
ท�านท้ังหลายเป�นขุนพลแก�วของแผ�นดิน 
 ขุนพลแก�วในสมัยหน่ึงเป�นเรื่องการศึก สมัยหน่ึงเป�นเรื่องของเศรษฐกิจ

ในยุคน้ีทุกอย�างอยู�ท่ีความรู� อยู�ท่ีวิจัย และนวัตกรรม  
ฉะน้ันท้ังหลายคือขุนพลแก�วในยุคป�จจุบัน

“ “

- ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.เอนก เหล�าธรรมทัศน� - 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

สมัยป� 2561 – 2562 เราเริ่มก�อต้ังกองทุนน้ีด�วย 
หลายวัตถุประสงค� รวมถึงเป�าหมายการจัดสรรงบประมาณ 

ท่ีพวกเราได�ช้ีทิศทางร�วมกัน ซึ่งเราได�เดินทางมาถึงจุดน้ีกันแล�ว

- รองศาสตราจารย� นพ.สรนิต ศิลธรรม - 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม

““

นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal 

เรามีเป�าหมายเพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสร�างองค�ความรู� พัฒนานโยบายสาธารณะ  
และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช�ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม ให�เกิดการพัฒนา ประเทศอย�างสมดุลและยั่งยืน

- รองศาสตราจารย� ดร.ป�ทมาวดี โพชนุกูล - 
รักษาการแทนผู�อำนวยการ  

สำนักงานคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

““
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ทีมวิจัยท่ีจะมาเสนอโครงการ ท�านต�องกำหนด 
พ้ืนท่ีเป�าหมายให�ชัดเจน ชาวบ�านท่ีเก่ียวข�องมีจำนวนก่ีคน  

นักวิจัยควรลงพ้ืนท่ีก�อน เพ่ือสำรวจป�ญหา  และค�นหาว�างานวิจัย 
จะสร�างการเปลี่ยนแปลงอย�างไร

“ “

- ศาสตราจารย� ดร.กนก วงษ�ตระหง�าน  - 
รองประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

เรามีการใช�ข�อมูลอย�างมาก ในการบริหารจัดการ 
สถานการณ์โควิด- 19 ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งความลึกของ 

ข�อมูลนำไปสู�การตัดสินใจของประชาชนได�จริง ภาคการวิจัย 
และนวัตกรรมในเกือบทุกมิติจึงมีบทบาทอย�างยิ่งในสถานการณ�น้ี

- ศาสตราจารย� นพ. สิริฤกษ� ทรงศิวิไล - 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  

ทำหน�าท่ีผู�อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห�งชาติ 

““

การวิจัยและนวัตกรรมจะเป�นจุดคานงัดท่ีสำคัญมาก 
ในการแก้ไขวิกฤตครั้งน้ี เราไม�ได�เอาโจทย� 

ของใครคนใดหน่ึงเป�นตัวต้ัง แต�เป�นโจทย�ของประเทศใน 
หลายภาคส�วน

- ศาสตราจารย� ดร.สมปอง คล�ายหนองสรวง - 
ผู�อำนวยการกลุ�มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ  

วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม สกสว. 

““
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ป�จจุบันตอนน้ีเราต�องพลิกวิกฤตเป�นโอกาส  
โอกาสของเราเป�นเรื่องของการผนึกกำลัง  
ต�องปฏิรูประบบให�มีลักษณะท่ีเป�นเอกภาพ  

ถ�าประเทศต�องการผลผลิตอะไร เราต�องสร�างผลผลิตน้ัน  
และต�องทำให�เห็นผลให้ได�

“

- ศาสตราจารย� นพ.สุทธิพร จิตต�มิตรภาพ - 
ประธานคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

“
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ภาพรวมของการจัดเสวนา 
นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal 

สำนักงานคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัด
สัมมนาออนไลน์ในหัวข�อ “นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคล่ือนประเทศในยุค        
New Normal” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต�เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร�คีส� ควีนส�พาร�ค             
เพื่อประชาสัมพันธ�นวัตกรรมใหม�ในการจัดสรรงบประมาณการวิจัย เพื่อให�งานวิจัยในไทยได�รับการสนับสนุนอย�างถูกต�อง เหมาะสม โปร�งใส           
สร�างประโยชน์ให�ประเทศชาติโดยเฉพาะเป�นเคร่ืองมือขับเคล่ือนประเทศและแก้ไขป�ญหาเศรษฐกิจในยุค New Normal ได� 

