารางงานใน

แต่่ละวัันค่่อนข้้างแน่่น อีีกทั้้�งในช่่วงของการดำเนิินกิิจกรรมถอดองค์์ความรู้้�
มีีการจััดงานประชุุมวิิชาการประจำปีีของ สวทช. ทำให้้การนััดสัมั ภาษณ์์ใช้้เวลา
นานกว่่ า ที่่�ทีี ม งานคาดการณ์์ ดัั ง นั้้�นในอนาคตการนััดหมายสัั ม ภาษณ์์ ค วร
ดำเนิินการล่่วงหน้้าให้้เร็็วที่่�สุุด และมีีความยืืดหยุ่่�นกรณีีเปลี่่�ยนแปลงนััดหมาย
ตามภารกิิจของผู้้�บริิหารและนัักวิิจััย
2. องค์ความรูสำ้ ำ� คัญและส่วนใหญ่ของโครงการวิจยั บางโครงการอยูใ่ นนักวิจยั เพียง
บางคน ดังนัน้ ในอนาคตควรมีการส่งเสริมและผลักดันการจัดการความรูภ้ ายใน
โครงการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้
ระหว่างสมาชิกในโครงการวิจัย
3. โครงการวิจัยที่เลือกดำ�ำเนินกิจกรรมถอดองค์ความรู้บางโครงการ ดำ�ำเนินงาน
ผ่านมามากกว่า 20 ปี ทำ�ำให้ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนจดจำ�ำรายละเอียดเหตุการณ์
และเรือ่ งราวของโครงการไม่ได้เท่าทีค่ วร และบางโครงการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ออกจาก สวทช. แล้ว ดังนั้นในอนาคตในระดับองค์กร ควรมีการส่งเสริมและ
ผลักดันการจัดการความรู้ภายในโครงการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เริ่ม
ดำ�ำเนินโครงการ จนกระทั่งการรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะการถ่ายโอนความรู้ในคนไปสู่ความรู้ขององค์กร
4. โครงการวิิจัยั บางโครงการผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์เน้้นนำเสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลผลิิตจาก
โครงการ มากกว่่าข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการโครงการและทีีมวิิจััยหรืือ
เส้้นทางของการดำเนิินงานจนกว่่าจะได้้ผลผลิิต ดัังนั้้�นผู้้�สััมภาษณ์์จะต้้อง
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พยายามนำการสัั ม ภาษณ์์ ก ลัั บ เข้้ า วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องการถอดองค์์ ค วามรู้้�
การดำเนิินโครงการวิิจััย
5. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อ (explicit knowledge)
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น เอกสารโครงการ สิง่ พิมพ์ของโครงการ และภาพถ่าย
ซึง่ ค่อนข้างกระจัดกระจาย ทำ�ำให้ใช้เวลาเพือ่ ค้นหาและรวบรวมความรูป้ ระเภท
นี้ ดังนั้นในอนาคตควรมีการส่งเสริมและผลักดันการจัดการความรู้ภายใน
โครงการอย่างเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ การรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ความรูท้ ที่ กุ
คนสามารถเข้าถึงได้ ณ จุดเดียว เช่น คลังความรู้ของหน่วยงาน
6. ในขณะทีท่ มี STKS กำ�ำลังเริม่ ดำ�ำเนินกิจกรรมถอดองค์ความรู้ มีทมี งานอืน่ ภายใน
สวทช. ที่สัมภาษณ์ผู้บริหารในโอกาสที่ สวทช. ดำ�ำเนินงานครบ 30 ปี ทำ�ำให้มี
ช่วงทีร่ อพิจารณาข้อมูลบทสัมภาษณ์จากทีมงานดังกล่าวว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้
หรือไม่ เพื่อลดความซ้�้ำำซ้อนของการดำ�ำเนินงาน ทำ�ำให้แผนงานสัมภาษณ์ที่ตั้งไว้
ของทีม STKS เลื่อนออกไป ดังนั้นในอนาคตควรมีการวางแผนและดำ�ำเนินงาน
ร่่วมกัันของทุุกทีีมงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น กล่่าวคืือ การสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหาร
ร่่วมกััน โดยแต่่ละทีีมเน้้นการสััมภาษณ์์ตามวััตถุุประสงค์์ของตนเอง เช่่น
เพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์ หรืือการจััดการความรู้้�
7.	คำ�ำถามทีส่ มั ภาษณ์บางข้อเป็นคำ�ำถามเชิงนามธรรมและค่อนข้างกว้าง ทำ�ำให้ตอบ
ค่่อนข้้างยาก เช่่น แนวคิิดในการดำเนิินงาน ดัังนั้้�นในอนาคตควรออกแบบ
คำถามที่่�เป็็นรููปธรรมมากยิ่่�งขึ้้�นโดยอาจอาศััยการยกตััวอย่่างหรืือคำอธิิบาย
เพิ่่�มเติิม
8. การสััมภาษณ์์ผ่่านโปรแกรมประชุุมออนไลน์์ บางครั้้�งเสีียงและภาพติิดขััด
เนื่่�องจากสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตขััดข้้อง ดัังนั้้�นในระหว่่างสััมภาษณ์์หากมีีช่่วงที่่�
เสีียง และ/หรืือ ภาพขาดหาย ผู้้�สััมภาษณ์์จะต้้องรีีบทบทวนข้้อความเสีียง
สััมภาษณ์์กัับผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ ดัังนั้้�นในอนาคตควรพิิจารณาเปรีียบเทีียบจุุดแข็็ง
และจุุดอ่่อนของการสััมภาษณ์์แบบออนไลน์์ โดยเฉพาะการสััมภาษณ์์ที่่�สำคััญ
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9. การใช้้ศัพั ท์์ภาษาอัังกฤษ และกล่่าวถึึงชื่่�อบุุคคลและสถานที่่�แบบย่่อระหว่่างการ
ให้้สััมภาษณ์์ ทำให้้ใช้้เวลาในการถอดเทปสััมภาษณ์์เพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�นในอนาคต
ควรสอบถามผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์ในขณะหรืือหลัังจบสััมภาษณ์์ทันั ทีี เพื่่�อความถููกต้้อง
และครบถ้้วนสมบููรณ์์ของบทสััมภาษณ์์
10. สมาชิกในทีมที่รับผิดชอบถอดเทปสัมภาษณ์มีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถถอด
เทปสัมภาษณ์ได้ จึงต้องมีการแบ่งงานสมาชิกในทีมใหม่ ดังนั้นในอนาคตควรมี
การประเมิินความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในระหว่่างการดำเนิินงาน และหา
แนวทางดำเนิินการเพื่่�อลดผลกระทบของความเสี่่�ยงรููปแบบต่่าง ๆ
After Action Review: AAR
การถอดบทเรี ย นองค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารงานหน่ ว ยงาน
สถาบันวิจัยระดับชาติ : กรณีศึกษาต่างประเทศ

สิ่งที่ทำ�ำแล้วดี
1. การแบ่่งงานและมอบหมายสมาชิิกในทีีมเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการดำเนิินการ

ถอดองค์์ความรู้้�ในการบริิหารงานสถาบัันวิิจัยั ระดัับชาติิ ในต่่างประเทศ ซึ่่�งแยก
จากสมาชิิกในทีีมคนอื่่�น ๆ ทำให้้การทำงานถอดองค์์ความรู้้�ทั้้�งหมดสามารถ
ดำเนิินการคู่่�ขนาน
2. การค้้ น หาเอกสารวิิ ช าการที่่�เผยแพร่่ เ กี่่�ยวกัั บ การบริิ ห ารงานหน่่ ว ยงาน

สถาบันวิจัยระดับชาติในต่างประเทศทั้งในแหล่งความรู้ออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์
หน่วยงาน หรือคลังเอกสารที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดยไม่ต้องสมัคร
เป็นสมาชิกและเสียค่าใช้จ่าย) และแหล่งความรู้ออนไลน์แบบปิด (ฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างประเทศที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน) เพื่อรวบรวมและ
ศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด
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ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทาย รวมถึงสิ่งที่ทำ�ำแล้วไม่ดี ไม่ควรทำ�ำอีก
1. เนื่่�องจากการถอดองค์์ความรู้้�ในการบริิหารงานหน่่วยงานสถาบัันวิิจัยั ระดัับชาติิ

ในต่่างประเทศ เป็็นการศึึกษาเอกสารวิิชาการที่่�ผู้้�อื่่�นหรืือหน่่วยงานอื่่�นดำเนิิน
การไว้้ แ ล้้ ว หรืือที่่�เรีียกว่่าแหล่่ง ความรู้้�ทุุติิย ภููมิิ ทำให้้มีีค วามท้้าทายเรื่่�อง
จุุดมุ่่�งหมาย ความตรงประเด็็น และความทัันสมััยขององค์์ความรู้้�ในเอกสาร
วิิชาการ ซึ่่�งทีีมงานไม่่สามารถควบคุุมได้้
2. จำนวนเอกสารวิิชาการที่่�ตีีพิิมพ์์ เผยแพร่่ และสามารถเข้้าถึึงได้้เกี่่�ยวกัับการ

บริ ห ารงานหน่ ว ยงานสถาบั น วิ จั ย ระดั บ ชาติ ใ นต่ า งประเทศมี จำ�ำ นวนน้ อ ย
กล่าวคือ การสืบค้นผ่าน search engine และแหล่งความรูอ้ อนไลน์ พบเอกสาร
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยความสำ�ำเร็จในการบริหารงานสถาบันวิจยั ระดับชาติ
ในต่างประเทศจำ�ำนวนน้อย เมื่อสืบค้นแหล่งความรู้แบบปิดหรือฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างประเทศที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน ได้จำ�ำนวนผลลัพธ์ที่
ไม่แตกต่าง เมื่อขยายคำ�ำค้นเป็นการบริหารงาน จึงพบเอกสารวิชาการเพิ่มขึ้น
จำ�ำนวนหนึ่ง
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1. การพั ฒนาพั นธุ์ข้าว

ภาพที่ 7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ (ไบโอเทค) สวทช.
(ที่่�มา https://www.nstda.or.th/agritec/thunyasirin/
และ https://www.nstda.or.th/home/news_post/hom-naka/)
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โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นโครงการที่หน่วย
ปฏิบัติการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่าง ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำ�ำเนินงานวิจัยปรับปรุง
พันธุ์ข้าวโดยใช้เทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล (Marker Assisted Selection หรือ MAS)
เพือ่ พัฒนาคุณภาพเมล็ดและความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น
น้�้ำำท่วม ดินเค็ม ทนแล้ง รวมถึงการต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งมีความร่วมมือกับ
กรมการข้าวในการปลูกทดสอบสายพันธุ์ข้าวที่ได้ปรับปรุงพันธุ์แล้วในสถานีวิจัยของ
ศูนย์วิจัยข้าวต่าง ๆ ของกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

•

พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้�้ำำท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ไม่ไว
ต่่อช่่วงแสง ที่่�ผลผลิิตสููงซึ่่�งเผยแพร่่ให้้เกษตรกรในภาคใต้้ โดยเฉพาะ 3
จัังหวััดชายแดนใต้้ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงด้้านอาหาร
• ข้าวเหนียวหอมนาคา พันธุ์ข้าวเหนียวใหม่สำ�ำหรับนาปีและนาปรัง มี
คุุณสมบััติิพิิเศษเหนืือข้้าวเหนีียวชนิิดไม่่ไวต่่อช่่วงแสง เช่่น ทนต่่อน้้ำท่่วม
ทนแล้้ง ต้้านทานโรคไหม้้และขอบใบแห้้ง มีีความหอมและนิ่่�ม มีีระยะเวลา
ในการปลููกประมาณ 130 - 140 วััน ให้้ผลผลิิตสููง พื้้�นที่่�ภาคเหนืือมีีผลผลิิต
800 - 900 กิิโลกรััมต่่อไร่่ และภาคอีีสานมีีผลผลิิต 700 - 800 กิิโลกรััม
ต่่อไร่่ สำหรัับข้้าวเหนีียวหอมนาคานี้้� ไบโอเทค ได้้ยื่่�นขอหนัังสืือรัับรอง
พัันธุ์์�พืืชขึ้้�นทะเบีียน ตามพระราชบััญญััติิพัันธุ์์�พืืช พ.ศ. 2518 และได้้รัับ
การขึ้้�นทะเบีียนพัันธุ์์�จากกรมวิิชาการเกษตรเรีียบร้้อยแล้้ว ลัักษณะเด่่นของ
พัันธุ์์�ข้้าวเหนีียวหอมนาคา คืือ ลำต้้นเตี้้�ย แข็็งแรง ไม่่หัักล้้มง่่าย
•	ข้้าวเหนีียวพัันธุ์์�ธััญสิิริิน เป็็นข้้าวเหนีียวพัันธุ์์�แรกที่่�ได้้รัับพระราชทานนาม
จากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี โดยนำเทคโนโลยีีชีีวภาพมาปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียว
กข6 โดยพัั ฒ นาเครื่่�องหมายพัั น ธุุ ก รรมที่่�ควบคุุ ม ลัั ก ษณะสำคัั ญ คืื อ
ความสามารถต้้านทานโรคไหม้้ ลัักษณะเด่่นคืือ ลำต้้นแข็็งแรงทนการหัักล้้ม
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ให้้ผลผลิิตอยู่่�ที่่� 800 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ลดเปอร์์เซ็็นต์์ข้า้ วหััก โดยพื้้�นที่่�ปลููกที่่�เป็็น
ออร์์แกนิิกส์์ สามารถให้้ผลผลิิตได้้ถึึง 1,000 กิิโลกรััมต่่อไร่่ โดยทดลองปลููก
ในนาข้้าวของเกษตรกร 5 จัังหวััด ได้้แก่่ น่่าน เชีียงราย ลำปาง ชััยภููมิิ และ
สกลนคร โดยปลููกแทนข้้าวเหนีียวพัันธุ์์� กข6 เดิิม ในช่่วงเวลา 3 ปีี พบว่่า
สามารถลดความเสีียหายในนาข้้าวได้้ถึึง 30% ในการทดลองปลููกพบว่่า
การปลูู กแบบปััก ดำ ข้้าวแตกกอได้้เ ยอะ รวงใหญ่่ ลำต้้นใหญ่่ ไม่่ล้้ม
หากจะขยายพัันธุ์์�ต่่อควรใช้้วิธีิ ปัี กั ดำ ซึ่่�งพัันธุ์์�ธัญ
ั สิิรินิ ต้้นแข็็งแรง รวงข้้าวตั้้�ง
ใบตั้้�ง ผลผลิิตอยู่่�ที่่� 700 กิิโลกรััมต่่อไร่่ ธััญสิิริินต้้นไม่่ล้้ม ต้้นสููงเสมอ ไม่่เจอ
ปััญหาเรื่่�องโรค เมล็็ดธััญสิิริินอ้้วนกลม จัับเมล็็ดถี่่� หนึ่่�งรวงมีี 348 เมล็็ด
โดยเฉลี่่�ย แตกกอได้้ 8 - 28 ต้้น และเมื่่�อเอาไปนึ่่�งกิิน ปล่่อยให้้เย็็น ก็็ยัังนุ่่�ม
พัั น ธุ์์�ข้้ า วนี้้�พัั ฒ นาโดยหน่่ ว ยปฏิิ บัั ติิ ก ารค้้ น หาและใช้้ ป ระโยชน์์ ยีี น ข้้ า ว
ไบโอเทค สวทช. และมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดยร่่วมกัับ สำนัักวิิจััย
และพััฒนาข้้าว กรมการข้้าว และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
โดยพััฒนาสายพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียวต้้านทานโรคไหม้้ ใช้้เครื่่�องหมายโมเลกุุล
คััดเลืือกร่่วมกัับการปรัับปรุุงพัันธุ์์�แบบวิิธีีมาตรฐาน จนได้้ข้้าวเหนีียวที่่�มีี
คุุณภาพใกล้้เคีียงกัับพัันธุ์์� กข6 แต่่มีีความต้้านทานโรคไหม้้ ให้้ผลผลิิต
500 - 800 กิิโลกรััมต่่อไร่่ (ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพพื้้�นที่่�ปลููก)
จากความสำเร็็จนี้้� ไบโอเทค ได้้ดำเนิินการถ่่ายทอดความรู้้�การผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�
ข้้าวเหนีียวคุุณภาพดีี โดยให้้ความรู้้�ทั้้�งในด้้านการปลููก การดููแลรัักษา การตรวจคััด
พัันธุ์์�ปน แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่�ภาคต่่าง ๆ โดยการทำงานร่่วมกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ในการแจกจ่่ายเมล็็ดพัันธุ์์�และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีการผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ให้้ชุุมชน
และเกษตรกรในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิตและยกระดัับความเป็็นอยู่่� จึึงเป็็นการขยาย
ฐานในการต่่อยอดสร้้างประโยชน์์ เพิ่่�มมููลค่่า นำไปสู่่�การพััฒนา และเติิบโตของชุุมชน
อย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการการปรัับปรุุงพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียวด้้วยเทคโนโลยีีชีีวภาพ เป็็นการพััฒนา
และสร้้ า งงานวิิ จัั ย นวััตกรรมบนฐานความรู้้� และภููมิิปััญญา ที่่�เหมาะสมกัับสภาวะ
การเปลี่่�ยนแปลงภููมิอิ ากาศของโลก ที่่�ชุุมชนและภาคเอกชนสามารถนำมาใช้้ในการพััฒนา
ขีี ด ความสามารถด้้ า นการผลิิ ต เพื่่�อให้้ ส ามารถแข่่ ง ขัั น ในตลาดโลก เพื่่�อพัั ฒ นาขีี ด
ความสามารถของเกษตรกร ชุุมชน และผู้้�ประกอบการ ในการผลิิตภาคการเกษตรและ
อุุตสาหกรรมด้้วยการเพิ่่�มพููนความรู้้�ที่่�เหมาะสมและทัันสมััย และเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรด้้าน
การวิิจััยและนัักวิิชาการ ให้้มีีความรู้้�ในวิิชาการด้้านการพััฒนาเกษตร อุุตสาหกรรม
ให้้ก้้าวหน้้า ทัันสมััย และตระหนัักในความเป็็นสัังคมเกษตรของไทยให้้คงอยู่่�ตลอดไป
แหล่งข้อมูล
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โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง “น่าน59” ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร.
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สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2559, 28 ตุุลาคม).
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2. โรงเรือนอัจฉริยะ

