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ความเป็ นมา
สืบเนื่องจากการที่รัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่มงุ่ สร้ างเสถียรภาพและความมัน่ คงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ ไขปั ญหาเร่งด่วน พร้ อม ๆ กับการพัฒนาเชิงรุกที่ต้องมี
ความริเริ่ มเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชนในระยะยาว ภารกิจเร่งด่วนและสําคัญยิง่ ของรัฐบาล
ดังกล่าว ได้ แก่ การเร่งแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการผลิตของระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนา สังคม และการเมือง โดยจะต้ องดําเนินการไปพร้ อม ๆ กัน แนวทางการการบริหารประเทศ
ดังกล่าวจําเป็ นต้ องอาศัยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของบุคลากรในประเทศเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ในการก้ าวไปสูเ่ ศรษฐกิจและสังคมที่มีพื ้นฐานความรู้ที่ดีและเข้ มแข็ง
ดังนัน้ หากมีกลไกที่สามารถดึงภูมิปัญญาจากสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ เป็ นแหล่งรวมปั ญญา
ขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรคลังสมอง รวมทังภู
้ มิปัญญาจาก
้ างเครื อข่าย
หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ทังภาครั
้
ฐ เอกชน และประชาสังคม มาร่วมกันคิด รวมทังสร้
ความร่วมมือทางปั ญญา เพื่อนําความรู้มาเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศ ก็จะก่อประโยชน์ให้ กบั การ
พัฒนาประเทศโดยรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืนสมตามนโยบายแห่งรัฐ
การกําหนดให้ อดุ มศึกษาเพิม่ บทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยมีกลไกที่คล่องตัวและยืดหยุน่
ในการตอบสนองต่อความต้ องการของภาครัฐที่ต้องการใช้ ฐานความรู้ในการแก้ ปัญหาและคิดค้ นวิธีการ
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ มีการจัดตังสถาบั
้
นคลังสมองของชาติขึ ้น
วัตถุประสงค์
สถาบันคลังสมองของชาติ ใช้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า Knowledge Network Institute of Thailand
จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ มลู นิธิสง่ เสริ มทบวงมหาวิทยาลัย โดยคณะรัฐมนตรี รับทราบการจัดตัง้ เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2546 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ตอบสนองต่อความต้ องการของภาครัฐในการแก้ ปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการระดม
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นและสาขาที่ต้องการอย่างทันการณ์ ทังในด้
้ านเศรษฐกิจและสังคม
ศึกษาค้ นคว้ า ให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะทางวิชาการ ในการตอบโจทย์ของประเทศไป
จนถึงการลงมือปฏิบตั ติ ามแต่กรณี
2. ริเริ่ มแนวคิดใหม่ ๆ ทางวิชาการอันจะเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาเชิงรุกของ
ประเทศ โดยการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั และทดสอบเพื่อนําความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เสนอต่อภาครัฐ
้
3. สร้ างความเข้ มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ แก่ภาคเอกชน ทังในการให้
คําปรึกษาเพื่อแก้ ปัญหาของภาคการผลิตและบริการ และการคิดค้ นแนวทางพัฒนาใน
รูปแบบใหม่ ๆ โดยร่วมมือกับอย่างใกล้ ชิดกับภาคเอกชน

เป้าหมาย
สถาบันฯ เป็ นองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรภายใต้ มลู นิธิฯ ได้ รับงบประมาณจากภาครัฐในรูปของ
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรให้ โดยผ่านมูลนิธิฯ มีเป้าหมายเพื่อ
นําองค์ความรู้มาเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
บทบาทหน้ าที่
จัดให้ มีการศึกษาวิจยั ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทังในระยะ
้
สันและระยะยาว
้
เพื่อเสนอแนะต่อภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้ อง และสังคมโดยรวม
 เป็ นแกนกลางในการดําเนินงานและประสานเครื อข่ายทางวิชาการและสร้ างความร่ วมมือ
ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ทังในประเทศ
้
และ
ต่างประเทศ
 อํานวยความสะดวกและการบริ หารจัดการเครื อข่ายความรู้ รายสาขา
 จัดทําฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้ อมูลความรู้ รายสาขา
 เป็ นสะพานเชื่อมด้ านนโยบายไปยังภาครัฐและสังคมโดยรวม


คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการบริหาร
สถาบันคลังสมองของชาติ ซึง่ ตามระเบียบมูลนิธิสง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการจัดตังสถาบั
้
น
คลังสมองของชาติ พ.ศ. 2546 กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน แต่
ไม่เกิน 15 คน โดยที่มลู นิธิจะแต่งตังจากผู
้
้ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและอุดมศึกษา มีผ้ อู ํานวยการสถาบันเป็ นกรรมการและเลขานุการ
จากการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 25
มิถนุ ายน 2546 พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ การดําเนินงานของสถาบันคลังสมองของชาติสามารถ
ดําเนินการได้ อย่างรวดเร็วและทันการณ์ในการดําเนินการเบื ้องต้ น จึงมีมติแต่งตังคณะกรรมการมู
้
ลนิธิ
ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็ นคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติไปก่อนจนกว่าจะได้ มี
การแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารสถาบันคลังสมองของชาติ ตามข้ อ 31 ของระเบียบมูลนิธิสง่ เสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป ทังนี
้ ้ได้ มีการแต่งตัง้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี เป็ นคณะกรรมการบริ หารสถาบันคลังสมองของชาติ
เพิ่มเติม และแต่งตัง้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็ นผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เมื่อวันที่ 18
มิถนุ ายน 2546 มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี
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คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ ประกอบด้ วย
1. นายภาวิช ทองโรจน์
2. นายสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
3. นายสุชาติ เมืองแก้ ว
4. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
5. นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
6. นายธนากร อ้ วนอ่อน
7. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์
8. นายโอภาส เขียววิชยั
9. นางแน่งน้ อย พัวพัฒนกุล
10. นายขจร จิตสุขมุ มงคล
11. นางอรุณลักษณ์ ป่ างชัยภูมิ
12. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
13. นางสาวยุวดี ศันสนียรัตน์

ประธานกรรมการ *
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
ในปี 2547 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ ดําเนินงานโครงการศึกษาวิจยั รวม 9 โครงการ และ
โครงการประชุม/สัมมนา 4 โครงการ ได้ มีการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการรวม 6 ครัง้ สําหรับ
โครงการศึกษาวิจยั 9 โครงการดังกล่าวนัน้ ในบางโครงการได้ แบ่งเป็ นโครงการย่อย ๆ เช่น โครงการ
การศึกษาสถานการณ์และระบบจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย แบ่งเป็ น 4
โครงการย่อย และโครงการวิจยั เรื่ องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ เพื่อนําไปสูก่ ารจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ แบ่งเป็ น 3 โครงการย่อย เป็ นต้ น
สําหรับโครงการศึกษาวิจยั สถาบันฯ จะสนับสนุนให้ ทนุ วิจยั แก่ผ้ เู ชี่ยวชาญและคณะวิจยั ของ
สถาบันอุดมศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนัน้ ๆ ดําเนินการ ส่วนโครงการ
จัดประชุม/สัมมนาส่วนใหญ่ จะเป็ นความร่วมมือระหว่างสถาบันฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ทุก
โครงการจะผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
ในการดําเนินงานโครงการปี 2547 ได้ จําแนกประเภทโครงการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 5 แผนงาน
หลัก คือ แผนงานด้ านพลังงาน แผนงานด้ านอาหารและสุขภาพ แผนงานด้ านเศรษฐกิจ แผนงานด้ าน
การศึกษา และแผนงานด้ านเยาวชน ดังนี ้
* ศาสตราจารย์ ร้ อยตํารวจเอก วรเดช จันทรศร ทําหน้ าที่ประธานกรรมการ ตังแต่
้ มิถนุ ายน 2546 ถึง ตุลาคม 2547
สถาบันคลังสมองของชาติ
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1. แผนงานด้ านพลังงาน
1.1 โครงการโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้ โซลาร์ เซลในระดับครัวเรื อนใน
ระยะยาว
1.2 โครงการประเมินคุณค่าและผลกระทบของหน่วยงานผลิตไฟฟ้ารายย่อยต่อ
ระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า
2. แผนงานด้ านอาหารและสุขภาพ
2.1 โครงการการศึกษาสถานการณ์และระบบจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร
ของประเทศไทย
(1) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ สัตว์บกและผลิตภัณฑ์ นํ ้านม
และผลิตภัณฑ์
(2) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ สัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์
(3) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ ธัญพืช ถัว่ เมล็ดและ
ผลิตภัณฑ์
(4) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ ผัก ผลไม้
โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย
โครงการศึกษาระบบจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย
ระยะที่ 2
3. แผนงานด้ านเศรษฐกิจ
3.1. โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามะพร้ าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว
4. แผนงานด้ านการศึกษา
4.1 โครงการแนวทางการจัดทําและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั : ประสบการณ์จาก
ต่างประเทศ
4.2 โครงการวิจยั เรื่ องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ เพื่อนําไปสูก่ าร
จัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
(1) โครงการวิจยั สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการด้ าน
วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
(2) โครงการวิจยั สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการด้ าน
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(3) โครงการวิจยั สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการด้ านศิลปะ
5. แผนงานด้ านเยาวชน
5.1 โครงการเครื อข่ายเยาวชนเพื่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม
สถาบันคลังสมองของชาติ
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โครงการประชุม/สัมมนา มี 4 โครงการ
1. โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก
เชิงบูรณาการ
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 1
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 2
4. โครงการ Free Trade Agreement (FTA): การเตรี ยมความพร้ อมด้ านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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โครงการศึกษาวิจยั
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1. แผนงานด้ านพลังงาน
1.1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้ โซลาร์ เซลในระดับครั วเรื อนใน
ระยะยาว
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ ทกุ ครัวเรื อนมีไฟฟ้าใช้ เพื่อแสงสว่างและรับรู้ขา่ วสาร
โดยเฉพาะในพื ้นที่หา่ งไกล เช่น พื ้นที่เป็ นหุบเขาหรื อเกาะแก่ง ซึง่ ไม่สามารถขยายระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
ด้ วยวิธีปักเสาพาดสายไฟ หรื อไม่ค้ มุ ค่าในการลงทุนสร้ างโรงไฟฟ้าหรื อขยายระบบสายส่ง รัฐบาลจึง
เลือกระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ กบั ประชาชนในชนบทหรื อ Solar Home Systems ในโครงการ
ไฟฟ้าเอื ้ออาทร โดยกระทรวงมหาดไทยได้ รับงบประมาณสนับสนุนให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
เมษายน 2548
เนื่องจากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ต้ องลงทุนด้ วยงบประมาณจํานวนมากในเวลาที่จํากัด จึง
ต้ องมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้ งานของระบบ ผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของประชาชนใน
ชนบท ภาระหนี ้สินจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและการซ่อมบํารุงรักษาระบบ รวมทังวางแผนการจั
้
ดการกับ
อุปกรณ์ประกอบระบบที่เสื่อมสภาพหรื อหมดอายุการใช้ งาน เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมตามมา
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
คณะวิจยั ได้ ดําเนินการเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว จากการศึกษาเปรี ยบเทียบจากต่างประเทศ พบว่า
แนวทางการบริ หารจัดการที่ประสบความสําเร็จมี 2 รูปแบบ คือ (1) ได้ รับการดูแลจากภาคเอกชน และ
(2) ใช้ ความเข้ มแข็งของชุมชน โดยการสร้ างความเป็ นเจ้ าของ
สําหรับประเทศไทย โครงการโซล่าร์ เซลระดับครัวเรื อน จะนําไปใช้ กบั ครอบครัวที่อยูใ่ นชนบท
ห่างไกลความเจริญ ผู้ใช้ มีฐานะยากจน ขาดความรู้ความเข้ าใจในการบํารุงรักษาที่ดี การสนับสนุนจาก
รัฐบาลก็ไม่มาก ดังนันจึ
้ งน่าจะอาศัยประโยชน์จากการที่รัฐมีองค์การบริหารส่วนตําบล (อ.บ.ต.) ที่มี
้ าร์ เซลนี ้ แต่ละหมูบ่ ้ านควร
อํานาจหน้ าที่ในการกํากับ ควบคุม และดูแลหมูบ่ ้ านต่างๆ ที่มีการติดตังโซล่
ต้ องมีคณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ่ ้ านที่ตงขึ
ั ้ ้นโดย อ.บ.ต. และได้ รับงบประมาณจัดสรรจาก อ.บ.ต.