สัมมนาคร้ังนี้จัดข้ึนโดยกลุ�มภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบรับกระแสโลกท่ีเผชิญวิกฤตด�านต�าง ๆ หลังไวรัส
โควิด-19 ระบาด สกสว. เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยท่ีช�วยเพิ่มขอบเขต ขยายแนวความคิดต�าง ๆ ของมนุษย�เพื่อรับมือและปรับตัวกับสถานการณ์
โลกท่ีเปล่ียนไป ท้ังยังช�วยเพิ่มขีดศักยภาพการแข�งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงคิดค�นนวัตกรรมเพื่อจัดสรรงบประมาณ
วิจัยให�ส�งผลประโยชน�ต�อประเทศชาติได�คุ�มค�าท่ีสุด 

รศ.ดร. ป�ทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผู�อำนวยการสกสว. กล�าวถึงพันธกิจของสกสว. ในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร� และกรอบงบประมาณ
ด�านวิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อจัดสรรทุนด�านววน. ไปยังหน�วยบริหารจัดการทุน (PMU) และจัดสรรตรงให�กับหน�วยงานในระบบววน. 
นอกจากนี้สกสว. ยังมีกองทุนส�งเสริมววน. ซ่ึงมีคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กำกับดูแลเพื่อให�การลงทุนเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในการแข�งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดคล�องกับยุทธศาสต�ชาติและแก�ป�ญหาวิกฤตของประเทศ การจัด
สัมมนาออนไลน์ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค�เพื่อส่ือสารและนำเสนอข�อมูลต�อเครือข�ายในระบบววน. และสาธารณชนให�ทราบถึงกระบวนการ ทิศทาง           
และการสนับสนุนงบประมาณด�านววน. ในป�งบประมาณ 2563-2564 เพื่อใช้ในการพัฒนาและแก�ป�ญหาประเทศในยามวิกฤต เพื่อให�ประชาชน ได�เห็น
บทบาทสำคัญด�านววน. ท่ีตอบโจทย�และแก�ป�ญหาประเทศได�จริง 

รองศาสตราจารย� นพ. สรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  ได�ข้ึนกล�าวต�อนรับแขกผู�มีเกียรติ ตลอดจน
ผู�เข�าร�วมงานท้ังในห�องเสวนาและท่ีรับชมผ�านช�องทางออนไลน� ท�านได�กล�าวแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. เอนก เหล�าธรรมทัศน� ในการ
เร่ิมปฏิบัติหน�าท่ีฐานะรัฐมนตรีว�าการกระทรวงอว. และยังกล�าวถึงความสำคัญของการจัดงานในวันนี้ ท่ีผู�เข�าร�วมจะได�รับฟ�งทิศทางการจัดสรรงบประมาณ
ร�วมกันจากวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิทุกท�าน 
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สกสว. ควรวางแผนยุทธศาสตร�ชักชวนให�หน�วยงานอื่นๆ  
เข�ามาร�วมลงทุนในงานวิจัยท่ีได�รับจัดสรรทุนจากสกสว.ด�วย 
เพื่อให�เกิดงานวิจัยท่ีก�อผลดีกับประเทศชาติ มีประสิทธิภาพ   
มีประโยชน�ต�อสังคมและชุมชนได�มากท่ีสุด สกสว. อาจทำเป�น
คู�มือชี้แจงการทำงานท่ีผ�านมาและแนวทางการทำวิจัยและ
สร�างสรรค�นวัตกรรมในอนาคต เพื่อให�เห็นทิศทางของงานวิจัย
ท่ีสกสว. จะสนับสนุน นักวิจัยจะได�เห็นแนวทางนำงานวิจัยและ
นวัตกรรมของตนเองมาประกอบเข�ากับทิศทางหลักของประเทศ 
และยังช�วยให�องค�กรอื่นๆ ท่ีมีแนวคิดร�วมกันเข�ามาผลักดัน
ประเทศด�วยกันได�

8ทิศทาง
ทางการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม
โดย ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.เอนก เหล�าธรรมทัศน� 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

ในการนี้ สกสว. ได�รับเกียรติจาก ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. เอนก 
เหล�าธรรมทัศน� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอว. กล�าวเป�ดงานและเสนอ
ข�อหารือ 8 ข�อแก�สกสว. และกระทรวงอว. 