เกษตรแม่นยำ�ำ (precision agriculture) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเป้าหมายของ
สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตอบโจทย์การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
(สท.) เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ
โรงเรืือนอััจฉริิยะ (SMART Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)
โรงเรืือนเพาะปลููกแบบ Knockdown ขนาด 6x20x5.6 เมตร ที่่�ได้้มีกี ารประยุุกต์์ใช้้ smart
technology โดยมีีการติิดตั้้�งระบบควบคุุมและเซนเซอร์์ เพื่่�อใช้้ในการควบคุุมสภาพ
แวดล้้อมและบริิการจััดการโรงเรืือน โดยมีีการควบคุุมอุุณหภููมิิ ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ความชื้้�น
ดิิน และความเข้้มข้้นแสง ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นปััจจััยสำคััญในการเพาะปลููก

ภาพที่่� 8 โรงเรืือนอััจฉริิยะ

(ที่่�มา https://www.nstda.or.th/home/news_post/
smart-greenhouses-food/)
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โรงเรือนมีการติดตั้งเซนเซอร์ควบคุมการเพาะปลูกจำ�ำนวน 4 ตัว ประกอบด้วย
1. เซนเซอร์์วััดความเข้้มข้้นแสง โดยการติิดตั้้�งจำนวน 2 จุุด เซนเซอร์์ภายใน

โรงเรือนใช้สำำ� หรับติดตามความเข้มข้นแสง เพือ่ ใช้ในการควบคุมการทำ�ำงาน
ของม่านพรางแสง สำ�ำหรับเซนเซอร์ภายนอกโรงเรือน เพื่อใช้เปรียบเทียบ
ความเข้มข้นแสงภายในโรงเรือน สำ�ำหรับวางแผนทำ�ำความสะอาดหรือ
เปลี่ยนหลังคาโรงเรือน
2. เซนเซอร์์วัดั ความชื้้�นดิิน ติิดตั้้�งจำนวน 1 จุุด สำหรัับวััดค่า่ ความชื้้�นดิิน เพื่่�อ
ควบคุมการทำ�ำงานของระบบน้�้ำำ
3. เซนเซอร์์วััดอุุณหภููมิิและความชื้้�นสััมพััทธ์์ ติิดตั้้�งจำนวน 2 จุุด เซนเซอร์์
ภายในโรงเรือนสำ�ำหรับติดตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อควบคุม
การทำ�ำงานของระบบพ่นหมอก สำ�ำหรับเซนเซอร์ภายนอกโรงเรือน เพื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน
4. เซนเซอร์์วััดอุุณหภููมิิอากาศ ติิดตั้้�งจำนวน 1 จุุด บริิเวณใต้้หลัังคาเหนืือ
ม่่านพรางแสง สำหรัับควบคุุมการทำงานของพััดลมใต้้หลัังคา
นอกจากนี้้�โรงเรืือนยัังมีีการติิดตั้้�งระบบควบคุุมต่่าง ๆ ได้้แก่่ 1.) ระบบระบาย
อากาศ โดยมีีการติิดตั้้�งพััดลมระบายอากาศขนาด 20 นิ้้�ว จำนวน 2 จุุด ทำหน้้าที่่�
ดููดอากาศร้้อนออกจากโรงเรืือน 2.) ตู้้�ควบคุุมพร้้อมซอฟต์์แวร์์ สำหรัับติิดตามสภาวะ
แวดล้้อมภายในโรงเรืือน รวมทั้้�งสามารถควบคุุมสภาพอากาศได้้ทั้้�งระบบตั้้�งเวลา และ
กำหนดเองโดยผู้้�ใช้้ และ 3.) ติิดตั้้�มปั๊๊�มน้้ำ ขนาด 650W จำนวน 1 ตััว พร้้อมด้้วยระบบ
ท่่อกรองน้้ำและวาล์์วขนาด 1 นิ้้�ว
ตัวโรงเรือนถูกออกแบบให้มหี ลังคา 2 ชัน้ ประกอบด้วย 1.) พลาสติกคลุมหลังคา
ความหนา 150 ไมครอน 2.) พัดลมระบายอากาศใต้หลังคา ขนาด 20 นิ้ว ½ แรงม้า
จำ�ำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ด้านหน้าและท้ายโรงเรือน 3.) โครงสร้างโรงเรือนเหล็กชุบสังกะสี
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Hot-Dip Galvanized 4.) ฐานรากเสาเข็ม เข็มเกลียวชุบสังกะสี Hot-Dip Galvanized
ชนิดมีหน้าแปลน รองรับฐานเสา 5.) มุ้งตาข่าย ความถี่ 20-32 ตาต่อตารางนิ้ว 6) ห้อง
ป้องกันแมลงแบบประตู 2 ชั้น ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 3 เมตร เป็นทางเข้า
ออกโรงเรือน
จุดเด่นของ โรงเรือนอัจฉริยะ คือ เซนเซอร์สามารถแสดงผล แจ้งเตือน และ
ควบคุมการทำ�ำงานผ่านสมาร์ทโฟน สามารถตัง้ เงือ่ นไขการควบคุมได้ (อัตโนมัติ ตามความ
ต้องการของพืช/ตั้งเวลา จากพฤติกรรมการให้น้�้ำำปกติ/ตามความต้องการของเกษตรกร)
สามารถบันทึกข้อมูลและดูขอ้ มูลย้อนหลังได้ 1 ปี และสามารถนำ�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้
แหล่งข้อมูล
1. AGRITEC Channel. (2561). โรงเรืือนอััจฉริิยะ ให้้เราพููดแทนผััก. [Video].

2.
3.

4.

5.

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GEr8hqxfHJ4&ab_
channel=AGRITECChannel
ไทยโพสต์์. (2563). “โรงเรืือนอััจฉริิยะ" นวััตกรรมเกษตรดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม.
ไทยโพสต์. https://www.thaipost.net/main/detail/66095
สถาบัันการจััดการเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเกษตร. (2563, พฤศจิิกายน 30).
โรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะ. https://www.nstda.or.th/agritec/smartgreenhouse-3/
สํํานัักข่่าวไทย TNAMCOT. (2561). In on at : โรงเรืือนอััจฉริิยะสั่่�งการด้้วย
แอปพลิ เ คชั่ น . [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=XvLMp_UBjPw&ab_channel=สำ�ำนักข่าวไทยTNAMCOT
อาทิิตย์์ ลมููลปลั่่�ง. (2563, พฤศจิิกายน 13). ‘โรงเรืือนอััจฉริิยะ’ ความหวัังผลิิต
พืชอาหาร ในโลกยุคหลังโควิด. https://www.nstda.or.th/home/news_
post/smart-greenhouses-food/
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3. ActivePAK และ ActivePAK Ultra

ปี พ.ศ. 2544 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพผักและผลไม้สดไทย
และได้พัฒนาสูตรฟิล์ม Active PAK ถุงหายใจได้ ซึ่งต่อมาได้มีการยื่นจดสิทธิบัตร
ในปี พ.ศ. 2548 และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สทิ ธิแก่เอกชน
เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ภาพที่ 9 ActivePAK และ ActivePAK Ultra

(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/activepaktm-andactivepaktm-ultra/)
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Active PAK คืือ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิก เป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�สามารถควบคุุมการผ่่าน
ของก๊๊าซและไอน้้ำสำหรัับผัักและผลไม้้ได้้อย่่างสมดุุล โดย Active PAK จะปล่่อยก๊๊าซ
ออกซิิเจน (O2) และก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ไหลผ่่านเข้้าถุุงในระดัับพอดีี ทำให้้
ผัักผลไม้้อยู่่�ในถุุงสดใหม่่ได้้นานขึ้้�น Active PAK เนื้้�อพลาสติิกออกแบบมาให้้ O2 ไหลผ่่าน
ได้้ 2 - 10% และ CO2 สามารถไหลผ่่านได้้ 5 - 15% จึึงสามารถเก็็บรัักษาผัักและผลไม้้
สดได้้นานมากขึ้้�น แต่่รสชาติิเหมืือนเดิิม ผลไม้้ที่่�เก็็บไว้้ในถุุง Active PAK สามารถยืืด
อายุุความสดได้้สููงสุุด 2 - 5 เท่่าจากถุุงพลาสติิกทั่่�วไป โดยเก็็บได้้นาน 7 - 8 วััน หลััก
การทำงานของบรรจุุภััณฑ์์นี้้� เรีียกว่่า มลภาวะรัักษาความสด (fresh-care condition)
โดยผ่่านเทคโนโลยีีการสร้้างบรรยากาศดััดแปลงแบบสมดุุล (Equilibrium Modified
Atmosphere หรืือ EMA) ทำให้้รัักษาความสด คงคุุณค่่าของผัักและผลไม้้ ภายใต้้
ความเย็็นที่่�เหมาะสม และการจััดการหลัังการเก็็บเกี่่�ยวที่่�ถููกต้้อง นอกจากการช่่วยยืืดอายุุ
ผัักและผลไม้้แล้้ว ถุุง Active PAK ยัังมีีความหนาและใส เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเลืือกซื้้�อ
ได้้ง่่าย
Active PAK ช่วยรักษาความสดของผักผลไม้คงค่าสารอาหาร ลดปริมาณผักสด
ที่เน่าเสียเมื่อเก็บต่อที่บ้าน สามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะถุงสามารถใช้ซ้�้ำำต่อ
ได้ที่บ้าน และมีความปลอดภัยใช้กับอาหาร ผ่านมาตรฐาน มอก.656-2556 พลาสติก
สัมผัสอาหาร
ปัจจุบันได้มีการนำ�ำ Active PAK นำ�ำมาใช้ในซูเปอร์มาร์เกต เช่น ท็อปส์ ซูเปอร์
มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์มายช้อยส์ (My Choice) บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จำ�ำกัด บริษทั
ทีพีบีไอ จำ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัททานตะวัน Active PAK ใช้เก็บผักและผลไม้ เช่น
คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง กระเพรา ผักสลัด โหระพา ผักชี คื่นช่าย บล็อกโคลี พริกขี้หนู พริก
หวาน กล้วยไข่ เงาะ สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ และลำ�ำไยตัดขั้ว
Active PAK Ultra (แอคทีพแพ็ค อัลตร้า) โดย เอ็มเทค สวทช. ได้รว่ มกับ มูลนิธิ
โครงการหลวง พัฒนาขึ้นต่อจาก Active PAK ถุงหายใจได้ เน้นไปที่ผลิตผลสดที่มีอัตรา
การหายใจสูง เช่น หน่อไม้ฝรั่ง และเห็ด สามารถยืดอายุความสดได้นาน 2-5 เท่า เช่น
เห็ดหอมสดให้สดยาวนานได้ถึง 9 วัน ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส แทนการใช้ถาด
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พลาสติิกเจาะรููที่่�เก็็บเห็็ดหอมได้้เพีียง 3 วััน Active PAK Ultra จััดเก็็บเห็็ดหอม ได้้นาน
9 วััน หน่่อไม้้ฝรั่่�ง ได้้นาน 7 วััน และมะนาว ได้้นานถึึง 42 วััน
แหล่งข้อมูล
1. MOSTTech. ActivePAK เม็็ดพลาสติิกเข้้มข้้น (Masterbatch) เพื่่�อการผลิิต

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศ สำ�ำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพ
ของผลิ ต ผลสด. http://www.mosttech.most.go.th/viewtech.
php?id=518
NSTDAChannel TVstation. (2559). ว้้าววิิทย์์ช่่วยเศรษฐกิิจชาติิ ตอน
นวัตกรรมถุงหายใจได้ ยืดอายุผกั และผลไม้. [Video]. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=UN4zgOrU-7M&ab_channel=NSTDAChannel
TVstation
NSTDAChannel TVstation. (2560). ว้้าววิิทย์์ช่่วยเศรษฐกิิจชาติิ ตอน
เห็ดหอมสดอร่อยยาวนานขึ้นด้วยบรรจุภัณฑ์ ActivePAK Ultra. [Video].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=usSY8XDXJ4M&ab_
channel=NSTDAChannelTVstation
SME Thailand. (2560, 29 ธัันวาคม). ถุุงหายใจได้้ ตััวช่่วยผััก ผลไม้้สดนาน.
SME Thailand Club. https://www.smethailandclub.com/
entrepreneur-1820-id.html
ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ. ActivePAK. https://www.mtec.
or.th/activepak/index-2.html
สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564). 3 ทศวรรษ
สวทช. กับการขับเคลือ่ นประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เกษตรและ
อาหาร. ปทุมธานี : สำ�ำนักงานฯ.
สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564, 11 มิิถุุนายน).
ActivePAKTM และ ActivePAKTM Ultra ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หายใจได้ ยืดอายุ
ผัก-ผลไม้สด. https://www.nstda.or.th/home/performance_post/
activepaktm-and-activepaktm-ultra/

4. ไข่ออกแบบได้

ไข่่เป็็นอาหารพิิเศษของโลก มีีคุุณค่่าทางโภชนาการสููง เป็็นแหล่่งของโปรตีีน
ซึ่่�งมีีกรดอะมิิโน (amino acid) ที่่�จำเป็็นต่่อร่่างกายของมนุุษย์์ครบถ้้วน สามารถนำมา
บริิโภคได้้หลากหลายเมนูู และยัังเป็็นวััตถุุดิบิ ที่่�สำคััญสำหรัับการแปรรููปอาหาร และ/หรืือ
เป็็นส่่วนผสมในการทำขนมต่่าง ๆ ด้้วยไข่่ไก่่เป็็นอาหารที่่�ได้้รับั ความนิิยมนำไปรัับประทาน
ทำให้้เกิิดฟาร์์มไก่่ขึ้้�นเป็็นจำนวนมาก ส่่งผลให้้เกิิดสภาพการแข่่งขัันกัันในกลุ่่�มเกษตรกร
ผู้้�เลี้้�ยงไก่่ไข่่ ประสบปััญหาขาดทุุน ปััญหาต้้นทุุนในการผลิิตไข่่ไก่่ และปััญหาไข่่ไก่่ล้น้ ตลาด
อยู่่�บ่่อยครั้้�ง รวมถึึงการผลิิตไข่่ไก่่ที่่�ไม่่ตรงกัับความต้้องการของตลาดในปััจจุุบััน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำ�ำกัด (บริษัท คลีน
กรีนเทค จำ�ำกัด เดิม) วิจัยและพัฒนา “ไข่ออกแบบได้” หรือ “สารเสริมอาหารสำ�ำหรับไก่
เพือ่ เพิม่ คุณภาพไข่ไก่” ซึง่ เป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารใช้นาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบนำ�ำส่งยา
หรืือสารสำคััญในรููปแบบ Self-Emulsifying Drug Delivery Systems หรืือ SEDDS
ของน้้ำมัันโหระพาและน้้ำมัันออริิกาโนให้้อยู่่�ในรููปแบบที่่�นำไปใช้้ได้้สะดวกต่่อการเป็็น
สารเสริิมอาหารในไก่่ เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพของไข่่ไก่่ตั้้�งแต่่อยู่่�ในฟอง เนื่่�องจากไก่่เป็็นสััตว์์
ที่่�มีีลำไส้้สั้้�น การดููดซึมึ อาหารต้้องใช้้เวลารวดเร็็ว การให้้สารสกััดจากสมุุนไพรผ่่านวิิธีกี าร
ทานอาหารหรืือน้้ำจึึงได้้ผลไม่่ดีีและทำให้้ประสิิทธิิภาพต่่าง ๆ ลดลง เนื่่�องจากสารสกััด
สำคััญมีีเวลาในการออกฤทธิ์์�ภายในลำไส้้ของไก่่ได้้น้้อย ดัังนั้้�นทีีมนัักวิิจััยจึึงออกแบบ
เทคโนโลยีีการนำพา (unique target delivery system) เพื่่�อนำส่่งสารสกััดสมุุนไพร
ที่่�สำคััญให้้เหมาะสมกัับสรีีระของไก่่ พร้้อมนำนวััตกรรมคีีเลชััน (chelation) ที่่�ทำให้้
แร่่ธาตุุและสารอาหารต่่าง ๆ ออกฤทธิ์์�ไปสู่่�ระบบการทำงานของลำไส้้สััตว์์ปีีกโดยตรง
ช่่วยให้้การย่่อยและการดููดซึึมธาตุุอาหารของสััตว์์ปีีกมีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น
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ภาพที่ 10 สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/designed-eggs/)

