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บทสรุปผู้บริหาร

เน่ืองในโอกาสที ่ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

ดำ�าเนินงานมาจนครบ 30 ปี ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) 

ร่วมกับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PRD) ในสายงานกลยุทธ์องค์กรของ สวทช. ดำ�าเนินการ        

ถอดำบทเรียนองค์ความรู้ในการบริหารงาน และการดำ�าเนินโครงการวิจัยของ สวทช.        

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ โดำยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน ไม่ไดำ้มีการบันทึกไว้

ในสือ่ใดำ ๆ (tacit knowledge) อนัเป็นความรูส้�าคญัขององค์กร เพือ่ประโยชน์ในการเรยีนรู้  

น�าไปใช้ ต่อยอดำ และขยายผล ในการดำ�าเนินงานให้เกิดำผลที่ดำีขึ้นส�าหรับ สวทช. รวมถึง

หน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ ในการพัฒนาคน กระบวนการ และองค์กร 

เนื้อหาในหนังสือ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดำังรายละเอียดำต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหาร สวทช. เป็นการถอดำ          

บทเรียนองค์ความรูใ้นการบรหิารงานของผูบ้ริหารระดำบัสูงของ สวทช. โดำยใช้กระบวนการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดำับสูงของ สวทช. จ�านวน 20 คน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งมิติ           

แนวปฏิบัติที่ดีำเลิศ (best practice) แนวปฏิบัติที่ดีำ (good practice) และบทเรียน 

(lesson learned) ในการบริหาร สวทช. และรวมทั้งมุมมองเกี่ยวกับการบริหาร และ 

การดำ�าเนินงานของสถาบันวิจัยระดำับชาติ 

ส่วนท่ี 2 องค์ความรู้ในการดำ�าเนินโครงการวิจัยของ สวทช. เป็นการถอดำ          

บทเรียนองค์ความรู้ในการดำ�าเนินโครงการวิจัยเดำ่นของทีมวิจัย สวทช. ตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการ โดำยเฉพาะปัญหาและอปุสรรคในการดำ�าเนินโครงการและวธิจีดัำการ รวมถงึปัจจยั

ความสำเร็จของโครงการ โดำยการสัมภาษณ์ทีมวิจัยในโครงการวิจัยเดำ่น จำนวน                 

16 โครงการ ซึ่งคัดำเลือกผลงานเดำ่นจากการคัดำเลือกในงาน Workshop: 30th NSTDA 

Journey เมื่อวันที่ 7, 22 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเอกสารเผยแพร่

ที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3 องค์ความรู้ในการบริหารงานหน่วยงานสถาบันวิจัยระดัำบชาติ: กรณี

ศกึษาต่างประเทศ น�าเสนอความรูปั้จจยัความส�าเรจ็ในการบรหิารสถาบนัวจิยัระดัำบชาติ

ในต่างประเทศ จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ เพือ่ประโยชน์ในการเรยีนรู้และ

ประยุกต์ใช้ของ สวทช. หรือ สถาบันวิจัยในประเทศไทยที่สนใจ 

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ในการดำ�าเนินกิจกรรมถอดำบทเรียนองค์ความรู้ในการ         

บริหารงาน และการดำ�าเนินโครงการวิจัยของผู้บริหารและบุคลากร สวทช. น�าเสนอ

ประสบการณ์ของทีม STKS จากการทบทวนหลังดำำเนินการกิจกรรมการถอดำบทเรียน

องค์ความรู้ (After Action Review: AAR) เพื่อประโยชน์ในพัฒนาปรับปรุง แนวทาง 

การดำำเนินกิจกรรมการถอดำบทเรียนองค์ความรู้ในอนาคตของทีม สวทช. ตลอดำจน     

สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก สวทช. ที่ ต้องการดำำเนินการกิจกรรม                           

ถอดำบทเรียนองค์ความรู้  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

มิถุนายน พ.ศ. 2564
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คือ หน่วยงาน

วิจัยและพัฒนาดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป็นหน่วยงานของรัฐ        

ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดำมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)         

มีระบบการบริหารที่ไม่ใช่ระบบราชการ โดำยอยู่ภายใต้การก�ากับดำูแลของคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. ไดำ้รับการจัดำตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชบัญญัติพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 โดำยยกฐานะมาจากส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กพวท.) หรือ Science and Technology 

Development Board (STDB) หน่วยงานพิเศษที่จัดำตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่าง          

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผ่านองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา (U.S. Agency for International Development: USAID) ซึ่งไดำ้ลงนาม

ความรว่มมอืดำา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการให้ความชว่ยเหลอืเงนิกูเ้พือ่การวิจยั

และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประเทศไทย จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ     

โดำยรวมหน่วยงานวิจัย 3 แห่ง ซึ่งจัดำตั้งขึ้นภายใต้สำนักงานปลัดำกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) เพื่อดำำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย 

พฒันา และวศิวกรรม ในสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีวามสำคญัยิง่ตอ่การพฒันา

ประเทศ คือ

1. ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) จดัำตัง้ขึน้ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 มีเป้าหมายหลักในการดำ�าเนินงาน

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานดำ้านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดำุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดำต้ังขึ้นตามมติ            

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 มีเป้าหมายหลักในการดำ�าเนินงานวิจัย

และพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถเทคโนโลยีดำ้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดำุ

3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดำตั้งขึ้น

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 มีเป้าหมายหลักในการดำ�าเนิน

งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐานดำ้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์
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ต่อมามีการจัดำตั้งศูนย์วิจัยอีก 2 แห่ง ภายใต้ สวทช. คือ

1. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จัดำตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี      

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถเทคโนโลยี

ฐานดำ้านนาโนเทคโนโลยี 

2. ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) จัดำตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถเทคโนโลยี 

ฐานดำ้านเทคโนโลยีพลังงาน

สวทช. มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาท่ี สวทช. มีความ

เชี่ยวชาญให้แก่มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม             

ผ่านกลไกต่าง ๆ  เช่น การร่วมวิจยั การรบัจ้างวจิยั การให้ค�าปรกึษา และการแก้ไขปัญหา

อุตสาหกรรมและการเกษตร สวทช. มุ่งมั่นในการพัฒนาขีดำความสามารถดำ้านเทคโนโลยี

ในสาขาที่ตอบสนองต่อโจทย์ของประเทศและการรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการผลักดำันให้ภาครัฐและเอกชนมีการลงทุนในการวิจัย 

พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ดำ้วยการปรับปรุงกลไกสนับสนุนการลงทุนในด้ำาน

นวัตกรรม การสร้างความเชื่อมโยงกับพันธมิตรให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ และการเพิ่มสมรรถภาพในการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง

ตลอดำระยะเวลาการดำ�าเนินงาน 30 ปีที่ผ่านมา สวทช. มุ่งมั่นในการสร้างเสริม

การวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อให้เกิดำการน�าความรู้ดำ้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาใช้ตอบโจทย์ของประเทศ การพัฒนาก�าลังคนดำ้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ การถ่ายทอดำเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์จริง การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ�าเป็น และการสร้างมาตรฐานการ

ทดำสอบและตรวจวัดำระดำับอุตสาหกรรม โดำยจัดำให้มีระบบบริหารจัดำการภายในที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำ�าเนินงานทุกส่วน

สวทช. ยังคงมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า เราจะเป็น “พันธมิตรร่วมทาง

ที่ดำีสู่สังคมฐานความรู้ดำ้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ส่่วนที่่�

1
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ส่วนท่� 1
องค์ความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหาร สวทช.

เนือ้หาในส่วนนี ้น�าเสนอองค์ความรูใ้นการบรหิารหน่วยงานของผู้บรหิารระดำบั

สงูของ สวทช. ประกอบด้ำวย ผูอ้�านวยการและอดีำตผูอ้�านวยการ สวทช. รองผูอ้�านวยการ 

สวทช. สายงานต่าง ๆ ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อ�านวยการ สวทช. และผู้อ�านวยการศูนย์          

วิจัย 4 ศูนย์ของ สวทช. ไดำ้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ             

(ไบโอเทค) ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดำแุห่งชาติ (เอม็เทค) ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์

และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ (นาโนเทค) ซึง่มี 

ความแตกต่างกนัโดำยพืน้ฐานในขอบเขตบทบาท ภาระหน้าที ่และความรบัผดิำชอบในการ

บริหารงาน เช่น ความแตกต่างของสายงานในการบรหิาร และสาขาวชิาของงานวจิยัของ

ศูนย์วจิยั ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ในการต่อภาพจิก๊ซอว์องค์ความรู ้การบรหิารงานสถาบนัวจิยั 

ให้ครอบคลุมมุมต่าง ๆ มากที่สุดำ โดำยมีการจัดำหมวดำองค์ความรู้จากการสัมภาษณ์ ดำังนี้

1. หลักคิดำส�าคัญในการบริหารงาน ตั้งแต่อดำีต จนถึงปัจจุบัน 

2. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการบริหารงาน

3. ปัญหา อปุสรรค หรือความท้าทายในการบรหิารงาน และแนวทางการจัดำการ

4. ทรัพยากรที่ส�าคัญส�าหรับการดำ�าเนินงานวิจัย และแนวทางการบริหาร

ทรัพยากร

5. ตวัชีว้ดัำและการวดัำผลความส�าเร็จของการดำ�าเนนิงานวจิยัและการบรหิารงาน

6. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

7. มุมมองและความเห็นต่อค�าว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง”

8. กลยทุธ์การดำงึดำดูำภาคเอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดำผลงานวจิยัสูภ่าคเอกชน 

และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้จริง 

9. กระบวนการส่งต่อความรู้ (knowledge transfer) ให้กับทีมงาน

10. มุมมองต่อ สวทช. และสถาบันวิจัยระดำับชาติในอนาคต
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หลักคิดส�าคัญในการบริหารงาน สวทช. ตั้งแต่อด่ต
จนถึงปัจจุบัน

หลักคิดำส�าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร สวทช. ท่ีกล่าวถึงมากท่ีสุดำ คือ 

Nation First ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ค่านิยมหลัก (core values) และเป็นค่านิยมตัวแรกของ 

สวทช. ที่กล่าวถึงการค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ยึดำติดำ

กบัอตัตาของตวัเอง มจิีตส�านกึและความรบัผดิำชอบต่อสงัคม และมคีวามเสยีสละ ค่านยิม

หลักนี้สอดำคล้องและเห็นพ้องกับ พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          

พ.ศ. 2534 ซ่ึงเปน็ พ.ร.บ. กอ่ตัง้ สวทช. หรอื  การคำนงึถงึผลประโยชนข์องชาตเิปน็หลกั 

ขณะที่หลักคิดำสำคัญอื่น ๆ ในการบริหารงาน คือ 

• การกำกับกิจการ (governance) 

• การท�างานเป็นทีม และมีเป้าหมายร่วมกัน

• การมีวิสัยทัศน์ คิดำก้าวหน้า และคิดำภาพกว้างที่ร้อยเรียงกัน

• การตั้งเป้าหมายให้ชัดำเจน และสื่อสารเป้าหมายนั้น

• การรู้หน้าที่ มีความรับผิดำชอบ และท�าหน้าท่ีให้ดีำท่ีสุดำ พร้อมกับเรียนรู้        

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

• PDCA (Plan-Do-Check-Act) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• การสร้างความสมดำุลในการบริหารงานและบริหารคน

 

13



“ทำำ�ไมถึึงมี สวทำช. ต้้องย้้อนกลัับไปย้ัง พ.ร.บ. พัฒน�วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะ

เทำคโนโลัยี้ พ.ศ. 2534 ทำี�จัดัต้ั�ง สวทำช. เพร�ะคือสิ�งทำี�บนัทึำกทำ�งก�ร มีก�ร

กลั่�วถึึง เจัต้น�รมณ์์ของกฎหม�ย้แลัะองค์กร รวมถึึงสถึ�นก�รณ์์ของ

ประเทำศไทำย้ในสมัย้นั�น หลักัสำ�คญั คอื ก�รต้อ้งสร�้งคว�มส�ม�รถึใหกั้บ

ประเทำศด้วย้วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ี”

ดร.ณ์รงค์ ศิริเลัิศวรกุลั 

ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

เหตุผลและเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2534 คอื การทีรั่ฐบาลจะน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันาประเทศ

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องเพ่ิมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยขีองภาครฐัและภาคเอกชน และพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีของประเทศ ให้เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง การพัฒนา 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มิไดำ้จำกัดำอยู่เฉพาะการเสริมสร้างองค์กรและกิจกรรมดำ้านวิจัย

และพัฒนา หากต้องเสริมสร้างกำลังคน เสริมสร้างสมรรถนะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อื่น ๆ ตลอดำจนการบริหารทางเทคโนโลยีดำ้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันดำ้วย จึงจะสามารถนำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาใช้ปรบัปรงุและพฒันาการผลติ การบรกิาร และกจิกรรม 

ต่อเนือ่งต่าง ๆ  ทัง้ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทัง้ช่วยให้ภาคการผลิต สามารถ

รับการถ่ายทอดำเทคโนโลยีไดำ้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องครอบคลุมกิจกรรมหลายประเภท

และอาศัยทุนจ�านวนมาก การระดำมทุนและการบริหารทุนเพื่อดำ�าเนินกิจกรรมนี้ต้องใช้

ความช�านาญการพิเศษ ไม่อาจอาศัยองค์กรที่มีอยู่แล้ว แต่จ�าเป็นต้องมีองค์กรที่มีความ

เป็นอิสระและความคล่องตัวสูง ไม่ผูกพันไว้กับกฎระเบียบการปฏิบัติ และข้อบังคับปกติ

ของราชการ และรัฐวิสาหกิจ และเป็นองค์กรที่มีบุคลากรท่ีมีความช�านาญในการปฏิบัติ
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ภารกจิต่าง ๆ ทัง้นีเ้พือ่ให้การบริหารมปีระสทิธภิาพสูง สามารถดำ�าเนนิกจิกรรมให้เกือ้หนุน 

องค์กรต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และสามารถประสานการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างภาครฐัและภาคเอกชนให้บรรลปุระโยชน์สงูสดุำ

ต่อการพฒันาประเทศ การส่งเสรมิ การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนภาครฐับาล

และภาคเอกชน ครอบคลุมถึงการจัดำตั้งศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เฉพาะสาขา และการจัดำต้ังองค์กรพิเศษอื่น เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

เฉพาะดำ้านดำ้วย 

“สวทำช. เป็นสถึ�บันแห่งช�ต้ิ มีหน้�ทีำ�ดูแลัประเทำศ เรื�องสำ�คัญทำี�สุดคือ 

สถึ�บันนี�มีอยู้่ไม่ใช่เพื�อให้สถึ�บันดีขึ�น แต้่มีอยู้่เพื�อให้ประเทำศดีขึ�น” 

ศ.นพ.ประสิทำธิ์ ผลัิต้ผลัก�รพิมพ์  

รักษ�ก�รรองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. ส�ย้ง�นบริห�รก�รวิจััย้แลัะพัฒน�

“ส�ระสำ�คญัของก�รม ีสวทำช. คอื ก�รใชว้ทิำย้�ศ�สต้รแ์ลัะเทำคโนโลัยี้ สร�้ง

ขดีคว�มส�ม�รถึในก�รแขง่ขนัใหก้บัภ�คส่วนต่้�ง ๆ  แลัะย้กระดบัคณุ์ภ�พ

ชีวิต้คน โดย้อ�ศัย้ก�รสร้�งนวัต้กรรมแลัะก�รวิจััย้ หลัักสำ�คัญประกอบ

ก�รบรหิ�รก�รวจัิัย้ในบรบิทำทีำ� สวทำช. ต้้องต้ระหนักถึึง คอื คว�มร้อย้เรีย้ง

ของ ผลัผลัิต้ ผลัลััพธ์ แลัะผลักระทำบ จั�กก�รวิจััย้” 

ดร.จัุลัเทำพ ขจัรไชย้กูลั 

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีโลัหะแลัะวัสดุแห่งช�ต้ิ 
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“ถึ�้ทำำ�ง�น 1. ต้อ้งเปน็คนด ีคนซื�อ แลัะไมค่ดโกง ห�กคดโกงต่้อให้ทำำ�ง�น

อย้่�งไรก็ไม่เกิดประโย้ชน์ แลัะ 2. ต้้องทำำ�ง�นเพื�อประเทำศช�ต้ิ หลัักคือ 

ทำำ�ง�นในสิ�งทำี�ชอบ ถึนัด แลัะเป็นประโย้ชน์ต่้อ 3 สิ�ง คอื ครอบครวั สังคม 

แลัะประเทำศ อันนี�สำ�คัญม�ก ผมเคย้พูดเสมอว่�ถ้ึ�เร�ทำำ�ประโย้ชน์เพื�อ

ครอบครวั เพื�อสังคม แลัะเพื�อประเทำศได้ แลัว้ 3 วงนี�ม�ซอ้นกนัได ้แสดง

ว่�ประสบคว�มสำ�เร็จัในชีวิต้” 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชย้พงษ์ ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2541 - 2547) 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีอิเลั็กทำรอนิกส์แลัะคอมพิวเต้อร์

แห่งช�ต้ิ (พ.ศ. 2529 - 2541)

หลักคิดำส�าคัญในการบริหารงาน ข้อที่ 2 คือ Governance หมายความถึง    

การสร้างและการบริหารจัดำการระบบงาน คน และทรัพยากร โดำยค�านึงถึง คุณธรรม 

นิติธรรม ยุติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดำชอบ และความคุ้มค่า              

แต่ยังคงมีความคล่องตัวส�าหรับการดำ�าเนินงาน 
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“Governance เป็นเรื�องสำ�คัญ เพร�ะถึ้�ระบบ governance ไม่ดีจัะก่อ

ให้เกิดปัญห�ต้�มม�ม�กม�ย้ governance ม�กกว่�แค่ก�รทุำจัริต้หรือ      

ไม่ทำุจัริต้ ต้ั�งแต้่วิสัย้ทำัศน์ คว�มเป็นผู้นำ� คว�มโปร่งใส ก�รต้รวจัสอบได้ 

แลัะอีกม�กม�ย้ ซึ�งใน สวทำช. ให้คว�มสำ�คญัเรื�อง governance แลัะระบบ 

เพื�อขับเคลืั�อนกลัไก แลัะส�ม�รถึต้รวจัสอบย้้อนกลัับได ้ดงันั�น ใน สวทำช. 

จัึงถูึกปลัูกฝังให้มีอิสระทำ�งวิช�ก�รแลัะคว�มคิด แต่้ต้้องอยู่้ภ�ย้ใต้้ 

governance แลัะมีวินัย้” 

ดร.ณ์รงค์ ศิริเลัิศวรกุลั 

ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.

งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างสรรค์

นวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์หรอืความต้องการทีม่คีวามซบัซ้อน จ�าเป็นต้องอาศัยการท�างาน

ร่วมกันของคนที่มีความรู้และความสามารถ ดำังนั้น หลักคิดำส�าคัญในการบริหารล�าดำับ      

ถัดำมา คือ การท�างานเป็นทีมและการมีเป้าหมายร่วมกัน 

ผูบ้รหิารของ สวทช. ให้ความส�าคัญเรือ่งการบรหิารทีมอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่

ให้บุคลากรมีโอกาสใช้ความสามารถและศักยภาพไดำ้อย่างเต็มท่ีในภาพของทีมท่ีเข้าใจ

บทบาทหน้าท่ีร่วมกนั เพือ่น�ามาสูค่วามเข้มแขง็ นอกจากนี ้การท�างานเป็นทมีไม่เพยีงแต่

หมายความถึงการท�างานเป็นทีมภายในองค์กร แต่หมายความถึงการท�างานร่วมกับภาค

ส่วนต่าง ๆ ภายนอกองค์กร โดำยสิ่งส�าคัญในการบริหารทีม คือ การต้องท�าให้ทีมเข้าใจ

โจทย์ ทิศทาง และเป้าหมายการดำ�าเนินงานร่วมกันและตรงกัน ซึ่งทิศทางและเป้าหมาย

สำคัญที่มักเน้นย้ำ คือ หลักการและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และ ค่านิยมหลัก Nation First  
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“ก่อนจัะรับง�นใด จัะถึ�มทีำมก่อนว่�ไปด้วย้กันไหม โดย้ชี�แจังให้เห็นถึึง

ประโย้ชน์ ซึ�งจัะเน้นทำี� Nation First ซึ�งเป็นค่�นิย้มหลัักแลัะค่�นิย้มแรก

ของ สวทำช. เพร�ะบ�งง�นทำี�เข้�ม�ไม่มี 3P (publication หรือ ผลัง�น

ต้ีพิมพ์, prototype หรือ ต้้นแบบ, patent หรือ สิทำธิบัต้ร) หรือ 3I 

(investment หรือ ก�รลังทุำน, income หรือ ร�ย้ได้, impact หรือ           

ผลักระทำบ) เสมอไป ถึ้�ทำีมพร้อมลุัย้ เห็นเป้�หม�ย้เดีย้วกันชัดเจัน            

ไม่ว่�อุปสรรคอะไรเร�ก็ช่วย้กันแก้ได้” 

ดร.จัุฬ�รัต้น์ ต้ันประเสริฐ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. ส�ย้ง�นกลัยุ้ทำธ์องค์กร

“ก�รทำี�แต้ล่ัะคนเกง่เพีย้งด�้นเดยี้วไมพ่อ จัะต้อ้งนำ�คว�มเกง่นั�นม�ประส�น

กำ�ลัังกัน (synergy) เมื�อทีำมเกิดขึ�นแลั้วจัะต้้องพย้�ย้�มทำำ�ให้ทำีมเข้�ใจั

โจัทำย้์ต้รงกัน แลัะขับเคลัื�อนไปสู่จัุดมุ่งหม�ย้ด้วย้กัน” 

ดร.ชฎ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุลั  

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

ส�ย้ง�นพัฒน�กำ�ลัังคนทำ�งวิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ี

การท�างานเป็นทีม มีกลไกการดำึงบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึง

การไดำ้รับความเชื่อถือภายในองค์กร ซึ่งเรียกว่า “influencer” มาร่วมคิดำ ตัดำสินใจ และ

วางแผนงานกับผู้บริหาร โดำยแต่งตั้งเป็นคณะท�างานเพิ่มเติม
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“ก�รเป็นผู้อำ�นวย้ก�รศูนย์้วิจััย้ ต้้องอ�ศัย้คณ์ะในก�รบริห�รจััดก�ร        

จัะไมม่กี�รใชค้นเดยี้วในก�รต้ดัสินใจั คณ์ะทีำ�กลั�่วถึงึคอืคณ์ะทีำ�แต้ง่ต้ั�งเพิ�ม

ขึ�นม� ซึ�งประกอบดว้ย้บุคลั�กรทีำ�มีคว�มรู ้มีประสบก�รณ์ ์แลัะไดร้บัคว�ม

เชื�อถึอืแลัะศรทัำธ�จั�กในทีำม ทีำ�เรยี้กกันว�่ influencer ของทีำม ม�รว่มดว้ย้

ช่วย้กันคิดแลัะว�งแผนง�น” 

ดร.ชัย้ วุฒิวิวัฒน์ชัย้  

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีอิเลั็กทำรอนิกส์แลัะคอมพิวเต้อร์แห่งช�ต้ิ

หลักคิดำสำคัญลำดำับถัดำมา คือ การมีวิสัยทัศน์ การคิดก้าวหน้า และการคิด

ภาพกว้างที่มีความเช่ืื่อมโยงและร้อยเรียงกัน การบริหารงานจะต้องคิดำและเห็น 

ภาพใหญ่และกว้างขึน้ในระดัำบองค์กร ระดัำบกระทรวง และระดัำบประเทศ โดำยร้อยเรียงกัน 

(alignment) รวมถึงการมีข้อมูลว่าใครทำอะไรและอยู่ท่ีไหน ปัญหาท้ังหมดำคืออะไร 

สาเหตุของปัญหาคืออะไร และการแก้ปัญหามีกี่แนวทาง แต่ละแนวทางเป็นอย่างไร       

เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานจะต้องต่อจิ๊กซอว์อย่างไร ตลอดำจนการมีกรอบความคิดำ

ของการคิดำก้าวหน้าหรือก่อนคนอื่น ๆ (one step ahead) และเป็นผู้นำ ทั้งนี้เมื่อคิดำ

และเห็นภาพการทำงานแล้ว ก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัื่ดเจน และมีการสื่อสาร

เปา้หมายดัำงกลา่วแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร้างความเข้าใจและเห็นภาพเปา้หมายตรงกันใน

การดำำเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับหลักคิดำการทำงานเป็นทีม
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“สมัย้เป็นนักวิจััย้ ต้้องเข้�ใจับทำบ�ทำแลัะหน้�ทีำ�ในฐ�นะนักวิจััย้ เมื�อเป็นผู้

บรหิ�รศูนย้ว์จิัยั้ ก็ต้อ้งเข�้ใจับทำบ�ทำแลัะหน้�ทีำ�ในฐ�นะผูบ้รหิ�รสถึ�บนัวจัิัย้

แลัะพัฒน� แต้่ทำั�งหมด มองเรื�องวิสัย้ทำัศน์เป็นเรื�องสำ�คัญ คือ ต้้องมี  

วิสัย้ทัำศน์ จัะใหญ่หรือเล็ักแค่ไหนต้้องมีวิสัย้ทำัศน์ ต้้องทำำ�ง�นทีำ�เป็น

ประโย้ชนก์บัประเทำศ แลัะต้อ้งทำำ�ใหส้ำ�เรจ็ั ถึ�้ลังมอืทำำ�แลัว้ต้อ้งมองใหไ้กลั 

แลัะไปให้ถึึง วิสัย้ทำัศน์นี�ใช้ได้ในทำุกระดับ” 

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.มรกต้ ต้ันต้ิเจัริญ

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะ อดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ

 (พ.ศ. 2543 - 2551)

“ก�รบริห�รง�นแลัะบริห�รองค์กร ขอบเขต้ทำี�คิดต้้องใหญ่ขึ�นในระดับ

องค์กร กระทำรวง แลัะประเทำศ ทำุกอย้่�งต้้อง align กันหมด คำ�สำ�คัญ

คือ alignment ต้้องรู้ว่�เร�คือคนคนหนึ�งในองค์กร แลัะคนคนหนึ�งของ

ประเทำศ แลั้วเร�อยู้่กับ Nation First เพร�ะฉะนั�น เร�ก็ต้้องมีเป้�หม�ย้

ของประเทำศเปน็ธง โดย้ง�นทำี�ทำำ�ต้้องรอ้ย้เรยี้งเข�้ไวก้บัประโย้ชนต์้อ่สังคม

แลัะประเทำศให้ได้” 

ดร.วรรณ์ี ฉินศิริกุลั 

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์น�โนเทำคโนโลัย้ีแห่งช�ต้ิ
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“หลัักสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�น คือ ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย้แลัะสิ�งทำี�จัะนำ�ไป

สู่คว�มสำ�เรจ็ันั�นได ้ก�รพย้�ย้�มทำำ�ใหเ้กิดคว�มต้อ่เนื�อง แลัะก�รประเมนิ

ผลัเพื�อสะทำ้อนสิ�งทำี�ได้ดำ�เนินก�ร” 

น�งส�ววิร�ภรณ์์ มงคลัไชย้สิทำธิ์ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.

(ผู้อำ�นวย้ก�รสถึ�บันก�รจััดก�รเทำคโนโลัย้ีแลัะนวัต้กรรมเกษต้ร)

 
หลกัคดิำส�าคญัล�าดัำบถดัำมา คอื การรูบ้ทบาทหน้าที ่การมคีวามรบัผดิชื่อบ และ

การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมกับการเปิดกว้างทางความคิดเพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ        

ที่เกิดำขึ้นและเปล่ียนแปลงตลอดำเวลา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและแนวทาง       

การท�างาน ซึง่ผูบ้รหิารของ สวทช. เน้นการมวีงจรการบรหิารงานคณุภาพ หรอื PDCA คอื 

Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำ�าเนินการให้            

เหมาะสม) โดำยต้องมกีารพฒันาและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง (continuous improvement) 

เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำ�าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
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“เวลั�ทำำ�ง�นจัะดเูป�้หม�ย้ บทำบ�ทำหน�้ทีำ� แลัะคว�มรบัผดิชอบขององค์กร 

พย้�ย้�มทำำ�บทำบ�ทำหน้�ทำี�ให้ดีทำี�สุด ต้ีบทำให้แต้ก เรีย้นรู้สิ�งทำี�ทำำ�แลัะผลั           

ทำี�เกิดขึ�น จั�กนั�นนำ�ม�ปรับปรุงให้ดีย้ิ�งขึ�น เพื�อนำ�ไปสู่เป้�หม�ย้ทำี�ต้ั�งใจัไว้             

ใหด้ทีีำ�สุดเท่ำ�ทีำ�จัะเปน็ได ้เป�้หม�ย้หลักัของ สวทำช. คือ ก�รสร�้งสมรรถึนะ

คว�มส�ม�รถึของประเทำศ ทัำ�งนี�ในก�รบรหิ�รต้้องดแูลัแลัะพัฒน�คน แลัะ

จััดระบบทำี�เอื�อให้คนส�ม�รถึทำำ�ง�นได้ดีทำี�สุด 2 สิ�งนี�ต้้องไปด้วย้กันแลัะ

พร้อมกัน”  

รศ.ดร.ศักรินทำร์ ภูมิรัต้น 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.                

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2547 - 2553)

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2535 -2542)

“แนวทำ�งก�รทำำ�ง�น คือ ก�รทำำ�ง�นให้ดีทีำ�สุดเทำ่�ทำี�จัะทำำ�ได้ ต้้องสื�อส�ร

โจัทำย้์ของง�นกับทำุกคนทำี�เกี�ย้วข้อง แบ่งง�นให้ชัดเจัน กำ�หนดเวลั�ส่ง

ง�น มีวธิกี�รต้ดิต้�มง�น แลัะแกไ้ขปัญห�ทำี�เกดิขึ�น โดย้ทำำ�ทำกุอย้�่งอย้�่ง

ต้ั�งใจั ซึ�งเป็นหลัักก�รทำำ�ง�นทำี�เรีย้กว่� Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

หลัักก�รนี�เป็นม�ต้รฐ�นส�กลัทีำ�ทำั�วไปยึ้ดถืึอปฏิบัติ้ แลัะเป็นแนวทำ�งหลััก

ทำี�จัะช่วย้ป้องกันปัญห�ก�รสูญเสีย้บุคลั�กรสำ�คัญ จัึงเป็นสิ�งสำ�คัญทีำ�     

ผูบ้รหิ�รต้อ้งดำ�เนนิก�รต้�ม PDCA อย้�่งต้อ่เนื�อง แลัะต้อ้งมกี�รสื�อส�ร

กับทำีมง�นอยู้่เป็นประจัำ� เพื�อคว�มมุ่งมั�นของทำีมง�นในก�รทำำ�ง�น”  

ดร.ทำวีศักดิ์ กออนันต้กูลั 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2553-2559) 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีอิเลั็กทำรอนิกส์แลัะคอมพิวเต้อร์แห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2541-2549)
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หลักคิดำส�าคัญในการบริหารงานข้อสุดำท้าย คือ การสร้างความสมดุลในการ

บรหิารงานและบรหิารคน ผูบ้รหิารต้องสร้างและจดัำระบบงานทีดี่ำ คล่องตวั และโปร่งใส 

เพือ่เอือ้ต่อการดำ�าเนนิงานของบคุลากร ผูบ้ริหารต้องท�าให้บคุลากรเห็นภาพและเป้าหมาย

ของการดำ�าเนินงานตรงกันและไปในทิศทางเดีำยวกัน และต้องช่วยผลักดัำนและสนับสนุน

ให้เกิดำการขับเคลื่อน โดำยการใช้ประสบกาณ์และความเช่ียวชาญท่ีสั่งสมมา พร้อมกันนี้

ต้องดำแูลบคุลากรและท�าให้บคุลากรให้ใจทีจ่ะท�างานเพือ่องค์กรและประเทศ ต้องบรหิาร

จดัำการและสนับสนุนให้บคุลากรแสดำงศักยภาพและความสามารถของตนออกมาให้เตม็ที ่

เพื่อการท�างานร่วมกัน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อการบูรณาการความรู้

และความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของการดำ�าเนินงาน

“ผู้บริห�รสถึ�บันวิจััย้ คือ ผู้ จััดระบบง�น ผู้ ให้คว�มสะดวก ผู้ ให้              

ก�รสนับสนุนผู้ทำี�ร่วมง�น เพื�อให้ส�ม�รถึทำำ�ง�นทำี�รับผิดชอบได้อย้่�งดี       

ผู้บริห�รต้้องไม่เข้�ไปยุ่้งเกี�ย้วม�กนักในร�ย้ลัะเอีย้ด แต่้ต้้องคอย้ดูง�น   

ทำี�จัะไปสู่เป�้หม�ย้ขององคก์รแลัะผูบ้รหิ�รนโย้บ�ย้ ในระดบัต้�่ง ๆ  ทำี�สำ�คญั

ทำี�สุดคือประช�ชน ซึ�งเป็นผู้ทีำ�จัะได้รับผลัจั�กก�รบริห�รขององค์กร          

ดังนั�นผู้บริห�รต้้องมีคว�มพอดี ไม่ใกล้ัชิดเกินไปจันเหมือนเข้�ไปจััดก�ร

เรื�องต้่�ง ๆ จันผู้ทำี�รับผิดชอบลัำ�บ�กใจัหรือทำำ�ง�นไม่สะดวก แต้่ก็ไม่ห่�ง

จันเกนิไป ต้้องใหค้ำ�แนะนำ� ใหค้ว�มสะดวก แลัะให้คว�มชว่ย้เหลืัอ รวมถึึง

แจั้งเต้ือนเมื�อเกิดสัญญ�ณ์อันต้ร�ย้” 

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.             

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2534 - 2541) 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2528 -2534)
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“ผู้บริห�รต้้องสร�้ง พัฒน� แลัะสะสมคนดแีลัะเก่ง เพื�อทำำ�ง�น สร�้งระบบ

ง�นทำี�คลั่องต้ัว แลัะโปร่งใส แลัะสร้�งบรรย้�ก�ศให้เกิดคว�มส�มัคคี        

ในก�รทำำ�ง�นร่วมกัน” 

ดร.หริส สูต้ะบุต้ร 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีโลัหะแลัะวัสดุแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2530 - 2542)
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วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการบริหารงาน

วิสยัทศัน์หลกัทีส่�าคัญในการบรหิารงานสถาบนัวจิยัระดัำบชาต ิคอื การสร้างและ

รกัษาพันธมติรร่วมทางทีด่ำ ีเนือ่งจากไม่มใีครและองค์กรใดำสามารถท�างานทัง้หมดำได้ำเพยีง

ล�าพัง

“เร�ไม่เดินคนเดีย้ว โลักยุ้คปัจัจุับันต้้องร่วมมือกัน เพร�ะแต่้ลัะคนมีจุัด

เด่นของต้นเอง เร�ต้้องทำำ�ง�นกับพันธมิต้ร เช่น เอกชน มห�วิทำย้�ลััย้ 

แลัะเกษต้รกร เพื�อใหผ้ลัง�นเกดิก�รนำ�ไปใช้จัรงิแลัะต้อ่ย้อดได ้ต้�มพันธกจิั 

สวทำช. ทำี�ว่� พันธมิต้รร่วมทำ�งทำี�ดี สู่สังคมฐ�นคว�มรู้ ด้วย้วิทำย้�ศ�สต้ร์

แลัะเทำคโนโลัย้ี” 

ดร.จัุฬ�รัต้น์ ต้ันประเสริฐ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. ส�ย้ง�นกลัยุ้ทำธ์องค์กร
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วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการบริหารงานสถาบันวิจัยระดำับชาติล�าดำับถัดำมา คือ 

การพิจารณาโจทย์ แผน หรอืนโยบายของประเทศ และการดำ�าเนนิงานตามบทบาทหน้าที ่

และความรับผิดำชอบที่ดีำที่สุดำ เพื่อตอบสนองโจทย์ แผน หรือนโยบายดัำงกล่าว บนฐาน

ความเช่ียวชาญของหน่วยงาน พร้อมการวางกลยุทธ์ที่ดำี กับชุดำค�าถาม “หน้าที่คืออะไร 

ท�าไปเพื่ออะไร ท�าเพื่อใคร จะท�าอะไรที่ดำีที่สุดำ และจะท�าอย่างไร ดำ้วยกลยุทธ์ใดำ”

“คำ�ว่� วิสัย้ทำัศน์ จัะต้้องเกิดจั�ก ภ�รกิจั (mission) 1. ต้้องถึ่องแทำ้ก่อน

ว่�หน้�ทีำ�ของเร�ทำำ�อะไร สิ�งทีำ�คิดแลัะเรีย้นรู้ม�ต้ลัอด แลัะอยู่้กับผู้บริห�ร

ทำุกทำ่�น คือ เร�ทำำ�หน้�ทำี�เพื�อช�ต้ิ 2. ต้้องรู้ว่�สิ�งทำี�เร�ควรจัะทำำ�คืออะไร 

เนื�องจั�กองคก์รของเร�ทำำ�เพื�อช�ติ้ เร�เอ�คำ�ว่� “ช�ต้”ิ ม�นำ� ฉะนั�นต้อ้ง

รู้ว่�เร�จัะทำำ�อะไร แลัะอะไรคือสิ�งทำี�เร�ทำำ�ได้ดีทีำ�สุดด้วย้คว�มชำ�น�ญ           

ไม่ใช่ทำำ�ทำุกเรื�องแลั้วทำำ�ไม่ได้ดี เร�จัะต้้องเลัือกทำำ�ในสิ�งทำี�เร�ทำำ�ได้ดีทำี�สุด       

3. ต้้องว�งกลัยุ้ทำธ์ ทีำ�จัะทำำ�ให้ไปสู่เป้�หม�ย้ต้�มหน้�ทีำ�นั�นให้ได้ แล้ัวต้้อง

ทำำ�ให้ทำันเวลั� 

ในฐ�นะผู้บริห�รจัะต้้องต้อบว่�หน้�ทำี�คืออะไร ทำำ�ไปทำำ�ไม ทำำ�ให้ใคร แลั้วจัะ

ทำำ�อะไรทีำ�ดทีีำ�สุด แลัว้ทำำ�อย้�่งไร ดว้ย้กลัย้ทุำธไ์หน สิ�งสำ�คญัในก�รบรหิ�รมี 

3 เรื�องคอื 1. บคุลั�กร (people) 2. กระบวนก�ร (process) 3. ทำรพัย้�กร 

(resource) ทำี�จัะต้้องทำำ�เพื�อให้ประสบคว�มสำ�เร็จัแลัะทำันต้่อเวลั� อีกทำั�ง 

ต้่อให้เร�รู้จัักตั้วเอง รู้จัักวิธีทำี�จัะเดิน รู้ว่�จัะต้้องทำำ�อะไร เป้�หม�ย้อยู้ ่

ต้รงไหน แต้เ่ร�ทำำ�ง�นต้วัคนเดยี้วไมไ่ด ้แลัะเร�ย้งัต้อ้งแขง่กบัเวลั� ดงันั�น 

ปัจัจััย้ทำี�สำ�คัญม�ก คือ พันธมิต้ร ทำำ�อย้่�งไรเร�จัะมีเพื�อนทำี�จัะม�ช่วย้กัน

ทำำ�ง�นใหทั้ำนเวลั�แลัะทำกุคนมคีว�มสุข ทำกุคนไดร้บัประโย้ชนส์ำ�เรจ็ัรว่มกนั” 

ดร.วรรณ์ี ฉินศิริกุลั

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์น�โนเทำคโนโลัย้ีแห่งช�ต้ิ
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 วิสัยทัศน์ของการบริหารงานสถาบันวิจัยระดำับชาติ ยังรวมถึง 

• การมองเหน็ภาพระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร หน่วยงาน

ระดำับสูงที่ก�ากับดำูแลองค์กร และประเทศ ตลอดำจนภูมิภาค

• การทำให้ผลงานวิจัยและพัฒนาขององค์กร ถกูนำไปใช้ประโยชน์จรงิไดำม้าก

ทีส่ดุำ รวมถงึการสรา้งผลกระทบทัง้เชงิเศรษฐกจิและสงัคมแกป่ระเทศจาก

ผลงานและนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา 

• การให้ค�าแนะน�า และกลไกเชิงนโยบายระดำับชาติ ต่อผู้บริหารประเทศ

• การเป็นสถาบันวิจัยชั้นน�าไม่เพียงในระดำับชาติ แต่หมายความถึงในระดำับ

อาเซียนและเอเชีย จากปริมาณและคุณภาพของผลงาน ชื่อเสียง และ        

ผลกระทบที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจจากผลงานวิจัยและพัฒนา

“คว�มเปน็แหง่ช�ติ้ ผมมอง 2 ประเดน็ ประเดน็ทีำ� 1 คือ คว�มส�ม�รถึทีำ�จัะ 

ชว่ย้ชี�นำ�แลัะใหค้ำ�แนะนำ�แลัะกลัไกเชิงนโย้บ�ย้ระดับช�ต้ติ้อ่ผูบ้ริห�รประเทำศ 

ผมมักพูดถึึงคำ�ว่� เทำคโนโลัย้ีทำี�เหม�ะสม (appropriate technology) 

ม�กกว่�คว�มพย้�ย้�มในก�รใช้เทำคโนโลัย้ีขั�นสูง (hi-technology) หรือ 

เทำคโนโลัย้ีใหม่ (new-technology) เร�จัำ�เป็นต้้องใช้เทำคโนโลัย้ีขั�นสูง 

หรือ เทำคโนโลัย้ีใหม่ แต้่เทำคโนโลัย้ีทำี�สำ�คัญกว่� คือ เทำคโนโลัย้ีทำี�เหม�ะสม 

ประเด็นทำี� 2 คือ ก�รเป็นต้ัวแทำนระดับช�ต้ิในก�รให้ข้อมูลัทำี�ถึูกต้้องแลัะ       

ใหค้ำ�แนะนำ�ทำี�เหม�ะสมต้อ่ก�รพัฒน� แลัะต้อ้งมคีว�มส�ม�รถึในก�รทำำ�ให้

ภ�คส่วนต้่�ง ๆ ในประเทำศทำำ�ง�นร่วมมือกัน ในยุ้คปัจัจัุบันอย้่�ใช้คำ�ว่�

แข่งขันกัน (competition) ต้้องเปลัี�ย้นเป็นร่วมมือกัน (collaboration) 

อันนี�เป็นหัวใจั ซึ�งถึ้�ทำำ�จัุดนี�ได้ พลัะกำ�ลัังก็จัะสูง ก�รต้อบโจัทำย้์คว�ม

ต้้องก�รก็จัะชัดเจัน ก�รพัฒน�ประเทำศก็จัะก้�วไปได้ดี”

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจัเดช� 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีโลัหะแลัะวัสดุแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2550 - 2558)
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ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายในการบริหารงาน
และแนวทางการจัดการ

ภาพที่ 1 ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายในการบริหารงานสถาบันวิจัย
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การบริหารงานสถาบันวิจัยระดำับประเทศ ต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค              

หรือความท้าทายหลายมิติและหลายระดำับ ซึ่งสามารถสรุปและจัดำกลุ่ม ดำังภาพที่ 1

ความท้าทายแรกของสถาบันวิจัย โดำยเฉพาะส�าหรับนักวิจัย คือ การตั้งโจทย์

วิจยัทีส่ามารถตอบทัง้ passion หรอื ความปรารถนาและหลงใหลของตวัเอง และตอบ 

mission หรือพันธกิจขององค์กร การตั้งโจทย์วิจัยที่ใช่ ซึ่งหมายถึง สังคมหรือประเทศ

มีความต้องการจริงและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ไดำ้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นักวิจัยต้องศึกษา

ข้อมูลและพูดำคุยกับผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก เมื่อไดำ้โจทย์แล้วเริ่มต้นลงมือทำงานในห้อง

ทดำลองก็ไม่ไดำ้หมายความว่างานวิจัยนั้นจะไปถึงผู้ใช้เสมอ เพราะงานวิจัยในสเกล 

ขนาดำเล็กในห้องทดำลอง การจะนำไปผลิตแล้วใช้ไดำ้จริงมีข้ันตอนอีกมากมาย และต้อง

อาศัยการเชื่อมโยงขององค์ประกอบที่จะทำให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้งานในเชิง

พาณิชย์ไดำ้อีกหลายปัจจัยมาก

ในยุคแรกของการก่อตั้ง สวทช. หนึ่งในความท้าทายคือ การสร้างความเข้าใจ

ของคนหรือองค์กรภายนอกเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ สวทช. เช่น สวทช. ท�างาน       

แบบไหน และ สวทช. จะให้การสนับสนุนวิจัยผ่านการให้ทุน หรือ สวทช. จะดำ�าเนินการ

วิจัยดำ้วย

“สวทำช. จััดต้ั�งขึ�นต้�มกฎหม�ย้ คือ พ.ร.บ. พัฒน�วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะ

เทำคโนโลัย้ี พ.ศ. 2534 ซึ�งส�ม�รถึให้ สวทำช. ทำำ�ได้ทำั�งก�รให้ทำุนสนับสนุน

ก�รวจิัยั้แลัะก�รทำำ�ง�นวิจัยั้ ดว้ย้ก�รมองเหน็ว�่ถ้ึ�ทำำ�ทำั�ง 2 อย้�่งไดเ้หม�ะสม

ก็จัะเป็นเรื�องทีำ�ดี ในปัจัจัุบันเป็นทำี�น่�สนใจัว่�ก�รทำี� สวทำช. ทำำ�เช่นนี�ทำำ�ให้      

มีพันธมิต้ร เป็นเรื�องทำี�ดี สนับสนุนกันแลัะกัน” 

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2534 - 2541) 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2528 - 2534)
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ตลอดำระยะเวลาการดำ�าเนินงาน 30 ปี ของ สวทช. มีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญ

หลายเรื่อง น�ามาซึ่งความท้าทายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของการบริหาร

จัดการภายใน เช่น การน�ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 มาใช้เป็น

แนวทางในการบริหารจัดำการเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการทำงาน

ของ สวทช. การวางแผนกลยุทธแ์บบกลุม่พนัธมติร (Strategic Planning Alliance: SPA) 

ท่ีเปล่ียนแปลงการบรหิารจัดำการ จากการจดัำการแบบไซโล (silo) หรอื แบบแยกสว่นของ

แต่ละศนูยว์จิยั สูก่ารบรหิารจดัำการแบบโปรแกรมวจัิย (program-based management) 

และร่วมประสาน (matrix organization) ที่เน้นการทำงานเช่ือมโยงกันของแต่ละศูนย์ 

และการสร้างภาวะผู้นำร่วม (collective leadership) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเป็น 

กลุม่ภารกิจ ซ่ึงการจัดำการความท้าทายนีจ้ำเป็นต้องอาศัยกลไกของการสือ่สาร การพูดำคุย 

และการทำความเข้าใจ โดำยเฉพาะการมีผู้ขับเคลื่อนหลัก (main driver) เพื่อสร้าง 

การเปลี่ยนแปลง 

ประเดำน็ถดัำมา คือ การออกแบบโครงสร้าง กระบวนการ และตวัชีวั้ดำทีส่อดำคล้อง

กับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งแนวทางการจัดำการประเดำ็นนี้ คือ 1. การปรับ

กรอบความคิดำเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการก�าหนดำวิสัยทัศน์ 2. การปรับโครงสร้าง

สายสนับสนุนวิจัยเพื่อให้ทำงานสอดำคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรมากย่ิงข้ึน โดำยเฉพาะ

ทีมงานดำ้านกลยุทธ์ท่ีจะต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดำวิสัยทัศน์ และแผน