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ที่สามารถดูแลด้ านเทคนิค และอื่นๆ นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคควรจะช่วย
อ.บ.ต. ในการดูแลทางด้ านเทคนิค เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญอยูแ่ ล้ ว และมีงบประมาณจากภาครัฐไป
สนับสนุนหน่วยงานทังสองด้
้
วย
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แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
คณะวิจยั ได้ เสนอแนะให้ คณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ่ ้ าน องค์การบริหารส่วนตําบล และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้ องประสานการดําเนินงาน และช่วยรับภาระในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1. คณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมู่บ้าน มีภารกิจในด้ าน
1.1 การบริหารจัดการ ได้ แก่ การกําหนดระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการครอบครองระบบ
ไฟฟ้า การกํากับ ดูแล และอํานวยความสะดวกในการใช้ ไฟฟ้าให้ กบั ครัวเรื อนต่างๆ ในหมูบ่ ้ าน รวมทัง้
ตรวจสอบ และรายงานสถานภาพของระบบไฟฟ้าแต่ละครัวเรื อนต่อ อ.บ.ต.ตามกําหนดระยะเวลาที่จะ
กําหนดไว้ ในระเบียบ
1.2 การเงิน ได้ แก่ รวบรวม และรักษาเงินค่าบํารุงรักษาระบบจากครัวเรื อนต่างๆ ตาม
อัตราที่กําหนดไว้ ในระเบียบ ให้ การเบิก – จ่ายเงินเพื่อใช้ จ่ายในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบไฟฟ้า
1.3 เทคนิค ได้ แก่ จัดเตรี ยมอุปกรณ์สํารองต่างๆ ให้ มีเพียงพอที่จะทดแทนให้ กบั ครัวเรื อน
ในหมูบ่ ้ าน จัดให้ มีการอบรมเพื่อสร้ างช่างเทคนิคดูแลระบบไฟฟ้าประจําหมูบ่ ้ าน จัดทําคูม่ ือต่างๆ
เกี่ยวกับการติดตัง้ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ กบั ครัวเรื อนต่างๆ
ประสานกับ ก.ฟ.ภ. หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อจัดการ และกําจัดอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพแล้ ว ให้
ถูกหลักวิชาการ ไม่เป็ นผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
2. ภารกิจขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
2.1 กํากับ ดูแล ให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ่ ้ านเป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อยสนับสนุนด้ านงบประมาณให้ กบั คณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ่ ้ าน
2.2 รับรายงานสถานภาพของระบบไฟฟ้าในแต่ละครัวเรื อน และแต่ละหมูบ่ ้ าน พร้ อมกับ
รายงานต่อ ก.ฟ.ภ.
2.3 ส่งเสริ มให้ เกิดการสร้ างรายได้ จากการมีไฟฟ้าใช้ เช่น การทําอาชีพเสริ มต่างๆ
หลังจากเสร็ จสิ ้นภารกิจในช่วงเวลากลางวัน เป็ นต้ น
3. ภารกิจของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
3.1 ให้ การสนับสนุนทางด้ านเทคนิคกับ อ.บ.ต. และคณะกรรมการไฟฟ้าประจําหมูบ่ ้ าน
เช่น การจัดหาวิทยากรในอบรมช่างเทคนิค การให้ คาํ ปรึกษาด้ านการซ่อมแซม และบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า เป็ นต้ น
3.2 ตรวจรับรายงาน และวิเคราะห์สถานภาพของระบบจาก อ.บ.ต. ทัว่ ประเทศ
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1.2 โครงการประเมินคุณค่ าและผลกระทบของหน่ วยงานผลิตไฟฟ้ารายย่ อยต่ อ
ระบบส่ งและจําหน่ ายไฟฟ้า
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานได้ มี
การส่งเสริ มการใช้ พลังงานทดแทนสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า หน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อย(Distributed
Generation หรื อ DG) เป็ นหน่วยกําเนิดไฟฟ้าหลักที่มีต้นทุนราคาถูกกว่าการขยายระบบส่งและ
จําหน่ายไฟฟ้าไปถึงบริ เวณนัน้ ซึง่ หน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยจะใช้ เป็ นหน่วยกําเนิดไฟฟ้าสํารองเมื่อเกิด
ไฟฟ้าดับ เป็ นไฟฟ้าที่มีคณ
ุ ภาพสูง เนื่องจากมีความแปรผันทางความถี่และมีความดันฟ้าน้ อยกว่า และ
เป็ นการหลีกเลี่ยงการใช้ ไฟฟ้าระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้าในช่วงความต้ องการไฟฟ้าสูง เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศมากขึ ้น
อย่างจริงจัง การวิจยั จึงมุง่ เน้ นในศักยภาพการผลิตไฟฟ้ารายย่อยที่ประเทศไทยมีสงู สุด ใน 4
เทคโนโลยี ได้ แก่ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานนํ ้าขนาดเล็ก พลังงานลม และพลังงานจาก
ชีวมวล รวมทังศึ
้ กษาผลกระทบของหน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยที่มีตอ่ ระบบส่งและระบบจําหน่ายใน
ประเด็นต่าง ๆ
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
คณะวิจยั ได้ ศกึ ษาวิจยั เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ สรุปผลการศึกษาว่า หน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยเป็ น
แหล่งผลิตไฟฟ้าที่อยูใ่ กล้ กบั บริเวณของผู้ใช้ ไฟฟ้า ซึง่ อาจจะเชื่อมโยงกับระบบส่งหรื อจําหน่ายไฟฟ้า
หรื อไม่ก็ได้ และไม่มีข้อจํากัดชัดเจนว่าต้ องมีขนาดเท่าใด เพื่อให้ สามารถใช้ หน่วยผลิตไฟฟ้ารายย่อยให้
เกิดประโยชน์สงู สุด จึงควรเชื่อมโยงเข้ ากับระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า ซึง่ จะทําให้ หน่วยผลิตไฟฟ้านัน้
สามารถส่งไฟฟ้าเข้ าระบบได้ เมื่อมีไฟฟ้าเหลือใช้ และสามารถดึงไฟฟ้าจากระบบมาใช้ เมื่อมีความ
ต้ องการใช้ ไฟฟ้ามากกว่าที่ผลิตได้
การประเมินคุณค่าของพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท ได้ แก่ พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (Portal
Voltaic (PV) หรื อ Solar Cell) พลังงานชีวมวล และพลังงานนํ ้าจากกังหันนํ ้าขนาดเล็ก พบว่า เครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึง่ มักจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ตอ่ กับระบบส่งและจําหนายไฟฟ้า
นัน้ สามารถเพิ่มความเชื่อถือต่อระบบไฟฟ้า หากสถานประกอบการมีเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าเป็ นของ
ตนเอง อาจจะสามารถลดการพึง่ พาพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่ายได้ และการไฟฟ้าฝ่ าย
จําหน่ายก็อาจเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบ โดยการติดตังเครื
้ ่ องกําเนิกไฟฟ้าเพิ่มเติมในส่วนที่เกิด
ไฟฟ้าดับบ่อย ๆ

สถาบันคลังสมองของชาติ

9

รายงานประจําปี 2547

เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ในการช่วยลดพลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้า
จากผลการศึกษา พบว่า สามารถลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้าอย่างมีนยั สําคัญ ในกรณีที่ตดิ ตังใกล้
้
กับกลุม่ โหลดและมีกําลังการผลิตที่เหมาะสม ในส่วนของผลกระทบต่อชุมชนจากการติดตังหน่
้ วยผลิต
ไฟฟ้ารายย่อย พบว่า หน่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทัง้ 5 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีชีวมวล
เทคโนโลยีลม เทคโนโลยีโรงเผาขยะ เทคโนโลยีพลังงานนํ ้าขนาดเล็ก และเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
ต่างมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมด้ วยกันทังสิ
้ ้น แต่ระดับความรุนแรงจากผลกระทบมีมากน้ อยแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานที่ใช้ คือ พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานนํ ้า
แบบ Run off ขนาดเล็ก มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ รองลงมา คือ พลังงานลม พลังงานชีว
มวลและขยะ ตามลําดับ
แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา คณะวิจยั ได้ ให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
้
ที่ไม่มีการใช้ ไฟฟ้าสํารองและกรณีที่ใช้
1. พิจารณาปรับลดอัตราลดไฟฟ้าสํารอง ทังกรณี
ไฟฟ้าเกินค่าความต้ องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ขอใช้ รวมทังปรั
้ บระเบียบการคํานวณค่าไฟฟ้าและ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ เพื่อให้ สามารถนําปริ มาณไฟฟ้าที่ซื ้อและที่ขายให้ กบั หารไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่ายมาหักลบ
กันได้ และสามารถใช้ มิเตอร์ ตวั เดียววัดปริมาณไฟฟ้าที่ซื ้อและขาย
2. ปรับปรุงโครงสร้ างค่าไฟฟ้า เพื่อไม่เป็ นภาระกับผู้ใช้ ไฟฟ้า
3. ชุมชนควรร่วมกันจัดตังโรงไฟฟ
้
้ าขนาดย่อมขึ ้นเอง เพื่อนําวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรที่อยู่
ในบริเวณรอบ ๆ ชุมชนมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนทังด้
้ านการ
ประหยัดค่าขนส่ง เพิม่ รายได้ เกษตร และส่งเสริมให้ ชมุ ชนพึง่ ตนเอง
4. รัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ารายย่อย ด้ วยการให้ เงินช่วยเหลือพิเศษ ร่วมลงทุน
หรื อให้ เงินกู้ด้วยเงื่อนไขพิเศษ

2. แผนงานด้ านอาหารและสุขภาพ
2.1 โครงการการศึกษาสถานการณ์ และระบบจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร
ของประเทศไทย
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
อาหาร เป็ นสินค้ าที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อประเทศ ทังในบริ
้
บทความปลอดภัยและสุขภาพ
ของประชาชนในประเทศ และในบริบทของการสร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศทังในมุ
้ มของการจ้ างงานและ
การส่งออก และ สถานการณ์การค้ าโลกปั จจุบนั มีความตื่นตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยด้ านอาหารเป็ น
สถาบันคลังสมองของชาติ
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อย่างมาก เห็นได้ จากนโยบายหรื อมาตรการต่าง ๆ จากประเทศคูค่ ้ าที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
สุขอนามัยในการผลิตและการสร้ างความเชื่อมัน่ ด้ านความปลอดภัยของอาหารเพื่อผู้บริ โภค สําหรับ
ประเทศไทยก็ได้ ให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยด้ านการบริ โภคอาหารของประชาชน โดยในปี พ.ศ.
2547 รัฐบาลได้ กําหนดให้ เป็ น “ปี แห่ งความปลอดภัยด้ านอาหาร” เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล
สถาบันคลังสมองของชาติจงึ ได้ ให้ การสนับสนุนการจัดทําโครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการ
จัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย เพื่อศึกษาสถานภาพความปลอดภัยด้ านอาหาร
ตลอดห่วงโซ่อาหารและบทบาท/หน้ าที่ขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบความปลอดภัย
ด้ านอาหารของประเทศ เพื่อการวิเคราะห์ ปั ญหา อุปสรรคและประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัย
ด้ านอาหารในการที่จะเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคเพื่อให้ อาหารมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ ้น
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
คณะวิจยั ได้ ดําเนินการศึกษาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลสถานการณ์
ความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศ พร้ อมทังทํ
้ าการวิเคราะห์เพื่อแสดงให้ เห็นถึงปั ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น โดยมุง่ เน้ นประเด็นปั ญหาเร่งด่วนที่จําเป็ นจะต้ องแก้ ไขและศึกษาแนวทางการ
ป้องกันที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน โดยทําการศึกษาระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยอาหารของประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับประยุกต์และเสนอแนะเป็ นแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยได้
ทําการศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหาร 4 กลุม่ และในภาพรวมของประเทศดังนี ้
(1) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ สัตว์บกและผลิตภัณฑ์ นํ ้านมและ
ผลิตภัณฑ์
(2) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ สัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์
(3) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ ธัญพืช ถัว่ เมล็ดและผลิตภัณฑ์
(4) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในกลุม่ ผัก ผลไม้
(5) การศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารในภาพรวมของประเทศ
ในการศึกษาได้ ข้อสรุปสภาพปั ญหาและสถานการณ์ความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศ
ไทย ดังนี ้
1. สัตว์ บกและผลิตภัณฑ์ นํา้ นมและผลิตภัณฑ์
้
งแต่
้ ฟาร์ ม การขนส่ง การ
ปั ญหาที่สําคัญในสัตว์บกและผลิตภัณฑ์ พบว่าการจัดการทังระบบตั
เก็บรักษา และการวางจําหน่ายส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นระดับตํ่ากว่ามาตรฐานมาก คือ ปั ญหาการใช้ ยาและ
การตกค้ างของยาปฏิชีวนะ เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ยาในสัตว์อย่าง
ถูกต้ อง ไม่มีที่ปรึกษาแนะนําอย่างถูกต้ องใกล้ ชิด ปั ญหาการเจือปนด้ วยสารเคมีในอาหารต่าง ๆ เช่น
สถาบันคลังสมองของชาติ
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บอแรกซ์ หรื อสารเร่งเนื ้อแดงโดยมีสาเหตุเพื่อจูงใจผู้บริโภค ปั ญหาจุลนิ ทรี ย์ปนเปื อ้ น เช่น เชื ้อ
Salmonella spp. เนื่องจากโรงฆ่าไม่ได้ มาตรฐานและการขนส่งที่ไม่ดี และปั ญหาการเกิดโรคระบาดใน
สัตว์ เช่น การระบาดของเชื ้อไข้ หวัดนกในไก่ เนื่องจากระบบการเลี ้ยงไก่เป็ นระบบเปิ ดมาก ไม่มีระบบ
การป้องกัน
ปั ญหาสําคัญในนํ ้านมและผลิตภัณฑ์ คือ ปั ญหาการตกค้ างของสารปฏิชีวนะในนํ ้านม
เนื่องจากสุขลักษณะในการเลี ้ยงไม่ดี ปั ญหาการเพิม่ ของจํานวนจุลนิ ทรี ย์ระหว่างการเก็บรักษา ณ
ศูนย์รวบรวมนํ ้านมดิบและระหว่างการขนส่ง เนื่องจาการขาดประสิทธิภารในการคัดกรองนํ ้านมดิบที่ดี
และขาดการการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการขนส่ง ตามลําดับ ปั ญหาของโรงงานแปรรูปที่ทําให้ เกิด
การปนเปื อ้ นของจุลนิ ทรี ย์ สาเหตุเกิดจากการขาดระบบการผลิตหรื อการแปรรูปที่ดี และปั ญหาการ
ปนเปื อ้ นสารพิษจากเชื ้อราอะฟลาทอกซิน เนื่องจากอาหารสัตว์มีการปนเปื อ้ นของอะฟลาทอกซิน
ปั ญหาเร่งด่วยที่ต้องแก้ ไขพบว่าระบบนมโรงเรี ยนมีปัญหาความเสีย่ งสูงกว่านมตลาดทัว่ ไป
2. สัตว์ นํา้ และผลิตภัณฑ์
ปั ญหาที่สําคัญในสัตว์นํ ้าและผลิตภัณฑ์ คือ ปั ญหาการตกค้ างของสารเคมี ยาปฏิชีวนะ
เนื่องจากไม่มีระบบการจัดการฟาร์ มที่ดี ไม่มีการจัดทําระบบการตรวจสอบย้ อนกลับของผลิตภัณฑ์
ปั ญหาการปนเปื อ้ นจุลนิ ทรี ย์ เกิดจากเกษตรการขาดระบบการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ขาดการ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบการผลิต สาเหตุสว่ นใหญ่ยงั ขาดการเฝ้าระวังและ
การให้ คําปรึกษา แนะนําจากผู้ร้ ูอย่างใกล้ ชิด
3. ธัญพืช ถั่ว เมล็ด และผลิตภัณฑ์
ปั ญหาที่สําคัญในอาหารกลุม่ นี ้ คือ ปั ญหาการปนเปื อ้ นของสารพิษจากเชื ้อราชนิดต่าง ๆ โดย
เฉพาะอะฟลาทอกซิน เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ นําหลักการ GAP ไปใช้ ปฏิบตั จิ ริงและไม่มีวิธีการปฏิบตั ิ
ที่ดีหลังการเก็บเกี่ยว ปั ญหาการปนเปื อ้ นแคดเมียมในข้ าวและถัว่ เหลือง (ในเฉพาะบางพื ้นที่)
เนื่องจากการปนเปื อ้ นของแคดเมียมในพื ้นที่เพาะปลูกและในนํ ้า ปั ญหาการตกค้ างของสารป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช เนื่องจากการใช้ สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชของกลุม่ เกษตรกรไม่มีการควบคุมดูแล ปั ญหา
การใช้ วตั ถุเจือปนอาหาร เช่น ซัลเฟอร์ ได้ ออกไซด์ในวุ้นเส้ นและผลิตภัณฑ์จากข้ าว เนื่องจากความ
ต้ องการของผู้บริ โภคและความไม่ตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยของผู้ผลิต ปั ญหาการปนเปื อ้ นของ
จุลนิ ทรี ย์ในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสุขลักษณะที่ไม่ดีในการผลิตอาหารปั ญหามีสงิ่ ปลอมปน (Fillth) ใน
ข้ าวและผลิตภัณฑ์เนื่องจากโรงเก็บและกรรมวิธีการผลิตไม่ถกู สุขลักษณะ
4. ผัก ผลไม้
ปั ญหาที่สําคัญในผักผลไม้ สด คือ การตกค้ างของสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช เนื่องจาก การ
ใช้ สารแคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชไม่ถกู วิธี และมีการใช้ อย่างฟุ่ มเฟื อยโดยไม่มีการควบคุมปริมาณการใช้
และปล่อยให้ มีการส่งเสริมการขายสารเคมีอย่างอิสระ ปั ญหาสารเคมีที่ขึ ้นทะเบียนแล้ วสามารถใช้ ได้
ตลอดไป เนื่องจาก พรบ.วัตถุอนั ตราย ปี พ.ศ. 2535 ซึง่ เป็ นกฎหมายหลักในการควบคุมอันตรายทาง
สถาบันคลังสมองของชาติ
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การเกษตร ไม่มีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการกําหนดอายุใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนวัตถุอนั ตราย ประกอบกับ
การติดตาม ตรวจสอบวัตถุอนั ตรายเหล่านี ้ในท้ องตลาดยังอ่อนแอ ปั ญหาของสารเคมีห้ามใช้ ในอาหาร
ที่เกิดการตกค้ างในผักผลไม้ สดเนื่องจาการบังคับใช้ กฎหมายยังไม่เข้ มงวด ปั ญหาของการไม่มีระบบ
ตรวจสอบย้ อนกลับของสินค้ าเกษตร ปั ญหาผู้บริโภคขาดความรู้และข้ อมูล ทําให้ ผ้ บู ริโภคไม่มีโอกาส
เลือกในเรื่ องของความปลอดภัยเนื่องจากผักผลไม้ ในท้ องตลาดยังมีการปนเปื อ้ นสารเคมี
5. ภาพรวมของประเทศ
จากการศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในภาพรวมของประเทศในการศึกษาครัง้
นี ้ พบว่า ระบบการจัดการความปลอดภัยของประเทศไทยยังแยกเป็ นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้ อง 2
กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข จะรับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารนําเข้ าและบริโภคภายในประเทศ และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะรับผิดชอบอาหารที่สง่ ออกเป็ นหลัก ซึง่ จากการแบ่งอํานาจหน้ าที่ความ
รับผิดชอบระบบความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศออกเป็ นสองส่วนอย่างชัดเจนนี ้ ก่อให้ เกิด
ปั ญหาของระบบความปลอดภัยของประเทศไทย เนื่องจากการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงานใน
แต่ละส่วนและการประสานงานตรงจุดที่รับผิดชอบร่วมกัน เช่น การกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ รวมทังการ
้
บังคับใช้ และการดําเนินการยังไม่มีความชัดเจน ไม่สอดคล้ องกันตลอดเส้ นทางหรื อห่วงโซ่อาหาร และ
มีหน่วยงานในการปกครองท้ องถิ่น เช่น เทศบาล ที่ยงั ไม่เข้ าสูร่ ะบบของประเทศ ขาดหน่วยงานกลางที่
จะทําหน้ าที่ประสานงาน กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมของประเทศอย่างแท้ จริง
แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
คณะวิจยั ได้ เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาเพื่อให้ อาหารมีความปลอดภัยทังระบบ
้
ตลอด
ห่วงโซ่อาหารสรุปได้ ดงั นี ้
1. การจัดตัง้ องค์ กรหรื อหน่ วยงานกลาง เพื่อเป็ นศูนย์ข้อมูลด้ านความปลอดภัยอาหาร
แห่งชาติและทําหน้ าประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้ อมูล กําหนดนโยบาย ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง กําหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางด้ านจัดการความปลอดภัยร่วมกัน โดยการจัดตังคณะกรรมาธิ
้
การความ
ปลอดภัยด้ านอาหารแห่งชาติ
2. ด้ านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงและทบทวนกฎหมายที่ล้าสมัย และผลักดันกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศให้ มีการประกาศใช้ โดยเร็ว และให้ มีการบังคับใช้
และบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝื นอย่างจริงจัง
3. ระบบมาตรฐาน ได้ แก่การนําระบบ GAP GMP GHP และ HACPP มาประยุกต์ใช้ หรื อ
้ ระดับฟาร์ มถึงผู้บริ โภค ซึง่ ทุกหน่วยควรเร่งผลักดัน
บังคับใช้ ในทุกระดับ ตลอดเส้ นทางอาหาร ตังแต่
และดําเนินการอย่างจริ งจัง
สถาบันคลังสมองของชาติ
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4. การพัฒนาบุคลากรและองค์ ความรู้ ปรับระบบบุคลากรโดยเพิม่ บุคลากรในสาขา
เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรื อนักวิจยั ให้ มีเพียงพอ มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ด้ านอาหาร หรื อเร่งพัฒนาบุคลากรหลายด้ านที่เกี่ยวข้ อง เช่น นักวิจยั ด้ านพิษวิทยา เคมี สิง่ แวดล้ อม
ด้ านกฎหมายพิษวิทยา และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร เป็ นต้ น โดยการพัฒนาหลักสูตร
และสร้ างแรงจูงใจในการศึกษา-การประกอบอาชีพ
5. การพัฒนาห้ องปฏิบัตกิ ารและชุดทดสอบ เพื่อรองรับตัวอย่างอาหารทังหมดที
้
่จะตรวจ
เพื่อให้ ทําการวิเคราะห์ได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. การสร้ างระบบเฝ้าระวังตรวจติดตาม มีการตรวจสอบและสุม่ ตัวอย่างอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังคุณภาพของสินค้ าหรื ออาหาร และมีการตรวจสอบย้ อนกลับไปยังแหล่ง
แพร่กระจายสินค้ าที่ไม่ได้ มาตรฐาน
7. ระบบเครือข่ ายข้ อมูลความปลอดภัยอาหาร โดยจัดทําเครื อข่ายติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
้
างประเทศ
ความปลอดภัยด้ านอาหารของทังระบบ
้
อย่างเป็ นเอกภาพและเบ็ดเสร็จ ทังในประเทศและต่
เพื่อให้ ทราบข้ อมูลของอาหารที่จําหน่ายในประเทศ นําเข้ าและส่งออกต่างประเทศ
8. การเผยแพร่ ความรู้ โดยการให้ ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ผู้บริ โภค จากข้ อมูล
ความเสีย่ งหรื ออันตรายที่เกิดขึ ้นในอาหาร ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
2.2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย
เหตุผลความสําคัญของปั ญหา
ประเทศไทยมีนกั การสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กระจายอยูใ่ นชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ เป็ นจํานวนมาก นักวิชาการเหล่านี ้ได้ ให้ การสนับสนุนสถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
้
ยนการสอนในเนื ้อหาวิชาที่
อาเซียนทังด้
้ านวิชาการ ความคิด เทคนิค รวมทังการออกแบบระบบการเรี
สถาบันฯ ได้ เปิ ดสอนในหลักสูตรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
สถาบันฯ ตระหนักว่า ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนด้ านการ
ศึกษาวิจยั จึงได้ จดั ทําโครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลนักวิจยั ด้ านการสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อ
รวบรวมข้ อมูลของบุคลากรกลุม่ นี ้ ให้ เป็ นฐานข้ อมูลของประเทศไทยต่อไป
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ความก้ าวหน้ า
คณะวิจยั อยูร่ ะหว่างดําเนินการ โดยได้ รวบรวมข้ อมูล สร้ างฐานข้ อมูลนักวิจยั แยกตาม
หมวดหมู่ และพัฒนาระบบฐานข้ อมูล Online แล้ ว
2.3 โครงการศึกษาระบบจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
เหตุผลความสําคัญของปั ญหา
ความปลอดภัยของอาหารเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญต่อสถานการณ์การค้ าในปั จจุบนั เป็ นอย่าง
มาก ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ าอาหารและเครื่ องดื่มเฉลี่ยประมาณ 3-4 แสนล้ านบาท และมี
แนวโน้ มที่จะเพิ่มมากขึ ้น การสร้ างความเชื่อมัน่ ในตัวผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผ้ บู ริ โภค และผู้ประกอบการ
ทังในและต่
้
างประเทศ จะต้ องดําเนินการเป็ นระบบของกระบวนการผลิตอาหารจากแหล่งผลิตทางการ
้
ฒนากระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองสินค้ า
เกษตรไปจนถึงมือผู้บริ โภค นอกจากนันการพั
เกษตรอาหารส่งออกและนําเข้ าประเทศที่มีคณ
ุ ภาพ และได้ มาตรฐานตามหลักสากล จะเป็ นทางเสริม
ความเข้ มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั ระบบการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศไทย ให้ มีศกั ยภาพทังด้
้ านปริมาณและคุณภาพของสินค้ า
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงให้ ทนุ สนับสนุนการวิจยั เรื่ อง การศึกษาระบบการจัดการความ
ปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2 เพื่อการวางระบบบริหารจัดการและโครงสร้ างพื ้นฐาน
ซึง่ เป็ นการดําเนินงานต่อจากระยะที่ 1 ที่ได้ ดําเนินการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นและกําหนดแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาไปแล้ ว
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2 เป็ นการ
้
ศึกษาวิจยั เชิงลึกตามประเภทของสินค้ าหลักที่มีความสําคัญในลําดับต้ น พร้ อมทังเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างเป็ นรูปธรรม และเสนอรูปแบบการบริ หารจัดการระบบ
ความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศทังในมิ
้ ตขิ ององค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ/
มาตรการต่างๆที่จําเป็ นต้ องมีและระบบบริ หารจัดการข้ อมูลโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ด้ านอาหารที่เอื ้อประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 7 โครงการ ดังนี ้
1. การวิจัยสถานการณ์ และรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยนมโรงเรี ยนในขัน้ ตอน
การขนส่ งและการเก็บที่ปฏิบัตไิ ด้ ในโรงเรียน
ศึกษาสาเหตุให้ นมโรงเรี ยนเน่าเสียจากสถานการณ์จริ ง ทังในเรื
้ ่ องของการขนส่งจาก
โรงงาน และการเก็บรักษาที่โรงเรี ยน กําหนดรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ไิ ด้
สําหรับโรงงานขนาดเล็ก / ขนาดย่อย ระบบการเก็บรักษานมที่โรงเรียนขนาดต่างๆ
สถาบันคลังสมองของชาติ
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2. การวิจัยเพื่อสร้ างรู ปแบบการป้องกันไข้ หวัดนกในไก่ (พลิกโฉมการเลีย้ งไก่ ส้ ูภยั
ไข้ หวัดนก)
สร้ างรูปแบบการเลี ้ยงไก่ที่สามารถป้องกันการระบาดของไข้ หวัดนกสําหรับฟาร์ มขนาดเล็ก
3. การวิจัยสถานการณ์ การขนส่ ง การจําน่ าย และการวิจัยรู ปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยอาหารเนือ้ หมูในขัน้ ตอนการวางจําหน่ าย : กรณีตลาดสดและรถเร่
ศึกษารูปแบบการจัดการความเสี่ยงของอาหารเนื ้อหมูในขันตอนต่
้
างๆ ตังแต่
้ การเลี ้ยง โรง
ฆ่า การขนส่ง และการวางจําหน่าย มาตรฐานที่ปฏิบตั ไิ ด้ ของโรงฆ่า ระบบการขนส่งที่ปลอดภัย
ค่าใช้ จ่ายไม่เพิ่มสูง และรูปแบบการวางจําหน่ายที่ดปี ระหยัด ปลอดภัย
4. การวิจัยสถานการณ์ ความปลอดภัยอาหารด้ านผักและผลไม้ : กรณีตลาดนัด และ
รถเร่
ศึกษาสถานการณ์ของการขายสินค้ ากลุม่ ผักผลไม้ ของผู้ค้าเร่ ในแง่ของปริมาณการ
จําหน่าย เส้ นทางการเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภค และสารเจือปน โดยศึกษาในส่วนของตลาดนัด รถยนต์
รถเข็นเร่ เพื่อวางนโยบายและหาแนวทางในการดําเนินการเรื่ องความปลอดภัยอาหารของประเทศ