ทั้งนี้ นักวิจัยนำ�ำเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันปรับปรุงสารสกัดโหระพา ซึ่งมี
ฤทธิย์ บั ยัง้ เชือ้ บิดในลำ�ำไส้ไก่ และน้�้ำำมันออริกาโน ทีม่ ฤี ทธิใ์ นการต้านเชือ้ ต้านอนุมลู อิสระ
ทำ�ำให้ลดกลิ่นรุนแรง ไม่มีกลิ่นฉุน เมื่อผสมลงในน้�้ำำให้ไก่กิน จะช่วยกระตุ้นให้ไก่อยากกิน
อาหาร ทำ�ำให้ไก่กินอาหารได้ง่ายขึ้น เป็นทางเลือกในการทดแทนยาปฏิชีวนะ ส่งผลให้ไข่
ไก่มคี า่ ความสดเพิม่ สูงขึน้ กว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ มีคณ
ุ สมบัตติ ามลักษณะไข่ทไี่ ด้มาตรฐาน
เกรด AA เช่น มีเปลือกไข่แข็งแรง ไข่ขาวเป็นวงชัด และเป็นไข่เสริมคุณค่าอาหาร 20-40
เปอร์เซ็นต์ ปลอดภัยไร้สารตกค้างจากการใช้ยาปฏิชวี นะ เป็นมิตรต่อสัตว์และสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกรได้อกี ด้วย นอกจากนี้ สามารถ
นำ�ำองค์ความรูด้ งั กล่าวมาประยุกต์ตอ่ ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลผลิต
จากสัตว์ได้อีกมากมาย
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สำ�ำหรับโครงการนวัตกรรม “ไข่ออกแบบได้” ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงาน
นวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจประจำ�ำปี พ.ศ. 2559 จากสำ�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เนื่องจากเป็นนวัตกรรม
ที่จะสร้างระบบและการปฏิรูปทำ�ำให้ธุรกิจเกษตรและอาหารเปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อไข่ที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม
สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้ และสามารถควบคุมต้นทุนให้ต่�่ำำทสี่ ดุ โดย
การคัดเลือกวัตถุดบิ ทีร่ าคาต่�่ำำแต่ให้ประโยชน์สงู สุดมาใช้ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
ลููกค้้าจะใช้้ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�มีีการประเมิินผลกระทบของโครงการไข่่ออกแบบได้้ รวมมููลค่่า
41.7 ล้้านบาท พ.ศ. 2560 - 2563
แหล่งข้อมูล
1. MGR Online. (2559, 28 เมษายน). "ไข่่สด-สารอาหารครบ" เนรมิิตได้้ด้ว้ ย

2.

3.

4.

5.

นาโน. MGR Online. https://mgronline.com/science/
detail/9590000040596
NSTDAChannel TVstation. (2559). พลัังวิิทย์์ คิิดเพื่่�อคนไทย ตอน ไข่่
ออกแบบได้. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=BASE2yC3JUM
ศููนย์์อััจฉริิยะเพื่่�ออุุตสาหกรรมอาหาร. (2564, กรกฎาคม 28). “ไข่่สั่่�งได้้”
ด้วยนาโนเทคโนโลยี. http://fic.nfi.or.th/technologyandinnovationdetail.php?smid=1306
สำนัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน). (2564, กรกฎาคม 28).
รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำ�ำปี 2559. https://award.nia.or.th/
th/award-winner/359-dezigner-8
สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564, กรกฎาคม
28). “ไข่ออกแบบได้” สารเสริมอาหารเพิม่ คุณภาพในไข่ไก่. https://www.
nstda.or.th/home/performance_post/designed-eggs
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5. การสัั งเคราะห์์สารประกอบไอออนิิกคอปเปอร์์เพื่่� อใช้้เป็็น
สารฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปศุ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

การสัังเคราะห์์สารประกอบไอออนิิกคอปเปอร์์เพื่่�อใช้้เป็็นสารฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ในปศุุสััตว์์และสิ่่�งแวดล้้อม คืือการพััฒนาสารฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์จากแร่่ธาตุุธรรมชาติิ
โดยการสัังเคราะห์์สารประกอบไอออนิิกคอปเปอร์์ ซึ่่�งเป็็นสารประกอบเชิิงซ้้อนของจุุนสีี
หรืือ คอปเปอร์์ (II) กัับ สารสเตบิิไลวิิงค์์ (stabilizing agent) โดยนัักวิิจัยั นาโนเทคโนโลยีี
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม กลุ่่�มวิิจััยวััสดุุผสมและการเคลืือบนาโน ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
(นาโนเทค) สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
โครงการวิิ จัั ย “การพัั ฒ นากระบวนการผลิิ ต ซิิ ง ค์์ ไ อออนสำหรัั บ ยัั บ ยั้้�ง
เชื้้�อแบคทีีเรีีย” เป็็นโครงการย่่อยภายใต้้โครงการแผนบููรณาการยุุทธศาสตร์์เป้้าหมาย
(spearhead) โดยได้้ ร่่ ว มกัั บ ศูู น ย์์ พัั น ธุุ วิิ ศ วกรรมและเทคโนโลยีี ชีี ว ภาพแห่่ ง ชาติิ
(ไบโอเทค) สวทช. นำแร่่ธาตุุอาหารเสริิมอย่่างซิิงก์์ (Zinc) ที่่�โดยปกติิมีีสมบััติิฆ่่าเชื้้�อ
จุุลิินทรีีย์์ก่่อโรค มาเติิมสารคีีเลตและสารเสริิมความคงตััวทำให้้เกิิดความเสถีียร ทำให้้
ไอออนประจุุบวกของแร่่ธาตุุธรรมชาติิขนาดนาโนเมตรเข้้าไปในเซลล์์ และออกฤทธิ์์�
ฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งยัังป้้องกัันการตกตะกอนจากแอนไอออน
ต่่าง ๆ ในสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้มากขึ้้�นเป็็นเท่่าตััว สู่่�ผลิิตภััณฑ์์ทางเลืือกที่่�
พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อใช้้ทดแทนยาปฏิิชีีวนะที่่�ส่่งผลข้้างเคีียงกัับสััตว์์ ที่่�ใช้้ระยะเวลาออกฤทธิ์์�ช้้า
ก่่อให้้เกิิดการดื้้�อยาหลายขนานของเชื้้�อแบคทีีเรีีย และการสะสมหรืือตกค้้างของยาที่่�
ต้้องใช้้ระยะในการสลายตััวเป็็นเวลานาน
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ภาพที่ 11 เทคโนโลยีที่ทําให้ไอออนประจุบวกของซิงค์มีความคงตัวในสภาวะแวดล้อม
เพื่อเพิ่มฤทธิ์ในการยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรีย

(ที่มา https://www.nstda.or.th/nac/2021/wp-content/uploads/2021/03/agro15.pdf)

ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้นำ�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 แบบ เพื่อให้การใช้งานสะดวก
ยิ่งขึ้น คือ 1.) ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจากธรรมชาติ โดยใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ
(Formaldehyde) ในรูปแบบน้�้ำำฉีดพ่นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัส และ
แบคทีเรียก่อโรค ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหารสำ�ำเร็จรูป รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผล
ข้างเคียงกับสัตว์ และ 2.) ใช้ฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นพื้นผิว สภาพแวดล้อม (Benzion) ซึ่งมี
คุณสมบัติต้านการอักเสบของเต้านมโค ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli หรือ
E. coli) และซาลโมเนลลา (Salmonella) ในฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ
โดยมีการได้ยนื่ คำ�ำขออนุสทิ ธิบตั ร เรือ่ ง “องค์ประกอบสำ�ำหรับเตรียมสารฆ่าเชือ้
จุลินทรีย์” (เลขที่คําขอ 1903001426) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตร (เลขที่อนุสิทธิบัตร 17790) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่ผ่านมา
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ปััจจุุบััน ได้้ถ่่ายทอดเทคโนโลยีีนี้้�ให้้แก่่ บริิษััทยููนิิซิิล กรุ๊๊�ป จํํากััด เพื่่�อผลิิต
เชิิงพาณิิชย์์ภายใต้้แบรนด์์ NaxZon โดยได้้จดทะเบีียนที่่�กรมปศุุสััตว์์ในหมวดสารเสริิม
ในอาหารสััตว์์ ประเภทวััตถุุที่่�ผสมแล้้ว ชนิิดสารผสมล่่วงหน้้า พ่่นเป็็นแร่่ธาตุุเสริิมที่่�มีีฤทธิ์์�
ฆ่าเชื้อแบคเรีย และไวรัสในวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะและการใช้สาร
เคมีีที่่�เป็็นอัันตราย เช่่น ฟอร์์มาลดีีไฮด์์ (Formaldehyde) และได้้นำมาใช้้เป็็นสารฆ่่าเชื้้�อ
จุุลิินทรีีย์์ในฟาร์์มสััตว์์เศรษฐกิิจ เช่่น ฟาร์์มสุุกร ฟาร์์มไก่่ และฟาร์์มโคนม รวมถึึงในพืืช
และในสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งยัังช่่วยยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของสาหร่่าย ใช้้ฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ใน
สถานพยาบาล ใช้้ฆ่่าเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ในสระว่่ายน้้ำเพื่่�อทดแทนสารคลอรีีนได้้อีีกด้้วย

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์เบนไซออน (Benzion)

(ที่มา https://www.nanotec.or.th/th/นาโนเทค-สวทช-จับมือยูนิ)

นอกจากนี้้� ยัังต่่อยอดจากผลิิตภััณฑ์์ฆ่่าเชื้้�อในอุุตสาหกรรมปศุุสััตว์์ สู่่�การฆ่่า
เชื้้�อไวรััส และแบคทีีเ รีีย ซึ่่�งสามารถฆ่่าเชื้้�อโคโรนาไวรััส ได้้ โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้เริ่่�มผลิิตภััณฑ์์ “เบนไซออน (Benzion)” สำหรัับเป็็นสารฆ่่าเชื้้�อไวรััส
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และแบคทีีเรีียจากซิิงค์์ไอออนร่่วมกัับสารลดแรงตึึงผิิวที่่�สำนัักงานปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมหรืือ
อีีพีีเอ (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) แนะนำ สามารถฆ่่าเชื้้�อไวรััส
ได้้ภายใน 1 นาทีี มีีประสิิทธิิภาพเทีียบเท่่าผลิิตภััณฑ์์นำเข้้าจากต่่างประเทศในราคาที่่�
ถููกกว่่า ที่่�สำคััญคืือ ไม่่มีีกลิ่่�น และไม่่ติิดไฟ
ทัง้ นีม้ กี ารประเมินผลกระทบของโครงการการสังเคราะห์สารประกอบไอออนิก
คอปเปอร์เพื่อใช้เป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 2,500
ล้านบาท และโครงการนี้ได้รับรางวัลดีเด่นในงาน International Trade Fair Ideas
Inventions New Products (IENA) ปี ค.ศ. 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเยอรมนี
แหล่งข้อมูล
1. NSTDAChannel TVstation. (2561). พลัังวิิทย์์ คิิดเพื่่�อคนไทย ตอน เบล็็น

2.

3.

4.

5.

ไอออนิก สารฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ากธรรมชาติ. [Video]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=nsNYj6O6AtY
กรุุงเทพธุุรกิิจ. (2564, กรกฎาคม 28). ‘นาโนเทค’ จัับมืือ ‘ยููนิิซิิล’ส่่งซิิงก์์
ไอออนสูผ่ ลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ สูโ้ ควิด. https://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/915935
ไทยรััฐออนไลน์์. (2564, กรกฎาคม 28). นาโนเทคพััฒนาชิิงก์์ไอออน
พ่นฆ่าเชื้อทดแทนยาปฏิชีวนะ. https://www.thairath.co.th/news/
local/1838014
ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564, กรกฎาคม 28). นาโนเทค สวทช.
จับมือยูนิซิลต่อยอดซิงก์ไอออนสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สู้วิกฤตไวรัส. https://
www.nanotec.or.th/th/นาโนเทค-สวทช-จับมือยูนิ
สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564, กรกฎาคม
28). Zine ion นวัตกรรมสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส. https://www.
nstda.or.th/nac/2021/wp-content/uploads/2021/03/agro15.pdf
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6. T-Box 3.0 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศั พท์เคลื่อนที่

เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนและ
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างได้้รับั ความเดืือดร้้อน ประสบกัับความไม่่ปลอดภััย และความเสีียหาย
ทั้้�งต่่อชีีวิติ และทรััพย์์สินิ การลอบวางระเบิิดเป็็นหนึ่่�งในปััญหาร้้ายแรงที่่�สร้้างความเสีียหาย
เป็็ น อย่่ า งมาก ซึ่่�งการลอบวางระเบิิ ด ในปัั จ จุุ บัั น ผู้้�ก่่ อ ความไม่่ ส งบสามารถก่่ อ เหตุุ
โดยใช้้โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� การจุุดชนวนระเบิิดในลัักษณะนี้้�สามารถทำได้้ง่า่ ย โดยผู้้�ก่่อเหตุุ
ไม่่จำเป็็นต้้องอยู่่�ในพื้้�นที่่� ทำให้้ยากต่่อการจัับกุุม ขณะที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องเผชิิญกัับปััญหา
การขาดแคลนอุุปกรณ์์ในการตััดสััญญาณจุุดระเบิิดจากโทรศััพท์์มืือถืือ ทำให้้หน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชนต่่างเร่่งหาทางแก้้ไข
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและ
มองว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ ทีมวิจัยหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ เนคเทค จึงได้วิจัย
และพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้น เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันและ
ปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในชื่อ “T-Box”
ซึ่งย่อมาจากคำ�ำว่า “Twister” โดยเครื่องจะทำ�ำการระงับตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
ไม่ให้สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาทีกำ่ ำ� หนด T-Box ถูกออกแบบให้เหมาะแก่การใช้งาน
ในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
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ภาพที่ 13 T-Box 3.0 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

(ที่มา http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2011/20110121-presentation-T-BOX-2.pdf)