กลยุทธ์องค์กร  3. การพัฒนา ทีมงานดำ้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดำการพัฒนา

และเพ่ิมขีดำความสามารถและศักยภาพของบุคลากร และ 4. การปรับกระบวนการ 

ดำำเนินงาน ดำ้วยการดำึงบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และไดำ้รับความเช่ือถือภายใน

องค์กร ซ่ึงเรยีกว่า “influencers” มาร่วมคดิำ ตดัำสนิใจ และวางแผนงานกับผูบ้รหิาร โดำย

แต่งตั้งเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม

ความท้าทายส�าหรบัสถาบนัวจิยัซึง่มีคนเก่ง และมคีวามสามารถจ�านวนมาก คอื 

การท�าอย่างไรเพื่อให้ความเก่งในระดับบุคคลสามารถประสานก�าลังและเสริมฤทธิ์       

ซึง่กันและกนั (synergy) รวมเป็นความเก่งและความสามารถขององค์กร ต้องรวมพลงั
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กันเพื่อไปสู่จุดำหมายขององค์กรร่วมกันที่ทุกคนประสบความส�าเร็จ หรือบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน

ความท้าทายถดัำมา โดำยเฉพาะในองค์กรขนาดำใหญ่ คอื การท�าให้คนท�างานเหน็

ภาพรวมร่วมกนั เหน็ว่าคนอืน่ในองค์กรก�าลงัท�าอะไรอยู ่ในท�านองเดำยีวกันเข้าใจว่าตวัเอง

อยูใ่นส่วนใดำในกระบวนการสายโซ่ของการดำ�าเนนิงาน ส่งผลให้เกดิำการท�างานและผลลพัธ์

ของการท�างานแบบต่อเนื่องร้อยเรียงกัน โดำยสิ่งส�าคัญส�าหรับการจัดำการความท้าทายนี้ 

คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการท�างานเป็นทีม การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

และความรอ้ยเรยีงกนัของการดำำเนนิงาน เปรยีบเหมอืนกบัการรวมกนัของนกัดำนตรแีละ

เครือ่งดำนตร ีในวงออรเ์คสตรา (orchestra) โดำยวาทยากร (conductor) ของวงตอ้งรูจ้กั

และเข้าใจนักดำนตรีและเคร่ืองดำนตรีว่านักดำนตรีคนใดำ และเครื่องดำนตรีช้ินใดำที่ควรเล่น

ในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อให้เกิดำเป็นเพลงที่ไพเราะ

ไม่เพยีงแต่ความท้าทายภายในองค์กร การเปลีย่นแปลงภายนอกทีเ่กดิขึน้อย่าง

รวดเร็ว เป็นโจทย์ส�าคัญที่ท้าทายความสามารถในการดำ�าเนินงานของสถาบันวิจัย เช่น 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การแพร่ระบาดำของโรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดำล้อมต่าง ๆ  รวมถงึความส�าเรจ็ขององค์กรในอดำตีอาจไม่สามารถการนัตีว่าความ

ส�าเร็จดำังกล่าวจะเกิดำขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคต อีกทั้งการแข่งขันในปัจจุบันนอกจาก

จะอาศัยความเก่งและความสามารถแล้ว ยังต้องอาศัยความเร็วดำ้วย ดำังนั้น สถาบันวิจัย

จ�าเป็นจะต้องมีความยืดำหยุ่น และมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดำขึ้นอย่างรวดำเร็ว สถาบันวิจัยจ�าเป็นจะต้อง

พยายามสร้างและผลักดัำนขีดำความสามารถของนักวิจัย ระบบบริหารงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบ และเทคโนโลยีให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดำเร็ว 
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“ปัจัจัุบันเร�อยู้่บนคว�มทำ้�ทำ�ย้หลั�ย้เรื�อง เช่น COVID-19 ซึ�งเป็นคว�ม

ทำ�้ทำ�ย้ทัำ�งในระดบัประเทำศแลัะระดับโลัก ทำำ�ใหเ้ทำคโนโลัย้มีีก�รเปลัี�ย้นแปลัง

อย้่�งรวดเร็วเพื�อทำี�จัะส�ม�รถึต้อบโจัทำย้์ได้ทำันทำ่วงทำี เรื�องนี�เป็นคว�ม

ทำ�้ทำ�ย้ของนักวทิำย้�ศ�สต้รแ์ลัะนักวจิัยั้อย้�่งม�ก สถึ�บนัวจิัยั้จัะปรับต้วัเอง 

ให้เข้�กับสถึ�นก�รณ์์ทำี�เปลัี�ย้นแปลังไปอย้่�งไร แลัะง�นวิจััย้ทำี�สร้�งขึ�น   

จัะทำำ�อย้่�งไรให้แลั้วเสร็จัโดย้ไวแลัะทัำนต้่อเหตุ้ก�รณ์์ เมื�อเหตุ้ก�รณ์์แลัะ      

สิ�งแวดลั้อมเปลัี�ย้นแปลังไปอย้่�งเร็ว สถึ�บันวิจััย้ก็จัะต้้องทำำ�ง�นให้เร็ว

ต้�มก�รเปลีั�ย้นแปลัง แลัะต้้องมองอน�คต้ดว้ย้ว�่อะไรกำ�ลัังจัะเกิดขึ�นหรือ    

เข้�ม�” 

ดร.วรรณ์พ วิเศษสงวน  

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ

“เทำคโนโลัย้กี�้วไปอย้�่งรวดเรว็ม�ก โดย้เฉพ�ะชว่ง 5 ปหีลังั แลัะในอกี 10 

ปขี�้งหน�้ จัะเปน็ย้คุทำี�ก�้วไปไวอย้�่งกบัต้ดิจัรวด เหต้กุ�รณ์ใ์นโลักทำั�งด้�น

ก�รแข่งขันทำ�งเศรษฐกิจัแลัะก�รเกิดโรคระบ�ดร้�ย้แรง...สถึ�บันวิจััย้จัะ

ต้้องสร้�งคว�มส�ม�รถึของนักวิจััย้ แลัะระบบบริห�รง�นวิจััย้ของหน่วย้

ง�นให้ไปได้เร็ว ไปได้ทำัน แลัะไม่ต้กหลั่นในเทำคโนโลัย้ีทำี�มีคว�มสำ�คัญ” 

ดร.กอปร กฤต้ย้�กีรณ์

 ทำี�ปรึกษ�ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.
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ล�าดัำบถัดำมา คือ ความเสี่ยงที่มาจากความส�าเร็จขององค์กร เมื่อองค์กร              

มีผลสัมฤทธิ์ออกมา ท�าให้เริ่มเป็นที่รู้จักและเชื่อถือจากภายนอก ก็อาจจะถูกมอบหมาย

ภาระงานต่าง ๆ มากมายจากผู้มีส่วนไดำ้ส่วนเสีย ท�าให้องค์กรมีภาระงานมากข้ึนและ 

หลากหลายยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักวิจัยไม่สามารถคิดำและดำ�าเนินงานขนาดำใหญ่และใช้เวลา

มาก เพื่อให้มีงานเผยแพร่ออกมาต่อเนื่อง ซึ่งประเด็ำนนี้เป็นโจทย์ของผู้บริหารองค์กรใน

การสร้างสมดำุลเกี่ยวกับภาระงานขององค์กร  
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ทรัพยากรท่�ส�าคัญส�าหรับการด�าเนินงานของสถาบันวิจัย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

ทรัพยากรส�าคัญส�าหรับสถาบันวิจัย คือ ทรัพยากรมนุษย์ (human 

resources) เครื่องมือ (materials and machines) และ ทรัพยากรทางด้าน            

การเงิน (financial resources) ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดำยทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด 

คือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีศีลธรรมและจริยธรรม)

“ทำรัพย้�กรสำ�คัญสุด คือ คน โดย้เฉพ�ะหน่วย้ง�นทีำ�ขับเคลืั�อนด้วย้   

คว�มรู้อย้่�ง สวทำช.” 

ดร.ชฎ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุลั

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

ส�ย้ง�นพัฒน�กำ�ลัังคนทำ�งวิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ี

ภาพที่ 2 ทรัพยากรที่ส�าคัญส�าหรับการดำ�าเนินงานของสถาบันวิจัย

3 ทรัพยากร

ที่ส�าคัญ

ส�าหรับ

สถาบันวิจัย

ทรัพยากรมนุษย์ (human resources)

เครื่องมือ (materials and machines)

ทรัพยากรทางด้านการเงิน (financial resources)
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สถาบันวิจัยระดับประเทศ เชื่่น สวทชื่. หัวใจขององค์กร และสินทรัพย์ 

(asset) ส�าคัญขององค์กร คือ ทรัพยากรมนุษย์ (human resources) ซึ่งต้องการ

คนดำี คนเก่ง คนมีคุณภาพและศักยภาพ คนมีศลีธรรมและจริยธรรม โดำย สวทช. เป็น        

หน่วยงานของรฐัภายใต้ระบบราชการ จดัำตัง้ขึน้ ตาม พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แม้ สวทช. จะรับงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาล แต่ก็ต้องจัดำหา

รายไดำ้เองส่วนหนึ่งสำหรับการดำำเนินงาน การจะจัดำหาทั้งงบประมาณและรายไดำ้เข้ามา

ได้ำนัน้จำเปน็ตอ้งมผีลผลติ (output) ผลลพัธ ์(outcome) และผลกระทบ (impact) จาก

การดำำเนนิงานปรากฏแกภ่ายนอก ดำงันัน้จำเปน็ตอ้งอาศยันกัวจิยัทีด่ำแีละเกง่ และมกีรอบ

ความคิดำ (mindset) แบบนักวิชาการและผู้ประกอบการสมัยใหม่ สามารถมองเห็นภาพ

ว่าส่ิงที่กำลังวิจัยและพัฒนามีแนวทางการส่งมอบตลาดำ และทำให้เกิดำอุตสาหกรรมและ

ผลกระทบไดำ้อย่างไร 

สิ่งหนึ่งในการสะท้อนศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ คือ ศักยภาพในการหา

ทรพัยากรเงนิ ถา้องคก์รมคีนทีม่คีณุภาพ กจ็ะสามารถมองหาและดำงึเงนิเขา้มายงัองคก์ร 

เมื่อมีเงินก็จะต้องมีการบริหารจัดำการว่าจะดำำเนินการเรื่องใดำและอย่างไร ซึ่งต้องอาศัย

คนทีม่คีณุภาพ ขณะเดำยีวกนั เงนิเปน็ปจัจยัทำใหอ้งคก์รมีคน และมเีครือ่งมอืในการดำำเนนิ

งานวิจัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการดำำเนินงานของสถาบันวิจัย 

“คนทีำ�ทำั�งดีทำั�งเกง่ เปรยี้บเหมอืนเพชร เป็นของห�ย้�ก ไมพ่บไดทั้ำ�วไป ต้้อง

คน้ห� ห�พบแลัว้ กต็้อ้งเจัยี้ระไน ใหเ้ปลัง่แสง คอื พัฒน�ใหเ้ข�มศัีกย้ภ�พ 

ให้เข�มีเวทำีในก�รแสดงคว�มส�ม�รถึอย้่�งเต้็มทำี�”

ดร.เจันกฤษณ์์ คณ์�ธ�รณ์� 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

กำ�กับแลัะดูแลัเขต้นวัต้กรรมระเบีย้งเศรษฐกิจัพิเศษภ�คต้ะวันออก (EECi)
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การบรหิารคนเป็นท้ังศาสตร์และศลิป์ แนวทางการบรหิารคน คอื ควรให้อสิระ

คนท�างานในการคดิำและท�า โดำยใช้ทกัษะ ความรู ้และความสามารถของตนเอง ในทศิทาง

ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ และสอดำคล้องกับทิศทางองค์กร ขณะเดำียวกันก็ต้องพยายาม

เพิ่มศักยภาพ วิธีการหน่ึงคือการมอบหมายงานให้ท�า โดำยมีการให้ค�าแนะน�าปรึกษา 

นอกจากนี้ การบริหารคนจะต้องมีความจริงใจ การเปิดำโอกาสพูดำคุยและรับฟังอย่างตรง

ไปตรงมา โดำยเฉพาะการให้และรกัษาค�ามัน่สญัญาร่วมกนั การสร้างบรรยากาศและสภาพ

แวดำล้อมเพ่ือให้คนได้ำแสดำงและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที ่การให้โอกาสเมือ่ผดิำพลาดำ แต่ต้อง

เป็นการผิดำพลาดำที่สามารถแก้ไขไดำ้และต้องเกิดำการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง ซึ่งสะท้อนถึง

ความจ�าเป็นและความส�าคัญของการมีระบบพี่เลี้ยงที่คอยดูำแลและให้ค�าแนะน�าปรึกษา 

นอกจากบุคลากรในกลุ่มวิจัย องค์กรต้องสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรกลุ่มสนับสนุน

วจิยัดำว้ย เชน่ ทมีบริหารกลยทุธอ์งคก์ร  ทมีนโยบายและแผนงาน และทมีบรหิารงานวจิยั 

เพื่อการผลักดำันและการขับเคลื่อนทั้งระบบ

“ก�รบรหิ�รคน ใช้หลักั ใจัเข� ใจัเร� ใจัองคก์ร คอื พนกัง�น องคก์ร แลัะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย้ขององค์กร ซึ�งต้้องทำำ�อย้่�งสมดุลั ระบบก�รบริห�ร

คนทำี� สวทำช. มอียู้ ่ใช้ม�ต้รฐ�น  มีทำี�ปรกึษ� แลัะทำำ�ก�รเทีำย้บเคยี้งกับต้ลั�ด 

โดย้ใช้หลัักส�กลั”  

ดร.ลัด�วัลัย้์ กระแสร์ชลั 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. ส�ย้ง�นบริห�ร 

สวทชื่. มรีะบบหลักในการบริหารคน คอื ระบบการบรหิารผลการปฏบัิตงิาน 

(performance management) ซึ่งดำ�าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดำันให้ผลการ

ปฏบิตังิานขององค์กรบรรลเุป้าหมาย ด้ำวยการเชือ่มโยงผลการปฏบิตังิานในระดำบัองค์กร 

ระดำับฝ่าย จนถึงระดำับบุคคลเข้าดำ้วยกัน และ ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล          
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ภายใต้พ้ืนฐานของสมรรถนะ (competency based management) อีกท้ัง           

การบริหารคนในองค์กรขนาดำใหญ่ จ�าเป็นต้องมี core values หรือ ค่านิยมองค์กร          

ที่เป็นเหมือนกรอบความคิดหลัก หรือความเช่ืื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กร และ

ยังเป็นบรรทัดฐาน ในการก�าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรดำ้วย บุคลากร          

ต้องเข้าใจและใช้ core values เป็นหลกัในการดำ�าเนนิงาน ซึง่ สวทช. มค่ีานยิมหลกัทีย่ดึำ

เป็นฐานในการดำ�าเนินงาน (ดำ ูcore values ของ สวทช. ในหวัข้อ ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็)

ในการบริหารคน องค์กรควรมีแผนปฏิบัติการ (action plan) การบริหาร

บคุลากรเชงิลึกแบบลงรายละเอยีดำ (insight) ทกุมติิ แบบรายบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการ

ดำแูลและแกไ้ขปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาทรพัยากรบุคคล อกีทัง้องคก์รจะตอ้งพฒันา

กระบวนการจัดำการองค์ความรู้ เพื่อเปลี่ยนความรู้สำคัญท่ีฝังในบุคลากรให้เป็นความรู้

ขององค์กรให้ไดำ้มากท่ีสุดำ เพ่ือลดำผลกระทบโดำยเฉพาะกรณีบุคลากรเกษียณอายุงาน          

ลาออก หรือย้ายต�าแหน่งงาน

“Action plan ก�รบริห�รทำรัพย้�กรบุคคลัของศูนย้์เทำคโนโลัย้ี

อิเลั็กทำรอนิกส์แลัะคอมพิวเต้อร์แห่งช�ต้ิ คือ ก�รทำำ� insight พนักง�น

ร�ย้บคุคลั เชน่ ชวีติ้เปน็อย่้�งไร เงนิเดอืนเท่ำ�ไหร่ แลัะครอบครัวมปีญัห�

อะไร โดย้ ฝ่�ย้กลัยุ้ทำธ์บุคคลัแลัะพัฒน�องค์กร รับหน้�ทีำ�สำ�รวจั มีก�ร

สัมภ�ษณ์์กลัุ่มวิจััย้ หัวหน้�ง�น แลัะนักวิจััย้โดย้ต้รง โดย้ทำำ�ม�ประม�ณ์ 

2 ปี แลั้วก็ทำำ� execution plan ทำี�จัะแก้ปัญห�ร�ย้บุคคลัอย้่�งไร จั�กนั�น

เชื�อมโย้งเข้�กับกลัไกระบบประเมินผลัก�รปฏิบัต้ิง�นแลัะแผนพัฒน�

บุคลั�กร (Individual Action and Development Plan: IADP)” 

ดร.ชัย้ วุฒิวิวัฒน์ชัย้  

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีอิเลั็กทำรอนิกส์แลัะคอมพิวเต้อร์แห่งช�ต้ิ
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ทรัพยากรส�าคัญล�าดับถัดมา คือ เครื่องมือ (materials and machines) 

ที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์การท�างานวิจัย สวทช. พยายามบริหารจัดำการ         

เครื่องมือในการท�างานวิจัย ต้ังแต่การจัดำล�าดำบัในการซือ้เครือ่งมอืท่ีมคีวามส�าคัญสงูและ

สามารถใช้งานร่วมกนั เมือ่จัดำซือ้เครือ่งมอื มาแล้วกจ็ะต้องใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ

และคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุดำ โดำยเน้นการใช้งานร่วมกัน มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ

รวบรวมข้อมูลรายการเครื่องมือ ส�าหรับผู้สนใจใช้งานเครื่องมือสามารถค้นหาข้อมูลและ

ติดำต่อขอใช้งาน และมีการเปิดำบริการวิเคราะห์ทดำสอบให้กับหน่วยงานภายนอก การใช้

ประโยชน์เครือ่งมอืทีจั่ดำซือ้จัดำหามา และการใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากรภายในองค์กร

ในการบริการวิเคราะห์ผลการทดำสอบนอกเหนือจากแค่การวัดำผลจากเครื่องมือ จุดำนี้        

จะช่วยให้หน่วยงานสามารถเพิม่มลูค่าของการบรกิารได้ำมากขึน้ ผูใ้ช้บรกิารได้ำผลวิเคราะห์

เพื่อสามารถน�าไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้หน่วยงานผู้ให้บริการเครื่องมือ

และบริการวเิคราะห์ผลการทดำสอบกส็ามารถน�าประเดำน็ปัญหาทีพ่บจากผลการวเิคราะห์

มาพิจารณาเป็นโจทย์วิจัย และอาจน�าไปสู่การท�าวิจัยร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ทรพัยากรทางด้านการเงนิ (financial resources) เป็นอกีหนึง่ทรพัยากรที่

ส�าคัญ สถาบันวิจัยจะต้องมองหาและแข่งขันเพื่อดำึงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง

ต่าง ๆ  เพือ่น�ามาใช้ในการดำ�าเนินงาน นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดำนิทีไ่ด้ำรบัการจดัำสรร 

ซึ่งงบประมาณการดำ�าเนินงานที่มีจ�ากัดำ เป็นความท้าทายที่หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ประสบ 

ทางออกหนึง่คอืการร่วมมือกบัหน่วยงานพนัธมติร เพือ่ใช้ทรพัยากรร่วมกนั โดำยการพฒันา

เป้าหมายและวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากน้ี บุคลากรภายในหน่วยงานก็

จ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ โดำยเลือกในสิ่งที่ส�าคัญ และลดำในสิ่งที่ไม่

จ�าเป็นออกไป 
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ตัวช่้วัดและการวัดผลความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ของสถาบันวิจัย

ตัวชี้วัดำความส�าเร็จของการดำ�าเนินงานของสถาบันวิจัย ช่วยสะท้อนความ

สามารถในการดำ�าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงที่ดีำยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีตัว

ชีวั้ดำหลายตวัถกูกล่าวถงึ เหตผุลส�าคญัหนึง่เนือ่งจากสถาบนัวจิยัจ�าเป็นต้องตอบโจทย์ใน

หลายมิติและหลายระดำับ อย่างไรก็ตาม มีการสะท้อนว่า นิยามค�าว่า “ความส�าเร็จ” 

จำเป็นต้องพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร สำหรับวัตถุประสงค์ของการ

จัดำตั้ง สวทช. ถูกระบุชัดำใน พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 (อ่าน

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฯ ในหัวข้อ หลักคิดำสำคัญในการบริหารงาน สวทช. ตั้งแต่อดำีต 

จนถึงปัจจุบัน)

ตัวช้ีื่วัดส�าคัญเพ่ือวัดความส�าเร็จ ในการด�าเนินงานของสถาบันวิจัย คือ 

ผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบ ซ่ึงต้องมองเป็นความร้อยเรยีง เช่ือมโยง และสมัพันธ์กนั 

คือ ผลผลิตจากการวิจัยสู่ผลลัพธ์หรือการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง จนก่อให้เกิดำ

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม ทั้งนี้ตัวชื่ี้วัดที่ถูกกล่าวถึงมากข้ึนในระยะหลัง คือ 

ผลกระทบ 

ภาพที่ 3 ตัวชี้วัดำความส�าเร็จของการดำ�าเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัย

ผลผลติ
Output

ผลลพัธ์
Outcome

ผลกระทบ
Impact
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ตัวชี้วัดำในมุมผลผลิตที่มีการกล่าวถึง คือ ผลงานตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานและ

องค์ความรู้ของนักวิจัยและสถาบัน เพื่อเป็นที่รู้จัก โดำยมีการเสนอความเห็นว่าการจะ

สะท้อนความเชี่ยวชาญจากผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อยต้องมีผลงานตีพิมพ์ในเรื่องนั้นไม่ 

ต่ำกว่า 5 เรื่องอย่างต่อเนื่อง ยังมีการกล่าวถึงผลงานประเภทต้นแบบ อนุสิทธิบัตรและ

สิทธิบัตร เนื่องจากจำเป็นต่อการทำธุรกิจ ดำังน้ันจึงสรุปตัวชื่ี้วัดมุมผลผลิตของ

สถาบันวจิยั คอื 3P ประกอบด้วย ผลงานตีพมิพ ์(publication) ตน้แบบ (prototype) 

และสิทธิบัตร (patent)

ผลกระทบ (impact) หมายความถึง การที่ผลงานวิจัยและพัฒนาถูกน�าไปใช้

ประโยชน์และสร้างผลกระทบต่อผูใ้ช้และประเทศ ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ และ/หรอื เชงิสงัคม 

ตวัอย่างผลกระทบเชงิเศรษฐกจิ เช่น จ�านวนเงินรายได้ำ (income) ทีเ่กดิำขึน้จากเทคโนโลยี

และทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. จ�านวนอุตสาหกรรมใหม่หรือบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี

ใหม่ที่ สวทช. ร่วมสร้างกับเอกชน การท�าให้ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการสามารถขาย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการไดำ้เพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ

สามารถลดำต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การเพิ่มขีดำความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ การสร้างความสามารถของประเทศให้เขม้แขง็ข้ึน ดำว้ยการยกความสามารถของ

ผูป้ระกอบการ ตวัอย่างผลกระทบเชงิสงัคม เชน่ การทำใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัมคีณุภาพ

ชวิีตทีด่ำขีึน้ และการทำใหช้มุชนมคีวามเปน็อยูท่ีด่ำขีึน้ ดงันัน้จงึสรปุตวัชื่ีว้ดัสำคญั คอื 3I 

ได้แก่ ผลกระทบ (impact) รายได้ (income) และการลงทุน (investment)

แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560-2564 ของ สวทช. ไดำ้ก�าหนดำเป้าหมายการ

ดำ�าเนนิงาน คอื ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศจากผลงานด้ำานวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ไดำ้จริง 5 เท่าของค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยต่อปีของ สวทช. ปีงบประมาณ 2560-2564 และการลงทุนในกิจกรรมดำ้าน วทน. 

ของภาคการผลติ ภาคบรกิาร และภาคเกษตรกรรม 2 เท่าของการลงทนุปี 2559 (อ้างอิง 

แผนกลยทุธ์ สวทช. ฉบบัที ่6 งบประมาณ (2560-2564) ที ่https://www.nstda.or.th/

home/nstda_post/nstda-strategy-6) 
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นอกจากนี ้มกีารกลา่วถงึตวัช้ีื่วัดเชื่งินามธรรม ในมมุชื่ือ่เสยีง การเปน็ทีย่อมรบั 

และความเชื่ื่อถือจากภายนอก เช่น การไดำ้รับรางวัล การไดำ้รับการอ้างอิงถึง (citation) 

และการไดำ้รับมอบหมายให้ช่วยดำำเนินภารกิจในระดำับประเทศ โดำยการประเมินตัวชี้วัดำ

เชิงนามธรรมนี้อาจสำรวจไดำ้จากหลากหลายกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสื่อมวลชน 

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน กลุ่มสถาบันวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่ม              

ผู้ก่อตั้งหน่วยงาน คือ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดำูแลสถาบันวิจัยนั้น ๆ

“ต้ัวชี�วัดของ สวทำช. บอกไว้อย้่�งชัดเจัน ถึ้�เอ�เส�หลัักทำี�ผู้อำ�นวย้ก�ร 

สวทำช. ดร.ณ์รงค์ ศิริเลัิศวรกุลั สื�อส�รในเรื�องของหลัักก�รของ สวทำช. 

คือ 1. Impact หรือ ก�รสร้�งผลักระทำบทำี�เกิดขึ�นจั�กก�รดำ�เนินง�นของ 

สวทำช. ในเชงิเศรษฐกจิั คว�มส�ม�รถึในก�รแขง่ขนั สังคม คณุ์ภ�พชวีติ้ 

แลัะสิ�งแวดลั้อม 2. Visibility หรือ เกิดก�รรับรู้ถึึงคว�มส�ม�รถึของ 

สวทำช. ในระดับประเทำศ ระดับภูมิภ�ค แลัะระดับโลัก 3. Relevance หรือ 

ก�รเชื�อมโย้งกับยุ้ทำธศ�สต้ร์ประเทำศ ผลัักดันประเทำศไปสู่เศรษฐกิจัฐ�น

นวัต้กรรม แลัะเต้รีย้มคนไทำย้สู่ศต้วรรษทำี� 21 แลัะ 4. Excellence หรือ   

ก�รสร้�งแก่นคว�มรู้ แก่นคว�มเก่ง ก�รสร้�งสรรค์จั�กคว�มเชี�ย้วช�ญ

แลัะคว�มส�ม�รถึของบุคลั�กร สวทำช. ทำี�นำ�ไปสู่ก�รต้่อย้อด ขย้�ย้ผลั     

แลัะก�รใช้ประโย้ชน์ให้ทำันต้่อก�รเปลัี�ย้นแปลัง” 

ดร.วรรณ์ี ฉินศิริกุลั

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์น�โนเทำคโนโลัย้ีแห่งช�ต้ิ
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“สิทำธิบตั้รแลัะบทำคว�มวชิ�ก�รคอืผลัผลัติ้ (output) ทำี�ใชด้แูลัก�รพัฒน�

จั�กข้�งใน ส่วนผลัลััพธ์ (outcome) ต้้องได้รับก�รคิดต้ลัอดเวลั� แลัะ 

มกี�รกำ�หนดนโย้บ�ย้แลัะทำศิทำ�งทำี�จัะนำ�ไปสู่ผลัลัพัธข์�้งหน�้ ฉะนั�น สวทำช. 

ทำำ� 2-3 อย้่�ง คือ กำ�หนดต้ัวชี�วัดคว�มสำ�เร็จั (KPI) ให้คนแลัะองค์กร

ภ�ย้ในมีเป้�แลัะคอย้ระวังว่� KPI ทำำ�ให้ผลัทำี�ได้ออกไปข้�งนอกดีทำี�สุด  

ส่วน KPI ภ�ย้นอกทำี� สวทำช. พย้�ย้�มทำำ�คือก�รประเมินผลักระทำบทำี� 

เกิดขึ�นจั�กผลัผลัิต้” 

รศ.ดร.ศักรินทำร์ ภูมิรัต้น

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2547 - 2553)

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พ        

แห่งช�ต้ิ (พ.ศ. 2535 - 2542)
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ภาพที่ 4 ปัจจัยความส�าเร็จในการดำ�าเนินงานของ สวทช.

ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดของ สวทชื่. คือ ก�าลังคน โดำย สวทช. มีการ

สร้างสมก�าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ โดำยเฉพาะนักวิจัย ตั้งแต่เริ่ม   

ก่อตั้ง สวทช. ต่อเน่ืองมาจนในปัจจุบัน ซึ่งเกิดำจากการลงทุนในการสร้างกำลังคนผ่าน

กลไกทุนรัฐบาลทางด้ำานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดำสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี หรือกระทรวงการอุดำมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใน

ปจัจบุนั  มนัีกเรยีนทุนซึง่สำเรจ็การศกึษาจากตา่งประเทศจำนวนมากเข้าทำงานท่ี สวทช. 

โดำยบคุคลสำคญัทีถ่กูกลา่วถงึในปัจจัยความสำเรจ็ "การพฒันากำลงัคน"  คอื รศ.ดำร.หรสิ 

สูตะบุตร ผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่แรกเริ่มในการประสานกับรัฐบาล และเสนอ 

การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งนักเรียนทุน

ไปศึกษาวิชาในสาขาที่ประเทศไทยขาดำแคลน ณ ต่างประเทศ 
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สวทช. ได้ำเพ่ิมการท�างานเกีย่วกบันกัเรยีนทนุในข้ันตอนการคดัำเลอืกนกัเรยีนทุน

ก่อนไปศึกษาต่อ และระบบพี่เลี้ยงในขณะที่นักเรียนทุนก�าลังศึกษาในต่างประเทศ ดำ้วย

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาเรียนและหัวข้อวิจัยซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับงานท่ี 

สวทช. ดำำเนินการอยู่ ดำังนั้นเมื่อนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษากลับมาจะสามารถเข้ากับ

ระบบงานไดำ้ไม่ยาก อีกทั้งกลไกนี้ก็ช่วยเชื่อมโยงงานของ สวทช. กับ มหาวิทยาลัยที่มี 

ช่ือเสยีงอืน่ ๆ  ในตา่งประเทศ ไมเ่พยีงแตน่กัเรยีนทนุ ยงัมบีคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

และศักยภาพที่สนใจสมัครเข้ามาร่วมงานกับ สวทช. และ/หรือ สวทช. เชิญชวนมา 

ร่วมงาน 

“เรื�องก�รสร้�งคนมี ทำ่�นอ�จั�รย้์ หริส สูต้ะบุต้ร ทำี�มองก�รณ์์ไกลัม�ก      

ในก�รสร้�งบุคลั�กรส�ย้วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัยี้ ผ่�นโครงก�ร

นักเรีย้นทุำนรัฐบ�ลัด้�นวิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัยี้ ผมสร้�งคนโดย้ 

ก�รใช้กลัไกของ ทำ่�นอ�จั�รย้์ หริส สูต้ะบุต้ร ซึ�งเร�รู้ว่�วันนี�เร�มีคนกี�คน          

คนเหลั�่นี�อ�ย้เุทำ�่ไหร ่จัะเกษีย้ณ์เมื�อไหร ่กว�่เร�จัะไดค้นม�ทำดแทำนใชเ้วลั�

สร�้ง 10 ป ีสร�้งเสรจ็ัไม่ใช่ว่�จัะทำำ�ง�นได้เลัย้กว่�จัะทำำ�ง�นแทำนคนเดมิได้

จัะต้้องใช้เวลั�สั�งสมประสบก�รณ์์อีก 5-10 ปี เพร�ะฉะนั�นก�รสร้�งคน

เป็นเรื�องของก�รว�งแผนในระย้ะย้�ว” 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจัเดช� 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีโลัหะแลัะวัสดุแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2550 - 2558)
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“สวทำช. โชคดทีำี�ไดผู้ร้ว่มง�นทำี�มีคว�มส�ม�รถึสูง ทำั�ง นกัเรยี้นทำนุ คนทำี�ม�

สมัครเอง แลัะคนทำี� สวทำช. ไปชวนม� ในช่วงต้น้กต็้ั�งต้น้ไดอ้ย้�่งด ีกม็บี�รมี 

ชื�อเสีย้งเกิดขึ�น ก็มีคนดี ๆ  อย้�กม�ร่วมง�นด้วย้ เป็นคว�มดีต้่อคว�มดี” 

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2534 - 2541)  

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ  

(พ.ศ. 2528 - 2534)

เมือ่คนเข้าสูอ่งค์กร สวทช. ใช้ระบบการบริหารผลการปฏบิตังิาน (performance 

management) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้พื้นฐานของสมรรถนะ 

(competency based management) ในการก�ากับ ดำแูล และบรหิารผลการปฏบิตังิาน       

ของบุคลากร ซึ่งเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถ ศักยภาพ และ

สมรรถนะจริง อีกทั้งมีการปลูกฝังเรื่องธรรมาภิบาล (governance) และค่านิยมองค์กร 

(core values) ท่ีเป็นเสมอืนกรอบความคดิำหลกัและบรรทดัำฐานในการก�าหนดำพฤตกิรรม

ของบุคลากรในองค์กร ซึ่ง สวทช. มีค่านิยมหลักที่ยึดำเป็นฐานในการดำ�าเนินงาน คือ         

N-S-T-D-A 

1. Nation First การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เห็นถึงผล

ประโยชน์ของส่วนรวม มจิีตส�านึกและความรับผดิำชอบต่อสงัคม และมคีวาม

เสียสละ 

2. Science & Technology Excellence การมุ่งเน้นในการสร้างความ         

เป็นเลิศในสิ่งที่ท�า และศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดำความคิดำสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

3. Teamwork การทำงานร่วมกันเป็นทีม 
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4. Deliverability ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ไดำ้ตามคำมั่น

สัญญา 

5. Accountability & Integrity ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และความ

โปร่งใส

สวทช. พยายามพัฒนากลไกในการดูำแลและพัฒนากำลังคนอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมมากทีสุ่ดำ เพือ่เก็บเกีย่วและใช้ประโยชน์ทีเ่กิดำขึน้จากการลงทุนในการสร้างกำลัง

คน โดำยต้องให้บคุลากรสามารถปลดำปล่อยความสามารถและใช้ศกัยภาพอย่างเต็มที ่และ

พัฒนาศักยภาพที่ออกไปเติบโตที่อื่นไดำ้ 

“สวทำช. มีกลัไกก�รบริห�รทำรัพย้�กรบุคคลัค่อนข้�งดี ส�ม�รถึสื�อส�ร    

ลังไปในหน่วย้ง�นเพื�อให้เกิดคว�มเข้�ใจัแลัะเห็นร่วมทำี�จัะนำ�พ�องค์กร    

ก�้วไปข�้งหน�้ ก�รดแูลัคนเปน็เรื�องลัะเอยี้ดออ่นม�ก ต้อ้งใหแ้นใ่จัว�่มคีว�ม 

สมดลุัแลัะพอเหม�ะพอดี ต้้องดูแลัคนใหส้�ม�รถึปลัดปล่ัอย้คว�มส�ม�รถึ

แลัะมส่ีวนรว่ม เจัรญิก�้วหน�้ในง�นทีำ�มอบหม�ย้ แลัะทำำ�ง�นสอดคล้ัองกับ

เป้�หม�ย้เพื�อประเทำศช�ต้ิ ฉะนั�นต้้องมีกลัไกก�รดูแลัคนทำี�ดีแลัะมี                

ผู้เชี�ย้วช�ญเข้�ม�ดูแลั ซึ�ง สวทำช. ก็มีมืออ�ชีพเข้�ม�ทำำ�ง�นด้�นนี�อย้่�ง

ต้่อเนื�อง ในกลัไกก�รดูแลัคน สิ�งสำ�คัญ คือ คว�มสมดุลัระหว่�งก�ร         

มอบหม�ย้หน้�ทำี� ก�รให้ร�งวัลั ก�รดูแลัแลัะเอ�ใจัใส่ รวมถึึงก�รมีคว�ม

เอื�ออ�ทำรต้่อกันในก�รทำำ�ง�น” 

รศ.ดร.ศักรินทำร์ ภูมิรัต้น 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2547 - 2553)

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พ        

แห่งช�ต้ิ (พ.ศ. 2535 - 2542)
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การท�างานไม่สามารถท�าไดำ้ดำ้วยตนเองล�าพัง เนื่องจากแต่ละคน กลุ่มคน หรือ

หน่วยงานมีความเช่ียวชาญ จุดำแข็ง หรือทรัพยากรที่แตกต่างกัน ดำังนั้นการท�างานต้อง

อาศัยความร่วมมือของคน กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาหนุนเสริมก�าลังกัน 

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน สวทชื่. ได้รับความร่วมมือและชื่่วยเหลือจากบุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในฐานะพันธมิตรท่ีดี ส่วนหนึ่งเนื่องจาก          

การช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ยกตัวอย่าง การจัดำตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) สวทช.    

ได้ำรับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการสนับสนุนข้อมูล และมี 

การทำงานรว่มกนัแบบขา้มฟงักช์นั  (cross function) ทัง้ภายใน สวทช. หนว่ยงานภายใน

และภายนอกกระทรวงการอุดำมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงภาครัฐ

และเอกชน

ปัจจัยความส�าเร็จล�าดัำบถัดำมา คือ ผู ้บริหาร สวทชื่. มีความเป็นผู ้น�า 

(leadership) เปิดใจกว้างรับฟังและยอมรับความเห็น (open mind) ยกตัวอย่าง 

สวทช. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกที่ลุกขึ้นมาเริ่มต้นศึกษาและดำำเนินงานมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพภายในองค์กร ที่ไดำ้รับการรับรอง ISO 9002 (ในขณะนั้น) ซึ่งมีเพียง

โรงงานอตุสาหกรรมทีใ่หค้วามสนใจ อกีทัง้ สวทช. ไดำใ้หก้ารสนบัสนนุเรือ่งนีแ้กภ่าคเอกชน 

การดำำเนินการนี้ไดำ้รับการเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหาร สวทช. ในยุคนั้น ที่เห็นว่า 

ISO 9000 เป็นมาตรฐานการจัดำการคุณภาพใช้ไดำ้กับทุกองค์กร ซึ่ง ISO 9000 เป็นฐาน

ของการทำงานจนกระทัง่ในปัจจุบนัของ สวทช. รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนจำนวนมาก

47



“ก�รทำำ�ง�นร่วมกันกับทำีมง�นทำี� สวทำช. เร�เต้ิบโต้ไปด้วย้กัน มีลัักษณ์ะ

พึ�งพ�แลัะไปดว้ย้กนั ไมว่�่จัะเป็นง�นวจิัยั้หรอืง�นบรหิ�ร...วธิกี�รทำำ�ง�นมี

คว�มเชื�อว่� แม้ต้นเองจัะอ�ยุ้ม�กแต้่คิดว่�เป็นเพื�อนร่วมง�น ไม่ได้ถึือส�

ว่�ต้นเองอ�วุโสกว่�...ทำำ�ง�นร่วมกัน ถึือเป็นเพื�อนกัน แลักเปลัี�ย้นคว�มรู้

ร่วมกัน คุณ์โต้ ผมโต้” 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชย้พงษ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2541 - 2547)

แลัะอดตี้ผูอ้ำ�นวย้ก�รศูนย้เ์ทำคโนโลัยี้อเิลัก็ทำรอนกิส์แลัะคอมพิวเต้อรแ์หง่ช�ติ้

(พ.ศ. 2529 - 2541)

ปัจจัยความส�าเร็จข้อต่อมา คือ ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ครอบคลุมถึง 

กฎหมายการก่อตั้งหน่วยงาน องค์กรก�ากับดำูแลหน่วยงาน โครงสร้างทางการเงินส�าหรับ

การดำำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดัำบสูงของหน่วยงาน และ

ระบบบริหารคุณภาพและความเสีย่ง กล่าวคือ พ.ร.บ. พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2534  ที่ระบุเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง สวทช. ไว้อย่างชัดำเจน  

โดำยเฉพาะความต้องการผลักดำันความก้าวหน้าของประเทศ ดำ้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ถัดำมาคือ การมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(กวทช.) ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการอุดำมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม ในปัจจุบนั) เป็นประธาน อกีทัง้ 

มกีารคดัำสรรและแตง่ตัง้ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกับงานวิจยั และการผลักดำนังาน

ดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นผู้แทนภาครัฐและเอกชน  

โดำย กวทช. ทำหน้าทีพ่จิารณา ดำแูล และกำกับการบริหารและการดำำเนินงานของ สวทช. 

เช่น นโยบายแผนยุทธศาสตร์ และการแต่งตั้งผู้บริหาร 
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นอกจากนี้ ความคิดำที่ก้าวหน้าในเรื่องโครงสร้างการเงินส�าหรับการดำ�าเนินงาน

ของ สวทช. ซึง่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพ.ศ. 2534 ทีก่�าหนดำ

ให้มีลักษณะเป็นกองทุน ท�าให้เกิดำความคล่องตัวในการบริหารการเงินส�าหรับงานวิจัย 

โดำยเฉพาะการวิจัยที่ต้องใช้เวลาดำำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ถัดำมาคือ กระบวนการสรรหา

ผู้บริหารระดำับสูงของ สวทช. ซึ่งใช้ระบบสรรหาและมีกรรมการสรรหา ลำดำับสุดำท้ายคือ 

ระบบบริหารคุณภาพและความเสี่ยง ซึ่ง สวทช. จริงจังในการดำำเนินงานเกี่ยวกับระบบ

บรหิารงานคณุภาพทีไ่ดำม้าตรฐานสากล ทำใหก้ระบวนการทำงานของ สวทช. เดำนิไปอยา่ง

มีคุณภาพ รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดำความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์การดำำเนินงานของ สวทช. 

สวทช. ยงัได้ำก�าหนดำแนวทางการท�างานวจิยัให้ได้ำคณุภาพและไปในทศิทางทีถ่กู

ต้องและเหมาะสม ขัน้ตอนการบรหิารทีเ่ป็นระบบ ขัน้ตอนการเสนอโครงการวจิยัซึง่ต้อง

มีการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยก่อนจะอนุมัติ ระหว่างการดำำเนินงานวิจัยก็ต้องมี

การติดำตามคุณภาพ จนกระทั่งการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ส่งมอบ รวมถึงระบบ 

Verification and Validation (V&V) สำหรับตรวจสอบและติดำตามคุณภาพงานวิจัย 

ดำร.กอปร กฤตยากรีณ ท่ีปรกึษาอาวโุสผูอ้�านวยการ สวทช. ได้ำเล่าถึงปัจจัยความ

ส�าเร็จของ สวทช. เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพองค์กร ดำังนี้

“สวทำช. เป็นองค์กรขน�ดใหญ่ มีปัจัจััย้แห่งคว�มสำ�เร็จัในเชิงบริห�ร

องค์กรหลั�ย้ข้อทำี�ควรกล่ั�วถึึง คือ 1. พ.ร.บ. พัฒน�วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะ

เทำคโนโลัย้แีห่งช�ติ้ พ.ศ. 2534 2. คณ์ะกรรมก�รพัฒน�วทิำย้�ศ�สต้ร์แลัะ

เทำคโนโลัย้ีแห่งช�ต้ิ (กวทำช.) 3. โครงสร้�งทำ�งก�รเงินในลัักษณ์ะกองทำุน 

4. กระบวนก�รสรรห�ผู้บริห�ร แลัะ 5. ระบบบริห�รคุณ์ภ�พแลัะคว�ม

เสี�ย้งขององค์กร

ข้อทีำ�หนึ�ง เริ�มต้้นตั้�งแต่้แนวคิดก�รจััดตั้�ง สวทำช. โดย้ผู้รู้แลัะผู้ทีำ�มีคว�ม

มุง่มั�นต้อ้งก�รผลักัดนัประเทำศใหก้�้วหน�้ดว้ย้วทิำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัยี้ 

ต้ั�งแต้่ รัฐบ�ลัน�ย้กรัฐมนต้รี อ�นันทำ์ ปันย้�รชุน สมัย้ทำี� 1 มี ดร.ไพจัิต้ร 
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เอื�อทำวีกุลั รัฐมนต้รีประจัำ�สำ�นักน�ย้กรัฐมนต้รี น�ย้สิปปนนทำ์ เกตุ้ทำัต้ 

รัฐมนต้รีว่�ก�รกระทำรวงอุต้ส�หกรรม น�ย้อ�ณั์ต้ิ อ�ภ�ภิรม รัฐมนต้รี

ว�่ก�รกระทำรวงเกษต้รแลัะสหกรณ์์ แลัะ ดร.สง�่ สรรพศรี รฐัมนต้รวี�่ก�ร

กระทำรวงวิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ี โดย้จััดให้มีก�รร่�ง พ.ร.บ. พัฒน�

วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ีแห่งช�ต้ิ พ.ศ. 2534 แลัะมีผู้บริห�ร สวทำช. 

ร่วมดำ�เนินก�รร่�ง พ.ร.บ.ฯ รวมถึึง ศ.ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ ศ.ดร.ไพรัช 

ธัชย้พงษ์ แลัะ รศ.ดร.หริส สูต้ะบุต้ร 

ข้อทีำ�สอง คือ ก�รมีองค์กรบริห�ร สวทำช. คือ คณ์ะกรรมก�รพัฒน�

วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัยี้แห่งช�ติ้ (กวทำช.) ซึ�งมีรัฐมนต้รีว่�ก�ร

กระทำรวงวิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ี เป็นประธ�น ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

เป็นเลัข�นุก�ร แลัะคณ์ะกรรมก�รจั�กภ�ครัฐแลัะภ�คเอกชนทำี�ได้รับก�ร

คัดสรรแลัะแต้่งต้ั�ง

ขอ้ทีำ�ส�ม คอื ก�รมโีครงสร�้งทำ�งก�รเงนิในลัักษณ์ะกองทุำน ทำำ�ใหม้คีว�ม

คลัอ่งตั้วในก�รบรหิ�รจััดก�ร โดย้เฉพ�ะสำ�หรบัก�รดำ�เนนิง�นวจัิัย้ทีำ�ต้อ้ง

ใชเ้วลั�ดำ�เนินง�นต่้อเนื�อง อกีทัำ�งมอีนกุรรมก�รบรหิ�รกองทุำน แลัะหนว่ย้

ง�นทำี�เกี�ย้วขอ้ง คอื สำ�นกังบประม�ณ์ แลัะ สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจัแลัะ

สังคมแห่งช�ต้ิ ร่วมต้รวจัสอบแลัะดูแลั 

ข้อทีำ�สี� คือ ก�รสรรห�ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. แลัะ ศูนย้์วิจััย้ โดย้ใช้ระบบ

สรรห�แลัะตั้�งกรรมก�รสรรห�เพื�อคัดเลืัอกผู้ทำี�มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถึ 

แลัะคว�มมุ่งมั�นต้ั�งใจัในก�รทำำ�ง�น

ข้อสุดทำ้�ย้ คือ ก�รมีระบบบริห�รคุณ์ภ�พแลัะจััดก�รคว�มเสี�ย้งของ

องคก์ร ทีำ�ลังมือปฏบัิติ้อย้�่งจัรงิจัังแลัะต่้อเนื�อง ทำำ�ใหก้ระบวนก�รทำำ�ง�น

ของทำั�งองค์กรดำ�เนินไปอย้่�งมีคุณ์ภ�พ

ดร.กอปร กฤต้ย้�กีรณ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.
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สวทช. มีพลวัต  (dynamic) มีการปรับตัว และไม่หยุดนิ่งตามโจทย์ของ 

สังคมและประเทศที่เกิดำขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ตลอดำเวลา 30 ปีที่ผ่านมา สวทช.  