1

งานวิจัยท่ีทำมาแล�วและเป�นเร่ืองมูลฐาน กระท่ังเร่ืองปาน
กลางท่ีใช�เวลา 2-5 ป� ซ่ึงอาจขยายไปเป�นเร่ืองระยะยาว ให�ทำ
ต�อไปอย�างต�อเนื่อง เพื่อต�อให�ยอดไปได� ให�ประเทศไทยมี
เทคโนโลยีชั้นสูงย่ิงข้ึน สอดคล�องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

2

3

เร่ืองเฉพาะหน�าท่ีววน. ต�องทุ�มเทมี 2 เร่ือง ได�แก� 
1. งานวิจัยทางวิทยาศาสตร�ท่ีช�วยผลิตนวัตกรรมท่ีสอดรับ

กับความสามารถของหน�วยงานทางการแพทย� การสาธารณสุข 
หรือกรมควบคุมโรค เพื่อให�ประเทศมีความพร�อมรับมือโรคโค
วิด-19 มากข้ึน เช�น ยา วัคซีน การผลิตชุด PPE หรือห�อง
ความดันลบ ในต�นทุนท่ีถูกลง อว. ควรสนับสนุนผลิตภัณฑ�
ของคนไทย ตั้งแต�ในระดับชุมชน เปล่ียนวิธีคิดจากการนำเข�า
ของดีในต�างประเทศ เป�นพยายามผลิตของดีในประเทศตัวเอง 
ซ่ึงระยะยาวจะทำให�ประเทศพึ่งพาตนเอง มองวิกฤตให�เป�น
โอกาสการพัฒนา สร�างผลงานอันเป�นรูปธรรมจากงานวิจัย 
ทำให�หน�วยงานต�าง ๆ สนใจร�วมสนับสนุน รวมถึงสร�างชื่อให�
ประ เทศไทยเป�น จุดหมายปลายทาง ท่ีปลอดภัยมี ร ะบบ
สาธารณสุขท่ีดีท่ีสุดแห�งหนึ่งของโลก สร�างความเชื่อมั่นให�นัก
เดินทางนักลงทุน แรงงานมีฝ�มือจากต�างชาติท่ีจะเข�ามาใน
ประเทศ 

2. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร�าง พัฒนา ปลูกฝ�งเยาวชน
คนรุ�นใหม� ให�รอบรู�ท้ังโลกออนไลน�และโลกแห�งความจริง ทำให�
สนใจอนาคตและรู�คุณค�าของอดีต ให�เป�นท้ังนักวิจัยท่ีซาบซ้ึงใน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

อว. ควรจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อ รวบรวม 
สังเคราะห�วิจัยท่ีทำมาแล�ว จัดทำเป�นรายงานหรือคู�มือ ให�
สอดคล�องกับนโยบายขับเคล่ือนไทยไปด�วยกัน ซ่ึงเป�นนโยบาย
ท่ีเน�นการพัฒนาระดับจังหวัด กสว. ต�องออกแบบการบริหาร
จัดการให�ทุกจังหวัดมีคู�มือวิจัย และให�ความช�วยเหลือชุมชน
ผ�านทางวิจัยโดยสถาบันการอุดมศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ 

4
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ววน. ควรทุ�มเทงบประมาณกับการวิจัยเชิงยุทธศาสตร� 
เพื่ อ ขับ เค ล่ือนความ เป�น เ ลิศทางด� านมนุษยศาสตร� 
สังคมศาสตร� และศิลปะ เช�น งานวิจัยเชิงประวัติศาสตร�เพื่อ
ขยายขอบเขตการรับรู�พรมแดนทางประวัติศาสตร� ผลักดัน
การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีช�วยให�เข�าใจเศรษฐกิจฐานชุมชน 
(local economy) เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในสาขา
ต�าง ๆ ในแต�ละจังหวัด และควรจัดทำวิจัยและพัฒนาช�าง
ศิลปะหรือสถาปนิกท�องถิ่น ท่ีนำเสนอศิลปะของท�องถิ่นตัว
เองซ่ึงมีเอกลักษณ�เฉพาะแตกต�างจากงานศิลปะจากส�วน
กลาง เพื่อส�งเสริมภูมิป�ญญาในท�องถิ่น หรือภูมิภาคนั้น ๆ 