โดยทีมวิจัยได้นำ�ำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา
เครื่่�องตััดสัญ
ั ญาณฯ รุ่่�นแรก (T-Box 1.0) รวมถึึงนำข้้อเสนอแนะจากหน่่วยงานด้้านความ
มั่่�นคงที่่�เป็็นพัันธมิิตรมาปรัับใช้้ และพััฒนาเครื่่�องตััดสััญญาณ T-Box 3.0 โดยเป็็น
เครื่่�องตััดสัญ
ั ญาณฯ ขนาด 15 วััตต์์ ซึ่่�งได้้รับั การพััฒนารููปแบบและประสิิทธิิภาพให้้เหมาะ
กัับการใช้้งานจริิงในพื้้�นที่่� โดยได้้รัับความร่่วมมืือจากกรมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
กลาโหม ในการให้้ ค ำปรึึ ก ษาและทดสอบเครื่่�องตัั ดสัั ญ ญาณฯ T-Box 3.0 ให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพในการทำงานมากขึ้้�น และสามารถรบกวนสััญญาณได้้ระยะทางไกลมากขึ้้�น
รวมถึึงมีีอายุุการใช้้งานที่่�ยาวนานขึ้้�น
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จุุดเด่่นและความสำคััญของโครงการ
• สามารถใช้้รบกวนสััญญาณโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ทำให้้เกิิดการระงัับ หรืือ
ตััดขาดการใช้้งานบริิเวณพื้้�นที่่�จำกััด โดยสามารถนำมาใช้้เพื่่�อการรัักษา
ความปลอดภััยแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ในการเก็็บกู้้�วััตถุุระเบิิด นอกจากนี้้�ยัังสามารถ
ใช้้ในการรัักษาความปลอดภััยแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการลอบวาง
ระเบิิด
• สามารถใช้้รบกวนสััญญาณโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ในช่่วงความถี่่�ที่่�เปิิดให้้บริิการ
ในประเทศไทย (800/900/1800/1900/2100 MHz) และรองรัับการจ่่าย
พลัังงานจากไฟฟ้้ากระแสสลัับ 200 โวลต์์ กระแสตรง 12 โวลต์์ และ
24 โวลต์์ โดยผู้้�ใช้้งานสามารถเลืือกปรัับระดัับความแรงของสััญญาณที่่�จะ
ใช้้ในการรบกวนได้้ รวมถึึงสามารถเลืือกแหล่่งจ่่ายไฟฟ้้าได้้ด้้วย
• ทนต่่อแรงกระแทก ทนต่่อความร้้อน ความชื้้�น และละอองน้้ำ โดยตััวเครื่่�อง
มีีขนาดเล็็ก และมีีน้้ำหนัักประมาณ 20 กิิโลกรััม ทำให้้สะดวกต่่อการ
เคลื่่�อนย้้าย อีีกทั้้�งสามารถใช้้งานได้้ทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร
•	มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่าเครื่่�องรบกวนสััญญาณฯ ที่่�นำเข้้าจากต่่างประเทศ
ในรุ่่�นที่่�มีีกำลัังส่่งเทีียบเท่่ากััน ขณะที่่� T-Box 3.0 มีีราคาถููกกว่่า
• เนื่่�องจาก T-Box 3.0 เป็็นนวััตกรรมที่่�สามารถผลิิตได้้เองภายในประเทศ
ทำให้้การซ่่อมแซมและบำรุุงรัักษาสามารถทำได้้ง่า่ ยและรวดเร็็ว นอกจากนี้้�
ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายในการบำรุุงรัักษาถููกกว่่าเครื่่�องที่่�นำเข้้าจากต่่างประเทศ
ด้านการใช้ประโยชน์ T-Box 3.0 นั้น เนคเทค ได้ทำ�ำการส่งมอบเครื่องตัด
สัญญาณฯ T-Box 3.0 จำ�ำนวน 88 เครื่อง ให้กับกองอำ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เพื่อนำ�ำไปใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ถู ก นำ� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กองทัพเรือ กองทัพบก กองอำ�ำนวยการเสริมสร้าง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมราชองครักษ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผลงานเรื่อง “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (T-Box 3.0)”
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ได้รบั รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ระดับเยีย่ ม ประจำ�ำปี 2552 ของสภาวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมถึงได้รับรางวัลชมเชยด้านผลงาน
เพื่อสังคม ประเภทบุคคลทั่วไป ของรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 3
ประจำ�ำปี 2551
ขณะที่การประเมินผลกระทบของ T-Box 3.0 คือ การลดการนำ�ำเข้าเทคโนโลยี
จากต่่ า งประเทศได้้ ถึึ ง 70.4 ล้้ า นบาท เป็็ น การสนัั บ สนุุ น ให้้ เ กิิ ด ผลงานวิิ จัั ย ด้้ า น
อุุตสาหกรรมทหารภายในประเทศ และลดค่่าชดเชยการสููญเสีียบุุคลากร คิิดเป็็นมููลค่่า
เบื้้�องต้้นกว่่า 2,300 ล้้านบาท/ปีี
เนคเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักการทำ�ำงาน และการผลิตเครื่องรบกวน
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ให้กับ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
จำกััด (มหาชน) ผู้้�ให้้บริิการออกแบบ ติิดตั้้�ง จำหน่่ายระบบเทคโนโลยีีสื่่�อสารโทรคมนาคม
และระบบดิิจิิทััลทีีวีีแบบครบวงจร พััฒนาผลงานวิิจััยนวััตกรรมเครื่่�องรบกวนสััญญาณ
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� T-Box 3.0 ภายใต้้ชื่่�อการค้้า “PlanetComm” ได้้สำเร็็จ โดยผ่่าน
การรัับรองมาตรฐานความเข้้ากัันได้้ทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้า มาตรฐานด้้านความปลอดภััย
มาตรฐานคุุณลัักษณะความถี่่�วิิทยุุและกำลัังส่่ง มาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมาตรฐาน
ISO9001: 2008 และได้้ขึ้้�นทะเบีียนบััญชีีนวััตกรรมไทย เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2560
ในด้้านยุุทโธปกรณ์์ความมั่่�นคง
แหล่งข้อมูล
1. MGR Online. (2552, 17 มกราคม). T-Box กล่่องตััดสััญญาณจุุดระเบิิดคว้้า

ดีเยี่ยม “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น”. MGR Online. https://mgronline.com/
science/detail/9520000005216
2. NSTDAChannel TVstation. (2561). The Top 12 Researchers - ดร.ศิิวรัักษ์์
ศิ ว โมกษธรรม. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=8oPyIvLXWdw&ab_channel=NSTDAChannelTVstation
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3. PlanetComm. (2561, 21 กัันยายน). PlanetComm มุ่่�งคิิดค้น้ นวััตกรรมใหม่่

4.

5.

6.

7.
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หวังผลักดันผลิตภัณฑ์คนไทย ลดการนำ�ำเข้าจากต่างประเทศ. https://www.
planetcomm.com/news/news20180921/
เทีี ย นชัั ย จำรัั ส สกุุ ล . (2563). เครื่่�องรบกวนสัั ญ ญาณโทรศัั พ ท์์ เ คลื่่�อนที่่�
T-Box 3. http://oldweb.most.go.th/main/index.php/
flagship/116-nstda/1698--t-box-3.html
ไทยรััฐ. (2552, 30 กรกฎาคม). เนคเทคส่่ง T-Box3.0 ตััดสััญญาณมืือถืือ
สกั ด โจร. ไทยรั ฐ ออนไลน์ . https://nectec.or.th/clipping/news/
2009-07-30-6316.pdf
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ. (2559, 3 ตุุลาคม).
T-Box 3.0: Mobile phone jammer. https://www.nectec.or.th/
innovation/innovation-hardware-electronics/t-box-3-0-mobilephone-jammer.html
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ. เครื่่�องรบกวนสััญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครื่องควบคุมระยะไกล T-Box. http://waa.inter.
nstda.or.th/stks/pub/2011/20110121-presentation-T-BOX-2.pdf

7. Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร

ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน
หรือการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ที่มีปริมาณรถบนท้องถนนเป็นจำ�ำนวนมาก
รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ล้วนส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเสียเวลา
ในการเดินทาง การไม่ทราบข้อมูลสภาพการจราจร ทำ�ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเผชิญกับ
สถานการณ์์รถติิดอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์
แห่่งชาติิ (เนคเทค) สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
โดยห้้องปฏิิบััติิการระบบขนส่่งและจราจร จึึงได้้พััฒนาระบบรายงานสภาพการจราจร
อััจฉริิยะ “Traffy” ซึ่่�งสามารถรายงานสภาพการจราจรได้้แบบ real time และแสดงผล
ในแผนที่่�แบบ Google Maps โดยดึึงข้้อมููลมาจากป้้ายจราจรอััจฉริิยะ และกล้้อง CCTV
ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล จากความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ อาทิิ
กองบัังคัับการตำรวจจราจร ศููนย์์ควบคุุมป้้ายจราจรอััจฉริิยะ กรุุงเทพมหานคร และ
การทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย ด้้วยมุ่่�งหวัังที่่�จะแก้้ปััญหาการจราจรติิดขััด โดย Traffy
สามารถเป็็นผู้้�ช่่วยในการวางแผนการเดิินทาง และช่่วยให้้ผู้้�ใช้้รถใช้้ถนนสามารถหลีีกเลี่่�ยง
เส้้นทางที่่�มีีปริิมาณรถหนาแน่่นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี เป็็นต้้น

ภาพที่ 14 Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร

(ที่มา http://dev1.colorpack.net/most/main/th/116-knowledge/work-of-most/
nstda/1580-traffy)
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ความสำคััญและจุุดเด่่นของโครงการ Traffy
• ประชาชนสามารถเข้้าถึึงได้้ฟรีี
•	ถููกออกแบบให้้สามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย สะดวก และรวดเร็็ว ผ่่านทางช่่องทาง
ต่่าง ๆ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ โทรศััพท์์มือื ถืือ Twitter Facebook และ Samsung
Smart TV
• สามารถระบุุตำแหน่่งได้้โดยไม่่ต้้องอาศััย GPS
• ใช้้สีีเขีียว สีีเหลืือง และสีีแดง แทนความหนาแน่่นของเส้้นทางจราจร
โดยสีีเขีียว หมายถึึงการจราจรคล่่องตััว สีีเหลืือง หมายถึึงการจราจร
หนาแน่่น และสีีแดง หมายถึึงการจราจรติิดขััด
•	ผู้้�ใช้้งานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลป้้ายจราจรอััจฉริิยะ จำนวน 40 ป้้าย
•	ผู้้�ใช้้งานสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรผ่่านภาพจากกล้้อง CCTV
• สามารถให้้ ข้้ อ มูู ล สำคัั ญ ซึ่่�งมีี ผ ลต่่ อ การเดิิ น ทาง ได้้ แ ก่่ ตำแหน่่ ง ที่่�มีี
การเกิิดอุุบััติิเหตุุ และพื้้�นที่่�ที่่�มีีการก่่อสร้้าง
• สามารถแนะนำเส้้ น ทางที่่�ดีี ที่่�สุุ ด ในการเดิิ น ทาง เพีี ย งระบุุ จุุ ด เริ่่�มต้้ น
และจุุดหมายปลายทาง รวมถึึงระบุุเส้้นทางที่่�ควรหลีีกเลี่่�ยง
•	ผู้้�ใช้้งานสามารถมีีส่่วนร่่วมในการบรรเทาปััญหาจราจร โดยการแบ่่งปััน
สภาพการจราจร
จาก Traffy เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงาน ได้แก่ 1.) Traffy API : บริการข้อมูล
เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำ�ำข้อมูลจาก Traffy ไปต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยข้อมูลที่นักพัฒนาสามารถหาได้จาก Traffy API ครอบคลุมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
ข้อมูลสภาพการจราจร และข้อมูลถนนเส้นต่าง ๆ 2.) TVIS : ระบบสำ�ำหรับค้นหาและ
รายงานสภาพการจราจรด้วยเสียงแบบอัตโนมัติ และ 3.) Traffy bSafe : ระบบรายงาน
และร้องเรียนความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ทีส่ ามารถตรวจจับ
พฤติกรรมการขับขีไ่ ด้แบบ real time และสามารถประเมินความเสีย่ งในการเกิดอันตราย
พร้อมแจ้งเตือนด้วยเสียงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลจาก Traffy bSafe
สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำ�ำเนินคดีได้
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แหล่งข้อมูล
1. Kanokporn Siwang. Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร. http://dev1.

2.

3.

4.

5.
6.
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8. SizeThailand : โครงการสำำ�รวจและวิิจััยมาตรฐาน
ขนาดรูปร่างคนไทย

ภาพที่่� 15 เครื่่�อง 3D Body Scanner และข้้อมููล Size Thailand

(ที่มา https://www.salika.co/2019/03/13/sizethai-thai-people-size-only/ และ
http://www.sizethailand.org/index.html)

การผลิิตเสื้้�อผ้้าที่่�ไม่่ตรงและสอดคล้้องกัับสรีีระของคนไทย เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของ
โครงการสำรวจและวิิ จัั ย มาตรฐานขนาดรูู ป ร่่ า งของคนไทย หรืื อ SizeThailand
ด้้วยมุ่่�งหวัังที่่�จะผลิิตไซส์์ที่่�เป็็นมาตรฐานของคนไทย โครงการ SizeThailand ดำเนิินการ
ภายใต้้ การกำกัั บ ดูู แ ลของศููนย์์เ ทคโนโลยีีอิิเ ล็็ก ทรอนิิกส์์แ ละคอมพิิว เตอร์์แ ห่่งชาติิ
(เนคเทค) สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) ร่่วมกัับพัันธมิิตร
หลายภาคส่่ ว น โดย เนคเทค เป็็ น ผู้้�ริิ เ ริ่่�มและเป็็ น องค์์ ก รหลัั ก ในการจัั ด เก็็ บ และ
ประมวลผลข้้อมููล
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โครงการ SizeThailand เริ่มดำ�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยในทีมวิจัย
ประกอบด้วยนักวิจยั จำ�ำนวน 11 คน ในการจัดเก็บข้อมูลได้ทำำ� การสำ�ำรวจและจัดเก็บข้อมูล
ขนาดรูปร่างและสรีระกลุ่มตัวอย่าง ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำ�ำนวน
13,442 คน ด้วยเครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติ (3D body scanner) ทำ�ำงานโดย
การฉายริ้วแสงสีขาว (light stripe) ไปที่ร่างกายผู้รับการสแกน โดยมีเซนเซอร์ 12 ตัว
เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลรูปร่าง และส่งผลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลภาพที่ได้
สร้างเป็นโครงร่างจุดสำ�ำคัญต่าง ๆ และเชื่อมโยงจุดทั้งหมดเข้าด้วยกันจนเห็นเป็นพื้นผิว
แบบ 3 มิติ จากนั้นซอฟต์แวร์จะกำ�ำหนด landmark บนร่างกาย และวัดสัดส่วนของ
ร่างกายโดยอัตโนมัติ ทำ�ำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ�ำและรวดเร็วกว่าการวัดด้วยมือเหมือนที่เคย
ทำ�ำมา หลังจากทีส่ แกนด้วยเครือ่ ง มีการนำ�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสแกนมาร่วมกับเทคโนโลยี
การประมวลผลที่เรียกว่า “Swarm Intelligence” ได้เป็นตารางขนาดมาตรฐานคนไทย
“SizeThai”
ในการดำเนิินงานโครงการ SizeThailand นัับเป็็นครั้้�งแรกที่่� เนคเทค ได้้ร่ว่ มมืือ
กัับพัันธมิิตรหลายภาคส่่วน ในหลากหลายธุุรกิิจ ได้้แก่่ สำนัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม (สมอ.) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ สำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี สมาคมช่่างตััดเสื้้�อไทย สถาบัันพััฒนาอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย ศููนย์์การอบรมแพทเทิิร์์น อุุตสาหกรรมแพทเทิิร์์นไอทีี ไทยวาโก้้
โตโยต้้า เทสโก้้-โลตััส และธนููลัักษณ์์ พััฒนาขนาดรููปร่่างต่่าง ๆ (size chart) ที่่�เป็็น
มาตรฐานสำหรัับรููปร่่างของคนไทยโดยเฉพาะ
โครงการ SizeThailand มีวัตถุประสงค์หลัก 1.) เพื่อศึกษาและจัดเตรียม
เทคโนโลยีตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติ และการสำ�ำรวจสัดส่วนมาตรฐาน 2.) เพือ่ ออกแบบ
กลุ่มตัวอย่าง พัฒนาระบบคลังข้อมูล และเครื่องมือเหมืองข้อมูล เพื่อการสำ�ำรวจขนาด
รูปร่างมาตรฐานของคนไทย 3.) วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักสถิตศิ าสตร์ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ขนาด
รูปร่างมาตรฐานของคนไทย และ 4.) วิเคราะห์และจัดทำ�ำรายงานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม
ตามความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ
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3D body scanning เป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ได้ถูกนำ�ำมาใช้ในการสำ�ำรวจ
รูปร่างและสรีระของคนไทย โดยทำ�ำการสแกนด้วยเครือ่ ง 3D body scanner ของบริษทั
The USA Textile/Clothing Technology Corporation ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่ามีความ
ถูกต้องแม่นยำ�ำและปลอดภัยต่อร่างกาย และเป็นเทคโนโลยีเดียวกับทีใ่ ช้ในโครงการสำ�ำรวจ
ขนาดรูปร่าง และกำ�ำหนดเป็นขนาดมาตรฐานของอังกฤษ (SizeUK) และสหรัฐอเมริกา
(SizeUSA) ซึ่งประสบความสำ�ำเร็จในการวิจัยตรวจวัดเรือนร่างมาแล้ว และด้วยเหตุผลที่
การวััดโดยเครื่่�อง 3D body scanner มีีความแม่่นยำสููงกว่่าการวััดโดยใช้้สายวััด ส่่งผล
ให้้ ก ารสำรวจขนาดรูู ป ร่่ า งของประชากรสามารถทำได้้ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ งและรวดเร็็ ว
โดยสามารถวััดสัดส่
ั ว่ นได้้ภายในเวลาเพีียง 1 นาทีี และหลัังการสแกนด้้วยเครื่่�อง 3D body
scanner ข้ อมู ล ที่ ไ ด้จ ะถูก นำ�ำมาวิเ คราะห์ด้วยเทคนิค ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence : AI) โดยใช้เทคนิคการประมวลผลที่เรียกว่า “Swarm Intelligence”
มาใช้ในการจัดระบบข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นตารางขนาดมาตรฐาน
คนไทย “SizeThai”
การสำ�ำรวจขนาดรูปร่างประชากรโดยใช้เทคโนโลยี 3D body scanning สามารถ
มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ในแง่มุมดังต่อไปนี้
•	อุุตสาหกรรมเสื้้�อผ้้าและสิ่่�งทอ: ช่่วยให้้ผู้้�ผลิิตเสื้้�อผ้้าสามารถออกแบบและ
กำหนดไซส์์ที่่�เหมาะสมกัับขนาดรููปร่่างของกลุ่่�มลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
•	อุุตสาหกรรมยานยนต์์: ช่่วยให้้ผู้้�ผลิิตรถยนต์์ หรืือชิ้้�นส่่วนยานยนต์์สามารถ
ออกแบบที่่�นั่่�ง รวมถึึงอุุปกรณ์์อำนวยความสะดวกภายในรถที่่�เหมาะสมกัับ
ขนาดรููปร่่างของคนไทย ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมความสะดวกสบายให้้แก่่ผู้้�ขัับขี่่�
•	อุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์: ช่่วยในการออกแบบเตีียงนอน เก้้าอี้้� ให้้เหมาะ
กัับขนาดรููปร่่างของคนไทย รวมถึึงช่่วยในการจััดวางรููปแบบของที่่�ทำงาน
และอุุปกรณ์์สำนัักงานให้้เหมาะสม สะดวก ปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ และ
ถููกต้้องตามหลัักการยศาสตร์์
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•	อุุตสาหกรรมการแพทย์์: ใช้้ข้้อมููลขนาดรููปร่่างและสััดส่่วนคนไทยใน
การวิิเคราะห์์ด้้านสุุขภาพและภาวะโภชนาการ รวมถึึงศึึกษาแนวโน้้มของ
การเกิิดโรค อาทิิ โรคอ้้วน ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีระของประชากร
ผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการ SizeThai ได้แก่
1. บริิษััท โตโยต้้า มอเตอร์์ เอเชีีย แปซิิฟิิก เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง แอนด์์ แมนููแฟค