5. การศึกษารู ปแบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร กรณีการใช้ ข้อกําหนดวิธี
ปฏิบัตทิ ่ ดี ใี นการเกษตรด้ านพืช
ศึกษาสาเหตุและข้ อจํากัดที่ทําให้ เกษตรไม่สามารถดําเนินการตามข้ อกําหนดวิธีปฏิบตั ทิ ี่ดี
ในการเกษตรด้ านพืช และจัดทําข้ อเสนอรูปแบบหรื อระบบที่เอื ้ออํานวยให้ เกษตรสามารถดําเนินการได้
อย่างยัง่ ยืน
6. การศึกษาและจัดทําระบบเครือข่ ายข้ อมูลของหน่ วยงานในประเทศและ
ต่ างประเทศ
การศึกษาและจัดทําระบบข้ อมูลและหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ จะทําให้
ประเทศไทยทราบถึงข้ อมูลความสนใจ และการศึกษาวิจยั ของประเทศต่างๆ ได้ แต่เนิ่น ๆ ซึง่ จะทําให้
สามารถเตรี ยมการแก้ ไขและป้องกันการนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั มาใช้ ในการต่อต้ านสินค้ า
อาหารของประเทศไทย
7. การศึกษารู ปแบบเครือข่ ายและกําลังคนด้ านโภชนาการและอาหารปลอดภัย
ระยะที่ 1
เป็ นการจัดทําฐานข้ อมูลกลุม่ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ านอาหารและโภชนาการ
เพื่อสร้ างความร่วมมือกันทังด้
้ านการจัดการ วิชาการ การสร้ างและจัดหาองค์ความรู้ตา่ งๆ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานด้ านการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทํามาตรฐาน การต่อรองในเวทีระหว่าง
ประเทศ
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ความก้ าวหน้ า
ทุกโครงการอยูร่ ะหว่างการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสืบค้ นข้ อมูล การสัมภาษณ์ การออก
ภาคสนาม การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตวั อย่าง

3. แผนงานด้ านเศรษฐกิจ
3.1 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามะพร้ าวและผลิตภัณฑ์ จากมะพร้ าว
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
มะพร้ าวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึง่ ของประเทศไทย มีพื ้นที่ปลูกมากในภาคใต้ ภาค
กลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ปั จจุบนั มีเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ าวเป็ นอาชีพไม่น้อยกว่า 2 แสน
ครอบครัว จากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติพบว่า ประชากรไทย 1 คน บริโภคเนื ้อมะพร้ าวปี
ละ 8,273.2 กรัม หรื อประมาณ 18 ผลต่อคนต่อปี สัดส่วนการใช้ ประโยชน์จากมะพร้ าวของประเทศ
ไทยแบ่งเป็ น บริโภคโดยตรงประมาณร้ อยละ 60 ส่วนที่เหลือประมาณร้ อยละ 40 ใช้ ในรูปอุตสาหกรรม
หรื อส่งออก
สําหรับอุตสาหกรรมมะพร้ าวแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ 1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการบริโภค
เช่น อุตสาหกรรมนํ ้ามันมะพร้ าว อุตสาหกรรมกะทิเข้ มข้ น อุตสาหกรรมมะพร้ าวขูดแห้ ง และ
อุตสาหกรรมนํ ้าตาลมะพร้ าว 2) ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมและอุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้ นใย
มะพร้ าว อุตสาหกรรมแท่งเพาะชํา และอุตสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้ าว
ผลผลิตจากมะพร้ าวแต่ละปี สามารถสร้ างมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,700 ล้ านบาท ดังนันมะพร้
้
าวจึง
เป็ นพืชที่ควรได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ มีศกั ยภาคทังด้
้ านการผลิต และแปรรูปเพื่อการส่งออก
ความก้ าวหน้ า
คณะวิจยั ได้ ดําเนินการสํารวจพื ้นที่เพาะปลูก และการกระจายของแหล่งผลิตและแปรรูป
มะพร้ าวและผลิตภัณฑ์มะพร้ าวของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร วิเคราะห์
กระบวนการแปรรูปมะพร้ าวและผลิตภัณฑ์มะพร้ าว ศึกษาจํานวน ประเภท และปั ญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับมะพร้ าว และผลิตภัณฑ์มะพร้ าว เช่น เกษตรกร กลุม่ ผู้รวบรวม
กลุม่ ผู้แปรรูประดับชุมชน กลุม่ ผู้แปรรูประดับโรงงาน
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4. แผนงานด้ านการศึกษา
4.1 โครงการแนวทางการจัดทําและพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ดจิ ทิ ลั : ประสบการณ์ จากต่ างประเทศ
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
ปั ญหาที่จดั ว่าเป็ นปั ญหาเร่งด่วนประการหนึง่ ของการศึกษาไทยคือ การขาดแคลนทรัพยากร
การเรี ยนรู้ที่เป็ นสาระตามหลักสูตร นอกหลักสูตร ภูมิปัญญาในประเทศ รวมถึงความรู้จากต่างประเทศ
ที่จะตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนสําหรับการเรี ยนในชันเรี
้ ยนโดยตรง และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําให้ การเชื่อมโยงสารสนเทศ
ทางการศึกษา และการเรี ยนรู้ในวิทยาการต่าง ๆ กับผู้เรียนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นสิง่ ที่ทําได้ ไม่
ั นาแหล่งเรี ยนรู้
ยาก ซึง่ ทําให้ หลายประเทศที่ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรการเรี ยนรู้ ได้ พฒ
ดิจิทลั ระดับชาติเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ ในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้ จะมี
เว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้อยูเ่ ช่นกัน แต่ดําเนินการอย่างไม่ตอ่ เนื่อง และไม่มีการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั
ดังกล่าวในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดําเนินงานการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั
ระดับชาติของต่างประเทศรวม 7 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ศึกษาและรวบรวมแหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั ที่มีคณ
ุ ภาพของประเทศไทย
รวมทังพั
้ ฒนาต้ นแบบแหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั ที่มีคณ
ุ ภาพของประเทศไทย และเสนอแนวทางการจัดทําและ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั สําหรับประเทศไทย
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
คณะวิจยั ได้ ดําเนินการศึกษาวิจยั เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ในการศึกษา ได้ ดําเนินการศึกษาแหล่ง
เรี ยนรู้ 10 แห่งจาก 7 ประเทศ ประเด็นที่ทําการศึกษา ได้ แก่ การบริหารจัดการ รูปแบบของเว็บไซต์
การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ การส่งเสริมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ได้ ข้อสรุปดังนี ้
(1) การบริหารจัดการแหล่ งเรียนรู้ ส่วนใหญ่ใช้ วธิ ีการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรื อองค์กรที่จดั ทําเนื ้อหาสาระในลักษณะของ Consortium Partnership หรื อ Alliance
การสร้ างความร่วมมืออยูใ่ นรูปของการใช้ และแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่เป็ น Metadata ของรายละเอียดที่
เกี่ยวกับการจัดทํา Catalog ของทรัพยากร สําหรับโครงสร้ างการบริหารงาน นอกจากมีบคุ ลากรทํา
หน้ าที่ประจําแล้ ว จะมีการดําเนินงานในรูปคณะกรรมการร่วมด้ วย
(2) รูปแบบของแหล่ งเรียนรู้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่รวบรวมทรัพยากรการเรี ยนรู้ไว้ ในฐานข้ อมูล
้
อมูลทรัพยากรการเรี ยนรู้ และศูนย์
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ นําไปใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน หรื อเป็ นทังฐานข้
รวมข้ อมูลข่าวสารด้ านการศึกษา เนื ้อหาที่ปรากฏอยูใ่ นแหล่งเรี ยนรู้อยูใ่ นรูปของเว็บเพจที่ใช้ เสริมการ
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เรี ยนการสอน หรื อสื่อมัลติมีเดียที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ สอดคล้ องกับหลักสูตร นอกจากนี ้จะมีรายการสื่อดิจิทลั
ที่ผ้ แู ทนจําหน่ายนํามาเสนอไว้ สําหรับการเข้ าใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่ให้ บริ การโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย แต่
บางแห่งบุคคลทัว่ ไปเข้ าถึงทรัพยากรได้ บางส่วน และบางแห่งมีลกั ษณะเป็ น Intranet เข้ าได้ เฉพาะผู้ที่
อยูใ่ นเครื อข่ายเท่านัน้
(3) การจัดการแหล่ งเรียนรู้ มีขนตอนสํ
ั้
าคัญคือ 1) การรวบรวมทรัพยากรการเรี ยนรู้จาก
เจ้ าของเนื ้อหา หรื อผู้ให้ บริ การทรัพยากรซึง่ ได้ ลงทะเบียนหรื อทําความตกลงร่วมกัน นอกจากนันอาจมี
้
Suggest Link เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ที่ลงทะเบียนสมัครเป็ นสมาชิกแนะนําเว็บไซต์ที่นา่ สนใจได้ 2) การพิจารณา
คัดเลือกทรัพยากร เว็บไซต์ที่เป็ นแหล่งรวมทรัพยากรจะจัดให้ มีกลุม่ บุคคล/บุคคลในรูปคณะกรรมการ/
อาสาสมัคร ซึง่ ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อทําความเข้ าใจเรื่ องเกณฑ์การพิจารณา ทําหน้ าที่ตรวจสอบและ
จัดรายการเนื ้อหา หรื อทรัพยากรเข้ าตามหมวดหมู่
(4) การส่ งเสริมเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน แหล่งเรี ยนรู้ที่คดั เลือกมาศึกษาส่วนใหญ่