5

จัดทำวิจัยเชิงนโยบายท่ีคำนึงนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ 
(public policy innovation) เพื่อพัฒนาความเป�นผู�
ประกอบการ (entrepreneurship) ให�กับรัฐ หรือหน�วยงาน
ต�าง ๆ ท่ีออก สร�างความเชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีกับธุรกิจทุกระดับ ทำให�นวัตกรรมต�าง ๆ ท่ีผลิตมี
ผลต�ออุตสาหกรรมของประเทศ 

6

สอวช.และสกว. จัดทำรายงานประจำป�เก่ียวกับวิจัยด�าน
ศิลปะวิทยาการของประเทศหรือปรับปรุงท่ีมีอยู�แล�วให�ดีย่ิงข้ึน 7

คนท่ีอายุ 60 ป�ข้ึนไปกำลังจะกลายเป�นคนส�วนใหญ�ของ
ประเทศ จึงเป�นกลุ�มคนท่ีควรจะให�ความสนใจและทุ�มเทงาน
วิจัยเพื่อสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก�คนกลุ�มนี้ หรือนำ
ภูมิป�ญญาและประสบการณ�ของคนกลุ�มนี้มารวบรวม
สังเคราะห์ใช� รวมถึงสร�างโอกาสให�คนกลุ�มนี้เข�าถึงเทคโนโลยี
ได�มากข้ึน 

8
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ภาพรวมในการใช�ระบบววน.ขับเคลื่อนประเทศให�ผ�านวิกฤต และการส�งต�อประโยชน�
จากการวิจัยท่ีมีคุณภาพไปยังภาคประชาชน ภาคครัวเรือนได� 

ศาสตราจารย�เกียรติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต�มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส�งเสริมววน. กล�าวถึง ภาวะวิกฤตในระบบวิจัยและการแก�ป�ญหาวิกฤต
ระบบวิจัย ได�แก�. วิกฤตศรัทธา คนภายนอกมองไม�เห็นคุณค�าของงานวิจัย นักวิจัยใช�เวลาหลายป�เพื่อส่ือคุณค�าของงาน  วิกฤตแรงสนับสนุน งบ
ประมาณแต�ละป�ไม�สามารถทำได�ตามเป�า

“TSRI Talk : นวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดสรร  
งบประมาณเพ่ือแก้ไขวิกฤตของประเทศด�วยระบบวิทยาศาสตร�  

วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)” 

แนวทางแก�ป�ญหาวิกฤตในระบบวิจัยหลังจากน้ี

1.พลิกวิกฤตเป�นโอกาสได้โดยการผนึกกำลังท้ังระบบอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร�เพื่อปฏิรูประบบให�เป�นเอกภาพ ต�องส่ือสารให�เห็นว�าประเทศต�อง
ลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได�ความรู� และงานวิจัยเหล�านั้นต�องเห็นผล ทำงานด�วยกัน ร�วมมือกันทำ วิจัยจากส่ิงท่ีเราอยากเห็น และวิจัยจาก
ข�อมูลเดิมท่ีเคยมี 

2.จัดกลุ�มนโยบายและงบประมาณให�สอดคล�อง ให�เป�นไปตามเป�าหมาย โดยจัดให�มีงบกลางเพื่องานวิจัยของส�วนรวม และแยกเป�นงบวิจัยของหน�วย
งานตามพันธกิจหรือของเป�าหมายเฉพาะของนักวิจัยในหน�วยงานนั้น  

4.ต�องมีธรรมาภิบาล บางคร้ังคนในหน�วยงานไม�รู�ว�านักวิจัยคนอื่น ๆ ของบประมาณไปทำอะไรบ�าง และบางคร้ังก็ของบประมาณไปทำเร่ืองเดียวกัน หรือ
ขอเคร่ืองมือท่ีไม�เก่ียวข�องกับงานวิจัย 

5.มีนวัตกรรมใหม�เพื่อประเมินผล ระบบนี้จะติดตามตั้งแต�ระหว�างการทำวิจัยจนถึงส้ินสุดงานวิจัย เพื่อแก�ป�ญหาของการส�งงานไม�ตรงตามเวลาท่ีแจ�งขอ
งบประมาณของนักวิจัย 

6.สร�างระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ีนักวิจัยสามารถทำงานได�อย�างเต็มท่ี และเกิดผลประโยชน�สูงสุด 

7.มาตรการด�านระบบกองทุน ทำให�กองทุนมีความยืดหยุ�นในการจัดสรรงบประมาณให�สอดรับกับความจำเป�นหรือกระแสของโลกได� 