เจอริ่ง จำ�ำกัด
2. บริิษััท เอกชััย ดิิสทริิบิิวชััน ซิิสเทม จำกััด (เทสโก้้ โลตััส)
3. บริิษััท ไทยวาโก้้ จำกััด (มหาชน)
4. บริิษััท ธนููลัักษณ์์ จำกััด (มหาชน)
จากโครงการ SizeThai ก่อให้เกิดโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. SizeThailand Kids
2. ระบบติิ ด ตามการเจริิ ญ เติิ บ โตและพัั ฒ นาการเด็็ ก ปฐมวัั ย สำหรัั บ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ศููนย์์พััฒนาเด็็กปฐมวััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
โปรแกรมจััดสำรัับอาหาร Thai School Lunch
โปรแกรมบัันทึึกพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร FoodiEat
โปรแกรมบัันทึึกการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการเด็็กปฐมวััย (KidDiary)
โครงการคลัังรููปร่่างสามมิิติิคนไทย
โครงการอาหารวััยใสใส่่ใจสุุขภาพ
การพััฒนาระบบสวมใส่่เสื้้�อผ้้าเสมืือนจริิงแบบสามมิิติิ
โครงการ SizeThailand e-Health
ระบบนำเข้้าข้้อมููลเทคโนโลยีีตรวจวััดเรืือนร่่างสามมิิติิ
ระบบสรีีระออนไลน์์
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ระบบติิ ด ตามการเจริิ ญ เติิ บ โตและพัั ฒ นาการเด็็ ก ปฐมวัั ย สำหรัั บ

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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ศููนย์์พััฒนาเด็็กปฐมวััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ โดยความร่่วมมืือกัับ
ศููนย์์พััฒนาเด็็กปฐมวััย มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
โปรแกรมจััดสำรัับอาหาร Thai School Lunch โดยความร่่วมมืือกัับ
สถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
การจััดทำแพทเทิิร์์นเสื้้�อโปโลจากข้้อมููล SizeThai โดยความร่่วมมืือกัับ
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�ำกัด (มหาชน)
การจััดทำแพทเทิิร์์นเสื้้�อโปโลจากข้้อมููล SizeThai โดยความร่่วมมืือกัับ
ศููนย์์อบรมแพทเทิิร์์นอุุตสาหกรรมแพทเทิิร์์นไอทีี
การจััดทำฐานข้้อมููลทางโภชนการและพััฒนาระบบแนะนำสำรัับอาหาร
กลางวั น สำ� ำ หรั บ โรงเรี ย น โดยความร่ ว มมื อ กั บ สภาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพััฒนาระบบติิดตามสุุขภาพและพฤติิกรรมการรัับประทานอาหารของ
นักเรียน โดยแสดงการวินจิ ฉัยข้อมูลของแต่ละบุคคลผ่านเว็บไซต์ โดยความ
ร่วมมือกับโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ
การพััฒนาระบบแปลงข้้อมููลจากเครื่่�อง 3D body scanner เพื่่�อให้้
โปรแกรมสร้้างแพทเทิิร์์นสำเร็็จรููป Optitex สามารถนำไปใช้้ได้้โดยตรง
และการจำลองการสวมใส่่เสื้้�อผ้้า โดยเพิ่่�มคุุณสมบััติิของเนื้้�อผ้้าเพื่่�อให้้
สมจริิง โดยความร่่วมมืือกัับบริิษััท เอพีีพีี.มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำกััด
การทดลอง Made To Measure (MTM) ในการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ข้้ อ มูู ล
ค่่าวััดขนาดรููปร่่างที่่�ได้้จากเครื่่�อง 3D body scanner ในการจััดทำเสื้้�อสููท
โดยความร่่วมมืือกัับบริิษััท ไทยวาโก้้ จำกััด (มหาชน)

แหล่งข้อมูล
1. Praornpit Katchwattana. (2561, 3 มีีนาคม). รู้้�หรืือยััง ประเทศเรามีี!

2.
3.
4.

5.
6.

‘มาตรฐาน SizeThai’ ไซซ์คนไทยโอนลี่ เสริมแกร่งภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ได้จริง. https://www.salika.co/2019/03/13/sizethai-thai-people-sizeonly/
ภููษิติ โพธิ์์�แสง. (2552). มาตรฐาน “Size Thai”. http://oldweb.most.go.th/
main/index.php/organization-news/141--size-thai.html
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ. SizeThailand.
http://www.sizethailand.org/index.html
ศูู น ย์์ เ ทคโนโลยีีอิิเ ล็็ก ทรอนิิก ส์์และคอมพิิวเตอร์์แ ห่่งชาติิ. SizeThailand
บทความวิชาการในประเทศและต่างประเทศ. http://www.sizethailand.org/
journal_eng.html
ศูู น ย์์ เ ทคโนโลยีีอิิเ ล็็ก ทรอนิิก ส์์และคอมพิิวเตอร์์แ ห่่งชาติิ. SizeThailand
ภาพข่าวและกิจกรรม. http://www.sizethailand.org/news.html
สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564, 10 มิิถุุนายน).
“SizeThailand” สร้างมาตรฐานรูปร่างคนไทย. https://www.nstda.or.th/
home/performance_post/size-thailand/
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9. Thai School Lunch : ระบบแนะนำ�ำสำ�ำรับอาหารกลางวัน
สำ�ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ

จากความตระหนักถึงปัญหาทางด้านโภชนาการของเด็ก อันเป็นผลจากการที่
นักเรียนได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวิจัย
ติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำ�ำเนินชีวติ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า “Thai
School Lunch” ระบบแนะนำ�ำสำ�ำรับอาหารกลางวันสำ�ำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
เพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดสำ�ำรับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาพที่่� 16 Thai School Lunch ทำอะไรได้้บ้้าง?

(ที่่�มา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/thaischoollunch.html)
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Thai School Lunch พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรมจัดสำ�ำรับอาหาร INMUSchool Lunch ที่ทางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้้โรงเรีียนสามารถจััดอาหารกลางวัันให้้แก่่นัักเรีียนได้้อย่่างมีีคุุณภาพ แต่่ด้้วยข้้อจำกััด
ของโปรแกรม ที่่�ต้้องติิดตั้้�งบนคอมพิิวเตอร์์และฐานข้้อมููลที่่�ไม่่ได้้รัับการปรัับปรุุงให้้
ทัันสมััย อีีกทั้้�งโปรแกรมยัังไม่่สามารถแนะนำรายการอาหารให้้ผู้้�ใช้้งานได้้ รวมถึึงไม่่รองรัับ
การกำ�ำหนดเงือ่ นไขพิเศษ ทำ�ำให้ในการใช้งานจะต้องอาศัยความเชีย่ วชาญด้านโภชนาการ
การคิดสำ�ำรับอาหารในแต่ละวันให้ไม่ซ้�้ำำกันซึ่งต้องใช้เวลานาน
Thai School Lunch ได้นำ�ำ Big Data Analytics และ Artificial Intelligence
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
Thai School Lunch ถูกออกแบบให้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ทำ�ำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความ
เชื่อมโยงและได้รับการอัปเดตให้ทันสมัย และล่าสุดได้มีการพัฒนาให้เชื่อมต่อกับ
KidDiary ระบบติดตามข้อมูลทางโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก เพือ่ ให้สามารถดูแล
สุุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็็กไทยได้้อย่่างครบวงจร ระบบนี้้�เข้้ามาช่่วยอำนวยความ
สะดวกให้้แก่่โรงเรีียน เพื่่�อให้้โรงเรีียนสามารถจััดสรรเมนููอาหารได้้หลากหลายและมีีสาร
อาหารที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการ ภายในเวลาอัันรวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังช่่วยในการวางแผน
จััดสำรัับอาหารกลางวัันและการจััดหาวััตถุุดิบิ ล่่วงหน้้า โดยโรงเรีียนสามารถแบ่่งปัันสำรัับ
อาหารกลางวัันให้้แก่่โรงเรีียนอื่่�น ๆ ได้้อีีกด้้วย
ในอีกด้านหนึง่ Thai School Lunch ยังสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการติดตาม
คุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนทั่วประเทศได้ ด้านการใช้งานผู้ใช้งานสามารถสร้าง
เมนูอาหารได้เอง หรือให้ระบบจัดสำ�ำรับอาหารให้อัตโนมัติ โดยมีเมนูอาหารให้เลือก
มากกว่า 1,000 รายการ ทัง้ อาหารจานเดียว กับข้าว ของหวาน และผลไม้ โดยจะคำ�ำนวณ
ค่าสารอาหารจากสำ�ำรับที่จัดขึ้นและแสดงผลเป็นคะแนน ทำ�ำให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย
นอกจากนี้ยังแสดงรายการวัตถุดิบ พร้อมคำ�ำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อ และยัง
สามารถสรุุปค่่าใช้้จ่่ายโดยอิิงจากราคาวััตถุุดิิบในแต่่ละท้้องถิ่่�น ทำให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถ
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ประมาณค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้าได้้ กลุ่่�มเป้้าหมายหลัักของ Thai School Lunch คืือ
สถานศึึกษาและศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก สัังกััดสำนัักงานคณะกรรมการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(สพฐ.) ซึ่่�งในปีี พ.ศ. 2564 ทุุกโรงเรีียนในกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกใช้้บริิการ
ของระบบ Thai School Lunch แล้้ว

ภาพที่่� 17 ความเชื่่�อมโยงของระบบ Thai School Lunch

(ที่่�มา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/thaischoollunch.html)
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แหล่งข้อมูล
1. NSTDAChannel TVstation. (2562). พลัังวิิทย์์ คิิดเพื่่�อคนไทย ตอน ระบบ

2.

3.
4.

5.

Thai School Lunch เพื่ออาหารกลางวันคุณภาพสำ�ำหรับนักเรียน. [Video].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XL5-4Pqb5xo&ab_
channel=NSTDAChannelTVstation
NSTDAChannel TVstation. (2557). พลัังวิิทย์์ คิิดเพื่่�อคนไทย ตอน อิ่่�มอร่่อย
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ChannelTVstation
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ. Thai School Lunch.
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ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ. (2561, กรกฎาคม 10).
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10. KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว

ภาพที่ 18 KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว
(ที่มา https://www.kid-bright.org)

KidBright ผลงานวิจัยของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คือ
บอร์ดสมองกลฝังตัว (embedded board) เป็นเครื่องมือเรียนโค้ดดิ้ง (coding) และ
สะเต็ ม หรื อ STEM (S : Science, T : Technology, E : Engineering และ
M : Mathematics) ในอุปกรณ์เดียว ในวิชาวิทยาการคำ�ำนวณ สำ�ำหรับการเรียนระดับ
ประถมศึึกษาตอนปลายและมััธยมศึึกษาตอนต้้น โดยมีีอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ติิดตั้้�ง
บนบอร์์ด ได้้แก่่ จอแสดงผล เซนเซอร์์พื้้�นฐาน buzzer สวิิตช์์ real-time clock
ไมโครคอนโทรลเลอร์์ ช่่องสััญญาณอิินพุุต/เอาต์์พุุต โดย KidBright ทำงานเสมืือน
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คอมพิิวเตอร์์ตััวเล็็ก ๆ ที่่�มีีไมโครคอนโทรลเลอร์์ (microcontroller) สามารถรัับข้้อมููล
ประมวลผล และสั่่�งงานเครื่่�องมืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามที่่�เราต้้องการได้้ โดยถููกออกแบบ
มาให้้ใช้้ง่่าย และประยุุกต์์ใช้้งานได้้หลากหลาย เด็็ก ๆ สามารถบููรณาการความรู้้�จาก
หลากหลายวิิชานำไปสู่่�การสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ รวมไปถึึงการเริ่่�มต้้นให้้เด็็ก ๆ coding
ฝึึกกระบวนการคิิดแบบครบวงจรผ่่านวิิชาวิิทยาการคำนวณ

ภาพที่ 19 ประโยชน์ของ Coding ด้วย KidBright

(ที่มา https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/kidbright-thai-coding.html)
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ไทม์ไลน์ของการพัฒนา KidBright ของทีมวิจัยเนคเทค