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดำการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามเหตุการณ์ท่ี

เปลีย่นแปลงไป เช่น ในช่วง 10 ปีแรก มีการบริหารจัดำการองค์กรในลักษณะไซโล (silo) 

หรือ การทำงานแบบแยกส่วนของศูนย์วิจัย ในช่วงถัดำมามีการบริหารจัดำการงานวิจัย       

ในลกัษณะของคลสัเตอร ์(program-base) และการบรหิารจดัำการโครงสรา้งองคก์รแบบ

เมทริกซ์ (matrix organization) ต่อมามีการจัดำต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง  

ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการประเทศในปัจจุบัน 

และกลุม่งานโครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ ซึง่รองรบัการใหบ้รกิารวเิคราะห์

ทดำสอบดำ้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และการตรวจประเมินให้การรับรองท่ีไดำ้

มาตรฐานสากล เพื่อต่อยอดำสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนและภาค

อุตสาหกรรม

“ช่วงต้้น สวทำช. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นงบประม�ณ์จั�กรัฐเป็นส่วนใหญ่ 

แต้่ภ�คเอกชนก็ม�ร่วมด้วย้ต้ั�งแต้่ต้้น สวทำช. เหมือนเป็นผู้บุกเบิกหน่วย้

ง�นทำี�ได้รับเงินงบประม�ณ์แบบงบอุดหนุน ซึ�งมีน้อย้ม�กในช่วงเวลั�นั�น 

สวทำช. แทำบเป็นหน่วย้ง�นเดีย้วทำ�งด้�นวิจััย้แลัะพัฒน�ทำี�ได้รับงบ

สนับสนุนแบบนี� ซึ�งช่วย้ให้ สวทำช. มีคว�มคลั่องต้ัวพอในก�รทำำ�ง�นทำี�รับ

ผิดชอบ มีระบบบริห�รบุคลั�กรทำี�มีคว�มคลั่องต้ัวแต้่ก็รัดกุม แลัะเป็นไป

ต้�มเกณ์ฑ์” 

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2534 - 2541)

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พ        

แห่งช�ต้ิ (พ.ศ. 2528 - 2534)
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ปัจจัยความส�าเร็จล�าดำับถัดำมา คือ การมีกรอบความคิดของการคิดล่วงหน้า

และก้าวหน้า (one step ahead) ของผู้บริหารและนักวิจัยของ สวทช. ทั้งในมุมบริหาร

จัดำการงานวิจัยและพัฒนา มุมผลงานวิจัยและพัฒนา และมุมที่ช่วยผลักดำันงานวิจัยและ

พัฒนาต่อยอดำสู่การใช้ประโยชน์จริง

“ก�รมีกรอบคว�มคิด (mindset) ทำี�เรีย้กว่� one step ahead คือ ต้้อง

คิดก่อนล่ัวงหน้�แลัะเห็นอน�คต้ก่อนคนอื�น เร�ต้้องกรุย้ทำ�งให้ประเทำศ 

ง�นทีำ� สวทำช. ทำำ� มกัจัะเปน็สิ�งรเิริ�มใหม ่เชน่ เนคเทำคเปน็หนว่ย้ง�นทำี�แสดง

ให้เห็นถึึงคว�มสำ�คัญของก�รใช้อินเทำอร์เน็ต้ (internet) จันกระทำั�งเกิด

เปน็ บรษัิทำ อนิเทำอรเ์นต็้ประเทำศไทำย้ จัำ�กัด (มห�ชน) หรอื INet ในปจััจับุนั 

ไบโอเทำคจััดต้ั�งห้องปฏิบัต้ิก�ร DNA Technology (DNATEC) ซึ�งให้

บริก�รต้รวจัวิเคร�ะห์ด้�น DNA แห่งแรกในประเทำศไทำย้ สวทำช. ต้ั�ง

โครงก�รระบบเครอืข�่ย้เพื�อก�รจัดัก�รทำรพัย้�กรนำ��แหง่ประเทำศไทำย้ ซึ�ง

ปัจัจัุบัน spin off จั�ก สวทำช. เป็น สถึ�บันส�รสนเทำศทำรัพย้�กรนำ�� 

(องค์ก�รมห�ชน) (สสน.) แลัะมีอีกหลั�ย้หน่วย้ง�นทำี�ต้ั�งไข่ภ�ย้ใน สวทำช. 

กอ่นทีำ�จัะเต้บิโต้แลัะ spin off ออกเปน็หนว่ย้ง�นทำี�เขม้แขง็ เพื�อรว่มสร�้ง

ระบบนิเวศในก�รพัฒน�วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัยี้ของประเทำศในเวลั�

ต้่อม�”

ดร.ลัด�วัลัย้์ กระแสร์ชลั

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. ส�ย้ง�นบริห�ร 
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“ก�รเลัือกส�ข�ของวิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ีทำี� สวทำช. จัะทำำ�ง�นวิจััย้

แลัะพัฒน�ต้ั�งแต้่แรกต้ั�งหน่วย้ง�น คือ ไบโอเทำค, เอ็มเทำค, เนคเทำค  

นักวิทำย้�ศ�สต้ร์รุ่นพี�ของเร�ทำ่�นส�ย้ต้�ไกลั แลัะเลัือกส�ข�เหลั่�นี�ว�งไว้ 

เนื�องจั�กเป็นส�ข�ทีำ�ต้รงกับคว�มต้้องก�รของประเทำศแลัะอยู้่ในระดับทำี�

เร�ทำำ�ง�นได้ อันนี�รุ่นแรกตั้�งแต้่ ศ.ดร.ย้งยุ้ทำธ์ ยุ้ทำธวงศ์ รศ.ดร.หริส           

สูต้ะบุต้ร ศ.ดร.ไพรัช ธัชย้พงษ์ ต้้องมองว่�เป็นปัจัจััย้สำ�คัญ เร�เลัือก

ส�ข�ทำี�ต้รงคว�มต้อ้งก�ร เหม�ะสมกบัสถึ�นก�รณ์์ แลัะไมห่ลั�กหลั�ย้จัน

เกินไป ช่วย้ให้ สวทำช. สร้�งง�นได้แลัะต้่อเนื�อง ซึ�งย้ังต้ิดต้�มพัฒน�ก�ร

ของเทำคโนโลัย้ี ต้อนหลัังมีเรื�องน�โนเทำคโนโลัย้ี เร�จัึงต้ั�ง น�โนเทำค ขึ�น” 

ดร.กอปร กฤต้ย้�กีรณ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.

ตลอดำระยะเวลาการดำ�าเนินงานจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดำรับกับ

ปัจจัยที่มีการเปล่ียนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดำ�าเนินงานของ สวทช. ซึ่งน�ามาสู่

ประเดำ็น การจัดำการการเปลี่ยนแปลง (change management) ทั้งนี้ กลไกส�าคัญที่น�า

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ การส่ือสาร มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดำคุย 

และอธบิายส่ิงทีต้่องการให้เกดิำการเปลีย่นแปลงแก่ทกุคนทีเ่กีย่วข้องและได้ำรบัผลกระทบ 

โดำยการสือ่สารมวีตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้องในสิง่เดำยีวกนั

ร่วมกัน 

ต่อเนื่องจากความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำ�าเนินงานขององค์กร 

ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกิดำข้ึนได้ำ คือ การมีแชื่มป์เป้�ยน 

(champion) หมายถึง การมีผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหัวหน้าโครงการ ที่มี 

ความจริงจัง พร้อมบุกและลุยในทุกสถานการณ์ และมีส่วนร่วมอย่างมาก ในการดำำเนิน

การผลักดำันและขับเคลื่อนให้เกิดำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น ๆ 
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มุมมองและความเห็นต่อค�าว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง”
เมือ่กล่าวถงึค�าว่า “ผลงานวจิยัขึน้หิง้” มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจว่า 

ผลงานวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1. ผลงานวิจัยที่สามารถขึ้นห้างเพื่อ

น�าไปสู่การใชื่้งานและใชื่้ประโยชื่น์ 2. ผลงานวิจัยที่เป็นการหาองค์ความรู้พ้ืนฐาน    

เพือ่น�าไปใช้ื่ประโยชื่น์ต่อได้ ซึง่ต้องวางบนหิง้ระยะหนึง่เพือ่รอคนมาหยบิลงจากหิง้ และ 

3. ผลงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งถาวร หรือ ผลงานวิจัยที่ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใดำไดำ้ 

เนื่องจากเป็นผลงานวิจัยที่ไม่มีอะไรใหม่ หรือเมื่อผลงานเสร็จ ก็ล้าสมัย ไม่ทันใช้งาน

ผลงานวิจัยท่ีมีประโยชื่น์บางครั้งไม่ได้วิ่งเข้าสู่การใชื่้ประโยชื่น์แบบเส้นตรง 

ต้องวางอยู่บนหิ้งระยะหนึ่ง เช่น ยาที่ใช้รักษาโรคอยู่ในปัจจุบัน เคยอยู่บนหิ้งหลายปี    

จนวันหนึ่งมีนักวิจัยอีกคนหรืออีกกลุ่มมาพบแล้วน�ามาศึกษา พัฒนาปรับปรุง และใช้

ประโยชน์ไดำ้ ผลงานวิจัยขึ้นหิ้งกลุ่มนี้จัดเป็น การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ 

fundamental research) เป็นผลงานวิจัยที่เป็นการหาองค์ความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือให้

เกิดำความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไดำ้เมื่อถึงเวลาเหมาะสม

นอกจากน้ี ในมมุมองเกีย่วกับช่วงเวลาของการพฒันา (state of development) 

งานดำ้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยนั้น ช่วงเวลาหนึ่งจะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ และ

สะสมความเชี่ยวชาญ แล้วจึงจะสามารถนำความเชี่ยวชาญนี้ไปพัฒนาเป็นต้นแบบ และ

ใช้ประโยชน ์ดำงัน้ันจงึต้องมคีวามสมดำลุระหวา่งงานวจัิยพืน้ฐาน ท่ีสรา้งองคค์วามรูก้บังาน

วิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง ทั้งนี้เพื่อลดำโอกาสของงานวิจัยข้ึนหิ้งให้น้อยลง สิ่งท่ี

ต้องมีการส่งเสริมให้นักวิจัย คือ มุมมองเรื่องการประยุกต์ใช้ประโยชน์ (application) 

และผลกระทบ (impact) นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเครื่องมือ เช่น ฐานข้อมูลที่รวบรวม 

ประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ ที่เอื้อต่อการเข้า

ถึงและการนำมาใช้ประโยชน์โดำยผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันประเดำ็นนี้ยังคงมีข้อจำกัดำ
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“ทำี�จัริงแล้ัวต้้องมองว่�ง�นวิจััย้ส่วนหนึ�งเป็นก�รห�คว�มรู้ ถึ้�ไม่ห�        

คว�มรู้ต้ั�งแต้่ต้้นก็จัะไม่ส�ม�รถึเอ�อะไรไปใช้ได้ ฉะนั�น ผลัง�นวิจััย้            

ขึ�นหิ�งเป็นก�รห�คว�มรู้พื�นฐ�นเพื�อนำ�ไปใช้ต่้อได้ นักวิจััย้ทีำ�อย้�กได้ง�น 

ทำี�ไปรับใช้ประช�ชนหรือในก�รผลัิต้แลัะก�รบริก�รก็ต้้องมีผลัง�นวิจััย้         

ในส่วนนี�ด้วย้ เพร�ะถึ้�ไม่เข้�ใจัพื�นฐ�นก็จัะไม่ส�ม�รถึคิดเรื�องก�ร             

นำ�เอ�ไปใช้ประโย้ชน์ได้อย่้�งเต้็มทำี� แต้่ควรมีสัดส่วนสมดุลัทีำ�ดี ไม่ควรมี  

วิจััย้ขั�นพื�นฐ�นม�กจันเกินไป ผมมีหลัักกว้�ง ๆ ว่�เป็นง�นวิจััย้พื�นฐ�น 

10% อีก 90% เป็นง�นวิจััย้ทำี�นำ�ไปสู่ก�รใช้ง�น ถึ้�เร�ไม่เข้�ใจัง�นระดับ

พื�นฐ�น ไม่มี 10% ดังนั�น 90% ทำี�จัะเอ�ไปใช้เพื�อขึ�นห้�งก็ไม่ส�ม�รถึ        

ทำำ�ได้ดี” 

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2534 - 2541) 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2528 - 2534)
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“ผลัง�นวิจััย้ไม่จัำ�เป็นแค่ใช่ผลัง�นทีำ�เกิดเป็นผลิัต้ภัณ์ฑ์แลัะต้้องถึูกนำ�ไป

ใชป้ระโย้ชน ์องคค์ว�มรูก้ค็อืผลัง�น ก�รสร�้งองคค์ว�มรู้เปน็สิ�งทำี�จัำ�เปน็ 

ฉะนั�นเป็นเรื�องของช่วงเวลั�ของก�รพัฒน� (state of development) 

ม�กกว่� คือต้้องม�จั�กองค์คว�มรู้ เป็นต้้นแบบ มีก�รขย้�ย้ผลัแลัะ         

ต้่อย้อดเพื�อใช้ประโย้ชน์ ในทำำ�นองเดีย้วกัน ช่วงหนึ�งของนักวิจััย้จัะต้้อง

สร้�งองค์คว�มรู้ก่อน สะสมคว�มเชี�ย้วช�ญ แลั้วจัึงนำ�คว�มเชี�ย้วช�ญนี�

ไปผลัติ้เปน็ต้้นแบบ แลัะก�รใชป้ระโย้ชน ์ผมจัะมกี�รกำ�หนดช่วงเวลั� เช่น 

3-5 ปีแรกหลัังจับปริญญ�เอก ผมอย้�กให้มุ่งเน้นผลัิต้ผลัง�นต้ีพิมพ์ 

เปน็ช่วงสร�้งคว�มเชี�ย้วช�ญ หลัังจั�ก 3-5 ปี จัะต้้องต้อบใหไ้ดว้�่ต้นเอง

เชี�ย้วช�ญอะไร แลัว้ในชว่ง 6-10 ปขีองก�รทำำ�ง�น ส�ม�รถึพัฒน�ต้น้แบบ 

ผมจัะเริ�มมองว่�นักวิจััย้ได้สร้�งอะไรจั�กคว�มเชี�ย้วช�ญทำี�ต้นเองลังทำุน

สร้�งในช่วงต้้น” 

ดร.วรรณ์พ วิเศษสงวน  

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ

อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่เรือ่งง่ายทีนั่กวิจัยทุกคนจะมีความสามารถในการผลิตผลงาน

วิจัยครบทุกดำ้าน เช่น การผลิตองค์ความรู้ การพัฒนาต้นแบบ และการขยายผลงานเพื่อ

นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง จนสามารถสร้างผลกระทบไดำ้ ดำังนั้น องค์กรจะต้องมี

กระบวนการจัดำการองค์ความรู้ ที่เชื่อมต่อระหว่างนักวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้กับนักวิจัย       

ที่จะมาต่อยอดำองค์ความรู้นี้ โดำย สวทช. พยายามออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อสะท้อน

ความร้อยเรียงของผลงานวิจัย ทั้งในมุม ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และ

ผลกระทบ (impact) อีกทั้งไดำ้จัดำตั้งหน่วยงาน เช่น สถาบันการจัดำการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเกษตร (สท.) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การทำงานร่วมกับ

หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดำยนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยจาก สวทช. 
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และพันธมิตรดำ้านการเกษตรสู่การใช้งานจริงของผู้ใช้ในพื้นท่ี โดำยการพัฒนากลไกทำให้

องคค์วามรู้และผลงานวจัิยเขา้สูแ่ละเขา้ถงึผูใ้ช ้ไปจนถงึการนำองคค์วามรูแ้ละผลงานวจิยั

ที่ไดำ้รับการถ่ายทอดำไปพัฒนาต่อยอดำไดำ้

การทำให้ผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถขึน้ห้างและใช้ื่

ประโยชื่น์ขับเคลื่อนประเทศได้ จำเป็นต้องมีกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การจัดระบบ

นเิวศทีเ่หมาะสม ความรว่มมอื และการมสีว่นรว่มของทกุสว่นในภาพรวมประเทศ เชน่ 

ความพร้อมของการลงทุนของภาคเอกชน ความพร้อมในการรับถ่ายทอดำเทคโนโลยี  

ความพร้อมในการขยายขนาดำ และความพร้อมเรื่องการตลาดำ ตัวอย่างกลไกที่ สวทช. 

พยายามผลกัดำนั คอื การจดัำทำบญัชนีวตักรรมไทย เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 

ไทยในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของไทย มาใช้ให้เกิดำประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อส่งเสริมผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐาน ในระดัำบทีเ่ชือ่ถือได้ำ ตลอดำจนทดำแทน

การนำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อใช้การจัดำซื้อจัดำจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็น 

เครือ่งมอืทางนโยบายในการส่งเสรมิการวิจัย พฒันา และนวัตกรรมของประเทศอย่างเปน็

รูปธรรม
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กลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดผลงาน
วิจัยสู่ภาคเอกชน และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

ภาพที่ 5 กลยุทธ์การดำึงดำูดำภาคเอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดำผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน 

และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ไดำ้จริง
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กลยุทธ์ข้อที่หนึ่ง คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการมีมุมมอง

เชื่ิงธุรกิจ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดำของสถาบันวิจัย กล่าวคือ สถาบันวิจัยจะต้องมี

วธิกีารบริหารจัดำการและสง่เสริมคนเก่งภายในหน่วยงาน ให้รูสึ้กอยากปลดำปลอ่ยศักยภาพ

และความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน

หรอืผูใ้ชอ่ื้น ๆ  ทีน่ำไปใชป้ระโยชนจ์รงิได้ำ นอกจากนี ้นกัวจิยัจะต้องมมีมุมองเชงิธรุกจิและ

เข้าใจธุรกิจมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง สวทช. โดำย ศูนย์บริหารจัดำการเทคโนโลยี ร่วมกับ    

ฝา่ยบคุคล จดัำอบรม เพือ่พฒันามมุมองเชงิธรุกจิใหก้บันักวจิยั และเปน็การชว่ยเพิม่โอกาส

ให้กับ สวทช. ในการสร้างธุรกิจทางเทคโนโลยี

“ก�รเชิญชวนคนม�ร่วมมือกับเร� ขึ�นอยู้่กับสิ�งทำี�เร�ทำำ�ส�ม�รถึทำำ�

ประโย้ชนแ์ลัะใชง้�นไดจ้ัรงิหรอืไม่ ก�รทีำ�คนภ�ย้นอกเหน็คว�มสำ�คญัของ

ง�นเร� ถืึอว่�ประสบคว�มสำ�เรจ็ัอย่้�งม�ก ง�นวิจััย้ควรต้อบโจัทำย์้ประเทำศ 

หรือ เอกชนส�ม�รถึนำ�ไปใช้ได้จัริง น่�จัะเป็นสิ�งเชิญชวนให้คนอย้�ก

ทำำ�ง�นกับเร�ได้ดีทำี�สุด”

ดร.ทำวีศักดิ์ กออนันต้กูลั 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2553 - 2559) 

แลัะอดตี้ผูอ้ำ�นวย้ก�รศูนย้เ์ทำคโนโลัยี้อเิลัก็ทำรอนกิส์แลัะคอมพิวเต้อรแ์หง่ช�ติ้ 

(พ.ศ. 2541 - 2549)

กลยุทธ์ข้อทีส่อง คอื การทำให้ภาคเอกชื่นเช่ืื่อมัน่และไว้วางใจในความสามารถ 

ของสถาบันวิจัยว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงไดำ้ และมีกรอบแนวคิดำว่าสถาบันวิจัย

เป็นพันธมิตรที่ดำีของภาคเอกชน สามารถเป็นผู้นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาบนพื้นฐาน

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของสถาบนัวจัิย (solution provider) และสามารถเปน็หุน้สว่นทาง

กลยุทธ์ (strategic partner) ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดำ มีเป้าหมายร่วมกัน รวมถึง 
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ช่วยเหลือและสนับสนุนกัน มากกว่าการเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการงานวิจัยแก่ 

ภาคเอกชน โดำยในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยและภาคเอกชน ควรเน้น

ไปที่โอกาสในการนำเสนอความสามารถและผลงาน และโอกาสการทำงานร่วมกัน  

โดำยอาจเร่ิมจากโครงการขนาดำเลก็ เมือ่ภาคเอกชนเชือ่มัน่และไวว้างใจในสถาบนัวจิยัแลว้ 

จึงขยายโจทย์และขนาดำของโครงการวิจัยให้ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งท่ีสำคัญคือการสร้าง

ความคุ้นเคยระหว่างสถาบันวิจัยและภาคเอกชน ตัวอย่างกลไกแวดำล้อมในการสร้าง 

ความคุน้เคย เชน่ การเปน็วทิยากรถา่ยทอดำองคค์วามรู ้การใหค้ำปรกึษา และการบรกิาร

วิเคราะห์และทดำสอบในเรื่องที่เชี่ยวชาญ 

“เร�จัะต้้องไม่มองเอกชนเป็นแค่ลัูกค้� ทำี�เร�เอ�ของไปข�ย้แลั้วบริษัทำซื�อ

ของเร�แลั้วจับเป็นเรื�อง ๆ ถึ้�มองแบบนี�ไม่รอด กลัยุ้ทำธ์ คือ ทำำ�อย้่�งไร

ให้เอกชนมองเร�เป็นเหมือนพันธมิต้รหรือเพื�อนร่วมทำ�ง แลัะทำำ�อย้่�งไร

ให้ไว้ว�งใจัเร� ไม่ใช่แค่เร�จัะไปข�ย้บริก�รง�นวิจััย้ของเร�เทำ่�นั�น แต้่ให้

บรษัิทำมองเหน็ว�่เร�ส�ม�รถึเป็นผูน้ำ�เสนอวธิกี�รแกไ้ขปญัห� (solution 

provider) แลัะเป็นพันธมิต้รทำ�งกลัยุ้ทำธ์ (strategic partner) ให้กับ

บริษัทำได้ เช่น บริษัทำกลั้�ทำี�จัะแชร์แผนแลัะทิำศทำ�งในอน�คต้ให้เร�รู้ ชวน

เร�เป็นส่วนหนึ�งในเส้นทำ�งทำี�จัะเดิน ถึ้�เป็นอย้่�งนี�ได้จัะมีคนทำี�ทำำ�ง�นกับ

เร�ในระย้ะย้�วม�ก คือ บริษัทำม�ทำำ�วิจััย้กับเร�แลั้วผลัักดันไปสู่ก�รใช้

ประโย้ชน์”  

ดร.วรรณ์พ วิเศษสงวน  

ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ
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กลยุทธ์ข้อที่สาม คือ การดึงภาคเอกชื่นหรือผู้ใชื่้ประโยชื่น์ เข้ามามีส่วนร่วม

ในงานวิจัยโดยเร็วที่สุดตั้งแต่ต้นน�้าของกระบวนการวิจัย คือ กลยุทธ์ที่กล่าวถึงมาก

ทีส่ดุ เน่ืองจาก การท�างานวจัิยต้องส่งมอบผลงานทีต่รงกบัความต้องการของผูใ้ช้หรอืว่าที่

ผูใ้ช้ สถาบนัวิจยัต้องท�าความเข้าใจว่าผลผลติของสถาบนั ถ้าพฒันาขึน้มาผูใ้ดำจะเป็นว่าที่

ผู้ใช้ ซึ่งเม่ือมองเห็นแนวโน้มในจุดำนี้แล้ว จะต้องไม่รอท�างานวิจัยจนไดำ้ผลงานแล้วจึงน�า

เสนอแก่ภายนอก แต่จะต้องดึำงภาคเอกชนหรอืว่าทีผู่ใ้ช้เข้ามามส่ีวนร่วมตัง้แต่การคดิำและ

ตั้งโจทย์วิจัย เพื่อให้ไดำ้ข้อมูล ปัญหา และต้องการของภาคเอกชนหรือว่าท่ีผู้ใช้ ท้ังนี้ใน

ระหว่างดำ�าเนินการวิจัยก็ต้องพูดำคุยกับภาคเอกชนหรือว่าที่ผู้ใช้ เพื่อรับรู้สิ่งที่ดำ�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรับฟังความเห็นส�าหรับปรับปรุงผลงาน การดำ�าเนินการเช่นนี้เพื่อ

ช่วยให้ไดำ้มุมมองโอกาสทางการค้า และการออกสู่ตลาดำ เพื่อให้ท้ายที่สุดำผลงานวิจัยที่

พัฒนาออกมาอยู่ในความสนใจและความต้องการของภาคเอกชนหรือผู้ใช้อย่างแท้จริง  

“เร�ทำำ�ง�นดว้ย้ตั้วเองคนเดีย้วไม่ได้ทัำ�งหมด ต้้องทำำ�ง�นกบัคนทีำ�จัะม�เปน็

ผู้ใช้หรือผู้ทำี�จัะรับก�รถึ่�ย้ทำอดเทำคโนโลัย้ี หลััก ๆ เร�ต้้องทำำ�ง�นกับกลัุ่ม

ผู้ใช้ประโย้ชน์เพื�อให้เข้�ใจัแลัะทำำ�ง�นวิจััย้ทีำ�ต้รงกับคว�มต้้องก�รของ

บริษัทำ ทำี�สำ�คัญง�นวิจััย้จัะไม่ขึ�นหิ�ง แลัะต้้องพย้�ย้�มห�ทำรัพย้�กรในก�ร

ทำี�จัะทำำ�ง�น เช่น ใครเป็นผู้สนับสนุนทุำนหรือทำรัพย้�กร ซึ�งมีคว�มจัำ�เป็น

ในก�รเข้�ใจัระบบนิเวศของก�รวิจััย้ (research ecosystem)”  

ดร.ฐิต้�ภ� สมิต้ินนทำ์ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์บริห�รจััดก�รเทำคโนโลัย้ี) 
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สถาบันวิจัยและนักวิจัย จ�าเป็นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น 

มลูค่า สถานการณ์ของอตุสาหกรรม ทัง้จุดำอ่อน จุดำแขง็ โอกาส ความท้าทาย และศกัยภาพ 

รวมถึงต้องรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนไดำ้ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value chain) แต่การเชิญภาค

เอกชนเข้ามาร่วมท�าวจัิยต้ังแต่ต้น เป็นเรือ่งทีค่่อนข้างยาก เพราะโดำยธรรมชาตภิาคเอกชน

จะมุ่งเน้นก�าไรและต้นทุนเป็นหลัก 

นอกจากนี้ การกล่าวว่า สถาบันวิจัยต้องดำูว่าภาคเอกชนหรือผู้ใช้ต้องการอะไร 

เป็นประเดำน็ทีท่�าไม่ได้ำง่าย เพราะการผลติผลงานวจิยัทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ำนัน้จ�าเป็น

ต้องอาศยัระยะเวลา ส่ิงท่ีภาคเอกชนหรือผูใ้ช้ต้องการใช้งานในวนันี ้อาจจ�าเป็นต้องอาศยั

เวลาในการวิจัย พัฒนา และผลิต ดำังนั้นสถาบันวิจัยต้องรู้ว่าในอนาคตภาคเอกชนหรือ     

ผูใ้ชต้้องการอะไร แตม่ผีูใ้ชจ้ำนวนไมม่ากทีส่ามารถระบคุวามตอ้งการของตนเองในอนาคต

และมีแผนระยะยาวสำหรับธุรกิจของตนเอง ทำให้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสถาบันวิจัยที่จะ 

สามารถระบุและเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการอะไร 

ทั้งนี้ จากแนวทางในการดำ�าเนินการเพื่อลดำช่องว่างข้างต้น ในกรณีของเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จะมีการจัดำท�า Industrial 

Technology Roadmap (ITRM) ส�าหรับแต่ละเรื่องที่จะดำ�าเนินการ โดำย ITRM จะต้อง

ตอบค�าถาม 5 ข้อ คือ 1. โลกก�าลังจะไปทางใดำ  2. ประเทศไทยจะเก่งดำ้านไหนในบริบท

ที่โลกก�าลังจะมุ่งไป  3. สถานะปัจจุบันของประเทศไทยเป็นอย่างไร  4. จะปิดำช่องว่าง

ระหว่างข้อ 2. และ ข้อ 3. ไดำ้อย่างไร ต้องพัฒนาเทคโนโลยีอะไรขึ้นในประเทศ ต้องรับ

เทคโนโลยีอะไรจากต่างประเทศ ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนในดำ้านใดำไว้

รองรับ รวมถึงใครคือพันธมิตรสำคัญ (strategic partners) ที่ต้องชักชวนมาทำงานดำ้วย 

เพื่อให้งานเดำินไดำ้และมีโอกาสสำเร็จสูง และ 5. ต้องใช้ กลไก มาตรการ อะไรบ้างใน 

การขับเคลื่อน ทั้งนี้ในระหว่างการพัฒนา ITRM จะมีการแสวงหาพันธมิตรที่พร้อมร่วม

ทำงานและลงทรัพยากรไปดำ้วยกัน เพื่อทดำสอบความแม่นยำของ ITRM และขับเคลื่อน

ให้เกิดำงานที่ตั้งใจไว้ควบคู่กันไป  
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กลยทุธ์ล�าดบัถดัมา ซึง่เป็นข้อทีส่ี ่คอื นวตักรรมแบบเปิด (open innovation) 
แนวคดิำใหม่ทีใ่ห้องค์กรเปิดำรบัและแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์จากภายนอก หรอื
อาศัยความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับองค์กรที่มีความพร้อมและความเช่ียวชาญในกลุ่ม
อตุสาหกรรม เพ่ือปรับปรงุนวตักรรม สร้างมลูค่าเพิม่ และสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ ทีใ่ห้ทกุคน
สามารถน�าไปใช้ได้ำอย่างอสิระ เพือ่ร่วมกนัผลกัดำนัให้เกดิำการใช้ประโยชน์และพฒันาต่อยอดำ

“ทีำ�ผ่�นม� เนคเทำค ถ่ึ�ย้ทำอดผลัง�นสู่เชิงพ�ณิ์ชย้์พอสมควร มีก�ร
อนุญ�ต้ให้ใช้สิทำธิเทำคโนโลัยี้จัำ�นวนม�ก แม้ว่�มูลัค่�จัะไม่ม�กนัก มีก�ร
รับจั้�งวิจััย้จัำ�นวนหลั�ย้โครงก�รต้่อปี ซึ�งเป็นภ�ระง�นหลัักของนักวิจััย้ 
จัึงได้ปรับกลัยุ้ทำธ์ คือ ก�รไม่รับจั้�งวิจััย้ร�ย้ย้่อย้ แต้่เสนอเปิดให้ใช้
เทำคโนโลัย้ีฟรี แลัะเป็นทำี�ปรึกษ�ให้ โดย้ เนคเทำค ขอเงินทำุนสนับสนุนจั�ก
ผู้ประกอบก�รร�ย้ใหญ่ หรือ กองทำุน แลั้วถึ่�ย้ทำอดเทำคโนโลัย้ีแบบ
ส�ธ�รณ์ะ กลัยุ้ทำธ์ คือ open innovation ให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถึใช้
เทำคโนโลัย้ีของเนคเทำคไปสร้�งมูลัค่�ได้อย้่�งรวดเร็วทำี�สุด (zero entry) 
ส่วนก�รรบัจ้ั�งวจิัยั้ย้งัมีอยู้แ่ต้ใ่นสัดส่วนไม่เกิน 30% เพื�อทำำ� show case, 
success story แลัะประกอบก�รทำำ� open innovation เพื�อสร้�งคว�ม
เชื�อมั�นแก่ผู้ประกอบก�รเกี�ย้วกับก�รนำ�ไปใช้ประโย้ชน์” 

ดร.ชัย้ วุฒิวิวัฒน์ชัย้  
ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีอิเลั็กทำรอนิกส์แลัะคอมพิวเต้อร์แห่งช�ต้ิ

63



กลยุทธ์ข้อที่ห้า คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ใชื่่เพียงการฝึกอบรม เพ่ือ

แนะน�าเทคโนโลยีและการใชื่้แก่ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งครอบคลุมถึงหลักคิด 

กระบวนการ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและต่อเนื่องของผู้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพึง่พาตนเองได้และเกดิความยัง่ยนืในการรบัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู ้ สถาบันวิจัยจะต้องพัฒนากลไกท่ีท�าให้ผู้รับการถ่ายทอดำ

เทคโนโลยี เข้าถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดำและสามารถน�าไปใช้ต่อไดำ้ 

สิง่หนึง่ทีส่ถาบนัวจิยัจะต้องพจิารณาและวางแผน คอืทรพัยากรในกระบวนการถา่ยทอดำ

เทคโนโลยี ตลอดำจนต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีกลไกสนับสนุนการถ่ายทอดำและ 

การต่อยอดำผลงานวิจัย ไปสู่ผู้ใช้ ดำังนั้น การมีระบบนิเวศ (ecosystem) ตลอดำห่วงโซ่ 

แห่งคุณค่า (value chain) คือสิ่งสำคัญ ทำให้การถ่ายทอดำและต่อยอดำผลงานวิจัยมี 

ความหมายและเกิดำขึ้นไดำ้สำเร็จ  

กลยุทธ์ข้อทีห่ก คอื สถาบนัวจิยัควรมกีารสือ่สาร การประชื่าสมัพันธ์ และการ

ตลาดเพ่ือให้ภาคเอกชื่นและผู้ใชื่้ ทราบว่ามีผลงานวิจัยใดบ้าง ผลงานใดพร้อม

ถ่ายทอดและใชื่้งาน โดำยนอกจากกิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ท่ัวไปแล้ว 

สถาบันวิจัยควรพิจารณาเรื่องการสื่อสารผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความแตกต่างกันโดำยพื้นฐาน เช่น ส�าหรับหน่วยงานที่ให้ทุน

วิจัย ส�าหรับภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม ส�าหรับเกษตรกรและชุมชน และส�าหรับนัก

วิชาการในสาขาวิชาเดำียวกัน อีกหนึ่งกลยุทธ์คือการเพิ่มกิจกรรม pitching หรือ การน�า

เสนอผลงานวิจัยและพัฒนาให้กับนักลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนเข้าถึงงานของสถาบันวิจัย

มากยิง่ขึน้ เพือ่เกดิำการร่วมลงทนุหรอืพฒันาธรุกจิ ซึง่การน�าเสนอผลงาน นกัวจิยักต้็องมี

มมุมองเชงิธรุกจิมากขึน้ และมเีทคนคิการน�าเสนอเพือ่โน้มน้าวใจ โดำยเฉพาะการชีใ้ห้เหน็

ถึงการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการช่วยตอบโจทย์หรือความต้องการของนัก

ลงทุน
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“ก�รเข�้ถึึงภ�คเอกชน นอกจั�กกจิักรรมหลัักทีำ�จัดั เชน่ Thailand Tech 
Show หรอืก�รประช�สัมพันธต่์้�ง ๆ  ง�นทีำ�เร�ทำำ�เพิ�มคอืลัักษณ์ะกิจักรรม 
pitching ต้อนนี�เร�เริ�ม match กับกลัุ่มนักลังทำุนม�กขึ�นในหลั�กหลั�ย้
ระดบั เพื�อใหเ้ข�้ม�รว่มพัฒน�ธรุกจิักบัเร� เพร�ะฉะนั�นกลัย้ทุำธ์ก�รดงึดดู
ภ�คเอกชนทำี�เพิ�มขึ�น คือ 1. ทำำ�ให้เอกชนเข้�ถึึงม�กขึ�น โดย้ม�ฟงัผลัง�น
วิจััย้แบบ pitching ลังลัึกขึ�น แทำนก�รรอดูต้�มง�นจััดแสดงทำั�วไป เร�
ใชว้ธิเีชญิม�ฟงัแลัะจัดัอย่้�งต่้อเนื�อง เพร�ะฉะนั�น โอก�สทำี�จัะถึ�่ย้ทำอดผลั
ง�นก็จัะมีม�กขึ�น 2. ปรับให้นักวิจััย้ทำำ� pitching นำ�เสนอผลัง�นในมุม
มองธุรกิจัม�กขึ�น ไม่ใช่เหมือนเป็นก�รทำบทำวนวรรณ์กรรม (literature 
review) ทำำ�แล้ัวผลัออกม�เป็นอย่้�งไร ซึ�งเอกชนสนใจัว�่จัะนำ�เทำคโนโลัยี้
นี�ไปใช้อะไร แลั้วผลัง�นวิจััย้ต้อบโจัทำย้์อะไร สิ�งนี�จัะทำำ�ให้เกิดก�รกระตุ้้นให้
เกิดก�รนำ�ไปใช้ได้เร็วขึ�น” 

ดร.ฐิต้�ภ� สมิต้ินนทำ์ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์บริห�รจััดก�รเทำคโนโลัย้ี)

สวทชื่. กับกลไกการร่วมมือและการสนับสนุนภาคเอกชื่นของ สวทชื่. 
จดุำเร่ิมต้นของการสนับสนนุภาคเอกชนของ สวทช. เริม่จากแนวคิดำในการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology 
Assistance Program : ITAP) ที่ศูนย์บริหารจัดำการเทคโนโลยี น�าโมเดำลการช่วยเหลือ 
SMEs ทีป่ระสบความสำเร็จในประเทศแคนาดำามาเป็นต้นแบบ และใชเ้วลาในการพฒันา
เพิม่เตมิ 2-3 ป ีโดำยดำดัำแปลงมาจากโครงการ Industrial Research Assistance Program 
ของแคนาดำา และเรียกว่า Industrial Technology Assistance Program ในช่วงต้น
จากนั้น สวทช. ไดำ้ต่อยอดำการสนับสนุนผู้ประกอบการดำ้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ส�าคัญอย่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อเกิดำเป็นนิคมวิจัยที่ท�าให้ภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงการวจิยัและพฒันา เกดิำการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชดิำ เกดิำการเตม็เตมิใน
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การพัฒนาขีดำความสามารถในการแข่งขันดำ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของผูป้ระกอบการในด้ำานต่าง ๆ  ซึง่มีการเชือ่มโยงระหว่างผูเ้ชีย่วชาญกับภาคเอกชนและ
ให้บริการดำ้านค�าปรึกษาเพื่อให้สามารถท�างานไดำ้จริง โดำย สวทช. จะเลือกผู้เชี่ยวชาญที่
ตรงกับโจทย์ที่เอกชนต้องการ 

ขณะเดำยีวกันเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิำการน�าเทคโนโลยไีปใช้มากขึน้ จงึได้ำมสี�านกังาน

จัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) เพื่อบริหารจัดำการ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดำจากผลงานวิจัยของ สวทช. และส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่วนดำ้านการพัฒนาธุรกิจ มีโปรแกรมบ่ม

เพาะธุรกิจเทคโนโลยี โดำยไดำ้แนวคิดำมาจากประเทศเยอรมนี 

ดำ ้านการเงิน สวทช. มองว่าเม่ือภาคเอกชนพยายามหาเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนจ�าเป็นต้องมีการลงทุน แต่การเข้าถึงแหล่งทุนเป็นปัญหาส�าคัญท่ี 

SMEs ไทยประสบมาโดำยตลอดำ ดำังนั้น สวทช. จึงริเริ่ม โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า เพื่อ

ช่วยสนับสนุนเงินกู้บางส่วนและลดำดำอกเบี้ย เพื่อให้ SMEs มีโอกาสลงทุนในเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งดำ้านการเงินจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุน เพราะการท�าวิจัย

ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมีความไม่แน่นอนทางธุรกิจในอนาคต           

ดำังนั้น สวทช. จึงมี ศูนย์ลงทุน เพ่ือช่วยลดำความเสี่ยงให้เอกชนท่ีมารับการถ่ายทอดำ

เทคโนโลยี 

นอกจากน้ี สวทช. ไดำ้พัฒนาดำ้านต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ            

ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดำต้ังเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

(Software Park Thailand) เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เช่น การ

วเิคราะห์ทดำสอบ การพฒันามาตรฐาน และการบรหิารจัดำการให้เกิดำประโยชน์ในการวจิยั

และการบริการที่่ยกระดัำบให้ผู้ประกอบการไดำ้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาก�าลังคน

ด้ำวย สถาบัน NSTDA Academy ซึง่ต่อมาเปลีย่นเป็น สถาบนัพัฒนาบคุลากรแห่งอนาคต 
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(Career for the Future Academy) และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 

Innopolis) ที่เน้นอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งการดำ�าเนินการทั้งหมดำในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา 

เพื่อทำให้ภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยชัดำขึ้นและครบวงจร ตั้งแต่ ผลงาน

วิจัยที่ออกจากห้องปฏิบัติการกระทั่งไปถึงการผลิตและสู่เชิงพาณิชย์ไดำ้  

กลยุทธ์ข้อที่เจ็ด ซึ่งเป็นข้อสุดท้าย คือ ในแต่ละช่วงปีมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดำ

ขึน้ท้ังในระดัำบประเทศและระดัำบโลก ดำงันัน้สถาบนัวจิยัจ�าเป็นทีจ่ะต้องเรยีนรูแ้ละเข้าใจ

สถานการณ์    ทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนือ่งแล้วพยายามปรบัตวัให้สอดคล้องเหมาะ

สมกับการเปลี่ยนแปลง ในระยะ 5 ป้หลัง สวทชื่. มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทั้งใน

ประเทศและระดับโลกทุกป้ และได้มีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ สวทชื่. เพื่อให้

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกป้  
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กระบวนการส่งต่อความรู้ (knowledge transfer) 

 ผู้บริหารใชื่้หลากหลายวิธีเพื่อส่งต่อและแบ่งปันความรู้แก่บุคลากร ทั้งแบบ

ที่มีและไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือติดำต่อสื่อสาร โดำยขึ้นกับประเภทและลักษณะของความรู้        

ที่ต้องการส่งต่อและแบ่งปันว่าเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน (tacit knowledge) หรือ 

ความรู้ที่ชื่ัดแจ้ง (explicit knowledge) ท้ังนี้วิธีการที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือ         

on the job training หรอื การส่งต่อและแบ่งปันความรูไ้ปพร้อมกบัการปฏบิตังิานจรงิ 

ซึ่งมีการโค้ช (coaching) การเป็นที่ปรึกษา การประชุมหารือ การสื่อสาร การสร้างการ

มีส่วนร่วม การทำงานร่วมกัน และการสร้างแรงบันดำาลใจ ซึ่งสะท้อนถึงประเภทความรู้

สำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน (tacit knowledge) ยากที่จะบันทึก

ดำ้วยตัวอักษรไว้ในสื่อ เช่น ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสม 

ภาพที่ 6 วิธีหลักในการส่งต่อและแบ่งปันความรู้ของผู้บริหารสู่บุคลากร
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On the Job Training (OJT) เอื้อต่อการส่งต่อและแบ่งปันความรู้ซึ่งฝังลึก

อยูใ่นผูบ้รหิาร เช่น แนวทางการดำ�าเนนิงาน การตดัำสนิใจ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงจดุำ

ที่ส�าเร็จและจุดำที่ผิดำพลาดำ ซึ่งเป็นประสบการณ์และสิ่งที่ไดำ้เรียนรู้จากการดำ�าเนินงานที่

ผ่านมา โดำยเน้นการถ่ายทอดำแนวคิดำหลัก (core concept) เพื่อน�าไปพัฒนาต่อ ซ่ึงจะ

ช่วยให้เกิดำความหลากหลายของวิธีการคิดำและปฏิบัติ 

“ผมเชื�อว่�คนไม่เคย้มีแผลั คือ คนทำี�ไม่เคย้ทำำ�อะไรเลัย้ ถึ้�จัะเต้รีย้มคนให้

พร้อม นอกจั�กจัะสอนจัะฝึกให้ดีแลั้ว ต้้องย้อมให้เข�ได้เรีย้นรู้จั�ก

ประสบก�รณ์์ทำำ�ง�นจัริง ให้เข�ได้มีโอก�สทำำ�พลั�ด ได้เรีย้นรู้จั�กคว�ม

ผิดพลั�ดนั�น”  

ดร.เจันกฤษณ์์ คณ์�ธ�รณ์� 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

กำ�กบัแลัะดแูลัเขต้นวตั้กรรมระเบีย้งเศรษฐกิจัพิเศษภ�คต้ะวนัออก (EECi)

 

นอกจากนี้ การให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรม เป็นอีกหนึ่งกลไก            

ท่ีผู ้บริหารใช้เพ่ือสอนงาน และถ่ายทอดำความรู ้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร             

โดำยแล้วแต่ละระดำับความคาดำหวัง เช่น แบบพ้ืนฐาน การให้เข้าร่วมในคณะท�างาน              

ที่มีการพูดำคุยหารือกัน ขยับข้ึนมา คือ การให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภายนอกองค์กร            

เพื่อสะท้อนและย�้าถึงแนวทางการท�างานและวิสัยทัศน์ขององค์กรเรื่องการสร้าง             

และการท�างานร่วมกับพันธมิตร ทั้งนี้จะต้องมีการติดำตามเสียงสะท้อนจากภายนอก        

เกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่ส่งออกไป การท�าเช่นน้ีเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน 

ไดำ้เรียนรู้การท�างานจริง 
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ผูบ้รหิารยงัใช้วธิกีารเป็นท่ีปรกึษา เป็นกลไกในการส่งต่อและแบ่งปันความรูแ้ก่

บุคลากร โดำยการให้ความคิดำเห็น ค�าแนะน�า และความรู้ ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมา

 

“ทีำ�สำ�คัญต้้องมอบคว�มรับผิดชอบแลัะคว�มไว้ว�งใจัให้กับผู้ร่วมง�น      

โดย้ต้้องบอกว่�ต้้องก�รง�นอะไร เป้�หม�ย้คืออะไร ทำรัพย้�กรจั�กทำี�ไหน

แลัะอย้่�งไร เหมือนครูสอนว่�ย้นำ�� ทำี�ไม่ว่�ย้ไปด้วย้ต้ลัอดเวลั� แต้่คอย้     

ช่วย้เหลัือ เมื�อไหร่ทำี�จัะจัมนำ��จัริง ๆ จัะโย้นห่วงย้�งไปให้” 

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2534 - 2541) 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2528 - 2534)

 

นอกจากนี้ ผู้บริหารใช้การประชุื่ม เพื่อการรายงานข้อมูล ความคืบหน้า และ

ปัญหาในการดำ�าเนินงานที่ทีมงานไดำ้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นโอกาสในการแบ่งปันและแลก

เปลีย่นเรียนรู้ โดำยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหา ทัง้ทีป่ระสบความส�าเรจ็และไม่ประสบ

ความส�าเร็จ เพื่อไม่ให้ผิดำพลาดำซ�้ารอย โดำยจะมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยัง

มีการประชุมแบบสองคน (one-on-one meeting) ระหว่างผู้บริหารและผู้อ�านวยการ

ฝ่าย เพ่ือพดูำคยุส่ือสาร ถ่ายทอดำแนวความคดิำ ให้ค�าแนะน�าปรกึษา สร้างความเข้าใจ และ

แก้ไขปัญหา
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“ต้ั�งแต้ส่มัย้เปน็นกัวจิัยั้จันม�เปน็ผูบ้รหิ�ร ใชก้�รประชมุเปน็เครื�องมอืหนึ�ง

ในก�รถึ่�ย้โอนคว�มรู้ จัะมีประชุมสมำ��เสมอกับ ผู้อำ�นวย้ก�รฝ่�ย้ เพร�ะ

ก�รประชุมช่วย้ให้ทำร�บข้อมูลั คว�มคืบหน้� แลัะปัญห� โดย้จัะเสนอวิธี

ก�รแก้ปัญห� (solution) ซึ�ง ผอ.ฝ่�ย้ แลัะคนอื�น ๆ ก็ได้เรีย้นรู้ว่�มีวิธี

ก�รแก้ไขปัญห�ในแต้่ลัะรูปแบบ ทำำ�อย้่�งไร หรือใครมีเครือข่�ย้ 

(connection) ก็เสนอช่วย้กันได้”