8.นวัตกรรมการบูรณาการ นักวิจัยทำงานร�วมกัน คณะกรรมการส�งเสริมววน. วางแผนระบบการจัดสรรงบให�เป�นแบบแผนและดูแลได�ท่ัวถึงมากข้ึน 
แก้ไขป�ญหาให�ทุกระดับตั้งแต�นักวิจัย จนถึงระดับประเทศ เป�นผู้ให�บริการท่ีดี และใช�นโยบาย ลด แลก แจก แถม 

ลด แลก แจก แถม
ลดระยะเวลาและข้ันตอน 
ท่ีทำให�นักวิจัยขอสถาบัน
ทำงานได�ยาก ลดค�าใช�
จ�ายท่ีไม�จำเป�นหรือค�าใช�
จ�ายท่ีซ้ำซ�อน

ใช�ผลงานของนักวิจัย
ประเมินงบประมาณ นัก
วิจัยและหน�วยงานต�องรับ
ผิดชอบ งบประมาณท่ีได�
รับไป

แจกจ�ายงบประมาณอย�าง
เป�นธรรม 
แจกจ�ายผลผลิตสู�ผู้ใช�
จริง

ให�การสนับสนุนอย�าง
ครบวงจร
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ศ.ดร. กนก วงษ�ตระหง�าน รองประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม กล�าวในมุมมองของนักวิจัยท่ีก�าวมาถึงจุดท่ีเป�น
นักการเมืองว�า ได�เห็นมุมมองความคิดของประชาชนและชาวบ�าน ซ่ึงอยากจะสะท�อนเป�นโจทย์ให�กับนักวิจัย วิกฤตประเทศในป�จจุบันเป�นวิกฤตซ�อน
วิกฤต ได�แก� วิกฤตโควิด วิกฤตความยากจน วิกฤตความเหล่ือมล้ำ เป�นวิกฤตส�วนใหญ�ของคนในประเทศระดับฐานรากท่ีมีจำนวนถึง 60% ของ
สามเหล่ียมเศรษฐกิจ มีงานวิจัยท่ีทำเพื่อแก้ไขป�ญหาของคนกลุ�มนี้น�อยมาก งานวิจัยววน. จึงควรลงไปท่ีคนกลุ�มนี้ และกลุ�มเจ�าของกิจการขนาดเล็ก 
ววน. จะเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจให�คนเหล�านี้ได้โดยลงไปสร�างความรู� สร�างรายได้ให�กับเกษตรกรรายย�อยและ SME ขนาดเล็ก โดยดำเนินการใน 3 เร่ือง 
ได�แก� คุณภาพ ผลิตภาพ และความสามารถในการแข�งขัน เง่ือนไขท่ีจะทำให�ววน. ดำเนินการได�คือ ต�องมี 

1. คำตอบทางเทคนิค (technical solution) เพื่ออธิบายป�ญหาเหล�านั้น 
2. ระบบการจัดการ (management system) หรือโครงสร�างพื้นฐาน (infrastructure) 

แม�จะมีงานวิจัยหลากหลายอย�างท่ีคิดค�นข้ึน แต�การจะโน�มน�าวให�ประชาชนเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจเป�นเร่ืองยาก งานวิจัยต�อง
แก�ป�ญหาได�จริง (practical research) และเป�นวิจัยแบบบูรณาการ (integrated research) ในมุมมองของประชาชนท่ีประสบป�ญหา หลักสูตรท่ีแก�
ป�ญหาให�ประชาชนไม�ได้ไม�มีประโยชน� โจทย�หลักของประเทศตอนนี้คือความยากจน ถ�างานวิจัยแก�ป�ญหานี้ไม�ได� ประเทศจะไม�เกิดการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ท้ังส้ิน 

โจทย�ย�อยท่ีนักวิจัยต�องแก�เพื่อนำไปสู�การแพ้โจทย�หลัก ได�แก� 
1. สร�างรายได้ให�กับเกษตรกรรายย�อยและ SME ขนาดเล็ก 
2. ลดต�นทุนให�เกษตรกรรายย�อยและ SME ขนาดเล็ก 