•
•
•

•
•

ปี พ.ศ. 2559 เริ่มพัฒนา KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัวส่งเสริมการเรียน
โค้ดดิ้งและสะเต็ม
ปี พ.ศ. 2561 เปิดตัว KidBright version 1.3 (KidBright32) ภายใต้
โครงการ KidBright “Coding at School”
ปี พ.ศ. 2562 ได้รบั รางวัลเหรียญเงินจากเวทีการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติิ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions
Geneva” ณ นครเจนีีวา สมาพัันธรััฐสวิิส และได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศ
อัันดัับที่่� 2 สาขาผลงานนวััตกรรมเพื่่�อสัังคม ประเภทหน่่วยงานภาครััฐ ใน
เวทีีการประกวดรางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิ (ITE 2019) จััดโดยสำนัักงาน
นวััตกรรมแห่่งชาติิ
เปิดตัว KidBright AI Platform ผสานการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับ
การโค้ดดงิ้ แบบบล็อก ณ งาน KidBright Developer Conference 2019
(KDC 19) “รวมพลคน KidBright” ภายใต้ธีม Empowered Coding
with AI
ปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี สาขาการศึกษา
จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2563” ได้รับรางวัล
พระราชทาน กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำ�ำปี 2563 โดยมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดเด่นของ KidBright คือ เป็นเครื่องมือสอนโค้ดดิ้งสามารถนำ�ำไปประยุกต์เป็น
ระบบอัตโนมัติ สำ�ำหรับเป็นเครื่องมือเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็ม ในอุปกรณ์เดียวโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแพลตฟอร์ม ออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ (บอร์ด KidBright) และซอฟต์แวร์
(KidBright IDE) บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright รองรับการทำ�ำงาน event-driven และ
multitasking programming การเชื่อมต่อเซนเซอร์และเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
(Internet of Things) อีกทัง้ สามารถเพิม่ เติม plugins เข้ามาใน KidBright IDE โดยเปิด
open source ให้ community ช่วยพัฒนา plugins
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ผลกระทบของ KidBright คือ
1. โครงการได้้ร่ว่ มมืือกัับสำนัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเครือข่าย พัฒนาบอร์ด KidBright
จำ�ำนวน 200,000 ชุด ส่งมอบให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนโค้ดดิ้งในวงกว้าง
2. เกิิดความร่่วมมืือระหว่่างเนคเทค สวทช. กัับหน่่วยงานภาครััฐ ในการพััฒนา
ศัักยภาพผู้้�ฝึึกสอน (trainer) และครูู ให้้มีีความรู้้�ในการสอนโค้้ดดิ้้�ง
3. โรงเรีียนเข้้าร่่วมโครงการและส่่งโครงงานวิิทยาศาสตร์์เข้้าร่่วมประกวด
ทำ�ำให้โรงเรียนได้รับ 1.) มีเครื่องมือในการสอนวิชาวิทยาการคำ�ำนวณ
2.) มีคู่มือและแผนการสอนโค้ดดิ้ง และ 3.) มีเครื่องมือในการทำ�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียน STEM education
4. บริิษััทเอกชนได้้พััฒนาบอร์์ดสามารถจััดจำหน่่ายได้้ พััฒนา plugins โดย
makers และพัฒนาโปรแกรมสร้างชุดคำ�ำสั่ง KB-IDE โดย Maker Club
เชียงใหม่
กล่าวได้ว่า KidBright ส่งผลกระทบภาพรวมระดับประเทศ 1.) คน พัฒนา
เยาวชนให้้มีีศัักยภาพกระบวนการคิิด และพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีความรู้้�ใน
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ 2.) การศึึกษา ยกระดัับการศึึกษาของประเทศ 3.) สัังคม กระตุ้้�นให้้เกิิด
สังคมนวัตกรรม และ 4.) อุตสาหกรรม เกิดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จาก KidBright ได้มีการพัฒนาต่อยอดสู่ “สถานีอุตุน้อย” เป็นสถานีตรวจวัด
สภาพอากาศ ที่พัฒนาต่อยอดบอร์ด KidBright ให้เชื่อมต่อเซนเซอร์ ได้แก่ เซนเซอร์วัด
ความชื้น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซนเซอร์วัดความเร็วลม สถานีอุตุน้อย ประมวลผล
หลัก เป็นบอร์ด KidBright ที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับบอร์ดเพื่อใช้วัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความเร็วลม ทิศทางลม
และปริมาณน้�้ำำฝน โดยจุดเด่นของ สถานีอตุ นุ อ้ ย คือ รองรับการใช้งานข้อมูลสภาพอากาศ
จากสถานีอุตุน้อยทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ มีสถานีอุตุน้อย
ทั่วประเทศ 407 สถานี ใน 67 จังหวัด
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นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาต่อยอด KidBright สู่ “KidBright AI Platform”
การเขียนโค้ดดิ้งแบบบล็อก และการสร้างชุดคำ�ำสั่งควบคุมการทำ�ำงานของ KidBright AI
Bot แบบบล็อกทีใ่ ช้งานง่าย เป็นแนวทางการสอนเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์สำำ� หรับระดับ
มััธยมศึึกษาในประเทศไทย KidBright AI Platform ทำให้้การเรีียนปััญญาประดิิษฐ์์ทำได้้
ง่่ายผ่่านการโค้้ดดิ้้�งแบบบล็็อก เข้้าใจกระบวนการตั้้�งแต่่การเก็็บข้้อมููล การสร้้างโมเดล
การใช้้งานโมเดล ไปจนถึึงการประยุุกต์์ใช้้งานเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ โดยคุุณสมบััติิ
เด่่น ของ KidBright AI Platform คืือ 1.) การสอนกระบวนการเรีียนรู้้� การพััฒนาระบบ
ปััญญาประดิิษฐ์์ตั้้�งแต่่การเก็็บข้้อมููล การติิดป้า้ ยกำกัับ การสร้้างโมเดล และการประยุุกต์์
ใช้้โมเดล 2.) รองรัับการเชื่่�อมต่่อเซนเซอร์์ได้้หลากหลายทั้้�งอิินพุุต และเอาต์์พุุตผ่่าน
Robot Operating System (ROS) 3.) สร้้างโมเดลปััญญาประดิิษฐ์์ได้้ทั้้�งข้้อมููลภาพและ
ข้้อมููลเสีียง 4.) สามารถทำงานได้้ทั้้�งบนระบบฮาร์์ดแวร์์ และบนคอมพิิวเตอร์์ผ่่านเว็็บ
เบราว์์เซอร์์ และ 5). เปิิด open source ให้้นำไปใช้้งานเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมและใน
เชิิงพาณิิชย์์
แหล่งข้อมูล
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11. การแก้้ปััญหา Y2K

ปัญหา Y2K หรือ ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ได้รับการกล่าวถึงตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ. 1990 โดย Y2K มาจากคำ�ำว่า “Year 2000” ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับระบบ
คอมพิวเตอร์จากการใช้ตวั เลข 2 หลักแทนปี ค.ศ. ซึง่ จะส่งผลให้การดำ�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปี ค.ศ. นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป เกิดความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์
รวมถึึงอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ ที่่�ควบคุุมด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์อาจหยุุดทำงานได้้
ปััญหานี้้�สืืบเนื่่�องมาจากในอดีีตการเก็็บข้้อมููลวัันที่่�จะจััดเก็็บในรููปแบบ YY MM DD
โดยการเก็็บข้้อมููลรููปแบบนี้้�ถููกใช้้มาตั้้�งแต่่ยุคุ ที่่�เริ่่�มมีีการใช้้คอมพิิวเตอร์์ เนื่่�องจากในสมััย
นั้้�นอุุปกรณ์์ใช้้เก็็บข้้อมููลมีีราคาแพง การเก็็บข้้อมููลแบบย่่อจะช่่วยประหยััดเนื้้�อที่่� แต่่เมื่่�อ
เดินทางมาถึงวันที่ 1 มกราคม ของปี ค.ศ. 2000 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็น 00 01 01
ซึ่ งมี ค วามซ้�้ำำ ซ้ อนกั บ ปี ค.ศ. 1900 ส่ง ผลให้ข ้อมูลจำ�ำนวนมหาศาลที่ถูกจัดเก็บใน
คอมพิิวเตอร์์ได้้รัับผลกระทบ โดยเฉพาะข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคำนวณอายุุ ระยะเวลา
และบััญชีี อาทิิ ข้้อมููลการทำธุุรกรรม ข้้อมููลกรมธรรม์์ ข้้อมููลบััตรเครดิิต ที่่�แม้้แต่่
วัันหมดอายุุบนหน้้าบััตรก็็ยัังคงใช้้ตััวเลข 2 หลัักแทนปีี ค.ศ. เป็็นต้้น
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกต่างให้ความสำ�ำคัญกับการแก้ไขปัญหานีแ้ ละมีการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ กับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เนื่องจากการดำ�ำเนินงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ซี่่�งจะส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อภาคธุุรกิิจที่่�สำคััญของประเทศ เนื่่�องจากมีีการพึ่่�งพา
เทคโนโลยีีสููง ได้้แก่่ ธนาคาร บริิษััทสื่่�อสารโทรคมนาคม การขนส่่ง การไฟฟ้้า และ
การพลัังงาน ดัังนั้้�นประเทศไทยจึึงต้้องให้้ความสำคััญกัับการแก้้ไขปััญหาเรื่่�องนี้้�อย่่างจริิงจััง
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบกับข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทีไ่ ด้เสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 ของ
ภาครััฐ ซึ่่�งถืือเป็็นปััญหาระดัับชาติิ โดยคณะรััฐมนตรีีได้้มีมี ติิให้้แต่่ละกระทรวงและทบวง
จััดตั้้�งคณะกรรมการในระดัับกระทรวง เพื่่�อประเมิินและแก้้ไขปััญหาคอมพิิวเตอร์์
ปีี ค.ศ. 2000 และให้้สำนัักงบประมาณพิิจารณางบประมาณสนัับสนุุน ศููนย์์เทคโนโลยีี
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (เนคเทค) สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
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เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นหน่่วยงานกลางในการประสานงาน
ด้้านให้้ความรู้้�และให้้คำปรึึกษาแก่่หน่่วยงานภาครััฐ รวมถึึงให้้คำปรึึกษาแก่่คณะกรรมการ
ระดัับกระทรวง
ด้วยตระหนักถึงขอบเขตของปัญหา และผลกระทบที่อาจก่อปัญหารุนแรง
หากไม่่ได้้รับั การแก้้ไขอย่่างถููกต้้องและทัันท่่วงทีี กอปรกัับความจำเป็็นในการจััดตั้้�งองค์์กร
ประสานงาน เพื่่�อให้้การแก้้ไขปััญหาเป็็นในทิิศทางเดีียวกััน กระทรวงวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อม (ณ ขณะนั้้�น) จึึงได้้เสนอคณะรััฐมนตรีีในการจััดตั้้�ง “คณะ
กรรมการประสานงานการแก้้ไขปััญหาคอมพิิวเตอร์์ ปีี ค.ศ. 2000” ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นองค์์กร
ประสานงานในระดัับกระทรวง/ทบวง โดย เนคเทค รัับหน้้าที่่�เป็็นสำนัักงานเลขานุุการ
ของคณะกรรมการฯ และเพื่่�อให้้การดำเนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เนคเทค จึึง
ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานเฉพาะกิิจขึ้้�น ในชื่่�อ “โครงการศููนย์์ประสานงานการแก้้ไขปััญหา
คอมพิิวเตอร์์ปีี ค.ศ. 2000”
ศูนย์ประสานงานและดำ�ำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 หรือ
“Y2K Center” ทำ�ำหน้าที่เป็นสำ�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานการ
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K-NCC) และเป็นศูนย์ประสานงานการแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ให้การดำ�ำเนินงานมีความเป็น
เอกภาพ นอกจากนี้ยังเป็นสำ�ำนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารระบบที่มี
ความสำ�ำคัญอย่างยิ่งยวด (Y2K-SOS) อีกด้วย โดย Y2K Center มีภารกิจดังต่อไปนี้

•
•
•

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา
ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา
เป็็นแหล่่งรวบรวมเครื่่�องมืือ และข้้อมููลที่่�จำเป็็นสำหรัับการประสานงาน
การแก้้ไขปััญหา
• เป็นหน่วยงานประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจในการ
ร่วมดำ�ำเนินการแก้ไขปัญหา
• จัดประชุม และสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหา Y2K
•	ศึึกษา จััดทำ และเผยแพร่่กระบวนการมาตรฐานในการแก้้ไขปััญหา
175

• ให้้คำปรึึกษาในการแก้้ไขปััญหา
•	จััดทำสายด่่วน Hotline เพื่่�อตอบปััญหาต่่าง ๆ
• สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจผ่่านสื่่�อ
• ตรวจสอบข้้อมููลการแก้้ไขปััญหาของหน่่วยงานภาครััฐ
• ประเมิินความพร้้อมของหน่่วยงานภาครััฐในการรัับมืือกัับปััญหา และ

ติิดตามประเมิินผลการแก้้ไขปััญหาของภาครััฐที่่�ดำเนิินการโดยการว่่าจ้้าง
บริิษััทเอกชน
•	จััดทำข้้อมููลสถานภาพโดยรวมของการแก้้ไขปััญหา เพื่่�อรายงานต่่อรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงวิิทยาศาสตร์์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปััญหา Y2K สำหรัับ PC (Personal Computer) จำนวน
2 โปรแกรม คืือ โปรแกรมของระบบติิดตามการแก้้ไขปััญหา โดยมีีการแจกจ่่ายให้้กัับ
หน่่วยงานราชการต่่าง ๆ จำนวน 300 ชุุด และโปรแกรมการตรวจสอบปััญหา Y2K สำหรัับ
PC เพื่่�อแจกให้้หน่่วยงานราชการและเอกชนนำไปตรวจสอบด้้วยตนเอง จำนวน 300 แผ่่น
Y2K Center ได้้จัดด
ั ำเนิินการ 1.) จััดสัมั มนา เผยแพร่่ความรู้้�และประชาสััมพัันธ์์
ให้้แก่่หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่่�วไป รวมทั้้�งสิ้้�น 22 ครั้้�ง 2.) จััดตั้้�ง
สถาบัันเครืือข่่าย Y2K ในภููมิภิ าค เพื่่�อเป็็นตััวแทนในการเผยแพร่่ความรู้้�และให้้คำปรึึกษา
การแก้้ไขปััญหาในระดัับภููมิภิ าค 3.) จััดอบรมวิิชาการ เรื่่�อง การจััดทำแผนสำรองฉุุกเฉิิน
สำหรัับหน่่วยงานภาครััฐ และ 4.) ตรวจเยี่่�ยมและรัับฟัังการรายงานผลการดำเนิินงาน
แก้้ไขปััญหาคอมพิิวเตอร์์ปีี ค.ศ. 2000 ของหน่่วยงานในกลุ่่�มที่่�มีีความสำคััญอย่่างยิ่่�งยวด
3 ครั้้�ง จำนวน 10 หน่่วยงาน
แหล่่งข้้อมููล
1. ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ. (2541). Y2K Center.

http://y2k.nectec.or.th/center/index.html
2. ศููนย์์ประสานงานและดำเนิินการแก้้ไขปััญหาคอมพิิวเตอร์์ปีี ค.ศ. 2000. (2543).
รายงานผลการดำเนิินงาน การบริิหารโครงการประสานงานการแก้้ไขปััญหา
คอมพิิวเตอร์์ปีี ค.ศ. 2000. โรงพิิมพ์์เดืือนตุุลา.
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12. ระบบบำำ�บััดเพื่่� อผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ

ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พัฒนาเทคโนโลยีการบำ�ำบัดน้�้ำำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ส่งผลเชิงเศรษฐกิจในการ
ลดต้นทุนการบำ�ำบัดน้�้ำำเสีย ลดต้นทุนด้านพลังงานจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน
ทดแทน โดยมุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนาด้านการบำ�ำบัดและฟืน้ ฟู เพือ่ แก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
เช่น การวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการสูญเสีย
การใช้ทรัพยากรน้�้ำำและพลังงาน นอกจากนี้ยังดำ�ำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพและออกแบบทางวิศวกรรมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น เปลือกและกากมันสำ�ำปะหลัง
การพัฒนาการเลือกใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
การพั ฒ นาการออกแบบกระบวนการสร้ า งและการผลิ ต ในการใช้ ง านจริ ง ในระดั บ
อุตสาหกรรม การพัฒนาเอนไซม์เพื่อแปรชีวมวลเป็นพลังงานและสารเคมีเพิ่มมูลค่า
ระบบบำ�ำบัดน้�้ำำเสียแบบตรึงฟิลม์ จุลนิ ทรียไ์ ม่ใช้อากาศ (Anaerobic Fixed Film
Reactor : AFFR) ซึง่ เป็นระบบปิด ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งกลิน่ มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพืน้ ที่
กว่าการบำ�ำบัดน้�้ำำเสียดั้งเดิมแบบบ่อเปิด ด้วยระบบการตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ ทำ�ำให้ลดการ
สูญเสียจุลินทรีย์ไม่ให้หลุดออกไปจากระบบบำ�ำบัดพร้อมกับน้�้ำำที่บำ�ำบัดแล้ว จึงไม่จำ�ำเป็น
ต้องเติมจุลนิ ทรียเ์ ข้าระบบเป็นระยะ ๆ เหมือนระบบอืน่ มีประสิทธิภาพในการกำ�ำจัดสาร
อินทรีย์สูงถึง 80–90% ดูแลง่ายไม่ซับซ้อนหลังจากระบบเริ่มดำ�ำเนินการแล้ว และไม่
ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมระบบ ระบบการบำ�ำบัดน้�้ำำเสียนี้ ได้ผลผลิตเป็น
ก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำ�ำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบบำ�ำบัดน้�้ำำเสีย
แบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง กับอุตสาหกรรมทางการ
เกษตร ระบบบำ�ำบัดน้�้ำำเสียแบบตรึงฟิลม์ จุลนิ ทรียไ์ ม่ใช้อากาศเพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ตดิ ตัง้
แล้วในหลายอุตสาหกรรม เช่น
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•
•
•