ดร.จัุฬ�รัต้น์ ต้ันประเสริฐ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. ส�ย้ง�นกลัยุ้ทำธ์องค์กร

“วิธีทีำ�ได้ผลัทีำ�สุด คือ one-on-one meeting หรือก�รนัดคุย้กับ               

ผู้อำ�นวย้ก�รฝ่�ย้เป็นประจัำ� เพื�อเปิดโอก�สก�รพูดคุย้เรื�องต้่�ง ๆ ทำำ�ให้

เข�้ใจักนัม�กขึ�น แล้ัวเร�กจ็ัะใหค้ำ�แนะนำ�แลัะถ่ึ�ย้ทำอดแนวคว�มคดิไปดว้ย้ 

อะไรทีำ�เป็นปัญห�หรืออุปสรรค เร�ก็ต้้องดูว่�มันจัะแก้ไขเชิงระบบได้

อย้่�งไร เพื�อไม่เกิดขึ�นอีก” 

ดร.ฐิต้�ภ� สมิต้ินนทำ์ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์บริห�รจััดก�รเทำคโนโลัย้ี)
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การท�างานร่วมกันเป็นทีม และการถอดบทเรียน เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ใช้ในการ

แบ่งปันความรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และระหว่างบุคลากรดำ้วยกันเอง ผ่านการ

ระดำมพลังความคดิำ (brainstorming) และการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมถงึการทบทวนและ

ถอดำบทเรียนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เพื่อร่วมกันทบทวนและ

สะท้อนวธีิการท�างานทัง้ด้ำานความส�าเรจ็และปัญหาทีเ่กดิำขึน้ ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ และ

ประเดำน็ท่ีจะต้องพัฒนาปรบัปรงุในการดำ�าเนนิงานในอนาคต โดำยมกีารจดำบนัทกึสิง่ทีแ่ลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้ของคนอื่น ๆ ต่อไป 

ประเดำน็ส�าคญัหนึง่ทีม่กีารกล่าวถงึในมมุของผูบ้รหิาร คอื ผูบ้รหิารจะต้องสร้าง

ผู้สืบต�าแหน่ง หรือ ผู้รับช่วงต่อ (successor) โดำยในขณะที่บริหารงาน ผู้บริหารก็จ�าเป็น

จะต้องสร้างคนทีจ่ะมาเป็นผูส้บืทอดำหรอืรับช่วงงานต่อ ซึง่มคีวามจ�าเป็นในการสร้างสมดำลุ

ระหว่างการโค้ช (coaching) กับการให้อิสระในการท�างานของบุคลากรผู้ท่ีจะมาเป็น        

ผู้สืบทอดำหรือรับช่วงงานต่อ

ขณะที่ภาพกว้างในมุมขององค์กร มีการเน้นถึงความส�าคัญของการพัฒนาและ

บริหารจดัำการระบบจดัำการความรูข้ององค์กร เพือ่ถ่ายโอนความรูท้ีฝั่งในตวัคนเป็นความ

รู้ขององค์กร โดำยเฉพาะเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง เช่น เกษียณอาย ุลาออก ย้าย หรอืเปลีย่น

หน้าท่ี ซึง่เก่ียวโยงการบรหิารความเสีย่งขององค์กร โดำยการถ่ายโอนความรูท่ี้ฝังในตวัคน

ให้อยูใ่นสือ่บนัทกึรปูแบบต่าง ๆ  เช่น บนัทกึช่วยจ�าในงานวจิยั (laboratory notebook) 

บทความวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ และสิทธิบัตร แล้วจัดำเก็บและเผยแพร่ในระบบจัดำการ

ความรู ้ขององค์กรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู ้ร ่วมกันไดำ้ สวทช. มีระบบ 

myPerformance ซึ่งเป็นคลังความรู้และทุนทางปัญญาส�าคัญของ สวทช. ที่รวบรวม      

จัดำเก็บ และเผยแพร่องค์ความรูส้�าคัญของ สวทช. เช่น ต้นแบบและรายงานเชิงเทคนิค 

งานเขียนเชิงวิชาการ และสิทธิบัตร นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะในประเดำ็นการตรวจสอบ

และติดำตามการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากองค์ความรู้ในระบบคลังความรู้และผลงาน

วิจัยของ สวทช. (myPerformance) 
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มุมมองต่อ สวทช. และสถาบันวิจัยระดับชาติในอนาคต
 มมุมองและความคดิำเหน็ของผูบ้รหิาร สวทช. ต่อ สวทช. และสถาบนัวจิยัระดำบั

ชาติในอนาคต ท้ังจดุำแข็งทีค่วรรกัษาและส่งเสรมิ และข้อจ�ากดัำทีค่วรพฒันาและปรบัปรงุ 

รวมถึงจุดำที่ควรมีการพิจารณาส�าหรับการก้าวไปข้างหน้า 

• การหมนุเวยีนและกระจายตวัของคนเก่ง กับ ความสามารถขององค์กร

ในการดึงคนเก่งมาร่วมงาน

• การพัฒนามุมมองของบุคลากรในสถาบันวิจัย

• การก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและการก้าวหน้าต่อไป

อย่างเข้มแข็ง และมั่นคง

• การมีความโดดเด่นในเชื่ิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

• การส่งเสริมงานวิจัยท่ีเกิดจากการบูรณาการ เพ่ือตอบยุทธศาสตร์

ประเทศ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

• การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

• การพัฒนาข้อมูลวิเคราะห์แบบเปิด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

 การมองเหน็ว่าโลกจะไปทิศทางใด และประเทศไทยจะเก่งเรือ่งใด รวมถงึการ

มองเห็นถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อช่วยให้มองเห็นเทคโนโลยีที่จะมาเกี่ยวข้อง โดำย

ต้องมีการพิจารณาทบทวนอยู ่เสมอ มีความจ�าเป็นในการมองภาพระยะยาวว่า

อุตสาหกรรมหลักที่จะไดำ้ประโยชน์จากผลงานของสถาบันวิจัยคืออะไร รวมถึงการศึกษา

แนวทางการพัฒนาสถาบนัวจัิยชัน้น�าในประเทศทีพั่ฒนาแล้ว บนหลกัการความเหมาะสม

กับประเทศ ตลอดำจนการมองหากลไกเพ่ือสร้างความสามารถของสถาบันวิจัยของรัฐ 

(government research institute) ให้เข้มแข็ง และสร้างความสมดุำลในการท�าวิจัย        

ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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“ผมมองว่� สวทำช. เดินม�ถึูกทำ�งม�ก กลัไกในก�รเดินหน้�ต้่อมีต้ัวอย้่�ง

ทำี�ดีให้ศึกษ�เรีย้นรู้ในสถึ�บันวิจััย้หลั�ย้ ๆ แห่ง ในประเทำศทีำ�พัฒน�แล้ัว 

ต้้องรู้จัักใช้วิธีนั�นว่�จัะเดินอย้่�งไรให้มีคว�มมั�นคง ก้�วไกลั แลัะเหม�ะสม

กับประเทำศไทำย้ บริบทำของประเทำศไทำย้เป็นอย้่�งไรต้้องไม่ลัืม แลั้วก็

สนับสนุนให้ทำำ�ง�นด้วย้คว�มทำุ่มเทำ” 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจัเดช� 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.  

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์เทำคโนโลัย้ีโลัหะแลัะวัสดุแห่งช�ต้ิ

(พ.ศ. 2550 – 2558)

 

การมีความโดดเด่นในเชิื่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับ

สถาบันวิจัย รวมถึง สวทชื่. ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการศึกษาว่าอะไรคือจุดเด่นที่ควรสร้าง

ความเข้มแขง็และโดดเด่น สถาบนัวจิยัระดำบัชาตต้ิองรูว่้าจะใช้ความสามารถจากบุคคลากร 

อย่างไร ท�าอย่างไรให้เกิดำ matching การท�างาน แล้วเดำินหน้าไดำ้เร็วยิ่งข้ึน โดำยต้อง       

อาศัยการท�างานของ 2 กลไก คือ การสร้างขีดำความสามารถของคนในประเทศหรือ          

ต่างประเทศ โดำย shortcut จากการส่งคนไปศกึษาต่อและเรยีนรู ้และการพุง่เป้า (focus) 

แล้วท�าให้เกดิำผลกระทบ (impact) ให้ได้ำเรว็ทีส่ดุำ นอกจากนี ้สถาบนัวจิยัควรมกีารบรหิาร

จัดำการทรัพยากร โดำยเฉพาะงบประมาณที่เพียงพอส�าหรับนักวิจัยใน translational 

research หรอืการวจิยัเชงิประยกุต์ เพือ่พฒันาต่อสู่การน�าไปใช้ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

หรืออุตสาหกรรม รวมถึงควรมีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดำการผลงานวิจัยเพื่อระบุว่า

ผลงานวิจัยแต่ละชิ้นที่พัฒนาออกมานั้น ควรจะไปทางใดำ 
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สถาบันวิจัยจะต้องด�าเนินงานวิจัยที่มีทิศทางชื่ัดเจน ซึ่งมุ ่งตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์ของประเทศ คือ การท�าให้เศรษฐกิจดำีขึ้น คุณภาพชีวิตดำีข้ึน และลดำความ

เหลื่อมล�้า อีกทั้งจะต้องดำ�าเนินงานวิจัยที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดำยเน้นการ

ท�างานเชิงบูรณาการ เช่น การแพร่ระบาดำของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 

“ถึ้�วิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ีเข้�ไปเกี�ย้วข้องในก�รต้อบโจัทำย้์ของ

ประเทำศ หรือของพันธมิต้รใดได้ สวทำช. ก็ต้้องเข้�ไปช่วย้ดำ�เนินง�นโดย้

เฉพ�ะในเทำคโนโลัยี้ส�ข�ชีวภ�พ อิเล็ักทำรอนิกส์แลัะดิจัิทำัลั วัสดุแลัะ

กระบวนก�รผลัิต้ น�โนเทำคโนโลัย้ี แลัะพลัังง�น” 

ดร.จัุฬ�รัต้น์ ต้ันประเสริฐ 

รองผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. ส�ย้ง�นกลัยุ้ทำธ์องค์กร

สถาบันวจิยัควรมีโครงสร้างทีมี่ความยดืหยุน่ และมกีารด�าเนนิงานทีค่ล่องตัว

และว่องไว (agile organization) ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงมีการปรับตัวและไม่หยุดำนิ่ง 

นอกจากนี ้ในองคก์รขนาดำใหญ ่จำเปน็ตอ้งมกีารสรา้งสมดำลุของหวัหนา้งานในการบรหิาร

และการทำหน้าที่  scientific leader, coaching และ mentor สมาชิกในทีมไดำ้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เพื่อการดำูแลและการพัฒนาสมาชิกในทีม ประเดำ็นนี้จำเป็นต้องมี 

การพจิารณาปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์รใหเ้หมาะสม ทัง้การบรหิารงานและบรหิารคน 

อกีทัง้การตดัสนิใจและการดำเนนิงานขององคก์รควรสนบัสนนุด้วยข้อมูลเชื่งิวเิคราะห์

แบบเปิด (open analytic data) เพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานและบริหารจัดการ

ภายในและภายนอกองค์กร
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นกัวจิยัควรเวยีนไปทำงานในโหมดและบรบิททีแ่ตกตา่ง เชน่ ในบรษิทัเอกชน 

หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถ ในทำนองเดำียวกัน                 

ความเชี่ยวชาญที่มีบางอย่างอาจจะไม่ตอบโจทย์ในอนาคต จึงต้องมีการอัปเดำตความรู้

และทักษะ โยงไปที่แนวคิดำ นวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) หรือ คนเก่ง        

มีความสามารถกระจายอยู่ทั่วโลก ทำอย่างไรที่สถาบันวิจัย อย่างเช่น สวทช. จะสามารถ

ดำงึคนเกง่มาทำงานดำว้ยได้ำ โดำยรปูแบบการทำงานอาจเปน็ลกัษณะ project base จำนวน

มากขึ้น

ทรพัยากรทีส่�าคญัทีส่ดุของสถาบันวจัิย คอื คน นกัวจิยัอาวโุสและนกัวจิยัรุน่พ่ี

ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเกษียณอายุงานพร้อม ๆ กัน ดำังนั้น องค์กรจะ

ต้องเร่งสร้างคนขึน้มาทดำแทน พร้อมมกีารดำแูลทีเ่หมาะสมโดำยเฉพาะแรงจงูใจเพ่ือดำงึและ

รักษาคนเก่งเข้ามาท�างานดำ้านวิจัยและพัฒนาทางดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศ นอกจากน้ี เป็นโจทย์ทีท้่าทายของสถาบนัวจิยัระดัำบประเทศ ในการพฒันาความ

สามารถของนักวจิยัส�าหรบัเวทใีนระดำบันานาชาตมิากยิง่ขึน้ โดำยม ี2 ค�าส�าคญัทีผู่บ้รหิาร

ของ สวทช. เน้นย�้าถึงนักวิจัย คือ ความคิดเชื่ิงบวก (positive thinking) และ ความ

มีวินัย (discipline) นักวิจัย จะต้องมีความคิดำเชิงบวก มองเห็นคุณค่าในตนเอง ทีมงาน 

และองค์กร เชื่อมั่นในการเป็นคนดำี มีฝีมือ และมีความสามารถที่จะน�าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมีวินัยและรู้ตนเองว่าต้องท�าอะไร

อย่างไร และเมื่อใดำ 

“อน�คต้ของสถึ�บันวิจััย้ไทำย้ แลัะ สวทำช. ต้้องมองประเทำศเป็นหลััก โดย้

ประเทำศต้้องเริ�มอุต้ส�หกรรมใหม่ ๆ สร้�งมูลัค่� (value creation) แลัะ

นวัต้กรรม ซึ�งก�รจัะทำำ�ได้นั�นจัำ�เป็นต้้องมีพื�นฐ�น ตั้�งแต่้ก�รจััดก�ร

โครงสร้�งพื�นฐ�น แลัะก�รพัฒน�ทีำ�มีต้้นทำุนต้ำ�� ซึ�งต้้องอ�ศัย้เศรษฐกิจั
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แบบแบ่งปัน (sharing economy) ด้วย้เหตุ้นี� สวทำช. จัึงได้ดำ�เนินก�ร

เรื�องโครงสร้�งพื�นฐ�นจัำ�นวนม�ก เพื�อใหเ้กิด sharing economy โดย้ทำำ� 

sharing ในร�ค�ทำี�ส�ม�รถึเข้�ถึึงได้ (affordable)

ส่วนทำี�สอง คือ ก�รวิเคร�ะห์ ทำดสอบ รับรอง แลัะขึ�นทำะเบีย้นสินค้� เพื�อ

ใหสิ้นค�้เปน็ทีำ�ย้อมรบั ห�กข�ดเรื�องนี� นวัต้กรรมทีำ�เกดิขึ�นกจ็ัะถูึกใชเ้ฉพ�ะ

ภ�ย้ในประเทำศ 

ส่วนทำี�ส�ม คอื ประเดน็ soft fund ทำี�สัมพันธกั์บเศรษฐกจิั สิ�งหนึ�งทำี�ทำำ�ได้

คือก�รลังทำุนเกี�ย้วกับวิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะเทำคโนโลัย้ี ซึ�ง สวทำช. ได้เข้�ไป

เกี�ย้วขอ้งเรื�องก�รลังทำนุดังกลั�่วอย้�่งม�ก เชน่ บรษัิทำ startup, NSTDA 

startup แลัะกองทำุนร่วมลังทำุน เพื�อนำ�เงินไปสร้�ง GDP แลัะสร้�งง�น 

ก�รนำ�ผลัง�นวิจััย้ไปใช้ประโย้ชน์เพื�อให้เกิดผลัต้อบแทำน ดังนั�นจัึงต้้องมี

ส่วนทำี�ทำำ�เรื�องก�รลังทำุนแลัะธุรกิจั 

ส่วนทำี�สี� ต้้องทำำ�ง�นกับน�น�ช�ต้ิ เพร�ะโดย้หลัักแลั้ววิทำย้�ศ�สต้ร์แลัะ

เทำคโนโลัยี้มคีว�มเป็นส�กลัในตั้วเอง ก�รทำำ�ง�นกบัพันธมติ้รต่้�งประเทำศ

เป็นเรื�องสำ�คัญ โดย้ต้้องใช้คว�มส�ม�รถึของต้่�งประเทำศ ในส�ข�วิช�ทำี�

หน่วย้ง�นแลัะประเทำศไทำย้ต้้องก�ร เพื�อช่วย้ย้กระดับหน่วย้ง�นแลัะ

ประเทำศไทำย้ขึ�น ต้ัวอย้่�งส�ข�ทำี�ประเทำศไทำย้ต้้องก�ร คือ เกษต้ร อ�ห�ร 

คว�มหลั�กหลั�ย้ทำ�งชีวภ�พ แลัะก�รทำ่องเทำี�ย้ว อีกทำั�งต้้องมีก�รทำำ�ง�น

ข�้มกระทำรวงแลัะอตุ้ส�หกรรม พรอ้มทำั�งดงึสถึ�บนัวจัิัย้ แลัะมห�วทิำย้�ลััย้ 

ม�เป็นผู้ร่วมสร้�งสรรค์ เพื�อร่วมต้อบโจัทำย้์ประเทำศ”  

ดร.ณ์รงค์ ศิริเลัิศวรกุลั

 ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช.
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“มุ่งมั่น จริงใจ ศรัทธา"  

มุ่งมั่นในง�นทำี�ทำำ�ให้เกิดประโย้ชน์กับประเทำศช�ต้ิ

จริงใจในก�รบริห�รคน ก�รต้รงไปต้รงม� ไม่โกหก ทำำ�ให้เกิด speed of 

trust ส่งผลัให้ก�รทำำ�ง�นร�บรื�นแลัะรวดเร็ว

ศรัทธา โดย้เชื�อว่�คว�มขย้ันแลัะคว�มต้ั�งใจั ทำำ�ให้เกิดคว�มสำ�เร็จัได้ คน

อื�นจัะเชื�อมั�นในต้ัวเร�พร้อมทำี�จัะทำำ�ง�นด้วย้

 ดร.ทำวีศักดิ์ กออนันต้กูลั 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2553 - 2559) 

แลัะอดตี้ผูอ้ำ�นวย้ก�รศูนย้เ์ทำคโนโลัยี้อเิลัก็ทำรอนกิส์แลัะคอมพิวเต้อรแ์หง่ช�ติ้ 

(พ.ศ. 2541 - 2549)
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ส่่วนที่่�

2
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ส่วนท่� 2 
องค์ความรู้ในการด�าเนินโครงการวิจัยของ สวทช. 

ตลอดำระยะเวลาการดำำเนินงาน 30 ป ีสวทช. มโีครงการวิจยัสำคัญและโดำดำเด่ำน

จำนวนหลายโครงการ ทั้งนี้ทีม STKS คัดำเลือก 16 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญและ

โดำดำเดำ่น เพื่อสัมภาษณ์ถอดำองค์ความรู้ในการดำำเนินงาน โดำยโครงการดำังกล่าวสามารถ

แบ่งตามหมวดำหมู่ไดำ้ 6 หมวดำ ดำังนี้ 1. เกษตรและอาหาร 2. ความมั่งคงและการรับมือ

ภัยพิบัติ 3. ดำิจิทัล 4. วัสดำุ พลังงาน และสิ่งแวดำล้อม 5. สุขภาพและการแพทย์  

และ 6. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness enforcement)

ในจำนวน 16 โครงการ มี 13 โครงการ คัดำเลือกจากผลงานเดำ่นจากงาน 

Workshop: 30th NSTDA Journey มีหลักเกณฑ์สำคัญในการคัดำเลือก 7 ข้อ คือ 

นวัตกรรมหรือการค้นพบ ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยและพัฒนา การต่อยอดำ           

เชิงพาณิชย์ การสร้างผลกระทบ การลดำการนำเข้า ผลงานตีพิมพ์เชิงวิชาการ และ 

การไดำร้บัรางวลั (โครงการทีผ่่านเกณฑท์ัง้ 7 ขอ้ จำนวน 7 โครงการ, โครงการทีผ่่านเกณฑ์ 

6 ข้อ จำนวน 3 โครงการ, โครงการที่ผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ จำนวน 2 โครงการ, โครงการที่

ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า 4 ข้อ จำนวน 1 โครงการ และเป็นโครงการท่ีได้ำรับคำแนะนำว่า       

เป็นโครงการท่ีมีความน่าสนใจ เป็นโครงการขนาดำใหญ่ เป็นโครงการท่ีมีความสำคัญ  

การขยายผลที่แตกต่างจากโครงการอื่น และการสร้างผลกระทบแก่อุตสาหกรรม ส่วน 3 

โครงการ เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจในการบริหารจัดำการจากค�าแนะน�า เช่น การมี

บทบาทของผู้บริหารระดัำบสงูในการผลกัดัำนและขบัเคลือ่นโครงการ และการโยกย้ายของ

สมาชิกในโครงการวิจัย)

รายชื่อ 16 โครงการที่ถอดำองค์ความรู้ในการดำ�าเนินงาน ประกอบดำ้วย

1. การพัฒนาพันธุ์ข้าว

2. โรงเรือนอัจฉริยะ
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3. ActivePAK และ ActivePAK Ultra

4. ไข่ออกแบบไดำ้

5. การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอปเปอร์เพื่อใช้เป็นสารฆ่่าเชื้อ

แบคทีเรียในปศุสัตว์และสิ่งแวดำล้อม

6. T-Box 3.0 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

7. Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร

8. Size Thailand: โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดำรูปร่างคนไทย

9. Thai School Lunch: ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน

แบบอัตโนมัติ

10. KidBright บอร์ดำสมองกลฝังตัว

11. การแก้ปัญหา Y2K

12. ระบบบำบัดำน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

13. G-Rock วัสดำุเม็ดำมวลเบาสังเคราะห์

14. DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม

15. ยาต้นแบบ P218 สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย

16. ITAP ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน

ทีม่าของโครงการส่วนใหญ่ มาจากความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ผูใ้ช้บรกิาร 

หรือผู้ใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐและบริษัท

เอกชน โดำยเฉพาะความต้องการของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดำขึ้น หรือความจ�าเป็น

เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งดำ่วนในขณะนั้น โดำย สวทช. มีก�าลังคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 

รวมถึงมีพันธมิตรที่สามารถร่วมดำ�าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน ท้ังนี้มี

บางโครงการทีเ่กิดำขึน้จากความสนใจส่วนตัวของทมีวจัิย แต่ยงัคงเป็นเรือ่งท่ีมช่ีองว่างของ

ผลงานวจิยัทีม่อียูใ่นเวลาน้ัน โดำยผลงานจากโครงการเหล่าน้ีถูกน�าไปใช้ประโยชน์จรงิ และ

สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือ เชิงสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้

ประโยชน์ (อ่านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยทั้ง 16 โครงการ ไดำ้ที่ ภาคผนวก)
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หลักคิดส�าคัญในการด�าเนินงานวิจัย
ทมีวิจยัได้ำกล่าวถงึหลกัคดิำส�าคัญหลายข้อในการดำ�าเนนิงานวจิยั ซึง่สามารถสรุป

และจัดำกลุ่ม ไดำ้ดำังนี้ 

 1. การพัฒนางานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ไดำ้จริงและต่อเนื่อง 

 2. โจทย์และความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 

 3. ความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาระดำับประเทศ 

 4. การใฝ่ใจรักจะท�างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ (passion) แม้พบกับปัญหาและ

อุปสรรคมากมาย 

 5. การท�างานเป็นทีม 

 6. การสร้างและรักษาพันธมิตร

หลักคิดำสำคัญในการดำำเนินงานวิจัยข้อแรกที่ได้ำรับการกล่าวถึงมากที่สุดำ คือ  

ทมีวิจยัมุง่เน้นการพัฒนางานวิจยัทีเ่ป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ื่ประโยชื่น์ได้จริง

อย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบบ�าบัดำน�้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ, DentiiScan 2.0 เครื่อง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม, T-Box 3.0 เครือ่งรบกวนสัญญาณโทรศัพท์

เคลื่อนที่ และ Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร ท้ังนี้ในบางโครงการวิจัยยังมี 

หลักคิดำเกี่ยวกับการทำให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในวงกว้าง เกิดำการเรียนรู้และ 

การพัฒนาต่อยอดำโดำยทีมวิจัยหรือผู้สนใจภายนอก เช่น KidBright บอร์ดำสมองกลฝังตัว 

ที่เปิดำเผยรหัสต้นฉบับ (source code)

หลักคิดำสำคัญข้อถัดำมา คือ โจทย์วิจัยจะต้องไม่มาจากทีมวิจัยหรือหน่วยงาน

วิจัยเพียงฝ่ายเดำียว แต่โจทย์วิจัยจะต้องมาจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย         

และผู้ใชื่้ผลงานวิจัยเป็นสำคัญ โจทย์วิจัยต้องเป็น market driven ไม่ใช่ technology 

driven ทมีวจิยัจะต้องตอบโจทย์วจิยัให้สอดำคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

และส่งมอบผลงานได้ำตรงตามระยะเวลาที่กำหนดำ ซึ่งการดำำเนินการดัำงกล่าวนี้จำเป็น         
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ตอ้งมกีารวางแผน การจดัำการ และบรหิารโครงการวจิยัทีดี่ำ ยกตวัอยา่งเชน่ ทมีวจิยัลงพืน้

ที่เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกร รวมถึงผู้บริโภคและตลาดำรับซ้ือ

ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร นำมาสู่การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อช่วยลดำ 

ความผันผวนด้ำานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตแก่เกษตรกร ชว่ยให้เกษตรกรได้ำผลผลิต

ท่ีดำข้ึีนและสามารถประหยัดำแรงงาน สว่นผูบ้ริโภคและตลาดำรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร

จากเกษตรกรก็ไดำ้พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดำสารพิษและสารเคมี เป็นต้น

การมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อช่ื่วยแก้ไขปัญหาระดับประเทศ คือ  

หลกัคดิำสำคญัอกีขอ้หนึง่ของทมีวจิยั เชน่ การพฒันาเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติิ

ทางทันตกรรม หรือ DentiiScan เครือ่งแรกของประเทศไทย สำหรับใช้ในงานทนัตกรรม     

และศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า ท�าให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและ

วางแผนการผ่าตัดำไดำ้แม่นยำและปลอดำภัย อีกทั้งยังช่วยลดำความเหลื่อมล้ำ และสร้าง

โอกาสการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของคนในสังคม โดำยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และ 

ห่างไกลความเจริญ รวมถึงการลดำการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้ประหยัดำ

งบประมาณแผ่นดำินจำนวนมาก 

เช่นเดำียวกับ การพัฒนา T-Box 3.0 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

เพือ่ช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีใ่นสามจงัหวดัำชายแดำนภาคใต้จากสถานการณ์การวางระเบดิำ รวมถงึ 

การเปน็หนว่ยงานตวัแทนของประเทศเพือ่แกไ้ขปญัหา Y2K ดำว้ยการสือ่สารและแจง้เตอืน 

การสร้างความตระหนัก และการสร้างความรู้ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการตั้งศูนย์

เพือ่ตอบสนองปญัหาในชว่งทีจ่ะขา้มจากป ีค.ศ. 1999 สูปี่ ค.ศ. 2000 ชือ่วา่ ศนูยป์ระสาน

และดำำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K Center) เพื่อลดำปัญหาและ

ผลกระทบต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิำขึน้จากระบบคอมพวิเตอร์บันทกึเลขปี ค.ศ. เพียงแค่ 2 หลักท้าย 

เชน่ การใช้คอมพิวเตอร์ในภาคอุตสาหกรรม ในการตรวจสอบความปลอดำภัยของการผลิต

พลังงานของโรงไฟฟ้า ในการบริหารจัดำการการบินของธุรกิจการบิน หรือในการทำงาน

ของเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล
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หลักคิดำสำคัญในการดำำเนินงานวิจัยข้อถัดำมา คือ การใฝ่ใจรัก (passion)  

ทำงานวิจัยที่เป็นประโยชื่น์ให้สำเร็จ แม้จะประสบกับปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ  

การท�างานเป็นทีม คือ อีกหน่ึงหลักคิดำส�าคัญของการท�างานวิจัย โดำยทีมวิจัย

จะต้องท�างานส่งเสริมกันตามความเก่งและความเชี่ยวชาญที่แต่ละคนมี ขณะเดีำยวกัน

สมาชกิในทมีจะต้องรูจ้งัหวะของการเป็นทัง้ผูน้�าและผูต้าม มกีารเคารพและให้เกยีรตกัิน

และกัน โดำยการให้ความส�าคัญเรื่องการสื่อสารภายในทีม เพื่อพูดำคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดำี (good practice) และบทเรียนที่ไดำ้เรียนรู้ (lesson learned) 

เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อลดำข้อขัดำแย้งท่ีอาจเกิดำข้ึนภายในทีม 

และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

หลักคิดำสำคัญข้อสุดำท้าย คือ การสร้างและรักษาพันธมิตร ในการดำำเนินงาน

วิจัยจะต้องสร้างพันธมิตร เมื่อสร้างพันธมิตรไดำ้แล้วก็จะต้องรักษาพันธมิตรนั้นไว้  

มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน เช่น โครงการ

พฒันาพันธุข้์าว ทีใ่ห้การสนบัสนนุบุคลากรของกรมการข้าวในเรือ่งการถ่ายทอดำเทคโนโลยี 

เพ่ือช่วยให้สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวไดำ้เร็วขึ้น และการอาศัยเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ 

การทำงานของทีมวิจัยกับชุมชนเกษตรกร หรือ โครงการ T-Box 3.0 เครื่องรบกวน

สัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนที่ ที่ไดำ้รับความช่วยเหลือจากตำรวจตระเวนชายแดำน (ตชดำ.)  

ในการทดำสอบและให้ความคิดำเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง T-Box 3.0
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พันธกิจท่�ส�าคัญของการด�าเนินโครงการวิจัย
พันธกิจสำคัญ 3 ประการของการบริหารและการดำำเนินโครงการวิจัยจาก

โครงการและทีมวิจัยที่ให้สัมภาษณ์ ประกอบดำ้วย 

1. การผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไดำ้จริง 

2. การผลิตผลงานวิจัยที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของประเทศ 

3. การยึดำค่านิยมหลักของ สวทช.

การพัฒนาผลงานวิจัยท่ีสามารถน�าไปใชื่้ประโยชื่น์ได้จริง นักวิจัยต้องการ

ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ตั้งแต่ระดำับล่างถึงระดำับบนสุดำ คือ การผลิต                

ผลงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน และประเทศชาติ นอกจากนี้                  

สิ่งที่ดำ�าเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนา ต้องสามารถต่อยอดำไดำ้ เพื่อการใช้ประโยชน์             

ที่สูงขึ้น และการพัฒนาความรู้และบุคลากรทางดำ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การมีเป้าหมายในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบใน 

ระดับชื่าติไดำ้นั้น หัวข้อ โจทย์ และผลงานวิจัยจะต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ และมีความชัดำเจนว่าเป็นที่ต้องการของประเทศ โดำยใน

กระบวนการดำำเนินงานจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ในฐานะพันธมิตร โดำยมีการใช้ 

ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรท่ีแต่ละหน่วยงานมี  

เพื่อเสริมกำลังกัน ให้ผลงานวิจัยสามารถสร้างผลกระทบกับประเทศชาติไดำ้จริง

พันธกิจสำคัญของการบริหารและการดำำเนินโครงการวิจัยลำดำับถัดำมา คือ           

ค่านิยมหลักของ สวทชื่. หรือ NSTDA core values

N - Nation first

S - Science and technology excellence

T - Teamwork

D - Deliverability 

A - Accountability and integrity 
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ปญัหา อุปสรรค และความท้าทายในการด�าเนินโครงการวิจยั
หวัหน้าทมีวจิยัสะทอ้นมุมมองและความคดิำเหน็วา่ การทำงานยอ่มมปีญัหาและ

อปุสรรคในเกือบทุกจุด แต่อยูท่ี่มุมมอง คอื การมองว่ามีปญัหาทีท่ำให้เป็นปัญหา หรือ 

การมองว่ามีปัญหาแล้วหาทางแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถก้าวไปต่อไดำ้ โดำยเฉพาะ 

การมองว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาส หรือเป็นบททดำสอบว่าจะทำอย่างไรที่จะ

สามารถก้าวข้ามไปไดำ้ 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายส�าคัญในการดำ�าเนินโครงการวิจัยท่ีทีมวิจัยสะท้อน 

สามารถแบ่งไดำ้เป็น 2 ประเดำ็นหลัก คือ 

1. การโน้มน้าวและการสร้างความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยกับภาคเอกชนและ

อุตสาหกรรม 

2. การปรับปรงุผลงานวจัิยเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ให้ได้ำมากท่ีสุดำ 

โดำยต้องแข่งขันเรื่องเวลาและลดำค่าใช้จ่าย 

ความท้าทายสำคัญที่ทีมวิจัยหลายโครงการกล่าวถึง คือ การโน้มน้าวและ 

การสร้างความเชื่ือ่มัน่ในผลงานวจัิยกบัภาคเอกชื่นและอตุสาหกรรม การพฒันาผลงาน

วจิยัทีจ่ะตอ้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์จรงิในเชงิพาณิชย ์ทมีวจิยัจะต้องทำใหผ้ลงานเป็น

ที่รู้จักและยอมรับในภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ซึ่งในช่วงแรกเป็นเรื่องท่ียากมาก 

เนื่องจากผลงานที่ผลิตเป็นเทคโนโลยีใหม่ ดำังนั้นทีมวิจัยจ�าเป็นต้องส่ือสารและถ่ายทอดำ

ความรูเ้กีย่วกบัผลงาน และเทคโนโลยทีีใ่ช้ให้แก่ภาคเอกชนและอตุสาหกรรม อาจรวมถงึ

การปรับเปลีย่นมุมมองของภาคเอกชนและอตุสาหกรรมเพือ่เปิดำรบัผลงานและเทคโนโลยี

ของทมีวิจัย เช่น การปรับเปลีย่นมมุมองของเจ้าของโรงงานว่า ขยะของโรงงานคือต้นทนุ

และวตัถดุำบิสำหรบัโรงไฟฟา้ไบโอแกส๊ โดำยไบโอแกส๊เปน็ผลผลติทีเ่กดิำขึน้แลว้สามารถขาย

เพื่อนำเงินกลับเข้าโรงงาน ซึ่งการสื่อสารเพื่อให้ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเกิดำ       

ความเข้าใจและยอมรับผลงานวิจัยของทีมวิจัยไม่ใช่เรื่องง่าย
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ในการจัดำการความท้าทายข้างต้น เพ่ือให้ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเข้าใจ 

ยอมรับ และเชื่อมั่นในผลงานวิจัย ทีมวิจัยใช้วิธีการมากมาย เช่น การให้ข้อมูลและสถิติ

ท่ีน่าสนใจและเกีย่วข้องโดำยตรงกบักลุม่เป้าหมาย การอ้างองิข้อมลูผลงานจากต่างประเทศ 

การท�างานร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความใกล้ชิดำกับอุตสาหกรรม และการพา

นักลงทุนเดำินทางไปศึกษาดำูงานในต่างประเทศ 

เมื่อกลุ่มเป้าหมายเริ่มเห็นว่าผลงานวิจัยมีประโยชน์และสามารถน�าไปใช้งาน      

ไดำ้จริง ก็จะมีความท้าทายล�าดำับถัดำมา คือ การขยายส่วนหรือระดำับของผลิตภัณฑ์           

จากกระบวนการผลิตในระดำับห้องปฏิบัติการสู่ระดำับอุตสาหกรรม ซึ่งมีเรื่องการลงทุน     

เข้ามาเกี่ยวข้อง จ�าเป็นจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปไดำ้ (feasibility study) เชิงธุรกิจ 

ซึ่งพบว่านักวิจัยยังค่อนข้างขาดำมุมมองเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ สวทช. พยายามผลักดำันหลักสูตร 

Mini Master of Business Administration (Mini MBA) แต่เป็นหลักสูตรระยะสั้น จึง

ท�าให้นักวิจัยรู้สึกว่าเก็บเกี่ยวความรู้ไดำ้เฉพาะแนวคิดำบางประเดำ็น

ทีมวิจัยจ�าเป็นต้องพบปะพูดำคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าเสนอผลงาน ซึ่ง

ต้องใช้เทคนิคการน�าเสนอที่แตกต่างกัน เช่น การพูดำคุยกับนักลงทุน นักวิจัยไม่ควรเน้น

ข้อมูลทางดำ้านเทคนิคของงานวิจัย แต่ควรเน้นเรื่องการแข่งขันต้นทุน ราคาขาย ก�าไร 

และจุดำเดำ่นของผลงานวิจัย เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดำ ซึ่งเป็นเรื่องที่        

นกัลงทุนให้ความสนใจ การพบปะพูดำคุยเพือ่รับฟังความคิดำเห็น ความต้องการ และปัญหา

ในการรับการถ่ายทอดำเทคโนโลยี รวมถึงเพ่ือร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น  

ผู้ผลิตนำผลงานวิจัยไปทดำลองใช้ แต่เม่ือถึงจุดำที่จะรับการถ่ายทอดำเทคโนโลยีติดำปัญหา

เรือ่งตน้ทนุ ทมีวจิยัตอ้งศกึษาขอ้มลูวา่ลกูคา้ของผูผ้ลติตอ้งการอะไร และงานวจิยัสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการดำงักลา่วไดำอ้ยา่งไร ซึง่นกัวจัิยจะตอ้งมมีมุมองเชงิธรุกจิ การลงทนุ 

และการตลาดำ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หนึ่งในตัวช่วยคือ 

การดำึงหน่วยบริหารจัดำการสิทธิเทคโนโลยี และหน่วยพัฒนาธุรกิจของ สวทช. เข้ามามี

ส่วนร่วมในโครงการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัย เพื่อให้

สามารถร่วมหารือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 
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ความท้าทายลำดำบัถดัำมาคอื การพฒันาผลงานวจัิยเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของกลุม่เปา้หมายใหม้ากท่ีสดุ  โดยตอ้งแขง่ขนัเรือ่งเวลาและคา่ใชื่จ้า่ย การพฒันาผล

งานวิจัยโครงการต่าง ๆ จะต้องใช้เวลาดำำเนินการสั้นหรือยาวแตกต่างกัน โดำยเฉพาะ 

การพัฒนาผลงานวิจัยที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำำเนินงานมาก 

ขณะทีน่กัลงทนุสว่นใหญส่นใจเรือ่งเวลาและความเรว็ของการแขง่ขนัในตลาดำจงึคาดำหวงั

ให้นักวิจัยผลิตผลงานที่สามารถนำไปใช้ไดำ้จริงโดำยต้องดำำเนินงานให้สำเร็จในระยะเวลา

อันสั้น ส่งผลให้นักวิจัยต้องทำงานแข่งกับเวลา ทั้งนี้เพื่อจัดำการกับความท้าทายนี ้            

ในบางโครงการวิจัยจะใช้วิธีการสื่อสารและตกลงกับภาคเอกชนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ตั้งแต่แรกเริ่มให้ชัดำเจนถึงลักษณะและขอบเขตของผลงานที่จะส่งมอบ และระยะเวลาที่

ต้องใช้ในการดำำเนินการ เพื่อกำหนดำเป้าหมายที่ยอมรับไดำ้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและ           

ภาคเอกชน อุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ประโยชน์
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ทรัพยากรท่�ส�าคัญส�าหรับการด�าเนินโครงการวิจัย
และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

ทุกโครงการวิจัยกล่าวว่า “คน” คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการดำ�าเนิน

โครงการวิจัย 

สวทช. เป็นสถาบนัวจิยั ซึง่มกีารสร้างและสัง่สมองค์ความรู ้ด้ำวยลกัษณะภารกจิ

ของหน่วยงาน องค์ความรูท้ีส่�าคญัทีส่ดุำของหน่วยงาน คอื ความรูท้ีฝั่งอยูใ่นคน ดำงันัน้ คน 

คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดำส�าหรับการดำ�าเนินงานวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นภารกิจหลัก        

ของหน่วยงาน คนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชื่ี่ยวชื่าญ ใฝ่ใจรักจะท�างาน 

(passion) เข้าใจในเนื้องานอย่างต่อเนื่อง เปิดรับและยอมรับความคิดเห็นท่ีมี           

ความแตกต่างเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน เนื่องจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่

รู้จักและเกิดำการน�าไปใช้ประโยชน์ อาจมีมุมมองอื่นที่แตกต่างและหลากหลายเข้ามา 

ฉะนัน้ควรมกีารเปดิำรบัขอ้มลู ความคดิำเหน็ และโจทยท์ีอ่าจมคีวามแตกตา่ง ทีจ่ะนำมาใช้

ในการพัฒนางานให้ดำีและตอบโจทย์ไดำ้มากยิ่งขึ้น  

แนวทางส�าคัญในการบริหารคนในทีมวิจัย 

1. การบริหารให้คนในทีมวิจัยมีกรอบความคิดำ (mindset) ที่สอดำคล้องกับ 

เปา้หมายหลกัของทมี โดำยเนน้การตกลงรว่มกนั เนน้วธิกีารโนม้นา้วเพือ่ให้

สมาชิกในทีมวิจัยเห็นภาพของสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่ต้องดำ�าเนินการเพื่อให้ไดำ้

สิ่งที่ต้องการ และประโยชน์ที่องค์กรและสมาชิกจะไดำ้รับจากการดำ�าเนิน

การดำงักล่าว และเน้นการพดูำคยุสือ่สารเพือ่หาข้อตกลงและสร้างเป้าหมาย

ร่วมกัน รวมถึงการสร้างบรรยากาศและสังคมของการเป็นเพื่อนมากกว่า

การเป็นหัวหน้าและลูกน้อง 

2. การเน้นย�า้และยดึำค่านยิมหลกั (core values) ของหน่วยงาน เป็นหลกัคดิำ

และฐานในการดำ�าเนินงาน 

1) N = Nation First การค�านึงถึงประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็น

หลัก มีจิตส�านึกและความรับผิดำชอบต่อสังคม มีความเสียสละคิดำถึง

ทิศทางของส่วนรวม
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2) S = Science and Technology Excellence การยึดำมั่นใน 

การสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดำจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและ

สร้างสรรค์ ดำ้วยมาตรฐานสูงสุดำ

3) T = Teamwork การทำงานเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ดำ้วย 

ความเข้าใจ หว่งใยซึง่กนัและกนั และการสือ่สารสองทางเพือ่เปา้หมาย

เดำียวกัน กล้าวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ เปิดำใจ รับฟัง และพร้อมแบ่งปัน

4) D = Deliverability ความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะส่งมอบงานที่

มีคุณภาพ ตรงตามค�ามั่นสัญญาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าภายใน

และภายนอก 

5) A = Accountability and Integrity ความมจีรยิธรรม จรรยาบรรณ 

ความโปร่งใสกล้ายืนหยัดำในสิ่งที่ถูกต้อง

3. การเสริมพลัง (empower) ให้สมาชิกในทีมคิดำและลงมือท�าไดำ้ดำ้วยตนเอง

มากที่สุดำ โดำยมีหัวหน้าทีมให้ค�าแนะน�าปรึกษาเมื่อต้องการ

4. การวางแผนอนาคตการท�างาน หรือ การวาง career path ของสมาชิก    

ในทีม โดำยพิจารณาความเชี่ยวชาญรายบุคคคลว่าจะไปในทิศทางใดำ          

จากน้ันมีการมอบหมายงานให้สอดำคล้องกับสิ่งที่จะสร้างความเชี่ยวชาญ 

ให้กับคน ๆ นั้น รวมถึงการมองหา การเตรียมความพร้อม และการสร้าง

ตัวแทนในอนาคต

เมื่อ "คน" คือทรัพยากรที่ส�าคัญ องค์กรก็จะต้องพัฒนากลไกเพ่ือรักษา

ทรัพยากรดังกล่าว โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ในคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลงทุนและ

เพาะปลูกมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากอดำีตจนถึงปัจจุบัน 
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ตัวช่้วัดและการวัดผลความส�าเร็จของการด�าเนินงานวิจัย
นักวิจัยสะท้อนมุมมองว่า ตัวชี้วัดำและการวัดำผลความส�าเร็จของการดำ�าเนินงาน

วิจัยอาจขึ้นอยู่กับชนิดำของโครงการวิจัย ทั้งนี้ตัวช้ีื่วัดความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

วิจัยท่ีกล่าวถึงมากที่สุด คือ การผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใชื่้ประโยชื่น์จริงได้

ตามความต้องการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

เพราะหากเป็นผลงานที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์จริงไดำ้ตามความต้องการ จะก่อให้เกิดำ

ผลกระทบตามมา โดำยอาจวัดำผลจาก 1. จ�านวนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีน�าผลงานวิจัย        

ไปใช้ 2. จ�านวนบุคคลหรือหน่วยงานที่ติดำต่อเข้ามาเพื่อขอใช้ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน และ        

3. เงินหรือรายได้ำที่บุคคลหรือหน่วยงานยอมลงทุนหรือสนับสนุนทีมวิจัย โดำยการใช้

ประโยชน์ดำังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดำผลลัพธ์ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัดำความสำเร็จลำดัำบถัดำมา คือ การสามารถส่งมอบผลงานวิจัยตาม 

ขอ้ตกลงหรอืสญัญาของผู้ใหทุ้นหรอืผู้วา่จ้างไดอ้ยา่งครบถว้น ตามระยะเวลาทีก่ำหนด 

โดำยผลงานวิจัยนั้นตรงตามความต้องการ และสามารถตอบโจทย์ผู้ให้ทุน ผู้ใช้บริการ       

หรือผู้ใช้ประโยชน์ ถัดำมาคือการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้จากการด�าเนินงานวิจัย

ผ่านการตพิีมพ์ผลงานวชิื่าการในวารสารทีมี่คณุภาพ มผีูอ่้าน และมีผูอ้้างองิถงึผลงาน 

รวมถึงการจดสิทธิบัตร ตลอดำจนการสามารถพัฒนาแนวทางหรือมาตรฐานในเรื่องท่ี

เกีย่วข้องในประเทศไทย เพือ่รบัรองด้ำานคุณภาพและด้ำานความปลอดำภยั หรอืเพือ่ควบคมุ

กระบวนการและผลผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และไดำ้รับการยอมรับ

ตวัชีวั้ดำความส�าเรจ็สดุำท้ายทีก่ล่าวถงึและเน้นย�า้ คอื การเป็นทีรู่จ้กั การถกูกล่าว

ถงึในเชงิบวก การได้ำรับความไว้ใจ และการได้ำรบัการยอมรบัในผลงานวจิยัในมมุมองและ

มิติต่าง ๆ จากภายนอกองค์กร เช่น ผลงานวิจัยไดำ้รับการยอมรับว่าเป็นนวัตกรรมโดำย

สามารถสะท้อนได้ำจากการได้ำรับการจดำสทิธบิตัร ผลงานวจิยัได้ำรบัรางวลัจากการประกวดำ

หรือการคัดำเลือกจากเวทีทั้งระดำับชาติและระดำับนานาชาติท่ีเป็นท่ีรู้จักและยอมรับใน

วงการทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดำจนผลงานวิจยัได้ำรบัการยอมรบัจากนกัลงทนุด้ำวยการสนใจตดิำต่อ