องค�กรต�องเปล่ียนเพื่อช�วยเหลือประเทศอย�างแท�จริง คิดถึงผลท่ีประชาชนจะได�รับจากงานวิจัย ส่ือสารอย�างตรงไปตรงมา ท้ังในองค�กรและคิดถึงการ
ส่ือสารกับประชาชนในทุก ๆ ชนชั้น ศ.ดร. กนก เสนอแนวทางว�า ต�องไม�คิดทำคนเดียว แต�ร�วมมือกับนักวิจัยคนอื่น ๆงานวิจัยท่ีเป�นหัวใจจริง ๆ มี 3 
เร่ืองเมื่อมองตามยุทธศาสตร�ชาติ ได�แก� อาหาร สุขภาพ และการท�องเท่ียว ท้ังหมดนี้ ส่ิงท่ีต�องการคือเคร่ืองมือ ต�องมีทีมวิศวกรท่ีสร�างเคร่ืองมือเพื่อ
ให�เกษตรกรมีโอกาสเข�าถึงนวัตกรรมเหล�านี้ เพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจให�เขาได� 

ศ.นพ. สิริฤกษ� ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ ทำหน�าท่ีผู�อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห�งชาติ กล�าวเสริมในประเด็นของศ.ดร. 
กนก ถึงทิศทางท่ีชัดเจนว�า ววน. ยังทำอะไรได�อีกมาก โดยเฉพาะในสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนตอนนี้ ววน. จะแก�ป�ญหาได�อย�างไร โควิด-19 ยังอยู�กับเรา
อีกนาน แต�ข�อดีคือสาธารณสุขไทยทำหน�าท่ีได�ดี และวางแผนรับมือไว�อย�างดี บทบาทของววน. มีอยู�มาก ได�แก� 

1. ใช�ข�อมูลบริหารจัดการสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน ภาคการวิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทในการให�ข�อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ความลึกของข�อมูล
นำไปสู�กระบวนการตัดสินใจของประชาชนท่ีภาครัฐไม�จำเป�นต�องส่ัง ข�อมูลเหล�านี้ส�งต�อไปอย�างรวดเร็ว และเห็นการเชื่อมต�อชัดเจนในการกำหนด
นโยบาย วางแผนสถานการณ�และการดูแลประชาชน 

2. นักวิจัยไทยรวมตัวกันได�อย�างรวดเร็วเพื่อรับมือสถานการณ� 
3. การบริหารจัดการวิจัย เพื่อแก�ป�ญหาการพัฒนาคนไม�สอดคล�องกับเคร่ืองมือท่ีมี 

ในช�วงโควิดเร�งกระบวนการหลายอย�างในการทำวิจัย หลายฝ�ายไม�รู�และตั้งคำถามว�าทำไมงานวิจัยบางอย�างถึงทำในสถานการณ�ปกติไม�ได� อาจจะ
ต�องเป�นโจทย�ต�อไปว�า จะขยายเร่ืองการวิจัยเหล�านี้อย�างไร และทำให�กระบวนการเหล�านี้ย่ังยืนและเป�นระบบได�อย�างไร 
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ศ.ดร. สมปอง คล�ายหนองสรวง ผู�อำนวยการกลุ�มภารกิจบริหารระบบงบประมาณววน. สกสว. ให�ความเห็นในฐานะนักวิจัยว�า  โควิดเก่ียวข�องกับ
ทุก ๆ หน�วยงาน ววน. ท่ีปฏิรูปและมีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีตอบโจทย�ประเทศ จะเป�นจุดคานงัดท่ีสำคัญท่ีช�วยแก�วิกฤตคร้ังนี้ให�ประเทศได� จุดคานงัดท่ี
สำคัญด�วยการตอบโจทย�ด�วยวิจัยและนวัตกรรม เป�นโจทย�ของประเทศ ระบบนี้ถูกใช้ในกระบวนการของการจัดสรรงบประมาณของระบบววน. ใหม� การ
ปฏิรูประบบวิจัยและมีกองทุนส�งเสริมววน. ทำให�มีเงินสำรองเพื่อดึงเงินจากภาคส�วนอื่น ๆ เข�ามาสมทบแล�วทำงานร�วมกันได� การทำงานของระบบ
จัดสรรงบประมาณในกองทุนของววน. โจทย�ท่ีสำคัญคือ Block grant และ Multi-year ซ่ึงทำให�การจัดสรรงบประมาณยืดหยุ�นมากข้ึน รองรับ
สถานการณ�ฉุกเฉิน ตอบโจทย�ประเทศในภาวะวิกฤตได� 