ให้ บริการมานานกว่า 5 ปี มีปริ มาณข้ อมูลเพิ่มขึ ้น และเป็ นปั จจุบนั มีสถิตกิ ารใช้ งานค่อนข้ างสูง
สําหรับปั จจัยที่สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนคือ 1) การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น 2) การประเมินผลการดําเนินงานรายปี 3) การสอบถามความต้ องการ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 3) การคัดสรรทรัพยากรที่มีคณ
ุ ภาพและสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ 4) มีระบบ
ลงทะเบียนสมาชิก และให้ สทิ ธิพเิ ศษแก่สมาชิก 5) นําเสนอทรัพยากรการเรี ยนรู้ในรูปแบบที่น่าติดตาม
และพร้ อมนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอน 6) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ มีสว่ นร่วม 7) ใช้ เทคโนโลยีเพื่อทําให้ ข้อมูล
เป็ นปั จจุบนั 8) จัดโปรแกรมการฝึ กอบรมครู เพื่อให้ ครูสามารถนําทรัพยากรการเรี ยนรู้ไปใช้ ในการเรี ยน
การสอนได้ 9) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ
สําหรับสถานภาพแหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั ของประเทศไทย จากการศึกษาทรัพยากรการเรี ยนรู้บน
Internet ที่มีข้อมูลตรงตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2544
ใน 3 กลุม่ วิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานพื ้นฐานอาชีพ (เฉพาะสาระเทคโนโลยี
สารสนเทศ) พบว่า มีหน่วยงาน / กลุม่ บุคคลที่จดั ทําทรัพยากรการเรียนรู้สําหรับการเรี ยนการสอนทัง้ 3
กลุม่ วิชาตังแต่
้ ช่วงชันที
้ ่ 1- 4 จํานวน 19 แห่ง สําหรับจํานวนทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่ค้นพบรวมทังสิ
้ ้น
2959 รายการ
ผู้วิจยั ได้ จดั อันดับหน่วยงานที่จดั ทําทรัพยากรการเรี ยนรู้สําหรับแต่ละกลุม่ วิชามาก 5 อันดับ
แรก รวมทังจั
้ ดกลุม่ ทรัพยากรการเรี ยนรู้ตามช่วงชัน้ กลุม่ วิชา และสาระการเรี ยนรู้ของแต่ละกลุม่ วิชา
และนําข้ อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นต้ นแบบแหล่งเรี ยนรู้ดจิ ิทลั Dlearn (www.dlearn.swu.ac.th)
เพื่อให้ เกิดการนําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง และสามารถขยายผลการดําเนินงานต่อไปได้
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แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
คณะวิจยั ได้ ให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
(1) ดําเนินการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ระดับชาติเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน และจัดให้ มี
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบในเรื่ องนี ้โดยตรง หน่วยงานที่จะทําหน้ าที่ดงั กล่าวต้ องเป็ นหน่วยงานอิสระมี
ความคล่องตัว มีคณะทํางานที่มีความสามารถทังด้
้ านการศึกษาและเทคโนโลยี ทําหน้ าที่ประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้ านนี ้อยูแ่ ล้ ว
(2) พัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ที่ได้ มาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรให้ สามารถนําเนื ้อหาสาระจาก
แหล่งเรี ยนรู้ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนได้
(3) จัดให้ มีหน่วยประสานงาน หน่วยสนับสนุนครู และจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการ
ริเริ่มต่างๆ อย่างเป็ นระบบในรูปของการวิจยั และพัฒนา โดยมีกระบวนการในการทํางานที่ชดั เจน
(4) จัดตังคณะกรรมการเทคโนโลยี
้
สารสนเทศระดับชาติเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ขึ ้นโดยมี
คณะอนุกรรมการด้ านต่างๆ ได้ แก่





คณะอนุกรรมการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการด้ านสื่อการเรี ยนรู้
คณะอนุกรรมการด้ านวิจยั และพัฒนารูปแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ติดตามและประเมินผล
 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
(5) ยุทธศาสตร์ หลักที่สาํ คัญคือ การมีสว่ นร่วมของผู้ใช้ ซึง่ ได้ แก่ ครู นักเรี ยน รวมทังต้
้ องสร้ าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรี ยนการสอนให้ มีการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ุ ภาพโดยมี
ของผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น และกระตุ้นเชิงระบบให้ ครูเป็ นผู้ผลิตสื่อการสอนและการเรี ยนรู้ที่มีคณ
หน่วยสนับสนุนการดําเนินงาน และเป็ นผลงานในการขอเลื่อนขันทางวิ
้
ชาการ
4.2 โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพและความสามารถเชิงวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ เพื่อนําไปสู่การ
จัดตัง้ ศูนย์ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
การทํางานเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศไทยยัง
ขาดทิศทางที่ชดั เจนที่จะตอบสนองความต้ องการของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนันยั
้ ง
ขาดความเชื่อมโยง และความร่วมมือของหมูน่ กั วิชาการในอันที่จะสร้ างความเป็ นปึ กแผ่น สร้ างความ
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เข้ มแข็งเพื่อที่จะสามารถใช้ งานวิจยั เพื่อกําหนดทิศทางตอบสนองต่อความต้ องการและการพัฒนา
ประเทศ
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นการศึกษาสถานภาพ และความสามารถด้ านการแข่งขันทางวิชาการ
ด้ านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และด้ านศิลปะ เพื่อนํา
ข้ อสรุปจากงานวิจยั ไปใช้ ในการจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการแต่ละด้ าน เพื่อการตอบสนองต่อ
นโยบายและการพัฒนาประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเป็
้ นการเพิ่มศักยภาพของนักวิชาการที่
มีอยูใ่ ห้ สามารถทํางานตอบสนองความต้ องการของประเทศได้ อย่างเต็มความสามารถ โดยการสร้ าง
เครื อข่ายนักวิชาการให้ สามารถทํางานร่วมกันภายใต้ ศนู ย์ความเป็ นเลิศที่จะจัดตังขึ
้ ้น
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
โครงการวิจยั นี ้ แบ่งออกเป็ น 3 โครงการย่อยคือ
1. โครงการวิจยั สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการด้ านวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์
2. โครงการวิจยั สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการด้ านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
3. โครงการวิจยั สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการด้ านศิลปะ
การศึกษาวิจยั ของทัง้ 3 โครงการย่อย มีวธิ ีดําเนินการ ดังนี ้
1. การวิจยั เอกสารเพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคลากร และผลงานวิจยั ของ
ผู้ทรงคุณวุฒทิ งั ้ 3 สาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจยั ของรัฐ ทังส่
้ วนกลางและภูมิภาค
2. สัมภาษณ์นกั วิชาการแกนนําเพื่อศึกษาสถานภาพปั จจุบนั ของการศึกษาวิจยั สํารวจความ
คาดหวัง ความต้ องการและความพร้ อมในการศึกษาวิจยั ของทัง้ 3 สาขาวิชา
3. จัดประชุมระดมความคิด เพื่อหาข้ อสรุปในประเด็นทิศทางที่ควรจะเป็ นของการ
ค้ นคว้ าวิจยั ในแต่ละสาขา และความเป็ นไปได้ ของการมีศนู ย์ความเป็ นเลิศในสาขาที่มีศกั ยภาพและ
ความพร้ อมด้ านต่าง ๆ
ความก้ าวหน้ า
ทัง้ 3 โครงการย่อยอยูร่ ะหว่างการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสืบค้ นข้ อมูล การสัมภาษณ์ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล
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5.แผนงานด้ านเยาวชน
5.1 โครงการเครือข่ ายเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
จากการที่รัฐบาลได้ ให้ ความสําคัญในการส่งแสริ ม และสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่
ให้ เป็ นผู้ที่สนใจใฝ่ รู้ ทังในการเรี
้
ยนรู้ในห้ องเรี ยน นอกห้ องเรี ยน เพื่อเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ให้ กว้ างไกล
พร้ อมที่จะเรี ยนรู้ในเรื่ องราวต่างๆ และนําความรู้ความสามารถที่มีนนทํ
ั ้ าตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
และประเทศชาติตอ่ ไป เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็ นสัญลักษณ์แห่งความหวังและโอกาสของสังคมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นในอนาคต
แม้ จะมีงบประมาณลงมาในประเด็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนถึงประมาณ 4.5 % ของ GDP
แต่ก็ยงั มิสามารถทําให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่กลายเป็ นมนุษย์แห่งการเรียนรู้ได้ ในโลกแห่งความรู้ซงึ่ ใช้
ความสามารถในการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาทุกๆด้ านนัน้ เยาวชนคนรุ่นใหม่จําเป็ นที่จะต้ องปฏิวตั วิ ธิ ีคดิ
ของตนเองให้ ทนั กับโลกในขณะเดียวกับการมีจริยธรรมที่เข้ มแข็ง หากพวกเขาสามารถเรี ยนรู้จาก
ปั ญหาสังคมรอบๆตัวเขาเป็ นที่ตงั ้ ก็ยอ่ มจะทําให้ พวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองไปในลักษณะดังกล่าว
ได้
สถาบันคลังสมองจึงได้ สนับสนุนเยาวชนกลุม่ หนึง่ เข้ ามาศึกษาและหาคําตอบในเรื่องดังกล่าว
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทดลองสร้ างกลไกเพื่อการส่งเสริมศักยภาพในการเป็ นผู้ประกอบการทางสังคม
ของเยาวชนและ เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมไปสูม่ ติ ใิ หม่ที่ดีขึ ้น
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
เยาวชนกลุม่ นี ้ ได้ ดําเนินงานศึกษาและจัดกิจกรรมต่างๆ จนได้ ผลการศึกษา ดังนี ้
1. จัดทําฐานข้ อมูลเครื อข่ายเยาวชน – รวบรวมข้ อมูลของกลุม่ เยาวชน ที่ได้ ดําเนินงาน
ช่วยเหลือสังคมในด้ านต่างๆ ที่มีกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ และสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้ อมูลทังในเรื
้ ่ องการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ปั ญหาและอุปสรรค ทังนี
้ ้เพื่อที่จะได้ ทราบสภาพปั จจุบนั ของกลุม่ เยาวชนที่สนใจ
งานด้ านการพัฒนาในประเทศไทย ว่าเป็ นอย่างไรและจะสนับสนุนให้ มีประสิทธิภาพขึ ้นได้ อย่างไร
2. กลไกสนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม - ค้ นหากลไกสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิด
นวัตกรรมทางสังคมของเยาวชนอย่างยัง่ ยืนว่าควรจะเป็ นอย่างไร โดยได้ ดําเนินการ โครงการต่างๆ เช่น
ค่ายประกอบฝั นหนึง่ อบรมให้ เยาวชนสามารถคิดและเขียนเสนอโครงการนวัตกรรมเยาวชนได้ ตลาด
ประกอบฝั น เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนจากทัว่ ประเทศส่งโครงการนวัตกรรมทางสังคมและคัดเลือก
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สนับสนุนโครงการที่พร้ อมที่สดุ เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้นสามล้ านบาท และมีการออกแสดงที่สยามเซ็นเตอร์
ให้ เยาวชนเห็นว่าคนรุ่นใหม่ก็สามารถทําอะไรดีๆได้ และมีผ้ พู ร้ อมสนับสนุน เป็ นต้ น
3. งานด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นําเยาวชน – ศึกษาแนวทางการกิจกรรมเสริมศักยภาพ การ
เป็ นผู้นําเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพว่าควรมีรูปแบบอย่างไร โดยได้ จดั ทําโครงการครัง้ หนึง่ เมื่อ
ความคิดออกเดินทาง (Journey of Inspiration) ดําเนินการอบรมนักคิดรุ่นใหม่ที่เข้ าร่วมโครงการ ให้ มี
โอกาสไปพูดคุยกับนักคิดรุ่นต่างๆ เช่น ผู้ใหญ่วิบลู ย์ไปจนถึงอ.ระวี ภาวิไล เป็ นต้ น เพื่อร่วมกันค้ นหา
คําตอบว่า พรุ่งนี ้เราจะอยูก่ นั อย่างไร
4. นอกจากนี ้ คณะทํางานยังได้ ดําเนินงานด้ านการประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เพื่อการมี
ส่วนร่วมของเยาวชน และศึกษางานด้ านโครงสร้ างการสนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนเพื่อค้ นหาว่าทํา
อย่างไรให้ องค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรมทางสังคมของเยาวชนทํางานกันเป็ นกลุม่ งานเกื ้อหนุนกัน
(Collaborative Cluster) อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษา และการทดลองดําเนินงานตามแบบทดลองต่างๆ พบว่า เยาวชนจํานวนมากมี
ความสนใจประเด็นด้ านสังคม และมีความต้ องการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมในด้ านต่างๆ ที่
หลากหลาย อย่างไรก็ตามมีเยาวชนจํานวนน้ อยมากที่จะพัฒนาจากความสนใจมาเป็ นการมีสว่ นร่วม
หรื อลงมือปฏิบตั จิ ริ ง เนื่องจากเหตุผลหลักดังนี ้
1. ภาพของการทํางานเพื่อสังคมเป็ นสิง่ ที่น่าเบื่อ ไม่ทนั สมัย และไม่เป็ นที่ยอมรับใน
สังคม โดยเฉพาะในกลุม่ เพื่อน
2. ขาดข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหรื อกิจกรรมด้ านสังคม
3. ขาดระบบการสนับสนุนที่เหมาะสมที่จะทําให้ เยาวชนริเริ่มโครงการเพื่อสังคมของ
ตนเองได้ ทังในด้
้ านเงินทุน ทรัพยากรอื่นๆ และที่สําคัญคือที่ปรึกษา
ดังนันการผลั
้
กดันให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมในด้ านต่างๆ อย่าง
สร้ างสรรค์ได้ นนั ้ จําเป็ นจะต้ องมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับเยาวชนและสังคมในรูปแบบที่เหมาะสม
อีกทังจํ
้ าเป็ นจะต้ องมีระบบสนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคมที่เหมาะสมและครอบคลุม
แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
คณะทํางานได้ สรุปข้ อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคมดังนี ้
1. สร้ างกลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคม
(1.1) ผลักดันให้ เกิดเวทีเปิ ดสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีสว่ นร่วมในการริเริ่มงานด้ านการ
พัฒนาสังคม เช่น รูปแบบเวทีประกวดโครงการที่มีการประชาสัมพันธ์ที่เปิ ดกว้ างและครอบคลุม เป็ น
การใช้ ประโยชน์จากกลไกตลาด ทําให้ เกิดสภาพการแข่งขันขึ ้น และการตื่นตัวมากขึ ้นในหมูน่ กั พัฒนา
สังคมรุ่นใหม่ เพื่อสรรหาโครงการที่ดีที่สดุ ที่จะได้ รับทุนสนับสนุนไปดําเนินงาน
สถาบันคลังสมองของชาติ
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(1.2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ เข้ าถึงเยาวชนส่วนใหญ่ เพราะปั จจุบนั มักทําการ
ประชาสัมพันธ์เล็กๆอยูใ่ นกลุม่ คนที่ร้ ูจกั อยูแ่ ล้ ว ทําให้ ไม่สามารถเข้ าถึงเยาวชนส่วนใหญ่ได้ โดยจะต้ อง
เปิ ดกว้ าง เข้ าถึง มีรูปแบบการนําเสนอให้ ข้ากับกลุม่ เป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่ องการออกแบบ เนื ้อหา
และแนวภาษาที่ใช้
(1.3) ควรมีความร่วมมือจากหลายภาคี และการสนับสนุนให้ กลุม่ เยาวชนที่เกิดขึ ้นจาก
ความสนใจของตนเองในการทําโครงการต่างๆนันย่
้ อมมีประสิทธิภาพสูงกว่าการไปสนับสนุนกลุม่ ที่ถกู
จัดตังขึ
้ ้นซึง่ มีลกั ษณะโดยทัว่ ไปที่ขาดความคิดสร้ างสรรค์ แม้ แต่แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process Management)
(1.4) ควรสร้ างระบบการให้ ปรึกษาที่ตอ่ เนื่องและมีประสิทธิภาพ เยาวชนส่วนใหญ่มี
ความกระตือรือล้ น และความตังใจดี
้ แต่มกั จะขาดประสบการณ์ทงในด้
ั ้ านประเด็นต่างๆทางสังคม และ
ในการบริ หารจัดการโครงการ ดังนันกลไกที
้
่ปรึกษาอย่างใกล้ ชิด (High-engage Consulting
Mechanism) เป็ น Model ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเสริมในด้ านประสบการณ์
2. พัฒนาโครงสร้ างการสนับสนุนเยาวชนที่มีอยู่แล้ วให้ มีรูปแบบที่เหมาะสม และ
เน้ นประสิทธิภาพมากขึน้
(2.1) ปรับเกณฑ์การให้ ทนุ โครงการต่างๆ แก่นกั ศึกษา ให้ เน้ นด้ านความเป็ นนวัตกรรมทาง
สังคม ผลกระทบกับสังคม การประเมินผลและการเก็บข้ อมูลความรู้ที่ได้ จากกิจกรรมตนเองอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ การศึกษาและการร่วมมือกับกิจกรรมอื่นหรื อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
(2.2) สร้ างระบบ Web-based Information System เริ่มจากค่ายอาสาพัฒนาชนบท เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้ อมูล และบทเรี ยนเกี่ยวกับค่ายต่างๆ ผ่าน website เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
ร่วมกัน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(2.3) ปรับเนื ้อหาหลักสูตรด้ านกิจกรรมเสริม (Extra Curricula) ในระบบการศึกษา ให้ เน้ น
ด้ านการศึกษาปั ญหาสังคมรอบๆ ตัว และสร้ างกิจกรรมง่ายๆ เพื่อแก้ ไขและพัฒนา และผลักดันให้ เกิด
ระบบจัดการความรู้และการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
(2.4) สร้ างมาตรฐานระบบการสนับสนุนและวัดผลร่วมกันที่นําไปสูก่ ารเรี ยนรู้ร่วมกันได้
อย่างต่อเนื่อง (Standard for Support Process & Evaluation for Continuous Mutual Learning)
เช่น การวิจยั ค้ นหาเทคโนโลยีการบริหารจัดการประยุกต์ที่เหมาะสมสําหรับงานด้ านสังคม โดยเฉพาะ
แนวคิดที่น่าสนใจและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ เช่น การให้ ทนุ อย่างมีสว่ นร่วม (Venture
philanthropy) Social Return on Investment (SROI) และระบบการวัดผลงานอาสาสมัคร
(Volunteer Measurement)
(2.5) สร้ าง Website กลางที่สามารถทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ร่วมกันได้ และ
จัดเวทีการเรี ยนรู้ร่วมกันที่มงุ่ เน้ นด้ านความร่วมมือที่ชดั เจน เป็ นต้ น
สถาบันคลังสมองของชาติ
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โครงการประชุม/สัมมนา
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1. โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก
เชิงบูรณาการ
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ ทกุ จังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทังเน้
้ นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็ นแหล่ง
วิชาการทังในด้
้ านองค์ความรู้ การผลิตบัณฑิต การวิจยั และพัฒนา และมีความพร้ อมที่จะร่วมมือกันใน