ร่วมลงทุน การอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยี หรือธุรกิจที่เกิดำจากผลงานวิจัย
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ปจัจยัหลายข้อทีช่่วยให้การดำำเนินโครงการวิจยัประสบความสำเร็จ ปจัจยัหลัก 

ได้ำแก่ 1. การมองเห็นภาพของโครงการวิจัยชัดำเจนต้ังแต่แรก 2. การทำงานเป็นทีม  

การมีเป้าหมายร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมวิจัย 3. การสื่อสารและ 

การแบ่งปันองค์ความรู ้4. ความสามารถและการเปิดำรับของนักวิจยั 5. ความสามารถของ

หัวหน้าหรือผู้อำนวยการโครงการวิจัย 6. การมีแบบอย่างที่ดำี 7. การมีพันธมิตรร่วมทาง

ที่ดำี และ 8. การสนับสนุนจากองค์กร 

ปัจจยัความส�าเรจ็ข้อแรก คอื การท่ีทีมวจัิยสามารถมองเหน็ภาพของโครงการ

วิจัยชื่ัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และเป้าหมายของ

โครงการ ทีมวิจัยสามารถจัดำและไล่เรียงลำดัำบสิ่งที่ต้องดำำเนินการและระยะเวลาใน 

การดำำเนนิงานเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว ้โดำยเปา้หมายสำคญัของการดำำเนนิโครงการ

วิจัย คือการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงได้ำ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสร้างข้ึน

จากความตอ้งการของผู้ใช ้เมือ่มกีารนำผลงานวจัิยทีส่ร้างไปใชป้ระโยชนต์อ้งมกีารตดิำตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยความส�าเร็จข้อที่สอง คือ การท�างานเป็นทีม การมีเป้าหมายร่วมกัน  

และการมีส่วนร่วม โครงการวิจัยจะประสบความส�าเร็จไดำ้สิ่งส�าคัญ คือ การท่ีทีมวิจัย                

มีเป้าหมาย จุดำประสงค์ เห็นพ้องต้องกัน ความมุ่งมั่นตั้งใจเดีำยวกันในการดำ�าเนินงาน       

และการพร้อมลุยไปดำ้วยกัน ทุกคนคือเพื่อนร่วมงาน ไม่มีใครเป็นนายหรือลูกน้อง โดำยใช้

ความรู้และความสามารถที่สมาชิกแต่ละคนมีเพื่อร่วมมือกันสนับสนุนการทำงานของทีม 

ทัง้โดำยทางตรงและทางอ้อม  โดำยมีการให้ความเคารพและเช่ือใจซ่ึงกันและกนั มกีารพดูำคยุ 

หารอืกนั และทกุคนในทมีสามารถเสนอมุมมองและความคดิำเหน็ การดำำเนนิโครงการวิจยั

มีทั้งที่เป็นการทำงานภายในหน่วยวิจัยเดำียวกันและร่วมกับหน่วยวิจัยภายนอก สิ่งสำคัญ

ที่สมาชิกในทีมวิจัยทุกคนจะต้องมี คือ กรอบความคิดำ (mindset) ที่ต้องการทำงานและ

มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานอยูเ่สมอ โดำยไม่ยดึำติดำกบัสิง่ต่าง ๆ ท้ังความรู ้งานท่ีทำ 

และทีมงาน 
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การสื่อสาร คือ ปัจจัยความส�าเร็จข้อที่สาม ในการดำ�าเนินโครงการวิจัยจะต้อง

มีการพูดำคุยและสื่อสารกันให้มากและอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในทีมวิจัย ระหว่างทีมวิจัย 

และบคุคลหรือทมีภายนอก เช่น ทมีสนบัสนนุ ทมีธรุกจิ และผูบ้ริหาร ท้ังในรปูแบบทีเ่ป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อติดำตามงาน เพื่อระดำมสมองแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุน

การดำ�าเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำ�าเนินงาน 

ในบางโครงการวิจยัซ่ึงเป็นการท�างานร่วมกนัระหว่างทมีวจิยั ท่ีมคีวามรูต่้างสาขาวชิาและ

มาจากศูนย์วิจัยที่แตกต่างกัน การสื่อสารภายในทีมจะต้องมีการก�าหนดำ standard 

protocol เพื่อสร้างความเข้าใจและความต่อเนื่องในการดำ�าเนินงานร่วมกัน  

ยกตัวอย่าง โครงการไข่ออกแบบไดำ้ ที่ใช้เทคนิคการพูดำคุยหารือแบบไม่เป็น

ทางการภายในทมีวจิยั อย่างน้อยสปัดำาห์ละ 1 ครัง้ โดำยใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนเริม่ท�างาน 

เพ่ือให้สมาชิกในทีมวิจัยรายงานเกี่ยวกับการดำ�าเนินงาน และแจ้งปัญหาที่ก�าลังพบ          

และเพื่อให้สมาชิกในทีมวิจัยระดำมสมองเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น        

ซ่ึงเทคนิคนี้ช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผน และมักจะไดำ้อะไรดำี ๆ เพิ่มขึ้น เช่น 

องค์ความรู้ใหม่ หรือการเปล่ียนแผนการดำ�าเนนิงานให้ได้ำงานทีต่อบโจทย์ยิง่ข้ึน ในท�านอง

เดำยีวกนั หลายโครงการมกีารแบ่งปันและถ่ายโอนองค์ความรู ้ทีเ่กีย่วข้องกบัการดำ�าเนนิ

โครงการวิจัย ผ่านการสื่อสารและเครื่องมือต่าง ๆ  เช่น การแบ่งปันความส�าเร็จ อุปสรรค 

และบทเรียนจากการดำ�าเนินงานระหว่างทีมวิจัย การมีระบบรวบรวมและจัดำเก็บเอกสาร

การดำ�าเนินงานและการประชุมเกี่ยวกับโครงการ

ปัจจัยความส�าเร็จข้อที่สี่ คือ นักวิจัยมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ   

อีกท้ังนักวิจัยควรรู้จักยอมรับในข้อจ�ากัดำของตัวเอง ยอมรับและสามารถเปลี่ยนแปลง      

ตัวเองเพ่ือก้าวข้ามข้อจ�ากัดำของตนเอง เปิดำรับเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาปรับปรุง 

ความรู้และความสามารถของตนเอง และก้าวออกจาก safe zone เพื่อพัฒนาและ        

ผลักดำันตนเองและผลงานให้ดำียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชื่อเสียงท่ีดำีของนักวิจัยและผลงานวิจัย

ในอดำตีเปรยีบเสมอืนใบเบิกทางให้แก่นักวจัิยรุน่ใหม่ในการเข้าไปพบและร่วมงานกับบุคคล

และหน่วยงานภายนอก 
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ปัจจัยความส�าเร็จข้อที่ห้า คือ ความสามารถของหัวหน้าหรือผู้อ�านวยการ

โครงการวิจัย ในโครงการวิจัยขนาดำใหญ่จ�าเป็นต้องมีหัวหน้าหรือผู้อ�านวยการโครงการ

วิจัยที่มีความสามารถสูง ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดำการภาพรวมของโครงการ

วิจัย ทั้งในฐานะผู้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผู้อ�านวยความสะดำวกในการ 

ดำ�าเนนิงาน และผูส้ร้างเครอืข่ายทัง้กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 

ตัวอย่างโครงการ DentiiScan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน 

ทันตกรรม ซึ่งสมาชิกในทีมวิจัยเห็นพ้องตรงกันว่า ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดำ 

ของโครงการ คือ การมี ศ.ดำร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช.  

อดำีตผู้อำนวยการ สวทช. (พ.ศ. 2541 - 2547) และอดีำตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลย 

อิเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2529 - 2541) เป็นผู้อำนวยการโครงการ

วจัิย โดำยมบีทบาทสำคญัตัง้แตเ่ริม่ตน้โครงการ เชน่ การเปน็ผูผ้ลกัดำนัโครงการ ผูร้วบรวม

นกัวจิยัจากตา่งหนว่ยวจิยัและตา่งศนูยว์จัิยแหง่ชาตเิพือ่ต้ังเปน็ทมีวจิยั ผูต้ดิำตามและกำกบั

ดำูแลโครงการ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ เป็นผู้อำนวยความสะดำวกในการดำำเนินงาน 

เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และเป็นผู้สร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการถ่ายทอดำและ 

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยัในระดัำบประเทศ โดำยนกัวจิยัไดำส้ะทอ้นมมุมองว่า การจะ

ทำให้โครงการวิจัยขนาดำใหญ่ประสบความสำเร็จไดำ้ ควรต้องมีหัวหน้าหรือผู้อำนวยการ

โครงการวิจัย เป็นผู้บริหารระดัำบสูงของหน่วยงาน ซ่ึงมีความรู้ มีเครือข่าย ได้ำรับ 

การยอมรับ และมีอำนาจในการสั่งการต่าง ๆ ไดำ้

ปัจจัยความส�าเร็จข้อที่หก คือ การมีแบบอย่างที่ดีจากนักวิจัยอาวุโสหรือ         

ผู้บริหาร สวทชื่. โดำยนักวิจัยรุ่นใหม่ไดำ้ซึมซับลักษณะของแนวความคิดำและการทำงาน

ของนกัวจิยัอาวโุสหรอืผู้บรหิาร สวทช. โดำยเฉพาะความต้ังใจในการผลติผลงานวจิยัทีส่รา้ง

ผลลัพธ์ผลกระทบให้แก่ประเทศ
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ปัจจัยความส�าเร็จข้อที่เจ็ดำ คือ การมีพันธมิตรร่วมทางที่ดี การท�างานวิจัย          

ที่สามารถใช้ประโยชน์จริงไดำ้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถดำ�าเนินการไดำ้โดำยทีมวิจัยหนึ่งทีม

เพียงลำพัง แต่ต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการทำงานจากบุคคลหรือ         

หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีความชำนาญในแต่ละด้ำาน จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้าง 

ความร่วมมือและพันธมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ตัวอย่างโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาต้นแบบ P218 สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย  

ที่เกิดำจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดำยเฉพาะทีมวิจัยที่มี 

ความเชีย่วชาญแตกต่างกนัจาก สวทช. มหาวิทยาลยัมหิดำล และจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ซ่ึงมีความรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีำ รวมถึงการได้ำรับการสนับสนุนจาก Medicines for 

Malaria Venture (MMV) โดำยการร่วมมือกันทำให้เมื่อทดำสอบและสังเคราะห์ยาแล้ว  

มีระบบที่จะทดำสอบว่ายามีความเป็นพิษหรือไม่ จนท้ายที่สุดำสามารถพัฒนายากินแบบ

เม็ดำแทนยาฉีดำ ซึ่งมีราคาไม่แพง มีความเป็นไปไดำ้สูงที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยและ

ประเทศอื่น ๆ ไดำ้ เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา 

ปัจจัยความส�าเร็จข้อสุดำท้าย คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กร 

หมายความถึง หน่วยงานหรือองค์กรให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ

เคร่ืองมือทีจ่ำเป็นในการดำำเนินงานวิจัยแก่นกัวิจัยและทีมวิจยั เพือ่ให้สามารถผลิตผลงาน

วิจัยไดำ้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ทีมวิจัยจะต้องบริหารจัดการการใช้ื่ทรัพยากร 

ทุกประเภทอย่างคุ้มค่าและด้วยประสิทธิภาพสูงสุด   
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มุมมองและความเห็นต่อค�าว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง”
ทีมวิจัยมีความเห็นต่อค�าว่า “ผลงานวิจัยขึ้นหิ้ง” ในหลายประเด็ำน ซ่ึงสะท้อน

ถึงการก�าหนดำค�านิยามหรือความหมายของมุมมอง ทัศนคติ และความเข้าใจต่อค�านี้

ของคนในสังคม

ผลงานวิจัยจ�านวนหนึ่งเป็นผลงานการวิจัยพื้นฐาน (basic research) หรือ 

การวิจัยบริสุทธิ์ (pure research) เป็นการวิจัยท่ีมุ่งแสวงหาความรู้หรือสร้างความรู้         

พื้นฐาน เป็นงานวิจัยส�าหรับอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลา 5-10 ป้ข้างหน้า เพื่อที่

จะขยายพื้นฐานความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้น เป็นผลงานใหม่ ล�้าหน้า ขั้นสูง หรือ

เชิงลึกมาก ดำังน้ันอาจไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ไดำ้ทันที ต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง        

อยู่บนหิ้งจึงถูกน�าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยกลุ่มน้ีอาจไม่สร้างและส่งผลกระทบต่อ            

ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ไดำ้ทันที 

ในทางตรงกนัข้าม ผลงานวจัิยจ�านวนหนึง่เป็นงานวจิยัเชื่งิประยกุต์ (applied 

research) ซึง่สามารถน�าไปใช้ื่ประโยชื่น์ได้ทันที ไม่ต้องมช่ีวงเวลาขึน้หิง้ มผีูใ้ช้ทีต้่องการ

น�าไปใช้ประโยชน์ ขณะที่ผลงานวิจัยบางผลงานอาจสามารถน�าไปใช้ประโยชน์กับผู้ใช้

เฉพาะกลุ่มซึง่มจี�านวนน้อยราย ต่างจากผลงานวจิยัอืน่บางผลงานทีอ่าจสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์กับคนทั่วไป โยงไปถึงความจ�าเป็นของการพัฒนาและส่งเสริมกลไกต่าง ๆ โดำย

เฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและผลักดำันการน�าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์และการขยายผลของผลงานอย่างทั่วถึง และสุดท้าย ผลงานวิจัยบางผลงาน

อาจเป็นงานวจิยัขึน้หิง้จรงิ ๆ  เพราะไม่สามารถตอบโจทย์ทัง้มมุองค์ความรูแ้ละมมุการน�า

ไปใช้ประโยชน์ดำังที่กล่าวถึงข้างต้น ผลงานวิจัยที่เป็นงานพื้นฐานอาจ "ข้ึนหิ้ง" แต่ก็เป็น

ประโยชน์ในการสร้างความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งอาจมีการต่อยอดำเป็นผลงานวิจัยท่ีจับต้องไดำ้       

ในอนาคต เช่น การวิจัยพื้นฐานเรื่องยีน ซ่ึงเดำิมอาจถือว่าขึ้นหิ้ง แต่ช่วยท�าให้มีความรู้   

ดำ้านพันธุศาสตร์ที่เป็นประโยชน์เมื่อมีโรคใหม่ ๆ เช่น โควิดำ-19 เกิดำขึ้น
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นอกจากนี้มีการสะท้อนถึงประเดำ็นการท�าให้ผลงานวิจัยถูกมองเห็นและ            

เข้าถึงเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสของการนำผลงานวิจัยไปใชื่้ประโยชื่น์หรือพัฒนา        

ต่อยอด เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยกลางของประเทศไทย ที่ผู้สนใจทั่วไป 

รวมถึงภาคเอกชน สามารถค้นหาข้อมูลรายการผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  

ร่วมกันไดำ้จากจุดำเดำียว 

ทั้งนี้กลยุทธ์ของการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถนำไปใชื่้

ประโยชื่น์จรงิกจ็ะวกกลบัไปทีก่ารเริม่ต้นพฒันางานวจิยับนโจทย์ ปัญหา หรอืความต้องการ 

จรงิของผูใ้ช ้และการทำงานอยา่งใกลช้ดิำกบัผูใ้ช ้โดำยเนน้ 2 คำ คอื “technology push” 

และ “demand pull” หรือ การทำงานบนฐานของความเชี่ยวชาญของทีมวิจัย และ 

การตั้งโจทย์วิจัยจากความต้องการของตลาดำ ซึ่งเป็นจุดำเริ่มต้นของโครงการวิจัย โดำยเมื่อ

ทราบความต้องการของตลาดำที่ชัดำเจนแล้ว จึงมองหาเทคโนโลยีท่ีจะมาช่วยตอบโจทย์ 

และลงมือพัฒนาผลงานวิจัย อีกหนึ่งกลยุทธ์คือการบูรณาการความรู้และความพยายาม

ทำงานร่วมกับพันธมิตร เช่น การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนในลักษณะ

ไตรภาคี เพื่อเสริมกำลังซึ่งกันและกัน
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กลยุทธ์การดึงดูดภาคเอกชนเข้ามาใช้ผลงานวิจัย 
และการถ่ายทอดผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ก่อนโน้มน้าวและดำึงดำูดำภาคเอกชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อเข้ามาใช้ผลงานวิจัย 

สิ่งส�าคัญอันดำับแรก คือ งานวิจัยจะต้องมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของภาคเอกชื่น

หรือผูใ้ช้ื่บรกิาร นอกจากนี ้ผลผลติจากงานวจัิยของทมีวจิยัต้องยงัคงอยูใ่นตลาดำ ซึง่ท�าให้

ภาคเอกชนมองเห็นและรู้จักผลผลิตดำังกล่าว 

ถดัำมาคอืการรูจ้กัและเข้าใจภาคเอกชื่น โดำยการพจิารณาว่าม ีbusiness field 

และมี operation field ส�าหรับผลงานวิจัย ซึ่งสามารถผลิตไดำ้จริงในภาคเอกชนหรือใน

ภาคอตุสาหกรรม และการคุม้ค่าทีจ่ะลงทนุในผลงานวจัิย เพราะโดำยทัว่ไปภาคเอกชนจะ

เน้นเรื่องรายไดำ้ ค่าใช้จ่าย และผลก�าไรจากการลงทุน ดำังนั้นทีมวิจัยจะต้องเตรียม          

ข้อมูลในส่วนเหล่าน้ีเพื่อดึำงดูำดำภาคเอกชน นอกจากนี้ ทีมวิจัยจะต้องเข้าใจในธุรกิจ 

กิจกรรม supply chain ลูกค้า และพันธมิตรของภาคเอกชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

ประโยชน์ในการโน้มน้าวและดำึงดำูดำภาคเอกชนมาใช้ผลงานวิจัย 

การสือ่สาร การแนะนำ และการทำใหผ้ลงานเปน็ทีม่องเหน็ (visibility) และ

เป็นรู้จักในภาคเอกชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางกิจกรรมและ 

ช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ คือ กลยุทธ์ที่หลายโครงการวิจัยใช้เพื่อเป็นเครื่องมือใน 

การดึำงดูำดำภาคเอกชน หรือผู้ใช้ประโยชน์เข้ามาใช้ผลงานวิจัย โดำยเฉพาะรายใหม่  

หลายโครงการวิจัยใช้การจัดำและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลงานวิจัย 

เป็นเวทีเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้เป็นท่ีรู้จักในภาคเอกชนหรือผู้ใช้

ประโยชน์ กิจกรรมและช่องทางการสื่อสารที่กล่าวถึง เช่น การร่วมงานแสดำงและ 

การประชุมประจำปี การออกบูธ การจัดำสัมมนา การจัดำเสวนา การบรรยาย การออก

รายการโทรทัศน์ การแนะนำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงการเข้าร่วมงานประกวดำ หรือ 

pitching รางวัล ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยทำให้ภาคเอกชนเห็นผลงานของทีมวิจัย

98



ขณะที่บางโครงการอาศัยเครือข่ายความร่วมมือเดิมที่มีกับภาคเอกชื่นหรือ       

ผู้ใชื่้ประโยชื่น์ เป็นจุดำเริ่มต้นของการดำึงดำูดำภาคเอกชนและผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ผลงาน

วิจัย และการถ่ายทอดำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

บางโครงการสะท้อนถึงกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน คือ การเข้าใจ

ภาคเอกชน ดำว้ยการพยายามฟังและค้นหาวา่ภาคเอกชนยงัขาดำอะไร แลว้ทีมวจิยัจะเขา้ไป

เสริมในส่วนที่ขาดำนั้นไดำ้อย่างไร แทนการเน้นการถ่ายทอดำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์และ

อตุสาหกรรม กอปรกบัทมีวจิยัตอ้งเรยีนรูแ้ละปรบัปรงุผลงานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหต้อบ

ความต้องการของภาคเอกชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ให้ไดำ้มากขึ้นเป็นลำดำับ โดำยนำ 

ความคิดำเห็นของผู้ใช้ประโยชน์มาปรับปรุงผลงาน เพื่อให้เกิดำการนำไปใช้ประโยชน์จริง 

สำหรับผู้ใช้มากที่สุดำ 

 ในระดำบัขององคก์ร สวทช. มกีารพฒันากลไกเพือ่ดึงดดูภาคเอกชื่นตัง้แต่ระดบั 

Startup, SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ เข้ามาร่วมทำงานวิจัยและใช้ประโยชน์ผลงาน

วิจัย ไดำ้แก่ 

• การถ่ายทอดำเทคโนโลยี: การรับจ้างวิจัย การร่วมวิจัย การถ่ายทอดำ

เทคโนโลย ีการอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิ ์การใหค้ำปรกึษาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

บริการวิเคราะห์และทดำสอบ และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

• การเงนิ ภาษ ีและมาตรการสง่เสรมิ:  เงนิรว่มลงทนุในธรุกจิเทคโนโลย ีเงนิ

กู้ดำอกเบี้ยต่ำ การสนับสนุนดำ้านสิทธิประโยชน์ BOI การรับรองการวิจัย 

พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300% การรับรองธุรกิจเทคโนโลยี

เพือ่ยกเวน้ภาษเีงนิได้ำ บญัชนีวตักรรมไทย และการรับเงนิบรจิาค RDI เพือ่

ใช้สิทธิ์ลดำหย่อนภาษี 2 เท่า

• กลไกส่งเสริมธุรกิจ Startup,  SMEs และธุรกิจขนาดำใหญ่: การบ่มเพาะ

ธุรกิจเทคโนโลยี การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม 

โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund และ 

การสนับสนุนและให้บริการประเมินจัดำอันดำับเทคโนโลยีของประเทศ
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• การเพิม่บคุลากรดำา้น วทิยาศาสตรแ์ละการพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรม: 

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

• โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ: 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ และ 

ศูนย์ชีววัสดำุประเทศไทย

มีนักวิจัยบางโครงการแสดำงความคิดำเห็นว่าความเก่งและผลงานท่ีมีคุณภาพ  

ในอดตีของ สวทชื่. เปรยีบเสมือนเป็นใบเบกิทางทีช่่วยดำงึดำดูำภาคเอกชนหรอืผูใ้ช้บรกิาร

เข้ามาท�างานและมาใช้ผลงานวิจัยของ สวทช. ในรุ่นต่อ ๆ มา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง         

ความเชื่อมั่นและไว้ใจของภาคเอกชนหรือผู้ใช้บริการ 

การดำึงดำูดำภาคเอกชนและผู้ใช้บริการเข้ามารับถ่ายทอดำผลงานวิจัยออกสู่            

เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์       

การท�างานร่วมกับภาคเอกชนและผู้ใช้บริการ สิ่งส�าคัญคือ การมีความจริงใจต่อกัน

จากกลไกข้างต้น มีหนึ่งกลไกส�าคัญที่ถูกพัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร     

ในอดีำต และกลไกดัำงกลา่วยงัคงดำำเนินการมาจนกระทัง่ถงึปจัจบุนั คอื โปรแกรมสนับสนนุ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 

Program:  ITAP) หนว่ยงานภายใต ้สวทช. ทีเ่นน้การสรา้งการเชือ่มโยงระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร

เทคโนโลยีเข้ากับผู้ใช้เทคโนโลยี ดำ้วยการจัดำหาผู้เชี่ยวชาญดำ้านเทคนิค ช่วยเหลือ                 

ผู้ประกอบการดำ้านการวิจัยและพัฒนา การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน 

พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ โดำยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มกีารสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพือ่ยกระดัำบ

ขีดำความสามารถในการแข่งขันด้ำานเทคโนโลยีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดำกลางและ

ขนาดำย่อม (ดำูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ITAP ใน ภาคผนวก)

100



แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และการต่อยอดผลงานวิจัยในอนาคต

เนื่องจากงานวิจัยและพัฒนาเกิดำขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้ และมีกลุ่มผู้ใช้

บริการหรือผู้ใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้างชัดำเจน ดำังนั้นงานวิจัยจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์โดำย 

ตัวผลงานเองตามกระบวนการถ่ายทอดำผลงานวิจัย ท้ังทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม  

โดำยมีหลายโครงการที่พัฒนาต่อยอดำไปสู่ผลงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของ

กลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ประโยชน์ที่ขยายออกไป ในบางโครงการมีแนวทางการส่งเสริม

งานวิจัยไปใช้จริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ตามความเหมาะสมของลักษณะงานวิจัย

และกลุ่มผู้ใช้หลักของงานวิจัยนั้น ๆ ยกตัวอย่างบางโครงการ ดำังนี้

โครงการ DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานทันตกรรม 

ซึ่ง DentiiScan 1.1 และ DentiiScan 2.0 เป็นเครื่องมือแพทย์รังสีวินิจฉัยแบบ 3 มิติ ที่

พฒันาผลติภณัฑ์จนอยูใ่นระดัำบเชงิพาณิชย์เป็นเคร่ืองแรกในประเทศไทย โดำย DentiiScan 

1.1 มีการติดำตั้งใช้งานในโรงพยาบาล 3 แห่ง และ DentiiScan 2.0 ไดำ้รับทุนสนับสนุน

จากศูนย์ความเป็นเลศิด้ำานชวีวิทยาศาสตร์ และ ส�านักงานการวจิยัแห่งชาต ิในการขยายผล 

โดำยมีการติดำตั้งในโรงพยาบาล 6 แห่ง ไดำ้รับงบกลางจากงบประมาณปี พ.ศ. 2560 

โครงการ Big Rock เพื่อขยายผล ในโรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศ มีการจัดำทำสัญญา

อนุญาตให้สิทธิในผลงานวิจัยแก่บริษัทเอกชนเพื่อผลิตและขายผลิตภัณฑ์ รวมถึง 

การขึน้ทะเบยีนบัญชนีวตักรรมไทย เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์ไทย ขณะที่      

การตอ่ยอดำงานวจิยัมีการวจัิยและพฒันาไปสูร่ปูแบบการสแกนในทา่นอน และเปน็เครือ่ง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไดำ้ (MobiiScan) และการพัฒนาเครื่อง

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดำเล็กเพ่ือตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนือ้เต้านมในห้องผ่าตัดำ 

(MiniiScan) โดำยได้ำรับทุนสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โครงการโรงเรอืนอจัฉรยิะ กับวธิกีารบอกกนัปากต่อปากในกลุม่ผูใ้ช้บรกิารหรอื

ผู้ใช้ประโยชน์ กล่าวคือ การถ่ายทอดำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มผู้ใช้บริการท่ี

เป็นแกนน�า การร่วมมอืกบักลุม่ผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็นแกนน�าในการน�างานวจิยัไปใช้ประโยชน์
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จนกระทั่งประสบความส�าเร็จ ซึ่งท้ายที่สุดำกลุ่มผู้ใช้บริการนี้ จะช่วยเป็นกระบอกเสียงที่

น่าเช่ือถือและยั่งยืนให้กับโครงการและทีมวิจัยในกลุ่มผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ท�าให้เกิดำ

การน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดำงานวิจัย ซ่ึงเมื่อเกิดำการต่อยอดำงานวิจัย 

ทีมวิจยักจ็ะเริม่ได้ำรบัโจทย์หรอืความต้องการจากกลุม่ผูใ้ช้บรกิารหรอืผูใ้ช้ประโยชน์อืน่ ๆ  

ท�าให้เกิดำการพัฒนาและต่อยอดำงานวิจัยเดำิมขึ้นไปอีก  

โครงการ Size Thailand ได้ำแบ่งปันข้อมูลรูปร่างคนไทย ซึ่งทำการสำรวจรูป

ร่างคนไทยทั่วประเทศดำ้วยเครื่อง 3D body scanner และใช้เอไอในการวิเคราะห์และ

สร้างขนาดำรูปร่างมาตรฐานคนไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคส่วนและวงการต่าง ๆ เช่น 

บริษัทเอกชนกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบที่นั่งในรถยนต์ การออกแบบ

เฟอรนิ์เจอรท์ีร่องรับการยศาสตร์ และการตัดำเยบ็เครือ่งแต่งกาย หน่วยงานด้ำานสถติแิละ

ดำา้นสุขภาพอนามยัของภาครฐั แพทยใ์นโรงพยาบาล อาจารยแ์ละนกัศกึษาระดำบัปรญิญา

โทและปรญิญาเอกในมหาวทิยาลยักบัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภค สารอาหาร และ

สุขภาพของคนไทย ซึ่งมีการต่อยอดำแนวคิดำและการดำำเนินงานโครงการจากการจัดำเก็บ

และวเิคราะหข์อ้มูลรปูรา่งของผูใ้หญสู่ก่ารเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูสขุภาพของวยัเดำก็ เกดิำ

การพัฒนาโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อช่วยให้โรงเรียนจัดำอาหารกลางวันท่ีไดำ้

มาตรฐานโภชนาการ และใช้วัตถุดำิบในแต่ละช่วงฤดูำกาลในท้องถ่ินไดำ้อย่างเหมาะสมแก่

เดำ็กนักเรียน และแอปพลิเคชัน KidDiary เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดำตาม เฝ้าระวัง 

กำหนดำการฉดีำวคัซนีตามเกณฑพ์รอ้มทัง้คัดำกรองการเจรญิเตบิโต และพฒันาการของลกู

ตั้งแต่แรกเกิดำจนถึงอายุ 18 ปี 

โครงการ KidBright ที่ เป ิดำเผยงานที่ออกแบบและพัฒนา เช ่น วงจร

อิเล็กทรอนิกส์ และรหัสต้นทาง (source code) ของซอฟต์แวร์ เพื่อผู้สนใจสามารถ          

น�าไปศึกษา พัฒนา และต่อยอดำไดำ้ ซึ่งเป็นกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดำการต่อยอดำงานวิจัย

 โครงการ ActivePAK และ ActivePAK Ultra ซึ่งนอกจากผลงานวิจัยจะถูก 

นำไปใช้โดำยตัวผลงานตามกระบวนการแล้ว ทีมวิจัยยังเข้าร่วมงานแสดำงผลงาน  เช่น  

งานแสดำงทางดำ้านอาหารเพ่ือการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ผลิตที่มี
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ศักยภาพกำหนดำโจทย์วิจัยต่อยอดำให้ทีมวิจัย หรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งสามารถเข้าถึง 

ผู้ใช้งานไดำ้มากกว่าผู้ผลิต นอกจากนี้ทีมวิจัยยังอาศัยโอกาสจากการเข้าร่วมงานประชุม

วิชาการขนาดำใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ เพื่อช่วยขยายโอกาสการมอง

เหน็ผลงานวิจยั เกิดำการพบปะพูดำคุยลกูคา้ใหม่ ทำให้ได้ำลกูคา้เพิม่มากขึน้ รวมถึงการเปิดำ

ความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดำจนการจัดำการประชุมปฏิบัติการ โดำยเชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากร ซึ่งนอกจากจะไดำ้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

ประโยชน์ในการต่อยอดำงานวิจัยในอนาคตแล้ว ยังเพื่อสร้างความร่วมมือที่อาจจะขยาย

ผลในวงกว้างต่อไปไดำ้

 จากตัวอย่างข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งท่ีส�าคัญของการส่งเสริมงานวิจัย   

ไปใช้ประโยชน์ไดำ้จริง และการต่อยอดำผลงานวิจัยในอนาคต คือ การส่งเสริมให้นักวิจัย

เป็นนักธุรกิจ กล่าวคือ นักวิจัยนอกจากจะสามารถดำำเนินงานวิจัยและพัฒนาได้ำแล้ว         

นักวิจัยจะต้องส่งเสริมให้งานวิจัยของตนและทีมวิจัย สามารถออกสู่ภาคเอกชนและภาค

อุตสาหกรรมให้ไดำ้ดำ้วย
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กระบวนการและเครื�องมือในการแบ่งปันและส่งต่อความรู้
ภายในท่ม

กระบวนการส่งต่อ หรอืถ่ายโอนความรูภ้ายในโครงการวจิยั ทีก่ล่าวถงึมากทีส่ดุำ 

คอื on the job training การถ่ายทอดำความรู้ไปพร้อมกับการฝึกปฏิบัต ิและ learning 

by doing การเรียนรู้จากการท�างานจริง ผ่านประสบการณ์ไดำ้รับ และเรียนรู้จาก           

การทำงาน โดำยมีการพูดำคุยหารือกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

แตกต่างกัน เพ่ือถ่ายโอนและแบ่งปันความรูใ้นระหว่างการทำงานร่วมกัน เช่น การทำงาน

ร่วมกันภายในห้องปฏิบัติการ การลงพื้นที่วิจัยหรือพื้นท่ีผู้ใช้บริการ และการประชุม        

รวมถึงการเรียนรู้จากความผิดำพลาดำ เพือ่ไม่ให้เกิดำขึน้ซ้ำ นอกจากนี ้มกีารใช้วธิ ีone-on-

one coaching โดำยหัวหน้าทีมวิจัยเข้าไปฝึกสอนและแนะนำลูกทีม โดำยเริ่มจากรับฟัง

ลูกทีมถึงวิธีการคิดำหาแนวทางแก้ไขปัญหา จากนั้นจึงฝึกสอนดำ้วยการถ่ายทอดำ

ประสบการณ์ที่ใช้ไดำ้จริง 

หัวหน้าโครงการ หรือนักวิจัยอาวุโส มีการถ่ายทอดำความรู้ และประสบการณ์ที่

สั่งสมดำ้วยการร่วมลงมือท�าและการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ทีมวิจัยเห็นว่า

กระบวนการในแต่ละส่วนดำ�าเนินการอย่างไร และเมื่อเกิดำปัญหาจะแก้ปัญหาท่ีเกิดำข้ึน

อย่างไร โดำยการถ่ายทอดำความรู้และประสบการณ์จะเน้นผ่านวิธกีารแลกเปลีย่นความคดิำเหน็ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดำและการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงภายใน          

ทีมวิจัย นอกจากนี้ หัวหน้าโครงการมีการพาทีมวิจัยออกพื้นที่จริง โดำยเริ่มจากการเป็น

ผู้ติดำตาม เพื่อให้ได้เห็นและเรียนรู้บริบทต่าง ๆ ณ หน้างานจริง เช่น หัวหน้าโครงการ

พาผูช่้วยนักวิจัย นักวิจยัรุน่ใหม่ หรอืทมีวจัิยไปพบภาคเอกชนด้ำวย เพือ่ให้เหน็สิง่ทีท่�าและ

สิ่งที่เกิดำขึ้นในการพบปะเจรจากับภาคเอกชน 

ในบางโครงการวิจัย เช่น การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอปเปอร์เพื่อใช้

เป็นสารฆ่่าเชือ้แบคทเีรยีในปศสุตัว์และสิง่แวดำล้อม มกีระบวนการส่งต่อเรือ่งแรงบนัดำาล

ใจในการดำ�าเนินงาน เช่น การให้นักวิจัยที่ประสบความส�าเร็จ หรือ นักวิจัยท่ีดำ�าเนิน

โครงการหรืองานที่ประสบความส�าเร็จ (success case) มาถ่ายทอดำและแบ่งปัน

ประสบการณ์การท�างาน เพื่อสร้างแรงบันดำาลใจให้แก่สมาชิกในทีมวิจัย  
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นอกจากการถ่ายทอดำและแบ่งปันความรู้แบบท่ีอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลแล้ว โครงการวิจยัยงัมีการถา่ยทอดและแบง่ปนัความรูผ่้านลายลักษณ์อกัษรและ

สื่อบันทึกต่าง ๆ เช่น บทความวิชาการและสิทธิบัตร โดำยการตีพิมพ์บทความวิชาการ  

มีคำแนะนำจาก ศ.เกียรติคุณ ดำร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. 

อดีำตผู้อ�านวยการ สวทช. (พ.ศ. 2534 - 2541) และ อดำตีผูอ้�านวยการศนูย์พนัธวุศิวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2528 - 2534) ซึ่งเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิง

สูงสุดำ 2% ของโลก จัดำอันดำับโดำย Stanford University (World's Top 2% Scientists 

by Stanford University 2020)   

“สิ�งสำ�คัญคือก�รต้ั�งเป้�ว่�ต้้องก�รได้ผลัง�นวิจััย้ทำี�ดี เมื�อผลัิต้ผลัง�น       

ทำี�ดี ก็ต้ีพิมพ์ในว�รส�รทำี�ดี มีคุณ์ภ�พน่�เชื�อถึือม�กทำี�สุด มีคนอ่�น แลัะมี

ก�รอ้�งอิงสูง ตั้�งเป้�หม�ย้ไว้ 3 ชื�อว�รส�รทำี�ดีทำี�สุด โอก�สต้ีพิมพ์อ�จั

น้อย้ แต้่ก็ถึือเป็นโอก�สได้รับคว�มเห็นจั�ก reviewer ม�ปรับปรุงแก้ไข

ผลัง�นให้ดีย้ิ�งขึ�น”

ศ.เกีย้รต้ิคุณ์ ดร.ย้งยุ้ทำธ ยุ้ทำธวงศ์ 

ทำี�ปรึกษ�อ�วุโสผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�ร สวทำช. (พ.ศ. 2534 - 2541) 

แลัะอดีต้ผู้อำ�นวย้ก�รศูนย้์พันธุวิศวกรรมแลัะเทำคโนโลัย้ีชีวภ�พแห่งช�ต้ิ 

(พ.ศ. 2528 - 2534)
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ภายในทีมวิจัยมีการใชื่้เครื่องมือสื่อสารเพ่ือชื่่วยในการแบ่งปันข้อมูล 

สารสนเทศ และความรู้ เช่น อีเมล แอปพลิเคชันให้บริการ messaging รวมกับ voice 

over IP เช่น Line และ บริการฝากไฟล์ข้อมูลแบบออนไลน์ เช่น Dropbox

ทั้งนีม้ีบางโครงการวจิัยที่สะท้อนมุมมองว่าภาระงานที่มากมีผลกระทบเชื่งิลบ

ตอ่การถา่ยโอนความรูอ้อกมาเปน็ลายลกัษณอ์กัษร โดำยอยูใ่นรปูแบบของสือ่ตา่ง ๆ  เชน่ 

เอกสาร และคูมื่อ ทีท่กุคนในทีมหรือองค์กรสามารถเข้าถึงความรูไ้ด้ำพร้อมกนั และเรียนรู้ 

ได้ำดำ้วยตนเอง นอกจากนี้ในบางโครงการวิจัยพบปัญหาเรื่องการสูญเสียความรู้ไปพร้อม

กับการที่บุคลากรลาออกหรือเปลี่ยนงาน ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ การโยง

ไปที่กระบวนการขอรับการรับรอง ISO ซึ่งจะต้องมีการแสดำงขั้นตอนการทำงาน รวมถึง 

การจัดำทำและจัดำเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบันทึกในระบบ myPerformance  

เพื่อจัดำเก็บเป็นระบบจัดำการองค์ความรู้ (knowledge management system) ของ 

สวทช. ดำ้วยอีกช่องทางหนึ่ง 
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มุมมองต่อการเติบโตและความยั�งยืนของงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ของสถาบันวิจัยและประเทศไทย
ในอนาคต และสิ�งท่�คาดหวังให้ม่การยกระดับ

ทมีวจิยัแสดำงมมุมองว่า งานของสถาบนัวจัิยทางด้ำานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดำยเฉพาะของ สวทช. จะมุ่งเน้นไปตามเทคโนโลยีแนวหน้า (frontier technology)        

มคีวามรูใ้หม ่และเปน็วทิยาศาสตรท์ีน่ำเอาเทคโนโลยใีหม ่ๆ  มาใชใ้นการทำงานวจิยั เพือ่

ผลติผลงานทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชนไ์ดำจ้รงิ สามารถสรา้งผลกระทบท้ังในเชงิสงัคมและ

เศรษฐกิจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ทัง้นี ้ส่ิงทีท่มีวจิยัคาดำหวงัให้มกีารยกระดำบัของสถาบนัวจิยัระดำบัชาตใินอนาคต 

สามารถแบ่งเป็น 

1. การร่วมมือของนักวิจัยในการดำำเนินโครงการขนาดำใหญ่ และการสร้าง ดำูแล 

และขยายพันธมิตร เพื่อวิจัยและพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไดำ้จริงและ 

ต่อเนื่อง โดำยเฉพาะสร้างผลลัพธ์ผลกระทบแก่ประเทศมากยิ่งขึ้น 

2. ทิศทางงานวิจัยและการบริหารจัดำการที่ชัดำเจนยิ่งขึ้น 

3. การท�างานเพื่อตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น 

โจทย์วจิยั ต้องมาจากประโยชน์ของผูรั้บงานวจิยัไปใช้ เป็นหลกั (demand pull) 

โดำยเป็นโจทย์ที่นักวิจัยไดำ้สังเคราะห์แล้วจากการลงพื้นที่ดำ้วยตนเองหลายรอบ ว่าโจทย์

ดำังกล่าวน้ันถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้โจทย์ขนาดำใหญ่อาจจะไม่สามารถดำำเนินการให้

สำเร็จลุล่วงไดำ้ผลดำีดำ้วยนักวิจัยทีมใดำทีมหนึ่ง หรือจากห้องปฏิบัติการใดำห้องปฏิบัติการ

หนึ่งเท่าน้ัน จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมมือกันของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจาก 

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่ง สวทช. ไดำ้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของนักวิจัย

ต่างสาขาความเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการ  และศูนย์วิจัยอย่างต่อเนื่อง เห็นไดำ้ชัดำเจนจาก 

การบริหารจัดำการแบบโปรแกรมวิจัย (program-base) และร่วมประสาน (matrix 

organization) อีกทั้ง สวทช. ให้ความสำคัญเรื่องการสร้าง ดูแล และขยายเครือข่าย
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พนัธมติร เพ่ือร่วมมอืกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาทีส่ามารถนำไปใช้ื่ประโยชื่น์

ไดจ้รงิ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย และสรา้งผลกระทบทัง้เชื่งิเศรษฐกจิ

และสังคมแก่ประเทศมากยิ่งขึ้น

ถัดำมาคือ ภาพทิศทางงานวิจัยและการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและ

ประเทศไทยในอนาคตท่ีชื่ัดเจนยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน หรืองานวิจัยสู่ 

เชิงพาณิชย์ เช่น การแบ่งส่วนงานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยสำหรับเทคโนโลยีที่กำลังจะ 

เกิดำขึ้นใน 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ รวมถึง

งานวิจัยเร่งดำ่วนในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อีกประเดำ็นคือ การท�างานเพื่อตอบโจทย์สังคมมากย่ิงข้ึน การจะขับเคลื่อน

เศรษฐกิจประเทศไดำ้นั้น จ�าเป็นต้องให้ความสนใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซ่ึงมี

ฐานะยากจน และด้ำอยโอกาสทางสงัคมด้ำวย หากคนกลุม่นีม้อีงค์ความรู้ด้ำานวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีใช้ในการดำ�ารงชีวิต จะเป็นกลไกส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะท�าให้เศรษฐกิจของ

ประเทศมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เช่น ตอบโจทย์ให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตท่ีมี

ปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นดำ้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไปประยุกต์ใช้  และสามารถ

ดำำเนินการไดำ้เองหลังรับการถ่ายทอดำเทคโนโลยี ในทำนองเดำียวกัน งานวิจัยที่สนับสนุน 

SMEs มากขึ้น โดำยให้ความสำคัญกับกำไรทางสังคม (social enterprise) 

สวทช. เป็นองค์กรที่ผลักดันความเจริญของประเทศ โดำยเฉพาะทางดำ้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความคาดำหวังว่าเมื่อนึกถึงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมแล้ว จะนกึถงึ สวทช. ด้ำวยเสมอ คาดำหวงัให้ สวทช. เป็นองค์กร

แห่งการสร้างนวัตกรรมส�าคัญของประเทศ และการผลักดันงานวิจัยให้สามารถน�าไป

ใชื่้ประโยชื่น์ได้จริงและยั่งยืน โดำยดำ�าเนินงานภายใต้ค่านิยมหลัก (core values) ของ

หน่วยงาน เป็นฐานของการคิดำและการปฏิบัติงานตลอดำเวลา    
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ส่่วนที่่�

3
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ส่วนท่� 3 
องคค์วามรูใ้นการบริหารงานหนว่ยงานสถาบนัวิจยัระดบัชาต ิ: 
กรณ่ศึกษาต่างประเทศ

นอกจากการถอดำองค์ความรู้ภายใน สวทช. ดำังที่นำเสนอในส่วนที่ 1 และ  

ส่วนที่ 2 เอกสารนี้ยังนำเสนอความรู้ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารสถาบันวิจัยระดำับ

ชาติในต่างประเทศ กรณีตัวอย่างสถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดำา 

อิหร่าน เกาหลีใต้ และไต้หวัน จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน

การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ของ สวทช. หรือ สถาบันวิจัยในประเทศไทยอื่น ๆ  ที่สนใจ  

ตัวอยา่งปจัจยัความส�าเร็จท่�ส�าคญัของสถาบนัวจิยั
กรณ่ตวัอยา่งสถาบันวจิยัในตา่งประเทศ 

การค้นหาปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญของสถาบันวิจัยในมุมมองของลูกค้าหรือ      

ผูใ้ช้บรกิาร สามารถค้นหาได้ำจากการให้ความส�าคญักบัความต้องการแต่ละความต้องการ

ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดำย Baaken and Plewa (2007) เสนอปัจจัยความส�าเร็จที่

ส�าคัญของสถาบันวิจัยในประเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรเลีย คือ

• ผลลัพธ์ (outcome)

• ความสามารถ (competence)

• สัดำส่วนต้นทุนต่อการปฏิบัติที่ดำี (good cost/performance ratio)

• การนำเสนอผลลัพธ์ที่เข้าใจง่าย (intelligible presentation of results)

• การตอบสนองหรือความเข้าใจ (responsiveness/understanding)

• การเข้าถึงง่ายและรวดำเร็ว (fast, easy accessibility)

• การมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหา (focus on resolving problems)
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• การมุ่งไปที่ความสนใจของบริษัท (focus on company interests)

• การมุ่งไปที่ผลประโยชน์ของบริษัท (focus on company benefits)

• การรักษาสัญญา (keep promises)

• การปฏิบัติตามกำหนดำเวลา (adherence to deadlines)

• การสื่อสารส่วนตัว (personal communication) 

• การถ่ายทอดำความรู้ (knowledge transfer)

ในท�านองเดำียวกัน Alvarez (1994) และ Hosseinzadeh et al. (2019) ไดำ้

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสถาบันวิจัย และองค์กรฐานความรู้ (เช่น 

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย) โดำย Alvarez (1994) เสนอ 5 ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อ 

ความสำเร็จของสถาบันวิจัย ประกอบด้ำวย ความสามารถและแรงจูงใจของคน  

ความชัดำเจนของวัตถุประสงค์และความสามารถในการปรับตัว แรงกดำดำันภายนอก 

วัฒนธรรมแห่งความรู้ และกลยุทธ์การจัดำการ ขณะที่ Hosseinzadeh et al. (2019) 

เสนอปัจจัยความสำเร็จขององค์กรฐานความรู้ ซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดำการองค์กรและ

การจัดำการความรู้ขององค์กร กรณีศึกษาในอิหร่าน ซึ่งปัจจัยความสำเร็จสามารถจัดำ 

กลุ่มไดำ้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ โครงสร้างองค์กร พฤติกรรมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

ซึ่งพบว่ามีบางประเดำ็นที่สอดำคล้องกับ Alvarez (1994)

Alvarez (1994) เสนอ 5 ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญของสถาบันวิจัย            