จากสถานการณ�ตอนนี้ นักวิจัยทุกคนควรจะคิดถึงการทำวิจัยเพื่อประชาชน ถ�าทุกคนทำได�จะทำให�เกิดการเปล่ียนแปลง สร�างความสำเร็จในการขับ
เคล่ือนประเทศด�วยระบบววน. ต�อไปในเชิงนโยบายนักวิจัยทุกคนคงต�องเตรียมพร�อมเพื่อตอบโจทย�ประเทศด�วยกัน การแก�วิกฤตของประเทศมีหลาย
ภาคส�วนต�องร�วมกัน จุดคานงัดท่ีสำคัญคือการใช�ระบบววน. ทำให�เกิดการขับเคล่ือนประเทศอย�างพัฒนาและย่ังยืน 

รายละเอียดของนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดสรรงบ
ประมาณเพ่ือพิจารณาให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

ศาสตราจารย�เกียรติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต�มิตรภาพ ตอนนี้ได�เห็นแล�วว�าเราต�องหาอะไรบางอย�างท่ีทำให�ยืนด�วยตัวเองได้ไม�ว�าจะเกิดวิกฤตอะไร 
ธุรกิจบริการจะอยู�ได�อย�างไร ส่ิงท่ีจะช�วยได�คืออาหาร ถ�าเลือกระหว�างสุขภาพคนกับเศรษฐกิจ อย�างสหรัฐฯ เลือกเศรษฐกิจ แต�ประเทศไทยเลือกสุขภาพ 
ซ่ึงอาจต�อยอดไปสู�การเป�นแหล�งรายได�ระยะยาวได� โควิดทำให�เห็นว�าเรามีนักวิจัยท่ีแข็งแรงพอ เราอาจสร�างประเทศด�วยนวัตกรรมของเรา ท้ังด�านการ
แพทย� ด�านอาหาร ด�านการใช�ระบบคอมพิวเตอร� การประมวลผล 

ประสบการณ�อีกอย�างคือ ทำวิจัยแค�เพื่อแก�ป�ญหาไม�ได� แต�จะขายได�ต�องมีตราประทับ วิทยาศาสตร�ต�องเข�ามา มีระบบ MQI ท่ีแข็งแรง เป�น one-stop 
service สร�างมาตรฐานท่ีรองรับได� เราต�องพยายามรู�ว�าเรามีอะไร ทำงานร�วมกันได�จริง เกิดการบูรณาการจริง ทุกคนต�องยอมเสียสละ ทำงานเพื่อเป�า
หมายเดียวกัน ประโยชน�เดียวกัน 

หลังจากยุคโควิด ประเทศจะเปลี่ยนไปอย�างไร และระบบววน. ใหม�
จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศอย�างไร 
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ศ.ดร. สมปอง คล�ายหนองสรวง การลงทุนในการสร�างความรู้ให�ผลตอบแทนดีท่ีสุด ความรู�คือส่ิงท่ีเกิดจากงานวิจัย ดังนั้น การลงทุนต�องานวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลตอบแทนท่ีคุ�มค�า มันอาจจะมีผลในช�วงส้ัน ๆ หรือระยะยาว แต�ส่ิงสำคัญคือการจะบริหารให้ได�ผลลัพธ� ตั้งแต�การสร�างดุลยภาพของการ
ให�ทุนวิจัย ต�องมีโจทย�ท่ีเหมาะสม ให�ทุนวิจัยในทุกสาขา ทุกศาสตร� ต�องพัฒนานักวิจัยท่ีครบทุกศาสตร�เพื่อให�ตอบโจทย�และส�งผลลัพธ�ท่ีดี นอกจาก
ดุลยภาพของสาขาท่ีจะลงทุนแล�ว คุณภาพของงานวิจัยก็สำคัญ เพื่อให�เกิดความคุ�มค�าท่ีสุด โดยในกองทุนเราให�ความสำคัญกับโจทย�จากประชาชนเป�น
อันดับแรก 

ในฐานะหน�วยงานท่ีจัดสรรทุนวิจัย ท�านเคยวิเคราะห์ไหมว�าการลงทุนด�าน
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลตอบแทนท่ีคุ�มค�าการลงทุนหรือไม�อย�างไร 

 

ศ.นพ. สิริฤกษ� ทรงศิวิไล ถ�าระบาดรอบท่ีสองหมายถึงมีผู�ติดเชื้อในประเทศเพิ่มข้ึน ขณะนี้ประเทศไทยไม�มีผู�ติดเชื้อในประเทศมาสามเดือนแล�ว แต�รอบ
บ�านเรายังมีคนติดเชื้ออยู� ก็ยังมีโอกาสท่ีจะติดเชื้อได� ระบบวิจัยไทยช�วย 3 ส�วน 1) ทำอย�างไรไม�ให�มีผู�ติดเชื้อ 2) ทำอย�างไรไม�ให�เชื้อแพร� 3) จะรับมือกับ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย�างไร 