โรงงานผลิตแป้งมันสำ�ำปะหลัง : บริษทั ชลเจริญ จำ�ำกัด บริษทั ชัยภูมพิ ชื ผล
จำ�ำกัด บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำ�ำกัด และบริษัท สีมา
อินเตอร์โปรดักส์ จำ�ำกัด
โรงงานน้�้ำำมันปาล์ม : บริษัท ท่าชนะน้�้ำำมันปาล์ม จำ�ำกัด
โรงงานผลไม้้แช่่อิ่่�ม/อบแห้้ง : บริิษััท ซีีอองฮองเอ็็นเทอไพรซ์์ จำกััด และ
บริิษััท รวมอาหาร จำกััด

นอกจากระบบบำ�ำบัดดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับในประเทศแล้ว โครงการ Cows
to Kilowatts จากประเทศไนจีเรีย ยังได้ขอใช้เทคโนโลยีนี้ในการบำ�ำบัดของเสียจาก
โรงฆ่าสัตว์และผลิตพลังงาน โดยทางฝ่ายไทยเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม
บุคลากรจากประเทศไนจีเรียซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรางวัล “Seed Awards 2005
Winner” จากกลุ่มองค์กรแห่งสหประชาชาติ โดยเป็น 1 ใน 5 โครงการ ที่ได้รับรางวัลนี้
จากโครงการที่เสนอทั้งหมด 260 โครงการจาก 66 ประเทศทั่วโลก
แหล่งข้อมูล
1. BIOTEC-NSTDA. (2556). C26-ระบบบำบััดน้้ำเสีียแบบตรึึงฟิิล์์มจุุลิินทรีีย์์

ไม่่ ใ ช้้ อ ากาศ. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=2cbLAD3z85U&t=6s
2. ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ. (2562). รายงานประจำปีี
2562 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. ปทุมธานี : ศูนย์ฯ.
3. ศููนย์์พันั ธุุวิศิ วกรรมและเทคโนโลยีีชีวี ภาพแห่่งชาติิ. ระบบบำบััดน้ำ้ เสีียเพื่่�อผลิิต
ก๊ า ซชี ว ภาพ. https://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/
bioresource-and-environment-thai/wasterwater-thai
4. สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564, 9 มิิถุุนายน).
เปลี่ยน “น้�้ำำเสีย” เป็นก๊าซชีวภาพ. https://www.nstda.or.th/home/
performance_post/turning-wastewater-into-biogas/
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13. G-Rock วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำ�ำขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล และ
ตะกอนจากโรงบำ�ำบัดน้�้ำำทิ้ง มาวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีเป็นหลัก และนำ�ำมาผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตทางด้านเซรามิก ได้แก่
กระบวนการขึ้นรูป และกระบวนการเผาอบผนึกที่อุณหภูมิสูง เพื่อผลิตเป็นเม็ดวัสดุที่มี
น้�้ำำหนักเบา เป็นฉนวนความร้อน และมีความแข็งแรง เรียกว่า G-Rock วัสดุเม็ดมวลเบา
สังเคราะห์

ภาพที่ 20 Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์
(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/news_post/g-rock/)
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G-Rock วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ สามารถนำ�ำไปใช้ทดแทนหินจากธรรมชาติ
ในส่วนผสมของชิ้นส่วนคอนกรีตต่าง ๆ ส่งผลให้ชิ้นส่วนคอนกรีตที่ได้มีน้�้ำำหนักลดลง
มากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป จึงช่วยลดภาระน้�้ำำหนักโครงสร้างของ
ตัวอาคาร รวมถึงลดต้นทุนด้านการขนย้าย และการยกชิ้นส่วนอาคารเพื่อการติดตั้งให้
ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดี เนื่องจากมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย
ฟองอากาศภายในเป็นจำ�ำนวนมาก จึงช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้ดี
โดยยื่นขอรับสิทธิบัตร เลขที่คำ�ำขอที่ 0901003315 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
เรื่อง “สูตรมวลรวมเบาสังเคราะห์สำ�ำหรับผสมคอนกรีต” ประกาศโฆษณา วันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และรับรายงานการตรวจค้นสิทธิบตั รในประเทศ วันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ. 2558
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ คือ มีน้�้ำำหนักต่อปริมาตรต่�่ำำ มีความต้านทาน
ต่ออุณหภูมิร้อน/เย็นสูง มีความแข็งแรงสูง มีขนาดและรูปร่างหลากหลาย มีความ
พรุนตัวสูง ไม่ตดิ ไฟง่าย มีความเป็นฉนวนต้านเสียงสูง ไม่มสี ารปนเปือ้ นหรือสารอันตราย
สามารถปรับคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ และมีต้นทุนการผลิตต่�่ำำ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตและผู้จำ�ำหน่ายวัสดุมวลเบา ผู้ผลิตและผู้จำ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์วสั ดุกอ่ สร้างมวลเบา บริษทั และผูร้ บั เหมาก่อสร้าง และผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
การประยุกต์ใช้งาน เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสม
ในการนำ�ำไปผสมในคอนกรีตเพื่อลดน้�้ำำหนัก เพิ่มความเป็นฉนวน แต่ยังคงความแข็งแรง
เทียบเท่ากับเทคโนโลยีคอนกรีตแบบดั้งเดิม อีกทั้งเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ถูกพัฒนาให้
เหมาะสมต่อการใช้งานในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง เช่น หลังคา ผนัง และพื้น ในลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง เช่น บล็อก แผ่นหลังคา พื้นผนังสำ�ำเร็จรูป (precast wall) รวมถึง
แผ่นพื้นสำ�ำเร็จรูป (pre-tensioned floor)
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ได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ “G-Rock”
ให้กบั บริษทั เอกชนเรียบร้อยแล้ว สวทช. โดย เอ็มเทค ร่วมกับ บริษทั จรัญธุรกิจ 52 จำ�ำกัด
กลุ่มในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�ำกัด (มหาชน) ประสบความสำ�ำเร็จในการผลิตเชิง
พาณิชย์และใช้ชื่อทางการค้า “Green rock” วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์
แหล่งข้อมูล
1. NSTDAChannel TVstation. (2563). พลัังวิิทย์์ คิิดเพื่่�อคนไทย ตอน G-Rock

2.

3.

4.

5.
6.

วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง. [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=5IaQSTd4bEE&ab_
channel=NSTDAChannelTVstation
ไทยโพสต์์. (2563, พฤศจิิกายน 22). ‘หิินเบา’ จากของเสีียอุุตสาหกรรม
นวัตกรรมน่าจับตา ลดฝุ่นประหยัดพลังงาน. https://www.thaipost.net/
main/detail/84586
ศููนย์์ลงทุุน. สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (2553).
G-Rock เม็ ด มวลเบาสั ง เคราะห์ . https://www.nstda.or.th/
investorsday/2010/p3.html
สยามรััฐออนไลน์์. (2563, พฤศจิิกายน 5). เปิิดตััว “Green Rock” นวััตกรรม
วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ อุตฯวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน. สยามรัฐออนไลน์.
https://siamrath.co.th/n/197273
สำนัักข่่าวไทย. (2563, พฤศจิิกายน 13). Green Rock นวััตกรรมวััสดุุเม็็ดมวล
เบาสังเคราะห์. https://tna.mcot.net/techsci-583639
สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2563, พฤศจิิกายน 13).
เอ็มเทค สวทช.- ไทยเบฟ เปิดตัว Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบา
สังเคราะห์ สำ�ำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน. https://www.
nstda.or.th/home/news_post/g-rock/
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14. DentiiScan 2.0
เครื่องเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์สำ�ำหรับงานทันตกรรม

ภาพที่ 21 DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำ�ำหรับงานทันตกรรม

(ที่มา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/
dentiiscan2.html)

DentiiScan รุ่น 1.1 และ DentiiScan รุ่น 2.0 คือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สามมิติแบบลำ�ำรังสีทรงกรวยสำ�ำหรับงานทันตกรรม ให้ข้อมูลอวัยวะภายในแบบสามมิติ
ทำ�ำให้การวินิจฉัยโรคและวางแผนการผ่าตัดมีความแม่นยำ�ำ แผลมีขนาดเล็ก และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาในงานทันตกรรม
รากฟันเทียม การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า
รวมทั้งการตรวจดูความผิดปกติของไซนัส
DentiiScan พัฒนาขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในสังกัด
สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ�ำทีมโดย ศ.ดร.ไพรัช
ธัชยพงษ์ เป็นเครื่องมือแพทย์รังสีวินิจฉัยแบบ 3 มิติ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จนอยู่ในระดับ
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เชิงพาณิชย์เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณ
รังสีจากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
และความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. มีการรับรองระบบบริหารคุณภาพการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ ISO 13485 มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
จาก TUV SUD (Thailand) Limited

ภาพที่ 22 ทีมวิจัยโครงการ DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สำ�ำหรับงานทันตกรรม

(ที่มา https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/dentiiscan-thailand40.html)

DentiiScan รุ่น 1.1 มีการติดตั้ง 3 เครื่อง และใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ทันตกรรม SDC โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ DentiiScan รุ่น 2.0 ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
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ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ สำ�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการขยายผล โดยติดตั้ง
ในโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงราย โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และมีการ
ใช้งานมากกว่า 5,000 ครั้ง นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้รับงบกลางปี พ.ศ. 2560 โครงการ
Big Rock เพื่อขยายผลงานวิจัย DentiiScan รุ่น 2.0 ในโรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศ
ตอบโจทย์ประเทศไทยในการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศ อีกทั้งมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ บริษัท พิกซาเมด จำ�ำกัด ในการผลิตและจำ�ำหน่าย ซึ่ง บริษัท พิกซาเมด
จำ�ำกัด ได้ยื่นเรื่อง เครื่อง DentiiScan รุ่น 2.0 ในการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
และได้รับอนุมัติจากสำ�ำนักงบประมาณ ราคาต่อหน่วย 4.8 ล้านบาท (มกราคม พ.ศ.
2563–มกราคม พ.ศ. 2569) มีการประเมินผลกระทบของเครื่อง DentiiScan รุ่น 2.0
รวมมูลค่า 840 ล้านบาท พ.ศ. 2559-2563
จากเครื่อง DentiiScan มีการวิจัยและพัฒนาไปสู่รูปแบบการสแกนในท่านอน
และเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถเคลือ่ นย้ายได้ (MobiiScan) โดยได้รับทุน
สนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการขยายผลการใช้งาน
ทางคลินิกใน 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีการขยายงานวิจัยในการพัฒนาเครื่อง
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพือ่ ตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนือ้ เต้านมในห้องผ่าตัด
(MiniiScan) โดยได้รบั ทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตัวอย่างรางวัลทีไ่ ด้รบั คือ รางวัลนักเทคโนโลยีดเี ด่น ประจำ�ำปี 2562 จากมูลนิธิ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำ�ำรังสีทรงกรวย ประกอบด้วยผลงานเครื่องเดนตีสแกน
(DentiiScan) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan) และ
เครื่องมินิสแกน (MiniiScan)
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แหล่งข้อมูล
1. NECTEC. (2560). DentiiScan 2.0 เครื่่�องแรกฝีีมือื คนไทย ตอบโจทย์์ทันั ตกรรม
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NSTDAChannel TVstation. (2561). DentiiScan งานวิิจัยั ตอบโจทย์์ประเด็็น
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NSTDAChannel TVstation. (2557). DentiiScan ซีีทีีสแกนเพื่่�อทัันตกรรม.
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ศููนย์์เทคโนโลยีีอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ. (2561, 26 พฤศจิิกายน).
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15. ยาต้นแบบ P218 สำ�ำหรับรักษาโรคมาลาเรีย

การพัฒนาสารต้านมาลาเรีย P218 ซึ่งเป็นสารต้านมาลาเรียตัวแรกที่ออกแบบ
และสังเคราะห์ขึ้นเองโดย นักวิจัยไทยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
นำ�ำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สวทช. และร่วมกับนักวิจัย
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล London School of Hygiene and
Tropical Medicine (LSHTM) ประเทศอังกฤษ และ Monash University ประเทศ
ออสเตรเลี ย โดยอาศั ย องค์ ค วามรู ้ จ ากการค้ น พบโครงสร้ า งเอนไซม์ เ ป้ า หมายยา
ต้านมาลาเรีย ทำ�ำให้สามารถพัฒนาออกแบบสารต้านมาลาเรียมุง่ เป้าต่อเอนไซม์เป้าหมาย
ได้อย่างจำ�ำเพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพทำ�ำลายเชือ้ มาลาเรียทีด่ อื้ ยาได้ การพัฒนาสาร
ต้้านมาลาเรีียดัังกล่่าว ได้้รับั การสนัับสนุุนงบประมาณวิิจัยั และพััฒนาทั้้�งจาก สวทช. และ
หน่่วยงานต่่างประเทศ คืือ Medicines for Malaria Venture (MMV) ประเทศ
สวิิตเซอร์์แลนด์์ ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�ไม่่แสวงผลกำไรและมีีเชี่่�ยวชาญเรื่่�องการพััฒนายารัักษา
มาลาเรีียระดัับโลก เป้้าหมายของทีีมวิิจััย คืือ การผลิิตยาในรููปแบบยากิิน ราคาถููก
เพื่่�อเข้้าถึึงผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ที่่�เป็็นคนยากจน

ภาพที่ 23 การศึกษาสารต้านมาลาเรีย

(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/p218-antimalarial-agents/)
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ไทม์ไลน์การพัฒนายาต้นแบบ P218 สำ�ำหรับรักษาโรคมาลาเรีย

•
•
•

•
•
•
•
•
•

ในปี พ.ศ. 2539 ไบโอเทค ได้จดั ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์
และชี ววิท ยาโมเลกุล ภายใต้หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีว ภาพ
ณ อาคาร สวทช. โยธี
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2540–2546 ไบโอเทคได้้มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
ร่่ ว มมืื อ กัั บ สำนัั ก งานกองทุุ น สนัั บ สนุุ น การวิิ จัั ย และ The Special
Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR/
WHO)
ปี พ.ศ. 2546 ได้ค้นพบโครงสร้างเอมไซม์ Dihydrofolate Reductase
(DHFR) ซึ่งเป็น breakthrough ของการพัฒนาและออกแบบยารักษาโรค
มาลาเรียรุ่นใหม่ ประสบผลสำ�ำเร็จในการสังเคราะห์อนุพันธ์สารต้าน
มาลาเรียหลายชนิด เช่น กลุม่ ไพริมดี นี มีการตีพมิ พ์โครงสร้าง pf DHFR-TS
เป็นครั้งแรกของโลก
ปี พ.ศ. 2551 ค้นพบยาต้นแบบ P218
ปี พ.ศ. 2551 เดือนเมษายน ศึกษา P218 พรีคลีนิกแบบ non-GLP
ปี พ.ศ. 2552 เดือนมีนาคม P218 ผ่านการทดสอบระดับพรีคลีนิก
แบบ non-GLP
ปี พ.ศ. 2557 เดือนพฤษภาคม สวทช. ร่วมกับ Medicines for Malaria
Venture (MMV) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทดสอบ P218 ระดับพรีคลินิก
แบบ non-GLP
ปี พ.ศ. 2558 เดือนกันยายน P218 ผ่านการทดสอบระดับพรีคลินิกแบบ
GLP และผ่านกรรมการ “Global Safety Board” สามารถดำ�ำเนินการ
ทดสอบ “ครั้งแรกในมนุษย์” และขึ้นทะเบียนยาวิจัยใหม่
ปี พ.ศ. 2562 ได้สาร P218 เป็นสารแอนติโฟเลต ต้านมาลาเรียทีมี
ประสิทธิภาพทีด่ ตี อ่ เชือ้ ดัง้ เดิมและเชือ้ กลายพันธุด์ อื้ ยา โอกาสเชือ้ กลายพันธุ์
ดื้อยาต่อ P218 มีน้อยกว่ายาไพริเมธามีน เพื่อการรักษาในระดับพรีคลินิก
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•