ประกอบดำ้วย 

1.  ความสามารถและแรงจูงใจของคน ประกอบดำ้วย 4 ประเด็ำนย่อย คือ 

ความสามารถส่วนบุคคล ความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีมี 

ความรับผิดำชอบร่วมกัน ความเป็นผู้นำทางวิชาการ และแรงจูงใจและ 

ความมุ่งมั่นส่วนบุคคล 

2. ความชัื่ดเจนของวัตถุประสงค์และความสามารถในการปรับตัว  

ความชัดำเจนของวัตถปุระสงค์ชว่ยให้สถาบันวจิยัมคีวามแตกต่างจากคูแ่ข่ง 

และความสามารถในการปรับตัวของสถาบันวิจัยต่อสภาพแวดำล้อมมีส่วน
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สำคัญต่อความสำเร็จของสถาบันวิจัย ซึ่งประกอบดำ้วย 7 ประเดำ็นย่อย คือ 

ความชัดำเจนของภารกิจและวัตถปุระสงค์ ระดัำบความสอดำคล้องร่วมกันของ

สถาบัน  ความแตกต่างและโดำดำเด่ำนในสาขาวิชาความรู ้ขอ้สรุปของการวิจยั

และการสอน และความต้องการทางสงัคมสำหรบัความรู ้การวจิยัเชงิทฤษฎี

ภายในองค์กร ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละปรบัตวั และการเข้าถึงข้อมลู

3. แรงกดดันภายนอก หมายความถึง ผู้ตรวจสอบ ผู้ให้การสนับสนุน  

ผู้ใช้บริการ และคู่แข่ง โดำยหน่วยงานให้ทุนมีผลอย่างมากต่อการบริหาร

จดัำการ หวัขอ้การวจัิย และจดุำประสงคข์องงานวจิยัทางวทิยาศาสตร ์รฐับาล

ทำให้เกิดำการพัฒนาของสถาบันทางวิทยาศาสตร์และวิชาการผ่านทาง

นโยบายและการให้การสนับสนุนโดำยตรง ขณะท่ีอุตสาหกรรม การค้า  

การบรกิารทางสงัคม และความเหน็สาธารณะ เปน็ผูใ้ชบ้รกิารทีมี่ศกัยภาพ

ทัง้หมดำของวิทยาศาสตร์ สถาบันไมส่ามารถดำำเนนิการต่อไปได้ำถา้ไมต่ดิำตาม

การพัฒนาของภาคส่วนอื่น ๆ การแข่งขันระหว่างศูนย์วิจัยช่วยทำให้มี 

ความแตกต่างของการผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดำงานวิจัยท่ีมี

คณุภาพสงู ทำใหเ้กดิำชมุชนทางวทิยาศาสตรท์ีจ่ำเพาะ และการเพิม่โอกาส

สำหรับนักวิจัย 

4. วัฒนธรรมแห่งความรู้ สถาบันซึ่งเปิดำโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมงานท่ี 

จัดำข้ึนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในที่ต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  

การเผยแพร่ผลงานจะช่วยรักษาวัฒนธรรมแห่งความรู้และบรรยากาศ 

การเรียนรู้ ประกอบดำ้วย 5 ประเดำ็นย่อย คือ บรรยากาศการเรียนรู้ คุณค่า

ทางปัญญา ความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร  

ความรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำ และการยอมรับรางวัลที่อาจล่าช้า

5. กลยุทธ์การจัดการ ประกอบด้ำวย 6 ประเด็ำนย่อย คือ ความยืดำหยุ่นและ

การปรับตัว การกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดำข้อบังคับที่เข้มงวดำ กลไกส�าหรับ

การแก้ไขด้ำวยตนเอง กลยทุธ์ทางการเงนิระยะยาว และการกระจายอ�านาจ 

การตัดำสินใจ  
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Hosseinzadeh et al. (2019) เสนอปัจจัยความส�าเร็จขององค์กรฐานความรู้ 

ซ่ึงเน้นเรื่องการบริหารจัดำการองค์กรและการจัดำการความรู้ขององค์กร กรณีศึกษาใน

อิหร่าน ซึ่งปัจจัยความส�าเร็จสามารถจัดำกลุ่มไดำ้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ โครงสร้างองค์กร 

พฤติกรรมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร

โครงสร้างองค์กร ประกอบดำ้วย 8 ประเดำ็นย่อย 

1. โครงสร้างองค์กรควรทำให้เกิดำการลื่นไหลของความรู้

2. องค์กรต้องเป็นอิสระจากขอบเขตที่จำกัดำ ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึง

ข้อมูลโดำยไม่มีข้อห้ามจากการควบคุมและอ�านาจที่เป็นทางการ

3. โครงสร้างองค์กรต้องมีความยืดำหยุน่ ทำให้จดัำระเบียบความรูไ้ด้ำเหมาะสม 

สอดำคล้องกับ Alvarez (1994) ความยืดำหยุ่นและการปรับตัว

4. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์กรฐานความรู้เพิ่มคุณค่า เป็นเครื่องมือ     

ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ สอดำคล้องกับ 

Alvarez (1994) เรื่องการเข้าถึงข้อมูล

5. การทำงานเป็นทีมและการมอบรางวัลให้ โดำยการประเมินความสามารถ

และการให้ผลตอบแทนเป็นทีมจะท�าให้สมาชิกช่วยกันพัฒนาความ

สามารถและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน

6. ความเป็นทางการในโครงสร้างองค์กร

7. การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง (centralization) ต่างจาก  Alvarez 

(1994) ที่เสนอการกระจายอ�านาจการตัดำสินใจ 

8. ความซับซ้อน (complexity)

พฤติกรรมองค์กร ประกอบดำ้วย 5 ประเดำ็นย่อย

1. การแก้ประเด็ำนและปัญหาอย่างเป็นระบบ องค์กรต้องยอมรับประเด็ำน

ปัญหา และต้องสามารถประสบความส�าเร็จในการแก้ปัญหาโดำยการ            

ตั้งสมมติฐานและการทดำสอบ
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2. การทดำสอบและประสบการณ์เป็นการค้นหาและทดำสอบความรู้ใหม่  

ก่อให้เกิดำองค์ความรู้

3. องคก์รเรยีนรูจ้ากประสบการณใ์นอดำตี โดำยการทบทวนความลม้เหลวและ

ความสำเร็จและค้นหาเหตุผลให้ความรู้อย่างมาก และต้องทำให้ 

ความรู้ที่ได้ำเข้าถึงได้ำโดำยสมาชิกทุกคนเมื่อต้องการใช้ประโยชน์ สอดำคล้อง

กับ Alvarez (1994) ที่เสนอกลไกสำหรับการแก้ไขดำ้วยตนเอง

4. การเลียนแบบสิ่งที่ดำีที่สุดำจากบุคคลอื่น 

5. องค์กรฐานความรู้ ต้องสามารถสร้าง บันทึก และกระจายความรู ้

อย่างเหมาะสม ความรู้ไม่ควรจำกัดำอยู่กับกลุ่มจำเพาะ ควรจะกระจายไป

ทั่วทั้งองค์กรและสมาชิกทุกคน ความคิดำมีประสิทธิภาพมากที่สุดำ 

เมื่อกระจายไปยังทุกคน

วัฒนธรรมองค์กร (cultural) ประกอบดำ้วย 5 ประเดำ็นย่อย

1. ค่านิยมอิสลามและศาสนา (อิสลาม) ซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา รักษาไว้       

แบ่งปัน และประยุกต์ใช้ความรู้

3. ความไว้วางใจเป็นความยินดำีที่จะแบ่งปันความรู้

4. ความรู้บ่มเพาะผู้นำ (knowledge fostering leading) 

5. การใช้คนที่ดำีที่สุดำในตำแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

ทั้งนี้เมื่อ Hosseinzadeh et al. (2019) จัดำอันดำับความส�าคัญของปัจจัย      

ความส�าเร็จ 3 ประเดำ็นหลัก และ 18 ประเดำ็นย่อย โดำยใช้ซอฟต์แวร์ค�านวณค่าน�้าหนัก

ความส�าคัญ (weight significance) ของแต่ละประเดำ็น พบว่า วัฒนธรรมองค์กร                 

มีความสำคัญเป็นอันดำับ 1 รองลงมาคือ โครงสร้างองค์กร และพฤติกรรมองค์กร             

ตามลำดำับ ขณะที่ผลการจัดำอันดำับความสำคัญของ 18 ประเดำ็นย่อย เรียงลำดำับจาก 10 

อันดำับแรก คือ  
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1. ความไว้วางใจเป็นความยินดำีที่จะแบ่งปันความรู้

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. การใช้คนที่ดำีที่สุดำในตำแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

5. ความยืดำหยุ่นของโครงสร้างองค์กร

6. ค่านิยมและศาสนา (อิสลาม) ในวัฒนธรรมองค์กร

7. โครงสร้างองค์กรควรทำให้เกิดำการลื่นไหลของความรู้

8. อิสระจากขอบเขตที่จำกัดำในโครงสร้างองค์กร

9. การใช้ทีมและมอบรางวัลให้ การประเมินความสามารถและการให้ผล

ตอบแทนเป็นทีมจะท�าให้สมาชิกช่วยกันพัฒนาความสามารถและแบ่งปัน

ความรู้ระหว่างกัน

10. Knowledge fostering leading ในวัฒนธรรมองค์กร

ขณะที่เมื่อพิจารณาลงไปในระดัำบโครงการวิจัย Geffen and Judd (2004)  

ได้ำเสนอ 5 ปจัจยัความสำเร็จของการดำำเนิน โครงการวิจยัและพัฒนา ซึง่มาจากการศึกษา

โครงการวจิยัทางด้ำานเกษตร สิง่แวดำล้อมและสขุภาพ การจดัำการทรพัยากรธรรมชาต ิและ

อเิล็กทรอนิกส์ โดำยเป็นโครงการวจิยัทีไ่ด้ำรบัทนุสนบัสนนุจากภาครฐั 5 ปัจจยัความส�าเรจ็

ของการดำ�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ไดำ้แก่

1. การกำหนดำเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มแรกและ 

เป็นระบบ (define an S&T focus early and systematically)

2. การเข้าใจและการมีส่วนร่วมในตลาดำต้ังแต่เริ่มต้น (understand and 

engage the market early)

3. การมองไปข้างนอกหน่วยงานเพื่อทิศทางและการตรวจสอบความถูกต้อง 

(look outside the organization for direction and validation) โดำย

การทำประเมินหรือตรวจสอบจากภายนอก (external review) ตั้งแต่ 

เริ่มต้นและต่อเนื่องเป็นประจำ 
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4. การสร้างทีมที่เหมาะสมกับภาระงาน (create the right team for the 

task) การสร้างทมีทีเ่หมาะสมส�าหรบังานเริม่ต้นด้ำวยความเป็นผูน้�าท่ีเหมาะสม 

ผู้น�าหรือหัวหน้าโครงการต้องมีท้ังความเข้าใจตลาดำเป็นอย่างดำีและมี

ประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาภายในหน่วยงาน นอกจากนี้การรู้จัก

ความสามารถของห้องปฏิบัติการ กระบวนการตัดำสินใจ และโครงสร้าง

หน่วยงานของผู้น�าหรือหัวหน้าโครงการ ท�าให้สามารถน�าความสามารถท่ี

ต้องการมารวมกันเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของตลาดำ โครงการที่มีผู้นำ

หรือหัวหน้าโครงการ ผู้นำร่วม และรองผู้นำ สะท้อนถึงการแบ่ง 

ความรับผิดำชอบกันและการพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดำความก้าวหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดำีภายในหน่วยงานเพื่อการสนับสนุน (develop 

alliances within the organization for direction and internal 

support) การได้ำรบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารอาวโุสทีป่ระสบความส�าเร็จ

และบุคคลอื่นที่มีความส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ เช่น นักวิทยาศาสตร์แนวหน้า 

มีผลส�าคัญต่อความส�าเร็จของการดำ�าเนินโครงการ

ในท�านองเดำยีวกนัปัจจยัทีท่�าให้แผนกวจิยัประสบผลส�าเรจ็มมุมองของผูบ้รหิาร 

ไดำ้แก่ ผู้บริหารให้ความสนใจในงานวิจัย การรวบรวมทีมงานชั้นแนวหน้า การสนับสนุน

คนที่มีความกระตือรือร้น การสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจระหว่างคนในทีม และการ

สร้างความร่วมมือกัน (Liaw et al., 2018)

จากปัจจยัความส�าเรจ็ข้างต้น เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกับปัจจัยความส�าเรจ็ใน

การบริหาร สวทช. จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันในหลายข้อ คือ การมีระบบบริหาร

คุณภาพองค์กร โดำยเฉพาะ พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ที่ระบุ

เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง สวทช. ไว้อย่างชัดำเจน การมีความยืดำหยุ่น

พร้อมเปลี่ยนแปลง การสร้างกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ การยึดำมั่น

ในค่านิยมหลักขององค์กรเพ่ือเป็นเข็มทิศในการดำำเนินงานของทุกคนในองค์กร  
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ความไว้วางใจในทีมงาน การสร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งภายใน

และภายนอกหน่วยงาน ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร สวทช. การมีกรอบความคิดำ 

(mindset) ของการคิดำล่วงหน้าและก้าวหน้า รวมถึงการมีระบบ myPerformance  

เพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้สำคัญภายในองค์กร (ดำูปัจจัยความสำเร็จของ 

สวทช. ไดำ้ที่ ส่วนที่ 1 หัวข้อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ) 

ส่วนปัจจัยความส�าเร็จ เรื่อง การเข้าใจและการมีส่วนร่วมในตลาดำตั้งแต่เริ่มต้น

คล้ายคลึงกับกลยุทธ์การดำึงดำูดำภาคเอกชนหรือผู้ใช้ประโยชน์ร่วมงาน ที่ สวทช. พยายาม

ดำงึภาคเอกชนหรอืผู้ใช้ประโยชน์เข้ามามส่ีวนร่วมในงานวจิยัโดำยเรว็ทีส่ดุำตัง้แต่ต้นน�า้ของ

กระบวนการวิจัย (การคิดำและต้ังโจทย์วิจัย) (ดูำกลยุทธ์การดึำงดูำดำภาคเอกชนหรือผู้ใช้

ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ไดำ้ท่ี ส่วนที่ 1 หัวข้อ กลยุทธ์การดึำงดำูดำภาค

เอกชนร่วมงาน การถ่ายทอดำผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัย

ไปใช้จริง) 

ในส่วนของการมส่ีวนร่วมของประชาชนกบัสถาบนัวจิยั มตีวัอย่างท่ีน่าสนใจของ

ประเทศแคนาดำา คือ หน่วยงาน ICES หรือ the Institute for Clinical Evaluative 

Sciences เป็นสถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหาก�าไร ในรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ประเทศ

แคนาดำา ภารกิจหลักของ ICES คือการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั้งหมดำ

ในรัฐออนแทรโีอ โดำยมีผูเ้ชีย่วชาญน�าข้อมลูเหล่านีไ้ปใช้เพือ่ปรบัปรงุนโยบายและบรกิาร 

เพื่อท�าให้สุขภาพของประชาชนดำีขึ้น ในปี ค.ศ. 2017 ICES เริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอย่างเป็นทางการโดำยน�ามุมมองของประชาชนเข้าไปอยู่ในการตัดำสินใจ 

กิจกรรม และงานวิจัยของสถาบัน ในปี ค.ศ. 2018 ICES ไดำ้พัฒนาแผนการมีส่วนร่วม  

ของประชาชน (public engagement strategy) ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า PAC  ประกอบดำ้วย

สมาชิก 20 คนจากประชาชนทั่วรัฐออนแทรีโอ มีบทบาทในการให้มุมมองที่หลากหลาย

ในส่วนภาคประชาชน ในการประชุมของ PAC จะมีผูจั้ดำการการมีสว่นร่วมของประชาชน 

ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของ ICES เข้าร่วมทุกครั้ง 

เพื่อรวบรวมความคิดำเห็นและมุมมองของ PAC ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในระดำับสถาบัน 
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ตัวอย่างเช่น PAC สะท้อนมุมมองว่าประชาชนรัฐออนแทรีโอท้ังหมดำ ควรจะรู้

เกี่ยวกับ ICES และงานวิจัยของ ICES ดำังนั้น ICES ควรจะมุ่งไปท่ีการสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถาบันกับประชาชน อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ การจัดำให้มีทรัพยากรและ 

การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ ทีมท่ี

ทำงานเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างเครื่องมือซึ่งสามารถนำไปใช้กับ

กระบวนการวิจัย ช่วยให้นักวิจัยน�าการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้ง่ายขึ้น นอกจากนี้

นกัวิจยัสามารถปรกึษา PAC เพือ่ให้ได้ำมมุมองของประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัโครงการ ทัง้นี้ 

ICES ก�าลังมองหาหนทางที่ดำีกว่าท่ีจะท�าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดำข้ึนท่ัวท้ัง

สถาบันเพื่อเข้าไปมีส่วนในการตัดำสินใจของทุกระดำับ (Paul et al., 2020)

การดำ�าเนินงานวิจัยและพัฒนา โจทย์ส�าคัญหนึ่งที่สถาบันวิจัยจ�านวนมาก            

ถูกคาดำหวังคือการเผยแพร่และถ่ายทอดำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ภายนอก Buenstorf 

(2009) ศึกษาข้อดำีและข้อจ�ากัดำของการเผยแพร่และถ่ายทอดำผลงานวิจัยและพัฒนา     

ของ Max Planck Society ซึง่เป็นองค์กรวิจยัทางด้ำานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยช้ัีนน�า

ของโลก และเป็นองค์กรวิจัยอิสระไม่แสวงก�าไรในประเทศเยอรมนี การศึกษาของ 

Buenstorf เป็นการศึกษาผลของการเปิดำเผยการประดิำษฐ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ              

ในงานวิจัยและพัฒนา และกิจกรรม spin-off ของ Max Planck Society ในช่วงปี           

ค.ศ. 1985-2004 ที่มีต่อผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ และการอ้างอิงผลงาน 

(citation) พบว่า

1. การประดำษิฐท์ีมี่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิยซ์ึง่ตอ่มามกีารอนญุาตใหใ้ชส้ทิธใิน

การประดิำษฐ์ดำังกล่าว มีผลเพิ่มจำนวนการเผยแพร่และการอ้างอิงผลงาน

ในขณะที่ spin-off founder ประสบกับการลดำลงของจำนวนผลงานวิจัย

และการอ้างอิงผลงานในระยะยาว

2. การประดิำษฐท์ีไ่ด้ำรบัอนญุาตให้ spin-off ไม่มผีลสำคัญตอ่การเผยแพร่หรอื

การอ้างอิงผลงาน แสดำงว่าการอนุญาตให้ spin-off ไม่มีผลประโยชน์ที่ 

เพิ่มขึ้นพิเศษต่อนักวิจัย
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3. นักวิจัยมีการเผยแพร่และการอ้างอิงผลงานมากขึ้นหลังจากการเปิดำเผย 

การประดำิษฐ์ที่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัยครั้งแรก

4. การไหลเวียนของรายได้ำจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานวิจัยและการ        

ต่อยอดำการประดำิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ไม่มีผลเชิงบวกต่อคุณภาพและปริมาณ

การเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย

5. ผลของการเรยีนรูจ้ากการมปีฏสิมัพนัธก์บัภาคเอกชนพบวา่ไมส่ามารถมผีล

ต่อความสามารถในการวิจัยของนักประดำิษฐ์และนักวิจัยที่ต่อยอดำสู่เชิง

พาณชิย์อย่างสมบรูณ์ อย่างเช่นในกลุม่นกัวทิยาศาสตร์อาวโุสซึง่มตี�าแหน่ง

สูงสุดำในภาคเอกชน โดำยเฉล่ียมีจ�านวนการเผยแพร่และการอ้างอิงผลงาน

ลดำลง

อีกหนึ่งโจทย์ที่ส�าคัญคือการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 

หน่วยงาน ITRI หรือ Industrial Technology Research Institute สถาบันวิจัย             

และพัฒนาที่ไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดำในไต้หวัน ซึ่งไดำ้รับการยอมรับว่า เป็นหน่วยงาน

ตัวอย่างของการเชื่อมโยงระหว่างการประดิำษฐ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จาก 

ผลงานประดำิษฐ์ ITRI วางแผนระบบนวัตกรรมแบบเปิดำ (open innovation system) 

เพื่อผลักดำันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ระบบนวัตกรรมแบบ

เปิดำน้ี ประกอบดำ้วย 4 แพลตฟอร์ม คือ front-end platform, core technology 

platform, innovation platform และ commercialization platform แต่ละ

แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่ต่างกันแต่สัมพันธ์กัน ทำให้เกิดำความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งนวตักรรมและการใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์นำไปสูผ่ลลพัธค์อืคณุคา่ทางเศรษฐกจิ 

สวัสดำิการสังคม และการเติบโตของอุตสาหกรรม แม้โครงการวิจัยจะมีความแตกต่างกัน 

(Wang, Phillips, and Yang, 2020) 

ขณะที่ปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ

พัฒนาในเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ จากการศึกษาข้อมูลการถ่ายทอดำ

เทคโนโลยี 514 รายการ โดำย 43 มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลักของรัฐบาลไปยัง 
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บริษัทเอกชนในประเทศเกาหลีใต้ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ประโยชน์

ผลงานวจิยัและพฒันาในเชงิพาณชิยท์ีมี่การถา่ยทอดำและตอ่ยอดำธุรกจิมคีวามแตกตา่งกนั

ในสภาพแวดำล้อมของการแข่งขันทางการตลาดำที่แตกต่างกัน 

ในสภาพแวดำล้อมที่ตลาดำมีการแข่งขันสูง ความสามารถในการรับความรู้และ 

รับการถ่ายทอดำเทคโนโลยีใหม่ของบริษัททำให้เกิดำความสำเร็จในการใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ในระยะเวลาส้ันและทำให้เกิดำการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม

สภาพแวดำล้อมทีต่ลาดำมีการแข่งขันต่ำ ความสามารถทางนวัตกรรมภายในของบริษทัทำให้

เกิดำการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดำยที่ไม่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการใช้

ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ในระยะสั้น ท่ีน่าสนใจและตอกย้ำแนวทาง

การทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและผู้ใช้ คือ ความร่วมมือท่ีดำีระหว่างผู้ถ่ายทอดำ

เทคโนโลยีและผู้รับการถ่ายทอดำเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการใช้

ประโยชน์ผลงานวิจยัและพัฒนาในเชิงพาณิชยท่ี์มกีารถ่ายทอดำออกไป โดำยสภาพแวดำล้อม

ตลาดำไม่มีผล (Min, Kim, and Vonortas, 2020)

120



บรรณานุกรม
Alvarez, B. (1994). Factors affecting institutional success, Laying the 

foundation: The institutions of knowledge in developing countries. 

Unipub. http://www.nzdl.org/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-

0hdl--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-en-50---20-

about---00-0-1-00-0--4----0-0-11-10-0utfZz-8-10&cl=CL1.10&d=HAS

H019c0e86f4dbd3878541a3a5.5.1&gt=1 

Baaken, T., & Plewa, C. (2007). Key success factors for research institutions 

in research commercialization and industry linkages: outcomes of 

a German/Australian cooperative project. In Mostafa Hashem Sherif 

& Tarek M. Khalil (Eds.), Management of technology - new directions 

in technology management (pp.75-89). Elsevier.

Buenstorf, G. (2009). Is commercialization good or bad for science? 

Individual-level evidence from the Max Planck Society. Research 

Policy, 38(2), 281-292 https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.11.006 

Geffen, C., & Judd, K. (2004). Innovation through initiatives—a framework 

for building new capabilities in public sector research organizations. 

Journal of Engineering and Technology Management, 21(4), 281-306. 

https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2004.09.002 

Hosseinzadeh, S., Mojibi, T., Alvani, S., & Rezaeian, J. (2019).  Prioritizing and 

analyzing key factors of succeeding knowledge-based organizations 

using Analytical Hierarchy Process (AHP). International Journal of 

Organizational Leadership, 8, 54-69. https://ijol.cikd.ca/article_604

71_11124a8e6a5ce213a7207294875d1a7e.pdf 

121



Liaw, W., Eden, A., Coffman, M., Nagaraj, M., & Bazemore, A. (2018). Factors 

associated With successful research departments: A qualitative 

analysis of family medicine research bright spots. Family Medicine, 

51(2), 87-102. doi: 10.22454/FamMed.2018.652014

Min, J., Kim, Y., & Vonortas, N. (2020). Public technology transfer, 

commercialization and business growth. European Economic 

Review, 124. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103407 

Paul, J., Davidson, R., Johnstone, C., Loong, M., Matecsa, J., Guttmann, A., 

& Schull, M. (2020). Public engagement can change your research, 

but how can it change your research institution? ICES case study. 

International Journal of Population Data Science, 5(3). https://doi.

org/10.23889/ijpds.v5i3.1364 

Tofighi, S., Teymourzadeh, E., & Heydari, M. (2017). Key success factors of 

health research centers: A mixed method study. Electronic 

physician, 9(8), 4992–5000. https://doi.org/10.19082/4992 

Wang, Y., Phillips, F., & Yang, C. (2020). Bridging innovation and 

commercialization to create value: An open innovation study. 

Journal of Business Research, 123, 255-266. https://doi.org/10.1016/j.

jbusres.2020.09.052 

122



ส่่วนที่่�

4

123



ส่วนท่� 4
After Action Review : AAR
การด�าเนินกิจกรรมถอดบทเร่ยนองค์ความรู้                    
ในการบริหารงานและการด�าเนินโครงการวิจัยของผู้บริหาร
และบุคลากร สวทช.

สว่นที ่4 ซ่ึงเป็นส่วนสุดำท้ายของเอกสารนี ้นำเสนอประสบการณ์ของฝ่ายบริการ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) จากการทบทวนการดำำเนินกิจกรรม 

การถอดำบทเรยีนองคค์วามรู ้(After Action Review: AAR) เพือ่ประโยชนใ์นการแบง่ปัน 

ประสบการณ์ ทั้งแนวปฏิบัติที่ดำี (good practice) และบทเรียน (lesson learned)  

ส�าหรบัภายในทมี สวทช. และหน่วยงานหรอืบคุคลภายนอก สวทช. ทีต้่องการดำ�าเนนิการ

ถอดำบทเรียนองค์ความรู้  

After Action Review : AAR 
กรณ่การถอดบทเร่ยนองค์ความรู้ 
ในการบริหารงานของผู้บริหาร และการด�าเนินโครงการวิจัย
ของ สวทช.
สิ่งที่ท�าแล้วดี

1. การแบ่งงานสมาชิกในทมีให้เป็นผูรั้บผดิำชอบและดำ�าเนนิการสมัภาษณ์ และศกึษา

ข้อมูลเอกสาร เพื่อถอดำองค์ความรู้ในการบริหารงานของผู้บริหาร สวทช. และ

การดำำเนินโครงการวิจัยของ สวทช. แยกจากสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ทำให้ 

การทำงานถอดำองค์ความรู้ฯ ทั้งหมดำ สามารถดำำเนินการคู่ขนาน 

124



2. การสัมภาษณ์ผู้บริหารของ สวทช. จำนวนหลายท่าน ซึ่งดำำรงตำแหน่ง และมี

บทบาทหน้าท่ีแตกต่างกัน เช่นเดำียวกับการถอดำองค์ความรู้ในการดำำเนิน

โครงการวิจัยของ สวทช. จำนวนหลายโครงการ ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น  

สาขาวิชา ศูนย์วิจัย ขนาดำโครงการ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ช่วยในการรวบรวม

และต่อภาพองค์ความรู้การบริหารสถาบันวิจัยของผู้บริหาร และการดำำเนิน

โครงการวิจัยในแบบองค์รวม (holistic) กล่าวคือ การสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ 

สวทช. ในอดีำตและปัจจุบัน เพ่ือถอดำองค์ความรู้การบริหารในแต่ละยุคสมัย       

ซึ่ งมีความแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกัน  

การสมัภาษณ์รองผูอ้ำนวยการ สวทช. ปัจจุบนั ทกุสายงาน เพือ่ถอดำองค์ความรู้ 

การบริหารในมุมที่แตกต่างกัน คือ มุมบริหารองค์กร กลยุทธ์องค์กร บริหาร 

การวิจัยและพัฒนา บริหารจัดำการและถ่ายทอดำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

พัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัย เพื่อถอดำองค์ความรู้การบริหารหน่วยงาน นักวิจัย และงานวิจัยซึ่งมี

ความแตกต่างกัน

3. การสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกครั้งจะมีทีมท�าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ จ�านวน 2 คน 

เพื่อช่วยกันซักถามประเดำ็นต่าง ๆ ตามชุดำค�าถามสัมภาษณ์ และค�าถามอื่น ๆ 

ซ่ึงเกดิำขึน้ระหว่างการสมัภาษณ์ เพือ่รวบรวมองค์ความรูใ้ห้ได้ำมากทีส่ดุำ และเพ่ือ

ช่วยกันบริหารและรักษาการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ รวมถึงเพื่อช่วยกัน

ควบคุมการใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคในการสัมภาษณ์ ออนไลน์

4. ช่วงดำ�าเนินกิจกรรมถอดำบทเรียนองค์ความรู ้นี้ เกิดำการแพร่ระบาดำของ 

COVID-19 ในประเทศไทย ระลอกที่ 3 ทีมงานจึงปรับรูปแบบการสัมภาษณ์

สว่นใหญจ่าก onsite เปน็ online ผา่นโปรแกรมประชมุออนไลน ์WebEx ทำให้

การสัมภาษณ์เกิดำขึ้นไดำ้ทุกที่ตามเวลาที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดำวก ไม่ต้องจัดำหาและ

จดัำเตรยีมสถานทีส่ำหรบัการสมัภาษณ ์อกีทัง้โปรแกรมประชมุออนไลน ์สามารถ

บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ จัดำเก็บไฟล์เสียงสัมภาษณ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และ

ในระบบคลาวดำ์ จึงไม่ต้องจัดำหาและจัดำเตรียมเครื่องอัดำเสียงเพิ่มเติม  
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5. การใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)

ช่วยให้เกิดำความยืดำหยุ่นของประเดำ็นคำถามสัมภาษณ์เพื่อการเก็บรวบรวม 

องค์ความรู้ 

ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทาย รวมถึงสิ่งที่ท�าแล้วไม่ดี ไม่ควรท�าอีก

1. ผูบ้รหิารและนกัวจิยัซึง่เปน็ผูใ้หส้มัภาษณม์ภีารกจิจำนวนมากและตารางงานใน

แต่ละวันค่อนข้างแน่น อีกทั้งในช่วงของการดำำเนินกิจกรรมถอดำองค์ความรู ้ 

มกีารจัดำงานประชุมวชิาการประจำปีของ สวทช. ทำใหก้ารนัดำสมัภาษณ์ใชเ้วลา

นานกว่าที่ทีมงานคาดำการณ์ ดำังนั้นในอนาคตการนัดำหมายสัมภาษณ์ควร 

ดำำเนินการล่วงหน้าให้เร็วที่สุดำ และมีความยืดำหยุ่นกรณีเปลี่ยนแปลงนัดำหมาย

ตามภารกิจของผู้บริหารและนักวิจัย

2. องค์ความรู้ส�าคญัและส่วนใหญ่ของโครงการวจิยับางโครงการอยูใ่นนกัวจิยัเพยีง

บางคน ดำงัน้ันในอนาคตควรมกีารส่งเสรมิและผลกัดำนัการจดัำการความรูภ้ายใน

โครงการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดำยเฉพาะการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้

ระหว่างสมาชิกในโครงการวิจัย

3. โครงการวิจัยที่เลือกดำ�าเนินกิจกรรมถอดำองค์ความรู้บางโครงการ ดำ�าเนินงาน

ผ่านมามากกว่า 20 ปี ท�าให้ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนจดำจ�ารายละเอียดำเหตุการณ์

และเร่ืองราวของโครงการไม่ได้ำเท่าทีค่วร และบางโครงการผูร้บัผดิำชอบโครงการ

ออกจาก สวทช. แล้ว ดำังนั้นในอนาคตในระดำับองค์กร ควรมีการส่งเสริมและ

ผลักดำันการจัดำการความรู้ภายในโครงการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เริ่ม

ดำ�าเนินโครงการ จนกระทั่งการรวบรวมจัดำเก็บและเผยแพร่ความรู้ท่ีทุกคน

สามารถเข้าถึงไดำ้ โดำยเฉพาะการถ่ายโอนความรู้ในคนไปสู่ความรู้ขององค์กร

4. โครงการวิจยับางโครงการผูใ้ห้สมัภาษณ์เนน้นำเสนอข้อมลูเกีย่วกับผลผลิตจาก

โครงการ มากกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดำการโครงการและทีมวิจัยหรือ 

เส้นทางของการดำำเนินงานจนกว่าจะไดำ้ผลผลิต ดำังนั้นผู้สัมภาษณ์จะต้อง
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พยายามนำการสัมภาษณ์กลับเข้าวัตถุประสงค์ของการถอดำองค์ความรู ้

การดำำเนินโครงการวิจัย

5. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อ (explicit knowledge) 

มหีลากหลายรปูแบบ เช่น เอกสารโครงการ สิง่พิมพ์ของโครงการ และภาพถ่าย 

ซึง่ค่อนข้างกระจดัำกระจาย ท�าให้ใช้เวลาเพือ่ค้นหาและรวบรวมความรูป้ระเภท

น้ี ดำังน้ันในอนาคตควรมีการส่งเสริมและผลักดำันการจัดำการความรู้ภายใน

โครงการอย่างเป็นระบบมากยิง่ขึน้ การรวบรวมจดัำเกบ็และเผยแพร่ความรูท้ีท่กุ

คนสามารถเข้าถึงไดำ้ ณ จุดำเดำียว เช่น คลังความรู้ของหน่วยงาน

6. ในขณะทีท่มี STKS ก�าลงัเริม่ดำ�าเนนิกิจกรรมถอดำองค์ความรู ้มทีีมงานอืน่ภายใน 

สวทช. ที่สัมภาษณ์ผู้บริหารในโอกาสที่ สวทช. ดำ�าเนินงานครบ 30 ปี ท�าให้มี

ช่วงทีร่อพจิารณาข้อมลูบทสมัภาษณ์จากทมีงานดำงักล่าวว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ำ

หรอืไม่ เพื่อลดำความซ�้าซ้อนของการดำ�าเนินงาน ท�าให้แผนงานสัมภาษณ์ที่ตั้งไว้

ของทีม STKS เลื่อนออกไป ดำังนั้นในอนาคตควรมีการวางแผนและดำ�าเนินงาน

ร่วมกันของทุกทีมงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น กล่าวคือ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ร่วมกัน โดำยแต่ละทีมเน้นการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง เช่น  

เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือการจัดำการความรู้

7. ค�าถามทีส่มัภาษณ์บางข้อเป็นค�าถามเชงินามธรรมและค่อนข้างกว้าง ท�าให้ตอบ

ค่อนข้างยาก เช่น แนวคิดำในการดำำเนินงาน ดำังนั้นในอนาคตควรออกแบบ

คำถามที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดำยอาจอาศัยการยกตัวอย่างหรือคำอธิบาย 

เพิ่มเติม

8. การสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ บางครั้งเสียงและภาพติดำขัดำ

เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดำข้อง ดำังนั้นในระหว่างสัมภาษณ์หากมีช่วงท่ี

เสียง และ/หรือ ภาพขาดำหาย ผู้สัมภาษณ์จะต้องรีบทบทวนข้อความเสียง

สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ ดำังนั้นในอนาคตควรพิจารณาเปรียบเทียบจุดำแข็ง

และจุดำอ่อนของการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดำยเฉพาะการสัมภาษณ์ที่สำคัญ
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 9. การใชศ้พัทภ์าษาองักฤษ และกลา่วถงึชือ่บคุคลและสถานทีแ่บบยอ่ระหวา่งการ

ให้สัมภาษณ์ ทำให้ใช้เวลาในการถอดำเทปสัมภาษณ์เพิ่มขึ้น ดำังนั้นในอนาคต 

ควรสอบถามผูใ้หส้มัภาษณใ์นขณะหรอืหลงัจบสมัภาษณท์นัท ีเพือ่ความถกูตอ้ง 

และครบถ้วนสมบูรณ์ของบทสัมภาษณ์ 

10. สมาชิกในทีมที่รับผิดำชอบถอดำเทปสัมภาษณ์มีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถถอดำ

เทปสัมภาษณ์ไดำ้ จึงต้องมีการแบ่งงานสมาชิกในทีมใหม่ ดำังนั้นในอนาคตควรมี

การประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดำขึ้นในระหว่างการดำำเนินงาน และหา

แนวทางดำำเนินการเพื่อลดำผลกระทบของความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ 

After Action Review: AAR 
การถอดบทเร่ยนองค์ความรู้ในการบริหารงานหน่วยงาน
สถาบันวิจัยระดับชาติ : กรณ่ศึกษาต่างประเทศ
สิ่งที่ท�าแล้วดี

1. การแบ่งงานและมอบหมายสมาชิกในทีมเป็นผู้รับผิดำชอบในการดำำเนินการ 

ถอดำองคค์วามรูใ้นการบริหารงานสถาบันวจิยัระดำบัชาต ิในตา่งประเทศ ซึง่แยก

จากสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ทำให้การทำงานถอดำองค์ความรู้ทั้งหมดำสามารถ

ดำำเนินการคู่ขนาน 

2. การค้นหาเอกสารวิชาการที่เผยแพร่เกี่ยวกับการบริหารงานหน่วยงาน

สถาบันวิจัยระดำับชาติในต่างประเทศทั้งในแหล่งความรู้ออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์

หน่วยงาน หรือคลังเอกสารที่สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มโดำยไม่ต้องสมัคร

เป็นสมาชิกและเสียค่าใช้จ่าย) และแหล่งความรู้ออนไลน์แบบปิดำ (ฐานข้อมูล

ออนไลน์ต่างประเทศท่ีต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน) เพื่อรวบรวมและ

ศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ไดำ้มากที่สุดำ

128



ปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทาย รวมถึงสิ่งที่ท�าแล้วไม่ดี ไม่ควรท�าอีก

1. เน่ืองจากการถอดำองคค์วามรูใ้นการบรหิารงานหนว่ยงานสถาบนัวจิยัระดำบัชาติ

ในต่างประเทศ เป็นการศึกษาเอกสารวิชาการท่ีผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นดำำเนิน

การไว้แล้ว หรือที่เรียกว่าแหล่งความรู้ทุติยภูมิ ทำให้มีความท้าทายเรื่อง 

จุดำมุ่งหมาย ความตรงประเดำ็น และความทันสมัยขององค์ความรู้ในเอกสาร

วิชาการ ซึ่งทีมงานไม่สามารถควบคุมไดำ้ 

2. จำนวนเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสามารถเข้าถึงได้ำเกี่ยวกับการ

บริหารงานหน่วยงานสถาบันวิจัยระดัำบชาติในต่างประเทศมีจ�านวนน้อย       

กล่าวคอื การสบืค้นผ่าน search engine และแหล่งความรูอ้อนไลน์ พบเอกสาร

วชิาการท่ีเกีย่วข้องกบัปัจจัยความส�าเรจ็ในการบรหิารงานสถาบันวจัิยระดำบัชาติ

ในต่างประเทศจ�านวนน้อย เมื่อสืบค้นแหล่งความรู้แบบปิดำหรือฐานข้อมูล

ออนไลน์ต่างประเทศที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน ไดำ้จ�านวนผลลัพธ์ที่

ไม่แตกต่าง เมื่อขยายค�าค้นเป็นการบริหารงาน จึงพบเอกสารวิชาการเพิ่มขึ้น

จ�านวนหนึ่ง
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ภาคผนวก
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1. การพัฒนาพันธุ์ข้าว

ภาพที่ 7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดำ้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.    

(ที่มา https://www.nstda.or.th/agritec/thunyasirin/ 

และ https://www.nstda.or.th/home/news_post/hom-naka/)
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โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวดำ้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นโครงการท่ีหน่วย

ปฏิบัติการวิจัยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่าง ศูนย์พันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไดำ้ดำ�าเนินงานวิจัยปรับปรุง

พันธุ์ข้าวโดำยใช้เทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล (Marker Assisted Selection หรือ MAS) 

เพือ่พัฒนาคณุภาพเมล็ดำและความสามารถในการทนต่อสภาพแวดำล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น 

น�้าท่วม ดำินเค็ม ทนแล้ง รวมถึงการต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งมีความร่วมมือกับ

กรมการข้าวในการปลูกทดำสอบสายพันธุ์ข้าวที่ไดำ้ปรับปรุงพันธุ์แล้วในสถานีวิจัยของ

ศูนย์วิจัยข้าวต่าง ๆ ของกรมการข้าว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

• พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน�้าท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ไม่ไว

ต่อช่วงแสง ที่ผลผลิตสูงซึ่งเผยแพร่ให้เกษตรกรในภาคใต้ โดำยเฉพาะ 3 

จังหวัดำชายแดำนใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงดำ้านอาหาร

• ข้าวเหนียวหอมนาคา พันธุ ์ข้าวเหนียวใหม่ส�าหรับนาปีและนาปรัง มี

คุณสมบัติพิเศษเหนือข้าวเหนียวชนิดำไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น ทนต่อน้ำท่วม 

ทนแลง้ ตา้นทานโรคไหมแ้ละขอบใบแหง้ มคีวามหอมและนิม่ มรีะยะเวลา

ในการปลูกประมาณ 130 - 140 วนั ให้ผลผลิตสงู พืน้ทีภ่าคเหนือมผีลผลิต 

800 - 900 กิโลกรัมต่อไร่ และภาคอีสานมีผลผลิต 700 - 800 กิโลกรัม 

ต่อไร่ สำหรับข้าวเหนียวหอมนาคานี้ ไบโอเทค ไดำ้ยื่นขอหนังสือรับรอง 

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และไดำ้รับ 

การขึน้ทะเบยีนพันธุจ์ากกรมวชิาการเกษตรเรยีบรอ้ยแลว้ ลกัษณะเดำน่ของ

พันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคา คือ ลำต้นเตี้ย แข็งแรง ไม่หักล้มง่าย

• ข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน เป็นข้าวเหนียวพันธุ์แรกท่ีไดำ้รับพระราชทานนาม

จากสมเดำ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดำ็จพระเทพรัตนราชสุดำา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี โดำยนำเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว 

กข6 โดำยพัฒนาเคร่ืองหมายพันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะสำคัญ คือ  

ความสามารถต้านทานโรคไหม้ ลกัษณะเด่ำนคอื ลำต้นแขง็แรงทนการหกัล้ม 
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ให้ผลผลิตอยูท่ี ่800 กโิลกรมัต่อไร่ ลดำเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก โดำยพืน้ท่ีปลูกท่ีเป็น

ออร์แกนกิส์ สามารถให้ผลผลิตไดำ้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดำยทดำลองปลูก

ในนาขา้วของเกษตรกร 5 จงัหวดัำ ไดำแ้ก ่นา่น เชยีงราย ลำปาง ชยัภมู ิและ

สกลนคร โดำยปลูกแทนข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 เดำิม ในช่วงเวลา 3 ปี พบว่า

สามารถลดำความเสียหายในนาข้าวได้ำถึง 30% ในการทดำลองปลูกพบว่า 

การปลูกแบบปักดำำ ข้าวแตกกอได้ำเยอะ รวงใหญ่ ลำต้นใหญ่ ไม่ล้ม  

หากจะขยายพันธุต์อ่ควรใช้วธิปีกัดำำ ซึง่พนัธุธ์ญัสรินิตน้แขง็แรง รวงข้าวตัง้ 

ใบตั้ง ผลผลิตอยู่ที่ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ธัญสิรินต้นไม่ล้ม ต้นสูงเสมอ ไม่เจอ

ปัญหาเรื่องโรค เมล็ดำธัญสิรินอ้วนกลม จับเมล็ดำถ่ี หนึ่งรวงมี 348 เมล็ดำ 

โดำยเฉลี่ย แตกกอไดำ้ 8 - 28 ต้น และเมื่อเอาไปนึ่งกิน ปล่อยให้เย็น ก็ยังนุ่ม 

พันธุ์ข้าวนี้พัฒนาโดำยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  

ไบโอเทค สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดำยร่วมกับ สำนักวิจัย

และพฒันาข้าว กรมการขา้ว และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

โดำยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ ใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

คัดำเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน จนไดำ้ข้าวเหนียวที่มี

คุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 แต่มีความต้านทานโรคไหม้ ให้ผลผลิต  

500 - 800 กิโลกรัมต่อไร่ (ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูก)

จากความสำเร็จนี้ ไบโอเทค ได้ำดำำเนินการถ่ายทอดำความรู้การผลิตเมล็ดำพันธุ์

ข้าวเหนียวคุณภาพดีำ โดำยให้ความรู้ทั้งในดำ้านการปลูก การดำูแลรักษา การตรวจคัดำ 

พันธุ์ปน แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดำยการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในการแจกจ่ายเมล็ดำพันธุ์และถ่ายทอดำเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดำพันธุ์ให้ชุมชน

และเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดำับความเป็นอยู่ จึงเป็นการขยาย

ฐานในการต่อยอดำสร้างประโยชน์ เพิ่มมูลค่า นำไปสู่การพัฒนา และเติบโตของชุมชน

อย่างยั่งยืน
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โครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวดำ้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการพัฒนา 

และสร้างงานวิจัยนวัตกรรมบนฐานความรู้ และภูมิปัญญา ท่ีเหมาะสมกับสภาวะ 

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของโลก ทีช่มุชนและภาคเอกชนสามารถนำมาใชใ้นการพฒันา

ขีดำความสามารถดำ้านการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดำโลก เพื่อพัฒนาขีดำ 

ความสามารถของเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ ในการผลิตภาคการเกษตรและ

อตุสาหกรรมดำว้ยการเพิม่พนูความรูท้ีเ่หมาะสมและทนัสมยั และเพือ่พฒันาบคุลากรดำา้น

การวิจัยและนักวิชาการ ให้มีความรู้ในวิชาการดำ้านการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม  

ให้ก้าวหน้า ทันสมัย และตระหนักในความเป็นสังคมเกษตรของไทยให้คงอยู่ตลอดำไป
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2. โรงเรือนอัจฉริยะ
เกษตรแม่นย�า (precision agriculture) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเป้าหมายของ 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตอบโจทย์การ             

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดำยสถาบันการจัดำการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

(สท.) เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ

โรงเรอืนอจัฉรยิะ (SMART Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1) 

โรงเรอืนเพาะปลกูแบบ Knockdown ขนาดำ 6x20x5.6 เมตร ท่ีไดำม้กีารประยกุตใ์ช้ smart 

technology โดำยมีการติดำตั้งระบบควบคุมและเซนเซอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมสภาพ

แวดำล้อมและบริการจัดำการโรงเรือน โดำยมีการควบคุมอณุหภูม ิความช้ืนสัมพทัธ ์ความช้ืน

ดำิน และความเข้มข้นแสง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก 

ภาพที่ 8 โรงเรือนอัจฉริยะ 
(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/news_post/

smart-greenhouses-food/)
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โรงเรือนมีการติดำตั้งเซนเซอร์ควบคุมการเพาะปลูกจ�านวน 4 ตัว ประกอบดำ้วย

1. เซนเซอร์วัดำความเข้มข้นแสง โดำยการติดำตั้งจำนวน 2 จุดำ เซนเซอร์ภายใน

โรงเรอืนใช้ส�าหรบัติดำตามความเข้มข้นแสง เพือ่ใช้ในการควบคมุการท�างาน

ของม่านพรางแสง ส�าหรับเซนเซอร์ภายนอกโรงเรือน เพื่อใช้เปรียบเทียบ

ความเข้มข้นแสงภายในโรงเรือน ส�าหรับวางแผนท�าความสะอาดำหรือ

เปลี่ยนหลังคาโรงเรือน

2. เซนเซอรว์ดัำความชืน้ดำนิ ตดิำตัง้จำนวน 1 จดุำ สำหรบัวดัำคา่ความชืน้ดำนิ เพือ่

ควบคุมการท�างานของระบบน�้า

3. เซนเซอร์วัดำอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ติดำตั้งจำนวน 2 จุดำ เซนเซอร์