• ข�อแรกคือมีเครือข�ายเพื่อศึกษาจุดเส่ียง ตรวจคัดกรองท่ีจุดตรวจคนเข�าเมืองได�รวดเร็ว มีงานวิจัยท่ีศึกษาหาวิธีการตรวจท่ีรวดเร็ว แม�นยำ และ
ครอบคลุมท่ีสุด รวมถึงสังเกตการณ�อาการของผู�กักตัว 

• ข�อท่ีสองถ�ามีคนติดเชื้อแล�วจะเฝ�าระวังอย�างไร มีระบบข�อมูลในพื้นท่ีท่ีเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับสถานการณ� 
• ข�อท่ีสาม จะรองรับผู�ป�วยได�มากน�อยแค�ไหน กระบวนการบริหารจัดการเป�นอย�างไร เหล�านี้ล�วนมีการทำวิจัยท้ังส้ิน รวมถึงการวิจัยเพื่อรองรับการ
ระบาดรอบท่ีสองด�วย 

ประเทศไทยได�รับความช่ืนชมมากในการจัดการป�ญหาโควิดระลอกแรก 
(the First Wave) ท่ีอยากทราบคือ ระบบวิจัยของไทยได�ทำงานวิจัยอะไร

ไว�เพ่ือป�องกันไม�ให�เกิดการระบาดระลอกท่ี 2 บ�าง 
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ศ.ดร. กนก วงษ�ตระหง�าน  การมีส�วนร�วมของชาวบ�านแบบเป�นรูปธรรมของระบบววน. เรียกว�าเป�นระบบการพัฒนาโครงการ การเกิดโครงการตรงนี้
ระบบงานเดิม สกสว. จะประกาศว�ามีงานวิจัยแล�วคนสนใจก็เสนอเข�ามา แต�มันไม�ตรงประเด็นและไม�ตรงเป�าท่ีจะแก�ป�ญหาของชาวบ�าน ระบบใหม�น�าจะ
เป�นการประกาศนโยบายของสกสว. ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แล�วววน. ต�องบังคับให�ทีมวิจัยท่ีจะเสนอโครงการ กำหนดพื้นท่ีเป�าหมายให�ชัดเจน ทีมวิจัยจะรู�ว�า
จะเสนอสกสว. จะทำอะไร หัวข�อไหน ต�องมีโจทย�ท่ีชัดเจนและกลุ�มเป�าหมายท่ีชัดก�อน 

อว. ไม�ได�ทำแค�วิจัยอย�างเดียวแต�บริหารมหาวิทยาลัยด�วย ควรเลิกกฎระเบียบภาระงานท่ีไม�จำเป�นออกไปเพื่อให�นักวิจัยในสถาบันได�ทำงานวิจัยอย�าง
เต็มท่ี ระบบใหม�ท่ีต�องเปล่ียนคือ ศาสตราจารย� ไม�ใช�แค�คนท่ีทำวิจัย แต�คือคนท่ีสอนดี สอนเป�นด�วย 

อว. ต�องส่ือสารทางนโยบายใหม�กับอย. อมก. และกระทรวงอื่น ๆ ท่ีมีกฎระเบียบกติกา ให�สอดคล�องกับการทำวิจัยและการรับรองงานวิจัย 

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางต�องแก�ระบบการจัดซ้ือจัดจ�าง สำนักงบประมาณก็ต�องเข�าใจนักวิจัยและเปล่ียนการมองจากงบส�วนกลางเพียงอย�างเดียวเป�น
มองความจำเป�นในส�วนท�องถิ่นด�วย วิธีคิดของฝ�ายการเมืองก็ต�องเปล่ียน นักการเมืองต�องเข�าใจส�วนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศด�วย คิดจากป�ญหา 

ในมุมมองของ อ.กนก ระบบววน. ใหม�และสกสว. มีช�องทางให�ชุมชน 
ครัวเรือน มีส�วนร�วมในการกำหนดโจทย�วิจัย และนำงานวิจัยไปใช�

ประโยชน�เพียงพอไหม และอ.เสนอแนะการเพ่ิมเติมอย�างไร 