ปี พ.ศ. 2564 วิจัยจาก P218 ค้นพบโปรตีนชื่อว่า “ซีรีนไฮครอกซีเมทิล
ทรานสเฟอเรส” (Serine hydroxymethyltransferase) หรือ SHMT
เป็นเอนไซม์ในการสังเคราะห์โฟเลตเช่นเดียวกับเอนไซม์ DHFR จากการวิจยั
การทำ�ำงานของเอมไซม์ SHMT เป็นสารทีม่ คี วามจำ�ำเพาะสูง ได้นำำ� มาต่อยอด
ใช้พัฒนาสารยับยั้ง เพื่อพัฒนายาต้านมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สาร P218 ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษ
ตามมาตรฐาน GLP และได้รับการรับรองเพื่อการทดสอบครั้งแรกในมนุษย์จาก Global
Safety Board ของ Medicines for Malaria Venture (MMV) ได้ทำ�ำการทดสอบที่
ประเทศอังกฤษ พบว่ามีความปลอดภัยกับมนุษย์และจะทำ�ำการรวบรวมผลและประเมิน
สารเมตาโบไลท์์ที่่�พบ และเตรีียมแผนทดสอบฤทธิ์์�ในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อมาลาเรีีย
ต่่อไป เพื่่�อยื่่�นจดทะเบีียนยาวิิจััยใหม่่
ทีีมวิิจัยั ได้้ตีพิี มิ พ์์บทความวิิชาการเพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ในวารสารนานาชาติิ และ
ยื่่�นจดสิิทธิิบััตรทั้้�งในประเทศไทย และในประเทศสหรััฐอเมริิกา ได้้แก่่
1. 27 เมษายน พ.ศ. 2544 ยื่่�นจดสิิทธิิบััตรเรื่่�อง อนุุพัันธ์์ 5-เอริิล-6 ซัับสกิิทิิว

เต็ด-2,4-ไดอะมิโนไพริมิดีนและกรรมวิธีการเตรียม ในประเทศไทย และ
ได้รับคู่มือสิทธิบัตร 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551
2. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ยื่่�นจดสิิทธิิบัตั รเรื่่�อง อนุุพันั ธ์์ไตรเมโธพริิมสำหรัับ
การพัฒนายาต้านมาลาเรีย ในประเทศไทย และได้รับคู่มือสิทธิบัตร
17 สิงหาคม พ.ศ. 2551
3. 13 มีีนาคม พ.ศ. 2546 ยื่่�นจดสิิทธิิบััตรเรื่่�อง Antimalarial pyrimidine
derivatives and methods of making and using them ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้รับคู่มือสิทธิบัตร 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
4. 10 สิิงหาคม พ.ศ. 2551 ยื่่�นจดสิิทธิิบัตั รเรื่่�อง Antimalarial compounds
with flexible sidechains ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รบั คูม่ อื สิทธิบตั ร
10 กันยายน พ.ศ. 2556
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16. ITAP ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน

ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) หรือ โปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้ สำ�ำนักงานพัฒนา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) ภารกิิจหลัักคืือการสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ
ไทยให้้มีศัี กั ยภาพการแข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�น ด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ทำหน้้าที่่�
เชื่่�อมโยง ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีเข้้ากัับผู้้�ใช้้เทคโนโลยีี โดยเมื่่�อผู้้�ประกอบการมีีโจทย์์
ความต้้องการด้้านเทคโนโลยีี หรืือนวััตกรรม โปรแกรม ITAP จะจััดหาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
เทคนิิคที่่�ตรงโจทย์์ความต้้องการ เข้้าไปช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ อาจเป็็นด้้านการแก้้ปัญ
ั หา
ต่่าง ๆ ด้้านการวิิจัยั และพััฒนา หรืือปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต ลดต้้นทุุน ลดพลัังงาน หรืือ
โจทย์์อื่่�น ๆ ตามความต้้องการของผู้้�ประกอบการ วิิธีกี ารดำเนิินการขั้้�นต้้น เชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เข้้าไปวิิเคราะห์์ปััญหาเบื้้�องต้้นและแนะนำบริิษััทถึึงในโรงงาน และหากผู้้�ประกอบการมีี
ความพร้้อมในการทำโครงการให้้คำปรึึกษาเชิิงลึึกในด้้านต่่าง ๆ โปรแกรม ITAP จะทำ
หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ประสานงานดููแลโครงการ เป็็นผู้้�จััดการโครงการให้้สำหรัับ SMEs ไทย
ทาง ITAP จะให้้การสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินโครงการบางส่่วนด้้วย (ตามเกณฑ์์)
โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อกระตุ้้�นการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศไทย ให้้มีี
การสร้้างนวััตกรรมทางเทคโนโลยีียกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้านเทคโนโลยีี
ของผู้้�ประกอบการไทย
โปรแกรม ITAP สวทช. จััดตั้้�งขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543 โดยดำเนิินงานในการช่่วย
ผลัักดัันให้้ SMEs สามารถใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมได้้อย่่างเหมาะสม สามารถยกระดัับ
การผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และมีการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถ
สร้างรายได้ที่แท้จริง ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของประเทศได้
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2563
2550
2548
2546
2545

สราง
อขาย
2543 เริ่มการ เครื
แหงแรก
่ม
2540 ประเมินผล ดํในาเนิTSPนงาน และเพิ
บุคลากร
และขยาย
2538 ใหบริการ การดําเนิน
งานเปน
2535 ไดรับการ โครงการ
แบบยกระดับ ITAP
รับรอง
เริ่มกิจกรรม ISO 9001 กลุม
อุตสาหกรรม
ICS
Industrial
Consultancy
Service

ขยาย
เครือขาย
ภูมิภาค
และไดรับ
เงินสนับสนุน
จาก สศช.
15 ลานบาท

มีเครือขาย
ภูมิภาค
9 แหง ไดรับ
เงินสนับสนุน
จาก สสว.
100 ลานบาท

มีเครือขาย
ภูมิภาค
19 แหง
สนับสนุน
SME ไปแลว
12,000
โครงการ
มีที่ปรึกษา
เทคโนโลยี
100 คน

ภาพที่ 24 โปรแกรม ITAP

(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/itap-unlock-businessrestrictions/)

โปรแกรม ITAP ถือเป็นกลไกหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
SMEs ไทย ด้วยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าให้คำ�ำปรึกษาเบื้องต้นที่บริษัท
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ช่วยประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ (เชิงลึก) การเริม่ ต้นโครงการ ติดตาม ประเมินผล และดูแลตลอด
ระยะเวลาการดำ�ำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเทคโนโลยีตามโจทย์
ของผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำ�ำเนินโครงการสำ�ำหรับ
SMEs ไทย สูงสุด 50% (ITAP ให้บริการบริษทั ใหญ่ได้ แต่จะไม่สนับสนุนทางด้านการเงิน)
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ปัจจุบัน ITAP มีเครือข่าย 19 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย สามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ โดยให้การสนับสนุนโครงการเชิงลึกไปแล้ว
กว่า 12,000 ราย จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำ�ำเนินงาน (โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) พบว่าจากการลงทุนของภาครัฐ 1 บาท ในการทำ�ำ
โครงการ ITAP จะได้รับผลตอบแทน 6.11 บาท
โดยหลักการทำ�ำงานของ ITAP จะมุง่ เน้น client focus และทำ�ำงานอย่างใกล้ชดิ
กับ SMEs เพือ่ แก้ปญ
ั หาทางเทคโนโลยีทตี่ รงจุด ITAP เปิดให้บริการตลอดปี ทุกวันทำ�ำการ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือต้องการผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าไป
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ITAP ได้ตลอดเวลา มีที่ปรึกษา
เทคโนโลยีทวั่ ประเทศ ทีพ่ ร้อมรับโจทย์จากผูป้ ระกอบการและให้ความช่วยเหลือตามกลไก
ของ ITAP เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไปได้
แหล่งข้อมูล
1. สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. โปรแกรมสนัับสนุุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม. (2561). ITAP. https://itap.nstda.or.th/th/
2. สำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ. (2564, มิิถุุนายน 11).
“ITAP” ปลดล็อกข้อจำ�ำกัดทางธุรกิจด้วย วทน.. https://www.nstda.or.th/
home/performance_post/itap-unlock-business-restrictions/
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รายนามผู้้�บริิหารและนัักวิิจััยที่่�ให้้สััมภาษณ์์
ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสผู้้�อำนวยการ สวทช.
1. ศ.เกีียรติิคุุณ ดร.ยงยุุทธ ยุุทธวงศ์์
2. ศ.ดร.ไพรััช ธััชยพงษ์์		
3. รศ.ดร.ศัักริินทร์์ ภููมิิรััตน
4.	ดร.ทวีีศัักดิ์์� กออนัันตกููล
5.	ดร.หริิส สููตะบุุตร
6.	ดร.กอปร กฤตยากีีรณ
7. รศ.ดร.วีีระศัักดิ์์� อุุดมกิิจเดชา
8. ศ.เกีียรติิคุุณ ดร.มรกต ตัันติิเจริิญ
ผู้้�อำนวยการ สวทช.
	ดร.ณรงค์์ ศิิริิเลิิศวรกุุล 		
รองผู้้�อำนวยการ สวทช.
1.	ดร.ชฎามาศ ธุุวะเศรษฐกุุล		
รองผู้้�อำนวยการ สวทช.
		 สายงานพััฒนากำลัังคนทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
2.	ดร.จุุฬารััตน์์ ตัันประเสริิฐ		
รองผู้้�อำนวยการ สวทช.
		 สายงานกลยุุทธ์์องค์์กร
3.	ดร.ลดาวััลย์์ กระแสร์์ชล		
รองผู้้�อำนวยการ สวทช.
		 สายงานบริิหาร
4. นางสาววิิราภรณ์์ มงคลไชยสิิทธิ์์�	
รองผู้้�อำนวยการ สวทช.
		ผู้้�อำนวยการสถาบัันการจััดการเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเกษตร
5.	ดร.เจนกฤษณ์์ คณาธารณา		
รองผู้้�อำนวยการ สวทช.
		 กำกัับและดููแลเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก (EECi)
6.	ดร.ฐิิตาภา สมิิติินนท์์		
รองผู้้�อำนวยการ สวทช.
		ผู้้�อำนวยการศููนย์์บริิหารจััดการเทคโนโลยีี
7. ศ.นพ.ประสิิทธิ์์� ผลิิตผลการพิิมพ์์	รัักษาการรองผู้้�อำนวยการ สวทช.
		 สายงานบริิหารการวิิจััยและพััฒนา
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ผู้้�อำนวยการศููนย์์วิิจััย
1.	ดร.วรรณพ วิิเศษสงวน
		ผู้้�อำนวยการศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ
2.	ดร.จุุลเทพ ขจรไชยกููล 		
		ผู้้�อำนวยการศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ
3.	ดร.ชััย วุุฒิิวิิวััฒน์์ชััย 		
		ผู้้�อำนวยการศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ
4.	ดร.วรรณีี ฉิินศิิริิกุุล
		ผู้้�อำนวยการศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
รายนามนัักวิิจััย
1. การพััฒนาพัันธ์์ข้้าว
		ดร.ธีีรยุุทธ ตู้้�จิินดา
		รัักษาการรองผู้้�อำนวยการ ด้้านวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีชีีวภาพเกษตร และ
		ผู้้�อำนวยการกลุ่่�มวิิจััยเทคโนโลยีีชีีวภาพพืืชและการจััดการแบบบููรณาการ
		ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ
2. โรงเรืือนอััจฉริิยะ
		 นายเฉลิิมชััย เอี่่�ยมสะอาด
		 นางสาวกนกพร ลิิมวิิภููวััฒน์์
		ฝ่่ายถ่่ายทอดเทคโนโลยีี สำนัักงานกลาง
3. ActivePAK และ ActivePAK Ultra
		ดร.วิิชชุุดา เดาด์์
		หััวหน้้าทีีมวิิจััยเทคโนโลยีีพลาสติิก กลุ่่�มวิิจััยเทคโนโลยีีโพลิิเมอร์์ขั้้�นสููง
		ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ
4. ไข่่ออกแบบได้้
		ดร.กิิตติิวุุฒิิ เกษมวงศ์์
		ทีีมวิิจััยกระบวนการระดัับนาโนเพื่่�ออุุตสาหกรรมเกษตร
		ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
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5. การสัังเคราะห์์สารประกอบไอออนิิกคอปเปอร์์เพื่่�อใช้้เป็็นสารฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีีย
		 ในปศุุสััตว์์และสิ่่�งแวดล้้อม
		ดร.วรายุุทธ สะโจมแสง
		ทีีมวิิจััยนาโนเทคโนโลยีีเพื่่�อสิ่่�งเเวดล้้อม กลุ่่�มวิิจััยวััสดุุผสมและการเคลืือบนาโน
		ศููนย์์นาโนเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
6. T-Box 3.0 เครื่่�องรบกวนสััญญาณโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
		 นางกุุลประภา นาวานุุเคราะห์์
		ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ สวทช. สายงานกลยุุทธ์์องค์์กร
7. Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร
		ดร.วสัันต์์ ภััทรอธิิคม
		หััวหน้้าทีีมวิิจััยระบบขนส่่งและจราจรอััจฉริิยะ กลุ่่�มวิิจััยการสื่่�อสารและเครืือข่่าย
		ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ
8. SizeThailand
		ดร.สุุปิิยา เจริิญศิิริิวััฒน์์ และทีีมวิิจััย
		ทีีมวิิจััยการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมมนุุษย์์ กลุ่่�มวิิจััยวิิทยาการข้้อมููลและการวิิเคราะห์์
		ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ
9. Thai School Lunch
		ดร.สุุปิิยา เจริิญศิิริิวััฒน์์ และทีีมวิิจย
		ทีีมวิิจััยการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมมนุุษย์์ กลุ่่�มวิิจััยวิิทยาการข้้อมููลและการวิิเคราะห์์
		ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ
10. KidBright บอร์์ดสมองกลฝัังตััว
		ดร.เสาวลัักษณ์์ แก้้วกำเนิิด
		หััวหน้้าทีีมวิิจััยเทคโนโลยีีเพื่่�อการศึึกษา กลุ่่�มวิิจััยการสื่่�อสารและเครืือข่่าย
		ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ
11. Y2K
		 นางกุุลประภา นาวานุุเคราะห์์
		ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ สวทช. สายงานกลยุุทธ์์องค์์กร
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		ดร.ธีีระ ภััทราพรนัันท์์
		หััวหน้้าทีีมวิิจััยเทคโนโลยีีเกษตรดิิจิิทััล ด้้านวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีระบบ
		 และเครืือข่่ายอััจฉริิยะ
		ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ
12. ระบบบำบััดเพื่่�อผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ
		ดร.เบญจพร สุุรารัักษ์์
		ทีีมวิิจััยการจััดการและใช้้ประโยชน์์จากของเสีียอุุตสาหกรรมการเกษตร
		 กลุ่่�มวิิจััย	วิิศวกรรมชีีวเคมีีและชีีววิิทยาระบบ
		ศููนย์์พัันธุุวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งชาติิ
13. G-Rock วััสดุุเม็็ดมวลเบาสัังเคราะห์์
		ดร.พิิทัักษ์์ เหล่่ารััตนกุุล
		หััวหน้้าทีีมวิิจััยวิิศวกรรมเซรามิิก กลุ่่�มวิิจััยเซรามิิกส์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
		ศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ
14. DentiiScan 2.0 เครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์สำหรัับงานทัันตกรรม
		ดร.กฤษณ์์ไกรพ์์ สิิทธิิเสรีีประทีีป
		หััวหน้้าทีีมวิิจััยเทคโนโลยีีเครื่่�องมืือแพทย์์ฝัังใน
		ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์
		 สำนัักงานกลาง
		ดร.เสาวภาคย์์ ธงวิิจิิตรมณีี
		หััวหน้้าทีีมวิิจััยระบบสร้้างภาพทางการแพทย์์
		ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์
		 สำนัักงานกลาง
15. ยาต้้นแบบ P218 สำหรัับรัักษาโรคมาลาเรีีย
		 ศ.เกีียรติิคุุณ ดร.ยงยุุทธ ยุุทธวงศ์์
16. ITAP ฝ่่ายสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมภาคเอกชน
		ดร.นัันทิิยา วิิริิยบััณฑร
		ผู้้�อำนวยการฝ่่ายสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมภาคเอกชน
		 สำนัักงานกลาง
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