ภายในโรงเรือนส�าหรับติดำตามอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ เพื่อควบคุม

การท�างานของระบบพ่นหมอก ส�าหรับเซนเซอร์ภายนอกโรงเรือน เพื่อ

เปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในและภายนอกโรงเรือน

4. เซนเซอร์วัดำอุณหภูมิอากาศ ติดำตั้งจำนวน 1 จุดำ บริเวณใต้หลังคาเหนือ 

ม่านพรางแสง สำหรับควบคุมการทำงานของพัดำลมใต้หลังคา

นอกจากนี้โรงเรือนยังมีการติดำตั้งระบบควบคุมต่าง ๆ ไดำ้แก่ 1.) ระบบระบาย

อากาศ โดำยมีการติดำต้ังพัดำลมระบายอากาศขนาดำ 20 นิ้ว จำนวน 2 จุดำ ทำหน้าท่ี 

ดำูดำอากาศร้อนออกจากโรงเรือน 2.) ตู้ควบคุมพร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับติดำตามสภาวะ

แวดำล้อมภายในโรงเรือน รวมทั้งสามารถควบคุมสภาพอากาศได้ำทั้งระบบตั้งเวลา และ

กำหนดำเองโดำยผู้ใช้ และ 3.) ติดำตั้มปั�มน้ำ ขนาดำ 650W จำนวน 1 ตัว พร้อมดำ้วยระบบ

ท่อกรองน้ำและวาล์วขนาดำ 1 นิ้ว

ตวัโรงเรอืนถกูออกแบบให้มหีลงัคา 2 ชัน้ ประกอบด้ำวย 1.) พลาสตกิคลมุหลงัคา

ความหนา 150 ไมครอน 2.) พัดำลมระบายอากาศใต้หลังคา ขนาดำ 20 นิ้ว ½ แรงม้า

จ�านวน 2 ชุดำ ติดำตั้งที่ดำ้านหน้าและท้ายโรงเรือน 3.) โครงสร้างโรงเรือนเหล็กชุบสังกะสี 
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Hot-Dip Galvanized 4.) ฐานรากเสาเข็ม เข็มเกลียวชุบสังกะสี Hot-Dip Galvanized 

ชนิดำมีหน้าแปลน รองรับฐานเสา 5.) มุ้งตาข่าย ความถี่ 20-32 ตาต่อตารางนิ้ว 6) ห้อง

ป้องกันแมลงแบบประตู 2 ชั้น ขนาดำกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 3 เมตร เป็นทางเข้า

ออกโรงเรือน

จุดำเดำ่นของ โรงเรือนอัจฉริยะ คือ เซนเซอร์สามารถแสดำงผล แจ้งเตือน และ

ควบคมุการท�างานผ่านสมาร์ทโฟน สามารถต้ังเงือ่นไขการควบคมุได้ำ (อตัโนมตั ิตามความ

ต้องการของพืช/ตั้งเวลา จากพฤติกรรมการให้น�้าปกติ/ตามความต้องการของเกษตรกร) 

สามารถบนัทกึข้อมลูและดำขู้อมลูย้อนหลงัได้ำ 1 ปี และสามารถน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ได้ำ

แหล่งข้อมูล

1. AGRITEC Channel. (2561). โรงเรือนอัจฉริยะ ให้เราพูดำแทนผัก. [Video]. 
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3. ActivePAK และ ActivePAK Ultra
ปี พ.ศ. 2544 ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุำแห่งชาต ิ(เอม็เทค) ส�านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดำอายุการเก็บรักษาคุณภาพผักและผลไม้สดำไทย        

และไดำ้พัฒนาสูตรฟิล์ม Active PAK ถุงหายใจไดำ้ ซึ่งต่อมาไดำ้มีการยื่นจดำสิทธิบัตร           

ในปี พ.ศ. 2548 และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ำมกีารถ่ายทอดำเทคโนโลยใีห้สทิธแิก่เอกชน

เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ภาพที่ 9 ActivePAK และ ActivePAK Ultra 
(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/activepaktm-and-

activepaktm-ultra/)
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Active PAK คอื บรรจุภณัฑพ์ลาสติก เป็นบรรจุภณัฑท์ีส่ามารถควบคุมการผา่น

ของก๊าซและไอน้ำสำหรับผักและผลไม้ไดำ้อย่างสมดำุล โดำย Active PAK จะปล่อยก๊าซ

ออกซิเจน (O
2
) และก๊าซคาร์บอนไดำออกไซดำ์ (CO

2
) ไหลผ่านเข้าถุงในระดำับพอดำี ทำให้

ผกัผลไม้อยูใ่นถุงสดำใหม่ได้ำนานขึน้ Active PAK เนือ้พลาสติกออกแบบมาให้ O
2
 ไหลผ่าน

ไดำ้ 2 - 10% และ CO
2
 สามารถไหลผ่านไดำ้ 5 - 15% จึงสามารถเก็บรักษาผักและผลไม้

สดำได้ำนานมากขึ้น แต่รสชาติเหมือนเดำิม ผลไม้ที่เก็บไว้ในถุง Active PAK สามารถยืดำ 

อายุความสดำไดำ้สูงสุดำ 2 - 5 เท่าจากถุงพลาสติกทั่วไป โดำยเก็บไดำ้นาน 7 - 8 วัน หลัก 

การทำงานของบรรจุภัณฑ์นี้ เรียกว่า มลภาวะรักษาความสดำ (fresh-care condition) 

โดำยผ่านเทคโนโลยีการสร้างบรรยากาศดำัดำแปลงแบบสมดำุล (Equilibrium Modified 

Atmosphere หรือ EMA) ทำให้รักษาความสดำ คงคุณค่าของผักและผลไม้ ภายใต้ 

ความเยน็ทีเ่หมาะสม และการจดัำการหลงัการเก็บเกีย่วทีถ่กูตอ้ง นอกจากการชว่ยยดืำอายุ

ผกัและผลไม้แล้ว ถงุ Active PAK ยงัมีความหนาและใส เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถเลือกซือ้

ไดำ้ง่าย

Active PAK ช่วยรกัษาความสดำของผกัผลไม้คงค่าสารอาหาร ลดำปรมิาณผกัสดำ

ที่เน่าเสียเมื่อเก็บต่อที่บ้าน สามารถช่วยลดำปัญหาสิ่งแวดำล้อมเพราะถุงสามารถใช้ซ�้าต่อ

ไดำ้ที่บ้าน และมีความปลอดำภัยใช้กับอาหาร ผ่านมาตรฐาน มอก.656-2556 พลาสติก

สัมผัสอาหาร

ปัจจุบันไดำ้มีการน�า Active PAK น�ามาใช้ในซูเปอร์มาร์เกต เช่น ท็อปส์ ซูเปอร์

มาร์เกต็ ภายใตแ้บรนด์ำมายช้อยส ์(My Choice) บรษิัท เซน็ทรลัเวลิดำ์ไวดำล์ จ�ากัดำ บรษิทั 

ทีพีบีไอ จ�ากัดำ (มหาชน) และ บริษัททานตะวัน Active PAK ใช้เก็บผักและผลไม้ เช่น 

คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง กระเพรา ผักสลัดำ โหระพา ผักชี คื่นช่าย บล็อกโคลี พริกขี้หนู พริก

หวาน กล้วยไข่ เงาะ สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ และล�าไยตัดำขั้ว

Active PAK Ultra (แอคทีพแพค็ อลัตร้า) โดำย เอม็เทค สวทช. ได้ำร่วมกบั มลูนธิิ

โครงการหลวง พัฒนาขึ้นต่อจาก Active PAK ถุงหายใจไดำ้ เน้นไปที่ผลิตผลสดำที่มีอัตรา

การหายใจสูง เช่น หน่อไม้ฝรั่ง และเห็ดำ สามารถยืดำอายุความสดำไดำ้นาน 2-5 เท่า เช่น 

เห็ดำหอมสดำให้สดำยาวนานไดำ้ถึง 9 วัน ท่ีอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส แทนการใช้ถาดำ

141



พลาสติกเจาะรูที่เก็บเห็ดำหอมไดำ้เพียง 3 วัน Active PAK Ultra จัดำเก็บเห็ดำหอม ไดำ้นาน 

9 วัน หน่อไม้ฝรั่ง ไดำ้นาน 7 วัน และมะนาว ไดำ้นานถึง 42 วัน
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6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564). 3 ทศวรรษ 

สวทช. กบัการขบัเคลือ่นประเทศด้ำวยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: เกษตรและ

อาหาร. ปทุมธานี : ส�านักงานฯ. 

7. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564, 11 มิถุนายน). 

ActivePAKTM และ ActivePAKTM Ultra ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หายใจไดำ้ ยืดำอายุ

ผัก-ผลไม้สดำ. https://www.nstda.or.th/home/performance_post/

activepaktm-and-activepaktm-ultra/ 

142



4. ไข่ออกแบบได้
ไข่เป็นอาหารพิเศษของโลก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของโปรตีน 

ซึ่งมีกรดำอะมิโน (amino acid) ที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ครบถ้วน สามารถนำมา 

บริโภคได้ำหลากหลายเมนู และยังเปน็วตัถดิุำบทีส่ำคัญสำหรับการแปรรูปอาหาร และ/หรือ          

เปน็สว่นผสมในการทำขนมตา่ง ๆ  ดำว้ยไขไ่กเ่ปน็อาหารทีไ่ดำร้บัความนยิมนำไปรบัประทาน 

ทำให้เกิดำฟาร์มไก่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดำสภาพการแข่งขันกันในกลุ่มเกษตรกร

ผูเ้ลีย้งไกไ่ข ่ประสบปญัหาขาดำทนุ ปญัหาตน้ทุนในการผลติไขไ่ก ่และปญัหาไขไ่กล่น้ตลาดำ

อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการผลิตไข่ไก่ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดำในปัจจุบัน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เกรนาเดำส ไบโอเทค จ�ากัดำ (บริษัท คลีน         

กรีนเทค จ�ากัดำ เดำิม) วิจัยและพัฒนา “ไข่ออกแบบไดำ้” หรือ “สารเสริมอาหารส�าหรับไก่

เพ่ือเพิม่คณุภาพไข่ไก่” ซึง่เป็นครัง้แรกทีม่กีารใช้นาโนเทคโนโลยมีาพฒันาระบบน�าส่งยา

หรือสารสำคัญในรูปแบบ Self-Emulsifying Drug Delivery Systems หรือ SEDDS 

ของน้ำมันโหระพาและน้ำมันออริกาโนให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ไดำ้สะดำวกต่อการเป็น 

สารเสริมอาหารในไก่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของไข่ไก่ตั้งแต่อยู่ในฟอง เนื่องจากไก่เป็นสัตว์

ท่ีมลีำไสส้ัน้ การดำดูำซมึอาหารต้องใชเ้วลารวดำเรว็ การให้สารสกดัำจากสมนุไพรผา่นวธิกีาร

ทานอาหารหรือน้ำจึงได้ำผลไม่ดำีและทำให้ประสิทธิภาพต่าง ๆ ลดำลง เน่ืองจากสารสกัดำ

สำคัญมีเวลาในการออกฤทธิ์ภายในลำไส้ของไก่ไดำ้น้อย ดำังนั้นทีมนักวิจัยจึงออกแบบ

เทคโนโลยีการนำพา (unique target delivery system) เพื่อนำส่งสารสกัดำสมุนไพร 

ที่สำคัญให้เหมาะสมกับสรีระของไก่ พร้อมนำนวัตกรรมคีเลชัน (chelation) ท่ีทำให้ 

แร่ธาตุและสารอาหารต่าง ๆ ออกฤทธิ์ไปสู่ระบบการทำงานของลำไส้สัตว์ปีกโดำยตรง  

ช่วยให้การย่อยและการดำูดำซึมธาตุอาหารของสัตว์ปีกมีประสิทธิภาพดำีขึ้น
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ทั้งนี้ นักวิจัยน�าเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันปรับปรุงสารสกัดำโหระพา ซึ่งมี

ฤทธิย์บัยัง้เชือ้บดิำในล�าไส้ไก่ และน�า้มนัออรกิาโน ทีม่ฤีทธิใ์นการต้านเชือ้ ต้านอนมุลูอสิระ 

ท�าให้ลดำกลิ่นรุนแรง ไม่มีกลิ่นฉุน เมื่อผสมลงในน�้าให้ไก่กิน จะช่วยกระตุ้นให้ไก่อยากกิน

อาหาร ท�าให้ไก่กินอาหารไดำ้ง่ายขึ้น เป็นทางเลือกในการทดำแทนยาปฏิชีวนะ ส่งผลให้ไข่

ไก่มค่ีาความสดำเพิม่สงูข้ึนกว่า 80-90 เปอร์เซน็ต์ มคุีณสมบตัติามลกัษณะไข่ทีไ่ด้ำมาตรฐาน

เกรดำ AA เช่น มีเปลือกไข่แข็งแรง ไข่ขาวเป็นวงชัดำ และเป็นไข่เสริมคุณค่าอาหาร 20-40 

เปอร์เซ็นต์ ปลอดำภยัไร้สารตกค้างจากการใช้ยาปฏชิวีนะ เป็นมติรต่อสตัว์และสิง่แวดำล้อม 

ทัง้ยงัช่วยลดำต้นทนุการผลติ และเพิม่รายได้ำให้กบัเกษตรกรได้ำอกีด้ำวย นอกจากนี ้สามารถ

น�าองค์ความรู้ดัำงกล่าวมาประยกุต์ต่อยอดำเป็นผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  เพือ่เพิม่มลูค่าของผลผลติ

จากสัตว์ไดำ้อีกมากมาย

ภาพที่ 10 สกัดำจากสมุนไพรธรรมชาติ  
(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/designed-eggs/)
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ส�าหรับโครงการนวัตกรรม “ไข่ออกแบบไดำ้” ไดำ้รับรางวัลชนะเลิศผลงาน

นวัตกรรมแห่งชาติดำ้านเศรษฐกิจประจ�าปี พ.ศ. 2559 จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

กระทรวงการอุดำมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เนื่องจากเป็นนวัตกรรม

ที่จะสร้างระบบและการปฏิรูปท�าให้ธุรกิจเกษตรและอาหารเปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้

เกษตรกรมีรายไดำ้มากขึ้น ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อไข่ท่ีมีคุณภาพ ในราคายุติธรรม 

สามารถตอบสนองความต้องการของทกุฝ่ายได้ำ และสามารถควบคมุต้นทุนให้ต�า่ท่ีสดุำ โดำย

การคดัำเลอืกวตัถดิุำบทีร่าคาต�า่แต่ให้ประโยชน์สงูสดุำมาใช้ผลติภณัฑ์ เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพ

ลูกค้าจะใช้ต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการประเมินผลกระทบของโครงการไข่ออกแบบไดำ้ รวมมูลค่า 

41.7 ล้านบาท พ.ศ. 2560 - 2563
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5. การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอปเปอร์เพื�อใช้เป็น
สารฆ่าเชื้อแบคท่เร่ยในปศุสัตว์และสิ�งแวดล้อม

การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอปเปอร์เพื่อใช้เป็นสารฆ่่าเช้ือแบคทีเรีย

ในปศุสัตว์และสิ่งแวดำล้อม คือการพัฒนาสารฆ่่าเชื้อจุลินทรีย์จากแร่ธาตุธรรมชาติ  

โดำยการสงัเคราะหส์ารประกอบไอออนกิคอปเปอร ์ซึ่งเปน็สารประกอบเชงิซอ้นของจนุสี 

หรอื คอปเปอร ์(II) กบั สารสเตบไิลวงิค์ (stabilizing agent) โดำยนกัวจิยันาโนเทคโนโลยี

เพื่อสิ่งแวดำล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุำผสมและการเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการผลิตซิงค์ไอออนสำหรับยับยั้ง 

เชื้อแบคทีเรีย” เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย 

(spearhead) โดำยได้ำร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

(ไบโอเทค) สวทช. นำแร่ธาตุอาหารเสริมอย่างซิงก์ (Zinc) ที่โดำยปกติมีสมบัติฆ่่าเชื้อ

จุลินทรีย์ก่อโรค มาเติมสารคีเลตและสารเสริมความคงตัวทำให้เกิดำความเสถียร ทำให้

ไอออนประจุบวกของแร่ธาตุธรรมชาติขนาดำนาโนเมตรเข้าไปในเซลล์ และออกฤทธิ์ 

ฆ่่าเชื้อจุลินทรีย์ไดำ้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังป้องกันการตกตะกอนจากแอนไอออน 

ต่าง ๆ  ในสิ่งแวดำล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นเป็นเท่าตัว สู่ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดำแทนยาปฏิชีวนะที่ส่งผลข้างเคียงกับสัตว์ ที่ใช้ระยะเวลาออกฤทธิ์ช้า 

ก่อให้เกิดำการดำื้อยาหลายขนานของเชื้อแบคทีเรีย และการสะสมหรือตกค้างของยาท่ี 

ต้องใช้ระยะในการสลายตัวเป็นเวลานาน
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ทั้งนี้ ทีมวิจัยไดำ้น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 แบบ เพื่อให้การใช้งานสะดำวก       

ยิ่งขึ้น คือ 1.) ใช้ฆ่่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจากธรรมชาติ โดำยใช้ทดำแทนยาปฏิชีวนะ 

(Formaldehyde) ในรูปแบบน�้าฉีดำพ่นวัตถุดำิบอาหารสัตว์ เพื่อฆ่่าเชื้อรา เชื้อไวรัส และ

แบคทีเรียก่อโรค ก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอาหารส�าเร็จรูป รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดำผล

ข้างเคียงกับสัตว์ และ 2.) ใช้ฆ่่าเชื้อชนิดำฉีดำพ่นพื้นผิว สภาพแวดำล้อม (Benzion) ซึ่งมี

คุณสมบัติต้านการอักเสบของเต้านมโค ฆ่่าเชื้อแบคทีเรียอีโคไล  (Escherichia coli หรือ 

E. coli) และซาลโมเนลลา (Salmonella) ในฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ

โดำยมกีารได้ำยืน่ค�าขออนสุทิธบิตัร เรือ่ง “องค์ประกอบส�าหรบัเตรยีมสารฆ่่าเชือ้

จุลินทรีย์” (เลขที่ค�าขอ 1903001426) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และไดำ้รับ

การจดำอนุสิทธิบัตร (เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 17790) เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564          

ที่ผ่านมา

ภาพที่ 11 เทคโนโลยีที่ท�าให้ไอออนประจุบวกของซิงค์มีความคงตัวในสภาวะแวดำล้อม        
เพื่อเพิ่มฤทธิ์ในการยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรีย  

(ที่มา https://www.nstda.or.th/nac/2021/wp-content/uploads/2021/03/agro15.pdf) 
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ปัจจุบัน ได้ำถ่ายทอดำเทคโนโลยีนี้ให้แก่ บริษัทยูนิซิล กรุ๊ป จ�ากัดำ เพื่อผลิต 

เชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ำ NaxZon โดำยได้ำจดำทะเบียนท่ีกรมปศุสัตว์ในหมวดำสารเสริม

ในอาหารสัตว ์ประเภทวัตถทุีผ่สมแล้ว ชนิดำสารผสมล่วงหนา้ พน่เปน็แรธ่าตเุสรมิทีม่ฤีทธิ์

ฆ่่าเชื้อแบคเรีย และไวรัสในวัตถุดำิบอาหารสัตว์ เพื่อลดำการใช้ยาปฏิชีวนะและการใช้สาร

เคมีทีเ่ป็นอันตราย เช่น ฟอร์มาลดีำไฮด์ำ (Formaldehyde) และได้ำนำมาใช้เป็นสารฆ่า่เชือ้

จุลินทรีย์ในฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ และฟาร์มโคนม รวมถึงในพืช

และในส่ิงแวดำล้อม ทั้งยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย ใช้ฆ่่าเชื้อจุลินทรีย์ใน

สถานพยาบาล ใช้ฆ่่าเชื้อจุลินทรีย์ในสระว่ายน้ำเพื่อทดำแทนสารคลอรีนไดำ้อีกดำ้วย

นอกจากนี้ ยังต่อยอดำจากผลิตภัณฑ์ฆ่่าเชื้อในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สู่การฆ่่า 

เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ซึ่งสามารถฆ่่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้ำ โดำยไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดำล้อม จึงไดำ้เริ่มผลิตภัณฑ์ “เบนไซออน (Benzion)” สำหรับเป็นสารฆ่่าเชื้อไวรัส

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์เบนไซออน (Benzion)   
(ที่มา https://www.nanotec.or.th/th/นาโนเทค-สวทช-จับมือยูนิ)
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และแบคทีเรียจากซงิค์ไอออนร่วมกบัสารลดำแรงตงึผวิทีส่ำนักงานปกปอ้งสิง่แวดำลอ้มหรือ

อีพีเอ (U.S. Environmental Protection Agency : EPA) แนะนำ สามารถฆ่่าเชื้อไวรัส

ไดำ้ภายใน 1 นาที มีประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศในราคาท่ี 

ถูกกว่า ที่สำคัญคือ ไม่มีกลิ่น และไม่ติดำไฟ

ทัง้น้ีมกีารประเมนิผลกระทบของโครงการการสงัเคราะห์สารประกอบไอออนกิ

คอปเปอร์เพื่อใช้เป็นสารฆ่่าเชื้อแบคทีเรียในปศุสัตว์และสิ่งแวดำล้อม รวมมูลค่า 2,500 

ล้านบาท และโครงการนี้ไดำ้รับรางวัลดีำเดำ่นในงาน International Trade Fair Ideas 

Inventions New Products (IENA) ปี ค.ศ. 2018 ซึ่งจัดำขึ้น ณ ประเทศเยอรมนี
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6. T-Box 3.0 เครื�องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื�อนท่�
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดำชายแดำนภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนและ        

เจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งไดำร้บัความเดำอืดำรอ้น ประสบกบัความไมป่ลอดำภยั และความเสยีหาย

ทัง้ต่อชวีติและทรัพย์สนิ การลอบวางระเบิดำเป็นหน่ึงในปัญหาร้ายแรงท่ีสร้างความเสยีหาย

เป็นอย่างมาก ซึ่งการลอบวางระเบิดำในปัจจุบันผู้ก่อความไม่สงบสามารถก่อเหตุ 

โดำยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การจุดำชนวนระเบิดำในลักษณะนี้สามารถทำไดำ้งา่ย โดำยผูก้่อเหตุ

ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ ทำให้ยากต่อการจับกุม ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับปัญหา 

การขาดำแคลนอุปกรณ์ในการตัดำสัญญาณจุดำระเบิดำจากโทรศัพท์มือถือ ทำให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเร่งหาทางแก้ไข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส�านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงปัญหาดำังกล่าวและ          

มองว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ำ ทีมวิจัยหน่วย

ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศ เนคเทค จึงไดำ้วิจัย

และพัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขึ้น เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันและ      

ปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดำชายแดำนภาคใต้ ในชื่อ “T-Box”        

ซ่ึงย่อมาจากค�าว่า “Twister” โดำยเครื่องจะท�าการระงับตัดำสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ไม่ให้สามารถใช้งานได้ำในระยะเวลาทีก่�าหนดำ T-Box ถกูออกแบบให้เหมาะแก่การใช้งาน

ในประเทศไทย โดำยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
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โดำยทีมวิจัยไดำ้น�าความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาต้ังแต่การวิจัยและพัฒนา

เคร่ืองตดัำสัญญาณฯ รุ่นแรก (T-Box 1.0) รวมถงึนำขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานดำา้นความ

มั่นคงที่เป็นพันธมิตรมาปรับใช้ และพัฒนาเครื่องตัดำสัญญาณ T-Box 3.0 โดำยเป็น 

เครือ่งตดัำสญัญาณฯ ขนาดำ 15 วตัต ์ซึง่ไดำร้บัการพัฒนารปูแบบและประสิทธภิาพใหเ้หมาะ

กับการใช้งานจริงในพื้นที่ โดำยไดำ้รับความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลาโหม ในการให้คำปรึกษาและทดำสอบเคร่ืองตัดำสัญญาณฯ T-Box 3.0 ให้มี

ประสิทธภิาพในการทำงานมากขึน้ และสามารถรบกวนสัญญาณได้ำระยะทางไกลมากขึน้ 

รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ภาพที่ 13 T-Box 3.0 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(ที่มา http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2011/20110121-presentation-T-BOX-2.pdf)
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จุดเด่นและความสำคัญของโครงการ

• สามารถใช้รบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ทำให้เกิดำการระงับ หรือ

ตัดำขาดำการใช้งานบริเวณพื้นท่ีจำกัดำ โดำยสามารถนำมาใช้เพื่อการรักษา

ความปลอดำภัยแก่เจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดำ นอกจากนี้ยังสามารถ

ใช้ในการรักษาความปลอดำภัยแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการลอบวาง

ระเบิดำ

• สามารถใชร้บกวนสญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ในชว่งความถีท่ีเ่ปดิำใหบ้รกิาร

ในประเทศไทย (800/900/1800/1900/2100 MHz) และรองรับการจ่าย

พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 200 โวลต์ กระแสตรง 12 โวลต์ และ               

24 โวลต์ โดำยผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับระดำับความแรงของสัญญาณที่จะ

ใช้ในการรบกวนไดำ้ รวมถึงสามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าไดำ้ดำ้วย

• ทนตอ่แรงกระแทก ทนตอ่ความรอ้น ความช้ืน และละอองนำ้ โดำยตวัเครือ่ง

มีขนาดำเล็ก และมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ทำให้สะดำวกต่อการ 

เคลื่อนย้าย อีกทั้งสามารถใช้งานไดำ้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

• มีประสิทธิภาพดำีกว่าเคร่ืองรบกวนสัญญาณฯ ท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ        

ในรุ่นที่มีกำลังส่งเทียบเท่ากัน ขณะที่ T-Box 3.0 มีราคาถูกกว่า

• เนื่องจาก T-Box 3.0 เป็นนวัตกรรมที่สามารถผลิตได้ำเองภายในประเทศ 

ทำให้การซ่อมแซมและบำรุงรักษาสามารถทำได้ำง่ายและรวดำเร็ว นอกจากนี ้

ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาถูกกว่าเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ดำ้านการใช้ประโยชน์ T-Box 3.0 น้ัน เนคเทค ไดำ้ท�าการส่งมอบเครื่องตัดำ

สัญญาณฯ T-Box 3.0 จ�านวน 88 เครื่อง ให้กับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร เพื่อน�าไปใช้ในภารกิจดำ้านความมั่นคงของประเทศในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดำ

ชายแดำนภาคใต้ นอกจากนี้ยังไดำ้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานต่าง ๆ ไดำ้แก่               

กรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กองทัพเรอื กองทัพบก กองอ�านวยการเสรมิสร้าง 

สันติสุขจังหวัดำชายแดำนภาคใต้ กรมราชองครักษ์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดำยผลงานเรื่อง “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (T-Box 3.0)”            
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ได้ำรบัรางวลัผลงานประดำษิฐ์คิดำค้น ระดำบัเยีย่ม ประจ�าปี 2552 ของสภาวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

ดำ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมถึงไดำ้รับรางวัลชมเชยดำ้านผลงาน      

เพื่อสังคม ประเภทบุคคลทั่วไป ของรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดำา สารสนเทศ ครั้งที่ 3 

ประจ�าปี 2551

ขณะที่การประเมินผลกระทบของ T-Box 3.0 คือ การลดำการน�าเข้าเทคโนโลยี

จากต่างประเทศได้ำถึง 70.4 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนให้เกิดำผลงานวิจัยด้ำาน

อุตสาหกรรมทหารภายในประเทศ และลดำค่าชดำเชยการสูญเสียบุคลากร คิดำเป็นมูลค่า

เบื้องต้นกว่า 2,300 ล้านบาท/ปี

เนคเทค ไดำ้ถ่ายทอดำเทคโนโลยี หลักการท�างาน และการผลิตเครื่องรบกวน

สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ให้กับ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 

จำกัดำ (มหาชน) ผูใ้หบ้รกิารออกแบบ ตดิำต้ัง จำหน่ายระบบเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคม

และระบบดำิจิทัลทีวีแบบครบวงจร พัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องรบกวนสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ภายใต้ชื่อการค้า “PlanetComm” ไดำ้สำเร็จ โดำยผ่าน 

การรับรองมาตรฐานความเข้ากันได้ำทางแม่เหล็กไฟฟ้า มาตรฐานด้ำานความปลอดำภัย 

มาตรฐานคณุลกัษณะความถีว่ทิยแุละกำลงัสง่ มาตรฐานดำา้นสิง่แวดำลอ้ม รวมถงึมาตรฐาน 

ISO9001: 2008 และไดำ้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อเดำือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

ในดำ้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
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7. Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร
ปัญหาการจราจรติดำขัดำในกรุงเทพมหานคร โดำยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งดำ่วน       

หรือการเดำินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดำยาว ท่ีมีปริมาณรถบนท้องถนนเป็นจ�านวนมาก 

รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดำฝันที่เกิดำขึ้นบนท้องถนน ล้วนส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเสียเวลา        

ในการเดิำนทาง การไม่ทราบข้อมูลสภาพการจราจร ท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเผชิญกับ

สถานการณ์รถติดำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดำ้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

โดำยห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจร จึงได้ำพัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจร

อัจฉริยะ “Traffy” ซึ่งสามารถรายงานสภาพการจราจรไดำ้แบบ real time และแสดำงผล

ในแผนที่แบบ Google Maps โดำยดำึงข้อมูลมาจากป้ายจราจรอัจฉริยะ และกล้อง CCTV 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ  

กองบังคับการตำรวจจราจร ศูนย์ควบคุมป้ายจราจรอัจฉริยะ กรุงเทพมหานคร และ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดำ้วยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาการจราจรติดำขัดำ โดำย Traffy 

สามารถเปน็ผูช้ว่ยในการวางแผนการเดำนิทาง และชว่ยใหผู้ใ้ชร้ถใชถ้นนสามารถหลกีเลีย่ง

เส้นทางที่มีปริมาณรถหนาแน่นไดำ้อย่างทันท่วงที เป็นต้น 

ภาพที่ 14 Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร  
(ที่มา http://dev1.colorpack.net/most/main/th/116-knowledge/work-of-most/

nstda/1580-traffy)
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ความสำคัญและจุดเด่นของโครงการ Traffy 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงไดำ้ฟรี

• ถกูออกแบบใหส้ามารถเข้าถงึได้ำงา่ย สะดำวก และรวดำเรว็ ผา่นทางช่องทาง

ตา่ง ๆ  ไดำแ้ก ่เวบ็ไซต ์โทรศพัทม์อืถอื Twitter Facebook และ Samsung 

Smart TV

• สามารถระบุตำแหน่งไดำ้โดำยไม่ต้องอาศัย GPS

• ใช้สีเขียว สีเหลือง และสีแดำง แทนความหนาแน่นของเส้นทางจราจร  

โดำยสีเขียว หมายถึงการจราจรคล่องตัว สีเหลือง หมายถึงการจราจร 

หนาแน่น และสีแดำง หมายถึงการจราจรติดำขัดำ

• ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลป้ายจราจรอัจฉริยะ จำนวน 40 ป้าย

• ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านภาพจากกล้อง CCTV

• สามารถให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเดำินทาง ไดำ้แก่ ตำแหน่งท่ีมี 

การเกิดำอุบัติเหตุ และพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง

• สามารถแนะนำเส้นทางที่ดีำที่สุดำในการเดิำนทาง เพียงระบุจุดำเริ่มต้น 

และจุดำหมายปลายทาง รวมถึงระบุเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง

• ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาจราจร โดำยการแบ่งปัน

สภาพการจราจร

 จาก Traffy เกิดำการพัฒนาต่อยอดำผลงาน ไดำ้แก่ 1.) Traffy API : บริการข้อมูล 

เพื่อให้นักพัฒนาสามารถน�าข้อมูลจาก Traffy ไปต่อยอดำ และใช้ให้เกิดำประโยชน์สูงสุดำ 

โดำยข้อมูลที่นักพัฒนาสามารถหาไดำ้จาก Traffy API ครอบคลุมข้อมูลจากกล้องวงจรปิดำ 

ข้อมูลสภาพการจราจร และข้อมูลถนนเส้นต่าง ๆ 2.) TVIS : ระบบส�าหรับค้นหาและ

รายงานสภาพการจราจรดำ้วยเสียงแบบอัตโนมัติ และ 3.) Traffy bSafe : ระบบรายงาน

และร้องเรียนความปลอดำภยัในการเดำนิทางด้ำวยรถโดำยสารสาธารณะ ทีส่ามารถตรวจจับ

พฤตกิรรมการขบัขีไ่ด้ำแบบ real time และสามารถประเมนิความเสีย่งในการเกดิำอนัตราย 

พร้อมแจ้งเตือนดำ้วยเสียงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดำภัย ข้อมูลจาก Traffy bSafe 

สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำ�าเนินคดำีไดำ้
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8. SizeThailand : โครงการส�ารวจและวิจัยมาตรฐาน
ขนาดรูปร่างคนไทย

การผลิตเสื้อผ้าที่ไม่ตรงและสอดำคล้องกับสรีระของคนไทย เป็นจุดำเริ่มต้นของ

โครงการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดำรูปร่างของคนไทย หรือ SizeThailand  

ดำว้ยมุง่หวงัทีจ่ะผลติไซสท์ีเ่ปน็มาตรฐานของคนไทย โครงการ SizeThailand ดำำเนนิการ           

ภายใต้การกำกับดำูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ           

(เนคเทค) สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) รว่มกบัพนัธมติร

หลายภาคส่วน โดำย เนคเทค เป็นผู้ ริเร่ิมและเป็นองค์กรหลักในการจัดำเก็บและ           

ประมวลผลข้อมูล 

ภาพที่ 15 เครื่อง 3D Body Scanner และข้อมูล Size Thailand  

(ที่มา https://www.salika.co/2019/03/13/sizethai-thai-people-size-only/ และ 

http://www.sizethailand.org/index.html)
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โครงการ SizeThailand เริ่มดำ�าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดำยในทีมวิจัย

ประกอบด้ำวยนกัวิจัยจ�านวน 11 คน ในการจัดำเกบ็ข้อมลูได้ำท�าการส�ารวจและจดัำเกบ็ข้อมลู

ขนาดำรูปร่างและสรีระกลุ่มตัวอย่าง ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จ�านวน 

13,442 คน ดำ้วยเครื่องตรวจวัดำขนาดำรูปร่างสามมิติ (3D body scanner) ท�างานโดำย

การฉายริ้วแสงสีขาว (light stripe) ไปที่ร่างกายผู้รับการสแกน โดำยมีเซนเซอร์ 12 ตัว 

เป็นตัวจัดำเก็บข้อมูลรูปร่าง และส่งผลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลภาพที่ไดำ้            

สร้างเป็นโครงร่างจุดำส�าคัญต่าง ๆ และเชื่อมโยงจุดำทั้งหมดำเข้าดำ้วยกันจนเห็นเป็นพื้นผิว

แบบ 3 มิติ จากน้ันซอฟต์แวร์จะก�าหนดำ landmark บนร่างกาย และวัดำสัดำส่วนของ

ร่างกายโดำยอัตโนมัติ ท�าให้ไดำ้ข้อมูลที่แม่นย�าและรวดำเร็วกว่าการวัดำดำ้วยมือเหมือนที่เคย

ท�ามา หลงัจากทีส่แกนด้ำวยเครือ่ง มกีารน�าข้อมลูทีไ่ด้ำจากการสแกนมาร่วมกบัเทคโนโลยี

การประมวลผลที่เรียกว่า “Swarm Intelligence” ไดำ้เป็นตารางขนาดำมาตรฐานคนไทย 

“SizeThai” 

ในการดำำเนนิงานโครงการ SizeThailand นบัเป็นครัง้แรกที ่เนคเทค ได้ำร่วมมอื 

กับพันธมิตรหลายภาคส่วน ในหลากหลายธุรกิจ ไดำ้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ โรงพยาบาล

รามาธิบดีำ สมาคมช่างตัดำเสื้อไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ศูนย์การอบรมแพทเทิร์น อุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอที ไทยวาโก้             

โตโยต้า เทสโก้-โลตัส และธนูลักษณ์ พัฒนาขนาดำรูปร่างต่าง ๆ (size chart) ท่ีเป็น

มาตรฐานสำหรับรูปร่างของคนไทยโดำยเฉพาะ

โครงการ SizeThailand มีวัตถุประสงค์หลัก 1.) เพื่อศึกษาและจัดำเตรียม

เทคโนโลยตีรวจวดัำขนาดำรปูร่างสามมติิ และการส�ารวจสดัำส่วนมาตรฐาน 2.) เพือ่ออกแบบ

กลุ่มตัวอย่าง พัฒนาระบบคลังข้อมูล และเครื่องมือเหมืองข้อมูล เพื่อการส�ารวจขนาดำ      

รูปร่างมาตรฐานของคนไทย 3.) วเิคราะห์ข้อมลูตามหลกัสถิตศิาสตร์ เพือ่ให้ได้ำมาซ่ึงขนาดำ

รูปร่างมาตรฐานของคนไทย และ 4.) วิเคราะห์และจัดำท�ารายงานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม         

ตามความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ
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3D body scanning เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดำ้ถูกน�ามาใช้ในการส�ารวจ          

รูปร่างและสรรีะของคนไทย โดำยท�าการสแกนด้ำวยเครือ่ง 3D body scanner ของบรษิทั 

The USA Textile/Clothing Technology Corporation ซึง่ได้ำรบัการยอมรบัว่ามคีวาม

ถกูต้องแม่นย�าและปลอดำภัยต่อร่างกาย และเป็นเทคโนโลยเีดำยีวกับท่ีใช้ในโครงการส�ารวจ

ขนาดำรูปร่าง และก�าหนดำเป็นขนาดำมาตรฐานของอังกฤษ (SizeUK) และสหรัฐอเมริกา 

(SizeUSA) ซึ่งประสบความส�าเร็จในการวิจัยตรวจวัดำเรือนร่างมาแล้ว และดำ้วยเหตุผลที่

การวัดำโดำยเครื่อง 3D body scanner มีความแม่นยำสูงกว่าการวัดำโดำยใช้สายวัดำ ส่งผล

ให้การสำรวจขนาดำรูปร่างของประชากรสามารถทำได้ำอย่างถูกต้องและรวดำเร็ว  

โดำยสามารถวดัำสดัำสว่นไดำภ้ายในเวลาเพยีง 1 นาท ีและหลงัการสแกนดำว้ยเครือ่ง 3D body 

scanner ข้อมูลที่ไดำ้จะถูกน�ามาวิเคราะห์ดำ้วยเทคนิคปัญญาประดำิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) โดำยใช้เทคนิคการประมวลผลที่เรียกว่า “Swarm Intelligence”      

มาใช้ในการจัดำระบบข้อมูล เพื่อประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นตารางขนาดำมาตรฐาน          

คนไทย “SizeThai”

การส�ารวจขนาดำรูปร่างประชากรโดำยใช้เทคโนโลย ี3D body scanning สามารถ

มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ในแง่มุมดำังต่อไปนี้

• อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ: ช่วยให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าสามารถออกแบบและ

กำหนดำไซส์ที่เหมาะสมกับขนาดำรูปร่างของกลุ่มลูกค้าไดำ้ดำียิ่งขึ้น

• อตุสาหกรรมยานยนต:์ ชว่ยใหผู้ผ้ลติรถยนต ์หรอืชิน้สว่นยานยนตส์ามารถ

ออกแบบทีน่ัง่ รวมถงึอปุกรณอ์ำนวยความสะดำวกภายในรถทีเ่หมาะสมกบั

ขนาดำรูปร่างของคนไทย ซึ่งจะช่วยเสริมความสะดำวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่

• อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์: ช่วยในการออกแบบเตียงนอน เก้าอี้ ให้เหมาะ

กับขนาดำรูปร่างของคนไทย รวมถึงช่วยในการจัดำวางรูปแบบของท่ีทำงาน 

และอปุกรณส์ำนกังานให้เหมาะสม สะดำวก ปลอดำภัย มปีระสทิธภิาพ และ        

ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
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• อุตสาหกรรมการแพทย์: ใช้ข้อมูลขนาดำรูปร่างและสัดำส่วนคนไทยใน 

การวิเคราะห์ดำ้านสุขภาพและภาวะโภชนาการ รวมถึงศึกษาแนวโน้มของ

การเกดิำโรค อาท ิโรคอ้วน ตลอดำจนการเปล่ียนแปลงทางสรรีะของประชากร

ผู้ไดำ้รับการถ่ายทอดำเทคโนโลยีจากโครงการ SizeThai ไดำ้แก่ 

1. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง แอนดำ์ แมนูแฟค          

เจอริ่ง จ�ากัดำ 

2. บริษัท เอกชัย ดำิสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัดำ (เทสโก้ โลตัส) 

3. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัดำ (มหาชน)  

4. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัดำ (มหาชน)

จากโครงการ SizeThai ก่อให้เกิดำโครงการที่เกี่ยวข้อง ไดำ้แก่ 

1. SizeThailand Kids

2. ระบบติดำตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ำกปฐมวัย สำหรับ  

ศูนย์พัฒนาเดำ็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. โปรแกรมจัดำสำรับอาหาร Thai School Lunch

4. โปรแกรมบันทึกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร FoodiEat

5. โปรแกรมบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเดำ็กปฐมวัย (KidDiary)

6. โครงการคลังรูปร่างสามมิติคนไทย

7. โครงการอาหารวัยใสใส่ใจสุขภาพ

8. การพัฒนาระบบสวมใส่เสื้อผ้าเสมือนจริงแบบสามมิติ

9. โครงการ SizeThailand e-Health

10. ระบบนำเข้าข้อมูลเทคโนโลยีตรวจวัดำเรือนร่างสามมิติ

11. ระบบสรีระออนไลน์
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไดำ้แก่ 

1. ระบบติดำตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ำกปฐมวัย สำหรับ  

ศูนย์พัฒนาเดำ็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดำยความร่วมมือกับ 

ศูนย์พัฒนาเดำ็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. โปรแกรมจัดำสำรับอาหาร Thai School Lunch โดำยความร่วมมือกับ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดำล

3. การจัดำทำแพทเทิร์นเสื้อโปโลจากข้อมูล SizeThai โดำยความร่วมมือกับ

บริษัท ประชาอาภรณ์ จ�ากัดำ (มหาชน)

4. การจัดำทำแพทเทิร์นเสื้อโปโลจากข้อมูล SizeThai โดำยความร่วมมือกับ 

ศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอที 

5. การจัดำทำฐานข้อมูลทางโภชนการและพัฒนาระบบแนะนำสำรับอาหาร

กลางวันส�าหรับโรงเรียน โดำยความร่วมมือกับสภาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดำล

6. การพฒันาระบบตดิำตามสุขภาพและพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารของ

นักเรียน โดำยแสดำงการวนิจิฉยัข้อมลูของแต่ละบุคคลผ่านเวบ็ไซต์ โดำยความ

ร่วมมือกับโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ 

7. การพัฒนาระบบแปลงข้อมูลจากเครื่อง 3D body scanner เพื่อให้

โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นสำเร็จรูป Optitex สามารถนำไปใช้ไดำ้โดำยตรง

และการจำลองการสวมใส่เสื้อผ้า โดำยเพิ่มคุณสมบัติของเนื้อผ้าเพื่อให้

สมจริง โดำยความร่วมมือกับบริษัท เอพีพี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัดำ

8. การทดำลอง Made To Measure (MTM) ในการประยุกต์ใช้ข้อมูล 

ค่าวัดำขนาดำรูปร่างที่ไดำ้จากเครื่อง 3D body scanner ในการจัดำทำเสื้อสูท 

โดำยความร่วมมือกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัดำ (มหาชน)
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1. Praornpit Katchwattana. (2561, 3 มีนาคม). รู้หรือยัง ประเทศเรามี! 
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6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564, 10 มิถุนายน). 
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home/performance_post/size-thailand/ 
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9. Thai School Lunch : ระบบแนะน�าส�ารับอาหารกลางวัน
ส�าหรับโรงเร่ยนแบบอัตโนมัติ  

จากความตระหนักถึงปัญหาทางดำ้านโภชนาการของเดำ็ก อันเป็นผลจากการท่ี

นักเรียนไดำ้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และมีคุณค่าทาง

โภชนาการไม่เหมาะสมกับช่วงวยั ก่อให้เกิดำเป็นความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการวจิัย

ติดำตามสขุภาพและรปูแบบการดำ�าเนนิชวีติ ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)           

ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดำล ในการพัฒนาระบบที่มีชื่อว่า “Thai 

School Lunch” ระบบแนะน�าส�ารับอาหารกลางวันส�าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ          

เพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดำส�ารับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ

ของนักเรียน โดำยเปิดำให้บริการตั้งแต่เดำือนธันวาคม พ.ศ. 2555      

ภาพที่ 16 Thai School Lunch ทำอะไรไดำ้บ้าง?   
(ที่มา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/thaischoollunch.html)
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Thai School Lunch พัฒนาต่อยอดำจากโปรแกรมจัดำส�ารับอาหาร INMU-

School Lunch ที่ทางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดำล ไดำ้พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริม

ให้โรงเรียนสามารถจัดำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ำอย่างมีคุณภาพ แต่ดำ้วยข้อจำกัดำ

ของโปรแกรม ที่ต้องติดำตั้งบนคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลที่ไม่ไดำ้รับการปรับปรุงให้ 

ทนัสมัย อกีทัง้โปรแกรมยังไม่สามารถแนะนำรายการอาหารให้ผูใ้ช้งานได้ำ รวมถึงไม่รองรับ

การก�าหนดำเงือ่นไขพเิศษ ท�าให้ในการใช้งานจะต้องอาศยัความเชีย่วชาญด้ำานโภชนาการ 

การคิดำส�ารับอาหารในแต่ละวันให้ไม่ซ�้ากันซึ่งต้องใช้เวลานาน

Thai School Lunch ไดำ้น�า Big Data Analytics และ Artificial Intelligence 

มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือให้สามารถแสดำงผลไดำ้อย่างรวดำเร็ว 

Thai School Lunch ถูกออกแบบให้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ท�าให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความ

เชื่อมโยงและไดำ้รับการอัปเดำตให้ทันสมัย และล่าสุดำไดำ้มีการพัฒนาให้เช่ือมต่อกับ 

KidDiary ระบบตดิำตามข้อมลูทางโภชนาการและพฒันาการของเดำก็ เพือ่ให้สามารถดำแูล

สขุภาพและภาวะโภชนาการของเด็ำกไทยได้ำอย่างครบวงจร ระบบน้ีเข้ามาช่วยอำนวยความ

สะดำวกให้แกโ่รงเรียน เพือ่ให้โรงเรียนสามารถจัดำสรรเมนูอาหารได้ำหลากหลายและมีสาร

อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ ภายในเวลาอันรวดำเร็ว อีกทั้งยังช่วยในการวางแผน 

จดัำสำรับอาหารกลางวันและการจัดำหาวัตถุดิำบล่วงหน้า โดำยโรงเรียนสามารถแบ่งปันสำรับ

อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ไดำ้อีกดำ้วย 

ในอกีด้ำานหนึง่ Thai School Lunch ยงัสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการตดิำตาม

คุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนทั่วประเทศไดำ้ ดำ้านการใช้งานผู้ใช้งานสามารถสร้าง

เมนูอาหารไดำ้เอง หรือให้ระบบจัดำส�ารับอาหารให้อัตโนมัติ โดำยมีเมนูอาหารให้เลือก

มากกว่า 1,000 รายการ ท้ังอาหารจานเดำยีว กบัข้าว ของหวาน และผลไม้ โดำยจะค�านวณ

ค่าสารอาหารจากส�ารับที่จัดำขึ้นและแสดำงผลเป็นคะแนน ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจไดำ้ง่าย 

นอกจากนี้ยังแสดำงรายการวัตถุดำิบ พร้อมค�านวณปริมาณวัตถุดำิบท่ีต้องจัดำซ้ือ และยัง

สามารถสรุปค่าใช้จ่ายโดำยอิงจากราคาวัตถุดำิบในแต่ละท้องถิ่น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ
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ประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ำ กลุ่มเป้าหมายหลักของ Thai School Lunch คือ  

สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ำกเล็ก สังกัดำสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ทุกโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายหลักไดำ้เข้าเป็นสมาชิกใช้บริการ

ของระบบ Thai School Lunch แล้ว

ภาพที่ 17 ความเชื่อมโยงของระบบ Thai School Lunch   
(ที่มา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/thaischoollunch.html)
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YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XL5-4Pqb5xo&ab_
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Thai School Lunch จากดิำจทิลัสูเ่มนอูาหารกลางวนัในโรงเรยีน. https://www.
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10. KidBright บอร์ดสมองกลฝงัตัว

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

KidBright ผลงานวิจัยของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์       

แห่งชาติ (เนคเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คือ 

บอร์ดำสมองกลฝังตัว (embedded board) เป็นเครื่องมือเรียนโคด้ำดำิ้ง (coding) และ       

สะเต็ม หรือ STEM (S : Science, T : Technology, E : Engineering และ                       

M : Mathematics) ในอุปกรณ์เดำียว ในวิชาวิทยาการค�านวณ ส�าหรับการเรียนระดำับ

ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โดำยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดำต้ัง           

บนบอร์ดำ ไดำ้แก่ จอแสดำงผล เซนเซอร์พื้นฐาน buzzer สวิตช์ real-time clock  

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ช่องสัญญาณอินพุต/เอาต์พุต โดำย KidBright ทำงานเสมือน
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คอมพิวเตอร์ตัวเล็ก ๆ ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller) สามารถรับข้อมูล 

ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เราต้องการได้ำ โดำยถูกออกแบบ 

มาให้ใช้ง่าย และประยุกต์ใช้งานได้ำหลากหลาย เด็ำก ๆ สามารถบูรณาการความรู้จาก 

หลากหลายวิชานำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมไปถึงการเริ่มต้นให้เดำ็ก ๆ coding  

ฝึกกระบวนการคิดำแบบครบวงจรผ่านวิชาวิทยาการคำนวณ

ภาพที่ 19 ประโยชน์ของ Coding ดำ้วย 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 บอร์ดำสมองกลฝังตัวส่งเสริมการเรียน

โค้ดำดำิ้งและสะเต็ม

• ปี พ.ศ. 2561 เปิดำตัว KidBright version 1.3 (KidBright32) ภายใต้

โครงการ KidBright “Coding at School”

• ปี พ.ศ. 2562 ได้ำรบัรางวลัเหรยีญเงินจากเวทกีารประกวดำสิง่ประดำษิฐ์ระดำบั

นานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions 

Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และไดำ้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดำับที่ 2 สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ใน

เวทีการประกวดำรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019) จัดำโดำยสำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ 

• เปิดำตัว KidBright AI Platform ผสานการเรียนรู้ปัญญาประดำิษฐ์เข้ากับ

การโค้ดำด้ิำงแบบบลอ็ก ณ งาน KidBright Developer Conference 2019 

(KDC 19) “รวมพลคน KidBright” ภายใต้ธีม Empowered Coding       

with AI

• ปี พ.ศ. 2563 ไดำ้รับรางวัลผลงานประดำิษฐ์คิดำค้นระดำับดำี สาขาการศึกษา 

จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดำิษฐ์ 2563” ไดำ้รับรางวัล

พระราชทาน กลุ่มนักเทคโนโลยีดำีเดำ่น ประจ�าปี 2563 โดำยมูลนิธิส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดำเดำ่นของ KidBright คือ เป็นเครื่องมือสอนโค้ดำดำิ้งสามารถน�าไปประยุกต์เป็น

ระบบอัตโนมัติ ส�าหรับเป็นเครื่องมือเรียนโค้ดำดำิ้งและสะเต็ม ในอุปกรณ์เดำียวโดำยไม่ต้อง

เปลี่ยนแพลตฟอร์ม ออกแบบและพัฒนาฮาร์ดำแวร์ (บอร์ดำ KidBright) และซอฟต์แวร์ 

(KidBright IDE) บอร์ดำสมองกลฝังตัว KidBright รองรับการท�างาน event-driven และ 

multitasking programming การเชื่อมต่อเซนเซอร์และเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 

(Internet of Things) อกีทัง้ สามารถเพิม่เตมิ plugins เข้ามาใน KidBright IDE โดำยเปิดำ 

open source ให้ community ช่วยพัฒนา plugins
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ผลกระทบของ KidBright คือ

1. โครงการได้ำรว่มมือกบัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเครือข่าย พัฒนาบอร์ดำ KidBright 

จ�านวน 200,000 ชุดำ ส่งมอบให้กับโรงเรียนระดัำบมัธยมศึกษา และ          

สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดำการเรียนโค้ดำดำิ้งในวงกว้าง

2. เกิดำความรว่มมอืระหวา่งเนคเทค สวทช. กบัหนว่ยงานภาครฐั ในการพฒันา

ศักยภาพผู้ฝึกสอน (trainer) และครู ให้มีความรู้ในการสอนโค้ดำดำิ้ง

3. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการและส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดำ 

ท�าให้โรงเรียนไดำ้รับ 1.) มีเครื่องมือในการสอนวิชาวิทยาการค�านวณ            

2.) มีคู่มือและแผนการสอนโค้ดำดำิ้ง และ 3.) มีเครื่องมือในการท�าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียน STEM education

4. บริษัทเอกชนไดำ้พัฒนาบอร์ดำสามารถจัดำจำหน่ายไดำ้ พัฒนา plugins โดำย 

makers และพัฒนาโปรแกรมสร้างชุดำค�าสั่ง KB-IDE โดำย Maker Club 

เชียงใหม่

กล่าวไดำ้ว่า KidBright ส่งผลกระทบภาพรวมระดำับประเทศ 1.) คน พัฒนา

เยาวชนให้มีศักยภาพกระบวนการคิดำ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ใน

เทคโนโลยใีหม ่ๆ  2.) การศกึษา ยกระดำบัการศกึษาของประเทศ 3.) สงัคม กระตุน้ใหเ้กดิำ

สงัคมนวัตกรรม และ 4.) อตุสาหกรรม เกดิำความเข้มแขง็ของอตุสาหกรรมภายในประเทศ

จาก KidBright ไดำ้มีการพัฒนาต่อยอดำสู่ “สถานีอุตุน้อย” เป็นสถานีตรวจวัดำ

สภาพอากาศ ที่พัฒนาต่อยอดำบอร์ดำ KidBright ให้เชื่อมต่อเซนเซอร์ ไดำ้แก่ เซนเซอร์วัดำ

ความชื้น เซนเซอร์วัดำอุณหภูมิ และเซนเซอร์วัดำความเร็วลม สถานีอุตุน้อย ประมวลผล

หลัก เป็นบอร์ดำ KidBright ที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับบอร์ดำเพื่อใช้วัดำข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ไดำ้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความเร็วลม ทิศทางลม 

และปรมิาณน�า้ฝน โดำยจุดำเด่ำนของ สถานีอตุุน้อย คือ รองรบัการใช้งานข้อมลูสภาพอากาศ

จากสถานีอุตุน้อยทั่วประเทศ ติดำตามข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ มีสถานีอุตุน้อย

ทั่วประเทศ 407 สถานี ใน 67 จังหวัดำ 
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 นอกจากนี้ยังไดำ้มีการพัฒนาต่อยอดำ KidBright สู่ “KidBright AI Platform” 

การเขียนโค้ดำดำิ้งแบบบล็อก และการสร้างชุดำค�าสั่งควบคุมการท�างานของ KidBright AI 

Bot แบบบลอ็กทีใ่ช้งานง่าย เป็นแนวทางการสอนเทคโนโลยปัีญญาประดิำษฐ์ส�าหรบัระดัำบ

มธัยมศกึษาในประเทศไทย KidBright AI Platform ทำให้การเรียนปญัญาประดิำษฐท์ำไดำ้

ง่ายผ่านการโค้ดำดำิ้งแบบบล็อก เข้าใจกระบวนการตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสร้างโมเดำล 

การใช้งานโมเดำล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิำษฐ์ โดำยคุณสมบัติ

เดำ่น ของ KidBright AI Platform คือ 1.) การสอนกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบ

ปญัญาประดำษิฐต์ัง้แตก่ารเกบ็ขอ้มลู การตดิำปา้ยกำกบั การสรา้งโมเดำล และการประยกุต์ 

ใช้โมเดำล 2.) รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ไดำ้หลากหลายท้ังอินพุต และเอาต์พุตผ่าน 

Robot Operating System (ROS) 3.) สร้างโมเดำลปัญญาประดำิษฐ์ไดำ้ทั้งข้อมูลภาพและ

ข้อมูลเสียง 4.) สามารถทำงานได้ำทั้งบนระบบฮาร์ดำแวร์ และบนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์ และ 5). เปิดำ open source ให้นำไปใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและใน
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11. การแก้ปัญหา Y2K
ปัญหา Y2K หรือ ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ไดำ้รับการกล่าวถึงตั้งแต่       

ช่วงปี ค.ศ. 1990 โดำย Y2K มาจากค�าว่า “Year 2000” ปัญหานี้จะเกิดำข้ึนกับระบบ

คอมพวิเตอร์จากการใช้ตัวเลข 2 หลกัแทนปี ค.ศ. ซ่ึงจะส่งผลให้การดำ�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง

กับปี ค.ศ. นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป เกิดำความผิดำพลาดำ ระบบคอมพิวเตอร์         

รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ควบคุมดำ้วยระบบคอมพิวเตอร์อาจหยุดำทำงานไดำ้ 

ปัญหานี้สืบเนื่องมาจากในอดีำตการเก็บข้อมูลวันที่จะจัดำเก็บในรูปแบบ YY MM DD  

โดำยการเกบ็ขอ้มลูรปูแบบนีถ้กูใชม้าตัง้แตย่คุทีเ่ริม่มกีารใชค้อมพวิเตอร ์เนือ่งจากในสมยั

นั้นอุปกรณ์ใช้เก็บข้อมูลมีราคาแพง การเก็บข้อมูลแบบย่อจะช่วยประหยัดำเนื้อที่ แต่เมื่อ       

เดิำนทางมาถึงวันที่ 1 มกราคม ของปี ค.ศ. 2000 ข้อมูลจะถูกจัดำเก็บเป็น 00 01 01          

ซ่ึงมีความซ�้าซ้อนกับปี ค.ศ. 1900 ส่งผลให้ข้อมูลจ�านวนมหาศาลท่ีถูกจัดำเก็บใน

คอมพิวเตอร์ไดำ้รับผลกระทบ โดำยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณอายุ ระยะเวลา 

และบัญชี อาทิ ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลบัตรเครดิำต ที่แม้แต่ 

วันหมดำอายุบนหน้าบัตรก็ยังคงใช้ตัวเลข 2 หลักแทนปี ค.ศ. เป็นต้น 

ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกต่างให้ความส�าคญักับการแก้ไขปัญหานีแ้ละมกีารเตรยีม

ความพร้อมเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิำขึน้กบัระบบคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เนื่องจากการดำ�าเนินงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ซ่ีงจะส่งผลกระทบโดำยตรงต่อภาคธุรกิจที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีการพึ่งพา

เทคโนโลยีสูง ไดำ้แก่ ธนาคาร บริษัทสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง การไฟฟ้า และ 

การพลงังาน ดำงันัน้ประเทศไทยจงึต้องให้ความสำคญักบัการแก้ไขปัญหาเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั

คณะรฐัมนตรีได้ำมมีติเหน็ชอบกบัข้อเสนอของกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ทีไ่ด้ำเสนอ

ให้คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่จะเกิดำข้ึนในปี ค.ศ. 2000 ของ          

ภาครฐั ซึง่ถอืเปน็ปญัหาระดำบัชาต ิโดำยคณะรฐัมนตรไีดำม้มีตใิหแ้ตล่ะกระทรวงและทบวง

จัดำต้ังคณะกรรมการในระดำับกระทรวง เพื่อประเมินและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ 

ปี ค.ศ. 2000 และให้สำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณสนับสนุน ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ำรับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน

ดำา้นใหค้วามรูแ้ละใหค้ำปรกึษาแกห่นว่ยงานภาครฐั รวมถงึใหค้ำปรกึษาแกค่ณะกรรมการ

ระดำับกระทรวง

ดำ้วยตระหนักถึงขอบเขตของปัญหา และผลกระทบที่อาจก่อปัญหารุนแรง        

หากไม่ได้ำรบัการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันท่วงที กอปรกับความจำเป็นในการจัดำตัง้องค์กร

ประสานงาน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นในทิศทางเดำียวกัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดำล้อม (ณ ขณะนั้น) จึงได้ำเสนอคณะรัฐมนตรีในการจัดำตั้ง “คณะ

กรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000” ขึ้น เพื่อเป็นองค์กร

ประสานงานในระดำับกระทรวง/ทบวง โดำย เนคเทค รับหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการฯ และเพื่อให้การดำำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนคเทค จึง

ไดำ้จัดำตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้น ในชื่อ “โครงการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000”

ศูนย์ประสานงานและดำ�าเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 หรือ 

“Y2K Center” ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานการ

แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 (Y2K-NCC) และเป็นศูนย์ประสานงานการแก้ไข

ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000 ของหน่วยงานภาครฐั เพือ่ให้การดำ�าเนินงานมคีวามเป็น

เอกภาพ นอกจากน้ียังเป็นส�านักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารระบบท่ีมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดำ (Y2K-SOS) อีกดำ้วย โดำย Y2K Center มีภารกิจดำังต่อไปนี้

• รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา

• ติดำตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา

• เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประสานงาน 

การแก้ไขปัญหา

• เป็นหน่วยงานประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจในการ

ร่วมดำ�าเนินการแก้ไขปัญหา

• จัดำประชุม และสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหา Y2K

• ศึกษา จัดำทำ และเผยแพร่กระบวนการมาตรฐานในการแก้ไขปัญหา
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• ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา

• จัดำทำสายดำ่วน Hotline เพื่อตอบปัญหาต่าง ๆ

• สร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อ

• ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ

• ประเมินความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการรับมือกับปัญหา และ

ติดำตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่ดำำเนินการโดำยการว่าจ้าง

บริษัทเอกชน

• จดัำทำข้อมลูสถานภาพโดำยรวมของการแก้ไขปัญหา เพือ่รายงานต่อรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

โปรแกรมตรวจสอบปัญหา Y2K สำหรับ PC (Personal Computer) จำนวน 

2 โปรแกรม คือ โปรแกรมของระบบติดำตามการแก้ไขปัญหา โดำยมีการแจกจ่ายให้กับ

หนว่ยงานราชการต่าง ๆ  จำนวน 300 ชดุำ และโปรแกรมการตรวจสอบปัญหา Y2K สำหรับ 

PC เพือ่แจกให้หน่วยงานราชการและเอกชนนำไปตรวจสอบด้ำวยตนเอง จำนวน 300 แผ่น 

Y2K Center ไดำจั้ดำดำำเนนิการ 1.) จดัำสมัมนา เผยแพรค่วามรูแ้ละประชาสมัพนัธ์

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง 2.) จัดำตั้ง

สถาบนัเครอืขา่ย Y2K ในภมูภิาค เพือ่เปน็ตวัแทนในการเผยแพรค่วามรูแ้ละใหค้ำปรกึษา

การแกไ้ขปญัหาในระดำบัภมูภิาค 3.) จดัำอบรมวชิาการ เรือ่ง การจดัำทำแผนสำรองฉกุเฉนิ

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ 4.) ตรวจเยี่ยมและรับฟังการรายงานผลการดำำเนินงาน 

แกไ้ขปญัหาคอมพวิเตอรป์ ีค.ศ. 2000 ของหนว่ยงานในกลุม่ทีม่คีวามสำคญัอยา่งยิง่ยวดำ 

3 ครั้ง จำนวน 10 หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

1. ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต.ิ (2541). Y2K Center. 

http://y2k.nectec.or.th/center/index.html 

2. ศนูย์ประสานงานและดำำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ป ีค.ศ. 2000. (2543). 

รายงานผลการดำำเนินงาน การบริหารโครงการประสานงานการแก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000. โรงพิมพ์เดำือนตุลา.
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12. ระบบบ�าบัดเพื�อผลิตก๊าซช่วภาพ  
ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) ส�านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศดำ้านการจัดำการ

และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี พัฒนาเทคโนโลยีการบ�าบัดำน�้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ส่งผลเชิงเศรษฐกิจในการ

ลดำต้นทุนการบ�าบัดำน�้าเสีย ลดำต้นทุนดำ้านพลังงานจากการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน

ทดำแทน โดำยมุง่เน้นการวจิยัและพฒันาด้ำานการบ�าบดัำและฟ้ืนฟ ูเพือ่แก้ปัญหาสิง่แวดำล้อม 

เช่น การวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดำการสูญเสีย

การใช้ทรัพยากรน�้าและพลังงาน นอกจากนี้ยังดำ�าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ชวีภาพและออกแบบทางวศิวกรรมในการผลิตก๊าซชวีภาพจากของเสยีอตุสาหกรรมอาหาร

และอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น เปลือกและกากมันส�าปะหลัง          

การพัฒนาการเลือกใช้จุลินทรีย์ท่ีเหมาะสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ 

การพัฒนาการออกแบบกระบวนการสร้างและการผลิตในการใช้งานจริงในระดัำบ

อุตสาหกรรม การพัฒนาเอนไซม์เพื่อแปรชีวมวลเป็นพลังงานและสารเคมีเพิ่มมูลค่า

ระบบบ�าบดัำน�า้เสยีแบบตรงึฟิล์มจุลนิทรย์ีไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Fixed Film 

Reactor : AFFR) ซ่ึงเป็นระบบปิดำ ไม่มปัีญหาเรือ่งกลิน่ มปีระสทิธภิาพสงู ประหยดัำพืน้ที่

กว่าการบ�าบัดำน�้าเสียด้ัำงเดิำมแบบบ่อเปิดำ ดำ้วยระบบการตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ ท�าให้ลดำการ

สูญเสียจุลินทรีย์ไม่ให้หลุดำออกไปจากระบบบ�าบัดำพร้อมกับน�้าที่บ�าบัดำแล้ว จึงไม่จ�าเป็น

ต้องเตมิจลุนิทรย์ีเข้าระบบเป็นระยะ ๆ  เหมอืนระบบอืน่ มปีระสทิธภิาพในการก�าจดัำสาร

อินทรีย์สูงถึง 80–90% ดำูแลง่ายไม่ซับซ้อนหลังจากระบบเริ่มดำ�าเนินการแล้ว และไม่

ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการควบคุมระบบ ระบบการบ�าบัดำน�้าเสียนี้ ไดำ้ผลผลิตเป็น

ก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถน�าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบบ�าบัดำน�้าเสีย

แบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง กับอุตสาหกรรมทางการ

เกษตร ระบบบ�าบดัำน�า้เสยีแบบตรงึฟิล์มจุลนิทรีย์ไม่ใช้อากาศเพือ่ผลติก๊าซชีวภาพ ได้ำตดิำตัง้ 

แล้วในหลายอุตสาหกรรม เช่น
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• โรงงานผลติแป้งมนัส�าปะหลงั : บรษิทั ชลเจรญิ จ�ากดัำ บรษิทั ชยัภมูพิชืผล 

จ�ากัดำ บริษัท แป้งตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จ�ากัดำ และบริษัท สีมา 

อินเตอร์โปรดำักส์ จ�ากัดำ

• โรงงานน�้ามันปาล์ม : บริษัท ท่าชนะน�้ามันปาล์ม จ�ากัดำ

• โรงงานผลไม้แช่อิ่ม/อบแห้ง : บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัดำ และ

บริษัท รวมอาหาร จำกัดำ

นอกจากระบบบ�าบัดำดำังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับในประเทศแล้ว โครงการ Cows 

to Kilowatts จากประเทศไนจีเรีย ยังไดำ้ขอใช้เทคโนโลยีนี้ในการบ�าบัดำของเสียจาก        

โรงฆ่่าสัตว์และผลิตพลังงาน โดำยทางฝ่ายไทยเป็นผู้ถ่ายทอดำเทคโนโลยีและฝึกอบรม

บุคลากรจากประเทศไนจีเรียซึ่งโครงการดำังกล่าวไดำ้รับรางวัล “Seed Awards 2005 

Winner” จากกลุ่มองค์กรแห่งสหประชาชาติ โดำยเป็น 1 ใน 5 โครงการ ที่ไดำ้รับรางวัลนี้

จากโครงการที่เสนอทั้งหมดำ 260 โครงการจาก 66 ประเทศทั่วโลก

แหล่งข้อมูล

1. BIOTEC-NSTDA. (2556). C26-ระบบบำบัดำน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ 

ไม่ใช้อากาศ. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/

watch?v=2cbLAD3z85U&t=6s 

2. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2562). รายงานประจำปี 

2562 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. ปทุมธานี : ศูนย์ฯ.

3. ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ. ระบบบำบัดำน้ำเสียเพือ่ผลิต

ก๊าซชีวภาพ. https://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/

bioresource-and-environment-thai/wasterwater-thai 

4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564, 9 มิถุนายน). 

เปลี่ยน “น�้าเสีย” เป็นก๊าซชีวภาพ. https://www.nstda.or.th/home/

performance_post/turning-wastewater-into-biogas/ 
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13. G-Rock วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดำุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไดำ้น�าขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวล และ

ตะกอนจากโรงบ�าบัดำน�้าทิ้ง มาวิจัยและพัฒนาให้เกิดำประโยชน์ โดำยศึกษาองค์ประกอบ

ทางเคมีเป็นหลัก และน�ามาผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตทางดำ้านเซรามิก ไดำ้แก่ 

กระบวนการขึ้นรูป และกระบวนการเผาอบผนึกที่อุณหภูมิสูง เพื่อผลิตเป็นเม็ดำวัสดุำท่ีมี

น�้าหนักเบา เป็นฉนวนความร้อน และมีความแข็งแรง เรียกว่า G-Rock วัสดำุเม็ดำมวลเบา

สังเคราะห์

ภาพที่ 20 Green Rock นวัตกรรมวัสดำุเม็ดำมวลเบาสังเคราะห์   
(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/news_post/g-rock/)
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G-Rock วัสดำุเม็ดำมวลเบาสังเคราะห์ สามารถน�าไปใช้ทดำแทนหินจากธรรมชาติ

ในส่วนผสมของชิ้นส่วนคอนกรีตต่าง ๆ ส่งผลให้ชิ้นส่วนคอนกรีตท่ีไดำ้มีน�้าหนักลดำลง

มากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป จึงช่วยลดำภาระน�้าหนักโครงสร้างของ  

ตัวอาคาร รวมถึงลดำต้นทุนดำ้านการขนย้าย และการยกช้ินส่วนอาคารเพื่อการติดำตั้งให้

ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดำี เนื่องจากมีโครงสร้างท่ีประกอบดำ้วย

ฟองอากาศภายในเป็นจ�านวนมาก จึงช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารไดำ้ดำี         

โดำยยื่นขอรับสิทธิบัตร เลขที่ค�าขอที่ 0901003315 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

เร่ือง “สูตรมวลรวมเบาสังเคราะห์ส�าหรับผสมคอนกรีต” ประกาศโฆ่ษณา วันท่ี 28 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และรบัรายงานการตรวจค้นสทิธบิตัรในประเทศ วนัที ่27 มนีาคม 

พ.ศ. 2558 

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ คือ มีน�้าหนักต่อปริมาตรต�่า มีความต้านทาน

ต่ออุณหภูมิร้อน/เย็นสูง มีความแข็งแรงสูง มีขนาดำและรูปร่างหลากหลาย มีความ           

พรนุตวัสูง ไม่ตดิำไฟง่าย มคีวามเป็นฉนวนต้านเสียงสงู ไม่มสีารปนเป้ือนหรือสารอนัตราย 

สามารถปรับคุณสมบัติต่าง ๆ ไดำ้ตามความต้องการ และมีต้นทุนการผลิตต�่า

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายวัสดำุมวลเบา ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์วสัดุำก่อสร้างมวลเบา บรษัิทและผูร้บัเหมาก่อสร้าง และผูป้ระกอบการในธรุกจิ

อสังหาริมทรัพย์

การประยุกต์ใช้งาน เม็ดำมวลเบาสังเคราะห์ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสม            

ในการน�าไปผสมในคอนกรีตเพื่อลดำน�้าหนัก เพิ่มความเป็นฉนวน แต่ยังคงความแข็งแรง

เทียบเท่ากับเทคโนโลยีคอนกรีตแบบดำั้งเดำิม อีกท้ังเม็ดำมวลเบาสังเคราะห์ถูกพัฒนาให้

เหมาะสมต่อการใช้งานในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง เช่น หลังคา ผนัง และพื้น ในลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง เช่น บล็อก แผ่นหลังคา พื้นผนังส�าเร็จรูป (precast wall) รวมถึง 

แผ่นพื้นส�าเร็จรูป (pre-tensioned floor)
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ได้ำมกีารถ่ายทอดำเทคโนโลยกีารผลติต้นแบบวสัดำมุวลเบาสงัเคราะห์ “G-Rock” 

ให้กบับรษิทัเอกชนเรยีบร้อยแล้ว สวทช. โดำย เอม็เทค ร่วมกบั บริษัท จรญัธรุกิจ 52 จ�ากดัำ 

กลุ่มในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัดำ (มหาชน) ประสบความส�าเร็จในการผลิตเชิง

พาณิชย์และใช้ชื่อทางการค้า “Green rock” วัสดำุเม็ดำมวลเบาสังเคราะห์
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14. DentiiScan 2.0 
เครื�องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานทันตกรรม

DentiiScan รุ่น 1.1 และ DentiiScan รุ่น 2.0 คือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สามมิติแบบล�ารังสีทรงกรวยส�าหรับงานทันตกรรม ให้ข้อมูลอวัยวะภายในแบบสามมิติ 

ท�าให้การวินิจฉัยโรคและวางแผนการผ่าตัดำมีความแม่นย�า แผลมีขนาดำเล็ก และมีความ

ปลอดำภัยมากข้ึน สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาในงานทันตกรรม

รากฟันเทียม การผ่าฟันคุดำ และการผ่าตัดำบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า           

รวมทั้งการตรวจดำูความผิดำปกติของไซนัส 

DentiiScan พัฒนาขึ้นโดำย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์      

แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดำุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ในสังกัดำ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) น�าทีมโดำย ศ.ดำร.ไพรัช        

ธัชยพงษ์ เป็นเครื่องมือแพทย์รังสีวินิจฉัยแบบ 3 มิติ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จนอยู่ในระดัำบ

ภาพที่ 21 DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานทันตกรรม  
(ที่มา https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/

dentiiscan2.html)
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เชิงพาณิชย์เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ผ่านการตรวจสอบความปลอดำภัยทางปริมาณ

รังสีจากกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

และความปลอดำภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดำสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. มีการรับรองระบบบริหารคุณภาพการผลิตเครื่องมือ

แพทย์ ISO 13485 มาตรฐานระบบบริหารจัดำการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์            

จาก TUV SUD (Thailand) Limited

ภาพที่ 22 ทีมวิจัยโครงการ DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์
ส�าหรับงานทันตกรรม 

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

DentiiScan รุ่น 1.1 มีการติดำตั้ง 3 เครื่อง และใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง

ปัจจุบัน ไดำ้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ทันตกรรม SDC โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ DentiiScan รุ่น 2.0 ไดำ้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศดำ้าน
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ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการขยายผล โดำยติดำตั้ง       

ในโรงพยาบาล ไดำ้แก่ โรงพยาบาลเชียงราย โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลสกลนคร           

โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี โรงพยาบาลสมเดำ็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และมีการ        

ใช้งานมากกว่า 5,000 ครั้ง นอกจากนี้ทีมวิจัยยังไดำ้รับงบกลางปี พ.ศ. 2560 โครงการ  

Big Rock เพื่อขยายผลงานวิจัย DentiiScan รุ่น 2.0 ในโรงพยาบาล 50 แห่งทั่วประเทศ 

ตอบโจทย์ประเทศไทยในการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศ อีกทั้งมีการถ่ายทอดำ

เทคโนโลยีให้แก่ บริษัท พิกซาเมดำ จ�ากัดำ ในการผลิตและจ�าหน่าย ซึ่ง บริษัท พิกซาเมดำ 

จ�ากัดำ ไดำ้ยื่นเรื่อง  เครื่อง DentiiScan รุ่น 2.0 ในการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

และไดำ้รับอนุมัติจากส�านักงบประมาณ 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

และเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรท์ีส่ามารถเคลือ่นยา้ยได้ำ (MobiiScan) โดำยได้ำรับทุน

สนบัสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ มกีารขยายผลการใช้งาน

ทางคลินิกใน 4 หน่วยงาน ไดำ้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์          

คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดำไทย มีการขยายงานวิจัยในการพัฒนาเครื่อง

เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ขนาดำเลก็เพือ่ตรวจขอบเขตทางรงัสีของก้อนเนือ้เต้านมในห้องผ่าตดัำ 

(MiniiScan) โดำยได้ำรับทนุสนบัสนนุจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

ตวัอย่างรางวลัท่ีได้ำรบั คอื รางวลันกัเทคโนโลยดีำเีด่ำน ประจ�าปี 2562 จากมลูนธิิ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงการเครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สามมิติแบบล�ารังสีทรงกรวย ประกอบดำ้วยผลงานเครื่องเดำนตีสแกน 

(DentiiScan) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายไดำ้ (MobiiScan) และ 

เครื่องมินิสแกน (MiniiScan)
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15. ยาต้นแบบ P218 ส�าหรับรักษาโรคมาลาเร่ย
การพัฒนาสารต้านมาลาเรีย P218 ซึ่งเป็นสารต้านมาลาเรียตัวแรกที่ออกแบบ

และสังเคราะห์ขึ้นเองโดำย นักวิจัยไทยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ       

แห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)           

น�าทีมโดำย ศาสตราจารย์ ดำร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สวทช. และร่วมกับนักวิจัย

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดำล London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (LSHTM) ประเทศอังกฤษ และ Monash University ประเทศ

ออสเตรเลีย โดำยอาศัยองค์ความรู ้จากการค้นพบโครงสร้างเอนไซม์เป้าหมายยา            

ต้านมาลาเรีย ท�าให้สามารถพฒันาออกแบบสารต้านมาลาเรยีมุง่เป้าต่อเอนไซม์เป้าหมาย        

ได้ำอย่างจ�าเพาะเจาะจงและมปีระสทิธิภาพท�าลายเชือ้มาลาเรยีทีด้ื่ำอยาได้ำ การพฒันาสาร

ตา้นมาลาเรียดัำงกล่าว ได้ำรบัการสนับสนุนงบประมาณวจิยัและพัฒนาทัง้จาก สวทช. และ

หน่วยงานต่างประเทศ คือ Medicines for Malaria Venture (MMV) ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนดำ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรและมีเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนายารักษา

มาลาเรียระดำับโลก เป้าหมายของทีมวิจัย คือ การผลิตยาในรูปแบบยากิน ราคาถูก  

เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นคนยากจน

ภาพที่ 23 การศึกษาสารต้านมาลาเรีย  
(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/p218-antimalarial-agents/)
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ไทม์ไลน์การพัฒนายาต้นแบบ P218 ส�าหรับรักษาโรคมาลาเรีย

• ในปี พ.ศ. 2539 ไบโอเทค ได้ำจัดำต้ังห้องปฏบัิตกิารวศิวกรรมโปรตนี-ลแิกนด์ำ 

และชีววิทยาโมเลกุล ภายใต้หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ               

ณ อาคาร สวทช. โยธี

• ระหว่างปี พ.ศ. 2540–2546 ไบโอเทคได้ำมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดำย

ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ The Special 

Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR/

WHO) 

• ปี พ.ศ. 2546 ไดำ้ค้นพบโครงสร้างเอมไซม์ Dihydrofolate Reductase 

(DHFR) ซึ่งเป็น breakthrough ของการพัฒนาและออกแบบยารักษาโรค

มาลาเรียรุ ่นใหม่ ประสบผลส�าเร็จในการสังเคราะห์อนุพันธ์สารต้าน

มาลาเรียหลายชนดิำ เช่น กลุม่ไพรมิดีำนี มกีารตพิีมพ์โครงสร้าง pf DHFR-TS 

เป็นครั้งแรกของโลก

• ปี พ.ศ. 2551 ค้นพบยาต้นแบบ P218 

• ปี พ.ศ. 2551 เดำือนเมษายน ศึกษา P218 พรีคลีนิกแบบ non-GLP 

• ปี พ.ศ. 2552 เดำือนมีนาคม P218 ผ่านการทดำสอบระดำับพรีคลีนิก           

แบบ non-GLP

• ปี พ.ศ. 2557 เดำือนพฤษภาคม สวทช. ร่วมกับ Medicines for Malaria 

Venture (MMV) ประเทศสวิตเซอร์แลนดำ์ ทดำสอบ P218 ระดำับพรีคลินิก

แบบ non-GLP

• ปี พ.ศ. 2558 เดำือนกันยายน P218 ผ่านการทดำสอบระดำับพรีคลินิกแบบ 

GLP และผ่านกรรมการ “Global Safety Board” สามารถดำ�าเนินการ

ทดำสอบ “ครั้งแรกในมนุษย์” และขึ้นทะเบียนยาวิจัยใหม่ 

• ปี พ.ศ. 2562 ไดำ้สาร P218 เป็นสารแอนติโฟเลต ต้านมาลาเรียทีมี

ประสทิธภิาพทีด่ำต่ีอเชือ้ดำัง้เดำมิและเช้ือกลายพนัธุด์ำือ้ยา โอกาสเช้ือกลายพนัธุ์

ดำื้อยาต่อ P218 มีน้อยกว่ายาไพริเมธามีน เพื่อการรักษาในระดำับพรีคลินิก
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• ปี พ.ศ. 2564 วิจัยจาก P218 ค้นพบโปรตีนชื่อว่า “ซีรีนไฮครอกซีเมทิล

ทรานสเฟอเรส” (Serine hydroxymethyltransferase) หรือ SHMT     

เป็นเอนไซม์ในการสงัเคราะห์โฟเลตเช่นเดำยีวกบัเอนไซม์ DHFR จากการวจัิย 

การท�างานของเอมไซม์ SHMT เป็นสารทีมี่ความจ�าเพาะสงู ได้ำน�ามาต่อยอดำ 

ใช้พัฒนาสารยับยั้ง เพื่อพัฒนายาต้านมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สาร P218 ไดำ้ผ่านการทดำสอบความปลอดำภัยทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษ

ตามมาตรฐาน GLP และไดำ้รับการรับรองเพื่อการทดำสอบครั้งแรกในมนุษย์จาก Global 

Safety Board ของ Medicines for Malaria Venture (MMV) ไดำ้ท�าการทดำสอบท่ี

ประเทศอังกฤษ พบว่ามีความปลอดำภัยกับมนุษย์และจะท�าการรวบรวมผลและประเมิน

สารเมตาโบไลท์ท่ีพบ และเตรียมแผนทดำสอบฤทธ์ิในการป้องกันการติดำเชื้อมาลาเรีย        

ต่อไป เพื่อยื่นจดำทะเบียนยาวิจัยใหม่

ทมีวจิยัไดำต้พีมิพบ์ทความวชิาการเพือ่เผยแพรค่วามรูใ้นวารสารนานาชาต ิและ

ยื่นจดำสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดำ้แก่ 

1. 27 เมษายน พ.ศ. 2544 ยื่นจดำสิทธิบัตรเรื่อง อนุพันธ์ 5-เอริล-6 ซับสกิทิว

เต็ดำ-2,4-ไดำอะมิโนไพริมิดำีนและกรรมวิธีการเตรียม ในประเทศไทย และ 

ไดำ้รับคู่มือสิทธิบัตร 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ยืน่จดำสทิธบิตัรเรือ่ง อนพุนัธไ์ตรเมโธพรมิสำหรบั

การพัฒนายาต้านมาลาเรีย ในประเทศไทย และไดำ้รับคู่มือสิทธิบัตร            

17 สิงหาคม พ.ศ. 2551

3. 13 มีนาคม พ.ศ. 2546 ยื่นจดำสิทธิบัตรเรื่อง Antimalarial pyrimidine 

derivatives and methods of making and using them ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และไดำ้รับคู่มือสิทธิบัตร 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

4. 10 สงิหาคม พ.ศ. 2551 ยืน่จดำสิทธบิตัรเรือ่ง Antimalarial compounds 

with flexible sidechains ประเทศสหรฐัอเมรกิา และได้ำรบัคูม่อืสทิธบิตัร 

10 กันยายน พ.ศ. 2556
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16. ITAP ฝา่ยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน
ITAP (Innovation and Technology Assistance Program) หรือ โปรแกรม

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้ ส�านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) ภารกิจหลักคอืการสนับสนุนผูป้ระกอบการ

ไทยให้มศีกัยภาพการแข่งขนัทีสู่งขึน้ ดำว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำหน้าท่ี

เช่ือมโยง ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเข้ากับผู้ใช้เทคโนโลยี โดำยเมื่อผู้ประกอบการมีโจทย์ 

ความต้องการด้ำานเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม โปรแกรม ITAP จะจัดำหาผู้เชี่ยวชาญด้ำาน

เทคนคิทีต่รงโจทย์ความต้องการ เข้าไปช่วยเหลือผูป้ระกอบการ อาจเป็นด้ำานการแก้ปัญหา

ต่าง ๆ  ดำา้นการวจิยัและพฒันา หรอืปรบัปรงุกระบวนการผลติ ลดำต้นทนุ ลดำพลงังาน หรอื

โจทยอ์ืน่ ๆ  ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ วธิกีารดำำเนนิการข้ันตน้ เชญิผูเ้ช่ียวชาญ

เข้าไปวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและแนะนำบริษัทถึงในโรงงาน และหากผู้ประกอบการมี

ความพร้อมในการทำโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกในดำ้านต่าง ๆ โปรแกรม ITAP จะทำ

หน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานดำูแลโครงการ เป็นผู้จัดำการโครงการให้สำหรับ SMEs ไทย       

ทาง ITAP จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำำเนินโครงการบางส่วนดำ้วย (ตามเกณฑ์) 

โดำยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มี          

การสรา้งนวตักรรมทางเทคโนโลยียกระดัำบขดีำความสามารถในการแขง่ขันดำา้นเทคโนโลยี

ของผู้ประกอบการไทย

โปรแกรม ITAP สวทช. จัดำตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดำยดำำเนินงานในการช่วย

ผลกัดัำนให้ SMEs สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ำอย่างเหมาะสม สามารถยกระดัำบ

การผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และมีการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีสามารถ

สร้างรายไดำ้ที่แท้จริง ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของประเทศไดำ้
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2535

2538

2540

2543

2545

2546

2548

2550

2563

เริ่มกิจกรรม

ICS

Industrial

Consultancy

Service

ไดรับการ

รับรอง

ISO 9001

ใหบริการ

โครงการ

แบบยกระดับ

กลุม

อุตสาหกรรม

ประเมินผล

และขยาย

การดําเนิน

งานเปน

ITAP

เริ่มการ

ดําเนินงาน

ใน TSP

มีเครือขาย

ภูมิภาค

9 แหง ไดรับ

เงินสนับสนุน

จาก สสว.

100 ลานบาท

มีเครือขาย

ภูมิภาค

19 แหง

สนับสนุน

SME ไปแลว

12,000

โครงการ

มีที่ปรึกษา

เทคโนโลยี

100 คน

ขยาย

เครือขาย

ภูมิภาค

และไดรับ

เงินสนับสนุน

จาก สศช.

15 ลานบาท

สราง

เครือขาย

แหงแรก

และเพิ่ม

บุคลากร

โปรแกรม ITAP ถอืเป็นกลไกหน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพในการช่วยเหลอืผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย ดำ้วยการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นที่บริษัท          

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปไดำ้ พร้อมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม         

โดำยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดำ ๆ ช่วยประสานงานและเป็นที่ปรึกษาในการ

พฒันาข้อเสนอโครงการ (เชิงลกึ) การเริม่ต้นโครงการ ติดำตาม ประเมนิผล และดูำแลตลอดำ

ระยะเวลาการดำ�าเนินโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเทคโนโลยีตามโจทย์

ของผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำ�าเนินโครงการส�าหรับ         

SMEs ไทย สงูสุดำ 50% (ITAP ให้บริการบริษัทใหญ่ได้ำ แต่จะไม่สนบัสนนุทางด้ำานการเงนิ)

ภาพที่ 24 โปรแกรม ITAP  
(ที่มา https://www.nstda.or.th/home/performance_post/itap-unlock-business-

restrictions/)
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ปัจจุบัน ITAP มีเครือข่าย 19 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย สามารถให้บริการไดำ้ทุกพื้นที่ โดำยให้การสนับสนุนโครงการเชิงลึกไปแล้ว 

กว่า 12,000 ราย จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำ�าเนินงาน (โดำยผู้เช่ียวชาญ            

จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) พบว่าจากการลงทุนของภาครัฐ 1 บาท ในการท�า

โครงการ ITAP จะไดำ้รับผลตอบแทน 6.11 บาท

โดำยหลกัการท�างานของ ITAP จะมุง่เน้น client focus และท�างานอย่างใกล้ชดิำ

กบั SMEs เพ่ือแก้ปัญหาทางเทคโนโลยทีีต่รงจดุำ ITAP เปิดำให้บรกิารตลอดำปี ทกุวนัท�าการ 

ดำงันัน้ผูป้ระกอบการทีต้่องการพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม หรอืต้องการผูเ้ชีย่วชาญเข้าไป

ช่วยแก้ไขปัญหาดำ้านเทคนิค สามารถติดำต่อเจ้าหน้าที่ ITAP ไดำ้ตลอดำเวลา มีท่ีปรึกษา

เทคโนโลยทีัว่ประเทศ ท่ีพร้อมรับโจทย์จากผูป้ระกอบการและให้ความช่วยเหลอืตามกลไก

ของ ITAP เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีความเข้มแข็งและเติบโตต่อไปไดำ้

แหล่งข้อมูล

1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. โปรแกรมสนับสนุนการ

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม. (2561). ITAP. https://itap.nstda.or.th/th/ 

2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564, มิถุนายน 11). 

“ITAP” ปลดำล็อกข้อจ�ากัดำทางธุรกิจดำ้วย วทน.. https://www.nstda.or.th/

home/performance_post/itap-unlock-business-restrictions/

192



รายนามผ้�บริหารและนักวิจััยที่่�ให�ส่ัมภาษณ์์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทชื่. 

 1. ศ.เกียรติคุณ ดำร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

 2. ศ.ดำร.ไพรัช ธัชยพงษ์  

 3. รศ.ดำร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

 4. ดำร.ทวีศักดำิ์ กออนันตกูล

 5. ดำร.หริส สูตะบุตร

 6. ดำร.กอปร กฤตยากีรณ

 7. รศ.ดำร.วีระศักดำิ์ อุดำมกิจเดำชา

 8. ศ.เกียรติคุณ ดำร.มรกต ตันติเจริญ

ผู้อำนวยการ สวทชื่.

 ดำร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   

รองผู้อำนวยการ สวทชื่.

 1. ดำร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล  รองผู้อำนวยการ สวทช. 

  สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. ดำร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ  รองผู้อำนวยการ สวทช. 

  สายงานกลยุทธ์องค์กร

 3. ดำร.ลดำาวัลย์ กระแสร์ชล  รองผู้อำนวยการ สวทช. 

  สายงานบริหาร

 4. นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. 

  ผู้อำนวยการสถาบันการจัดำการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

 5. ดำร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา  รองผู้อำนวยการ สวทช. 

  กำกับและดำูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

 6. ดำร.ฐิตาภา สมิตินนท์  รองผู้อำนวยการ สวทช. 

  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดำการเทคโนโลยี

 7. ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สวทช. 

  สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
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ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

 1. ดำร.วรรณพ วิเศษสงวน 

  ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 2. ดำร.จุลเทพ ขจรไชยกูล   

  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดำุแห่งชาติ

 3. ดำร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย   

  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 4. ดำร.วรรณี ฉินศิริกุล 

  ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายนามนักวิจัย

 1. การพัฒนาพันธ์ข้าว

  ดำร.ธีรยุทธ ตู้จินดำา

  รักษาการรองผู้อำนวยการ ดำ้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และ 

  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดำการแบบบูรณาการ

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 2. โรงเรือนอัจฉริยะ

  นายเฉลิมชัย เอี่ยมสะอาดำ

  นางสาวกนกพร ลิมวิภูวัฒน์

  ฝ่ายถ่ายทอดำเทคโนโลยี สำนักงานกลาง

 3. ActivePAK และ ActivePAK Ultra

  ดำร.วิชชุดำา เดำาดำ์

  หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดำุแห่งชาติ

 4. ไข่ออกแบบได้

  ดำร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์

  ทีมวิจัยกระบวนการระดำับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร

  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
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 5. การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอปเปอร์เพื่อใชื่้เป็นสารฆ่่าเชื่ื้อแบคทีเรีย

  ในปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม

  ดำร.วรายุทธ สะโจมแสง

  ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งเเวดำล้อม กลุ่มวิจัยวัสดำุผสมและการเคลือบนาโน

  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

 6. T-Box 3.0 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

  นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร

 7. Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร

  ดำร.วสันต์ ภัทรอธิคม

  หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 8. SizeThailand

  ดำร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ และทีมวิจัย

  ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 9. Thai School Lunch

  ดำร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ และทีมวิจย

  ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 10. KidBright บอร์ดสมองกลฝังตัว

  ดำร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิดำ

  หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 11. Y2K

  นางกุลประภา นาวานุเคราะห์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์องค์กร
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  ดำร.ธีระ ภัทราพรนันท์

  หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดำิจิทัล ดำ้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 

  และเครือข่ายอัจฉริยะ

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 12. ระบบบำบัดเพื่อผลิตก๊าซชื่ีวภาพ

  ดำร.เบญจพร สุรารักษ์

  ทีมวิจัยการจัดำการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร  

  กลุ่มวิจัย วิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ  

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 13. G-Rock วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์

  ดำร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล

  หัวหน้าทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิก กลุ่มวิจัยเซรามิกส์และวัสดำุก่อสร้าง

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดำุแห่งชาติ

 14. DentiiScan 2.0 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม

  ดำร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป

  หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน

  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดำวกและเครื่องมือแพทย์

  สำนักงานกลาง 

  ดำร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี

  หัวหน้าทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดำวกและเครื่องมือแพทย์

  สำนักงานกลาง

 15. ยาต้นแบบ P218 สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย

  ศ.เกียรติคุณ ดำร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

 16. ITAP ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชื่น

  ดำร.นันทิยา วิริยบัณฑร

  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน

  สำนักงานกลาง
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