การให้ การสนับสนุนกลุม่ จังหวัดในพื ้นที่ จึงมีแนวความคิดให้ สถาบันอุดมศึกษาในพื ้นที่ได้ ร่วมมือกัน
้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ิ โดยเริ่ มนําร่อง
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของจังหวัดเชิงบูรณาการ ทังในระดั
ในพื ้นที่จงั หวัดชายฝั่ งทะเลตะวันตก 8 จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ รวบรวมข้ อมูลยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดในกลุม่ พื ้นที่ 8
จังหวัด รวมทังได้
้ ทําการสํารวจความพร้ อมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในพื ้นที่จํานวน 18
สถาบัน จากนันได้
้ จดั การประชุมระดมความคิดผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) และจังหวัด ในพื ้นที่ดงั กล่าวรวม 2 ครัง้ เพื่อกําหนดกรอบ
และแนวทางการดําเนินงาน และนําหารื อร่วมกันระหว่างสถาบันคลังสมองของชาติ
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึง่ เป็ นที่มาของการจัด
ประชุม โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณา
การ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547 มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมประมาณ 200 คนประกอบด้ วย กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ผู้แทนจากจังหวัด 8 จังหวัด และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 9
แห่งในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ผลที่ได้ จากการประชุมมีดงั นี ้
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(1) ได้ มีการลงนามข้ อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันอุดมศึกษา ผู้ร่วมลงนาม
ประกอบด้ วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุมศึกษา(สกอ.) ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ(สคช.) ผู้วา่
ราชการจังหวัด 8 จังหวัด (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) และอธิการบดีสถาบันการศึกษา 9 แห่ง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมูบ่ ้ านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
(2) จากการระดมความคิดได้ แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ ด้านการลงทุน ยุทธศาสตร์ ด้าน
อุตสาหกรรม SMEs และ OTOP ยุทธศาสตร์ ด้านการค้ าระหว่างประเทศและการค้ าชายแดน
ยุทธศาสตร์ ด้านสิง่ แวดล้ อม ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ ปัญหาสังคมและความ
เดือดร้ อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 สถาบันคลังสมองของชาติได้ ประชุมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย และ กพร. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการในการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
จังหวัดสถาบันการศึกษา ซึง่ กพร. ได้ นําข้ อสรุปที่ได้ จากการประชุมไปหารื อกับผู้วา่ ราชการจังหวัด 4
จังหวัดคือ ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ด้วย และได้ ข้อสรุปในเรื่ องของกลไกการปฏิบตั งิ านเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ไปสู่
เป้าหมาย ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ระดับดังนี ้
ระดับกลุม่ จังหวัด จัดตัง้ Virtual Regional Operation Center(ROC) โดยมีผ้ ตู รวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ซึง่ ดูแลกลุม่ จังหวัดเป็ นประธาน มีรองผู้วา่ ราชการจังหวัด 4 จังหวัด และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย
ระดับภูมิภาค จัดตัง้ Virtual Regional Operation Center(ROC) ภาคตะวันตก โดยมีผ้ ตู รวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี มีรองผู้วา่ ราชการจังหวัด 8 จังหวัด และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
การจัดให้ มี ROC ระดับกลุม่ จังหวัดสองกลุม่ ในภาคตะวันตก และมี ROC ระดับภูมิภาคดูแล
เป็ นกลไกในแง่ของการปฏิบตั ผิ ลักดันยุทธศาสตร์ ไปสูเ่ ป้าหมาย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทําหน้ าที่ให้
การสนับสนุนด้ านวิชาการ เทคโนโลยีในการพัฒนายุทธศษสตร์ กลุม่ จังหวัด และเป็ นองค์กรหลักในการ
ผลักดัน ประเด็นปั ญหาที่จงั หวัดต้ องการความช่วยเหลือ ผู้ตรวจราชการฯจะสามารถส่งผ่านความ
ต้ องการไปสูค่ ณะกรรมการกลุม่ จังหวัด ซึง่ เป็ นคณะกรรมการระดับนโยบายได้
สถาบันคลังสมองของชาติ
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แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
กพร. จะนําข้ อสรุปนี ้ไปหารื อกับผู้วา่ ราชการจังหวัดอีก 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สุพรรณบุรี เมื่อได้ รับความเห็นชอบแล้ วจะนําเสนอต่อผู้บริ หารสถาบันอุดมศึกษา และจะจัดให้
มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดกับสถาบันอุดมศึกษาอีกครัง้ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2548
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 1
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
จากการที่ประเทศไทยมีนกั วิชาการระดับปริ ญญาเอกจํานวนมาก แหล่งใหญ่คือ
สถาบันอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหม โดยที่กลุม่ นักวิชาการดังกล่าวไม่ได้ รับการสนับสนุนทุนใน
การทําวิจยั มากนัก ทําให้ การสร้ างองค์ความรู้และการนําความรู้มาใช้ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ
ยังไม่กว้ างขวางเท่าที่ควร การศึกษาวิจยั ที่ดําเนินการเป็ นลักษณะกระจัดกระจายและไม่มีการการนํา
ผลการศึกษามาใช้ หรื อขยายผลให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศเท่าที่ควร จึงมีแนวความคิดที่จะ
จัดสัมมนานักวิชาระดับปริญญาเอกรุ่นใหม่ที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกมาไม่เกิน 10 ปี เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิด สร้ างเครื อข่าย และทําการศึกษาวิจยั ร่วมกัน เพื่อนําศักยภาพของนักวิชาการทัง้
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ
ครัง้ ที่ 1 เป็ นการประชุมนักวิชาการระดับปริญญาเอกในสังกัดกระทรวงกลาโหมและใน
สถาบันอุดมศึกษาทังภาครั
้
ฐและเอกชน จํานวน 1,000 คน เป็ นนักวิชาการระดับปริญญาเอกด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมี ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร มาปาฐกถาพิเศษเรื่ อง คลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศ และปาฐกถาเรื่ อง ปั ญญา
เพื่อการพัฒนาประเทศ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี รวมทังได้
้ มีการแบ่งกลุม่ ย่อยระดม
ความคิด มีผ้ ทู รงคุณิวฒ
ุ ิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมาเป็ นวิทยากรบรรยายนํา
แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
ภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 1 (ด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) ได้ มีการขยายผลโดยสถาบันคลังสมองของชาติ และสํานักนายกรัฐมนตรี
สถาบันคลังสมองของชาติ
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ร่วมกันจัดการประชุมหารื อร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และตัวแทนจากผู้เข้ า
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 1 คือ ประธาน และเลขากลุม่ ย่อย 5
กลุม่ รวม 2 ครัง้
ข้ อสรุปที่ได้ จากการประชุมคือ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการสนับสนุนการวิจยั ให้ แก่
นักวิจยั รุ่นใหม่ โดยที่การทําวิจยั นันไม่
้ ซํ ้าซ้ อนกับงานวิจยั ของหน่วยงานอื่นที่ทําหน้ าที่สนับสนุนการ
้ องเป็ นงานวิจยั ที่ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้
วิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอยู่ รวมทังต้
และการศึกษาวิจยั ควรเป็ นการบูรณาการ สําหรับโครงการเครื อข่ายคลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศ
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้ ยกร่างขึ ้นประกอบด้ วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การสนับสนุน
นักวิชาการรุ่นใหม่ให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการวิจยั โดยใช้ โจทย์การวิจยั ซึง่ ได้ จากปรึกษากับ สวทช. และ
สกว. รวม 6 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ อาหาร ยานยนต์ ซอฟต์แวร์ แฟชัน่ ท่องเที่ยว และ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
สําหรับรายละเอียด และแนวทางการบริหารงานในระยะยาว สวทช. และสกว. ซึง่ มีความเชี่ยวชาญใน
การบริ หารโครงการวิจยั จะสามารถดําเนินงานกับประชากรกลุม่ นี ้ได้ งบประมาณที่ใช้ ในการดําเนินงาน
ส่วนนี ้ประมาณ 300 ล้ านบาท ยุทธศาสตร์ ละประมาณ 50 ล้ านบาท ส่วนที่สองคือ การพัฒนานักวิจยั
เนื่องจากเป็ นนักวิจยั รุ่นใหม่ เพื่อให้ นกั วิจยั เหล่านี ้สามารถทํางานได้ ดขี ึ ้น ได้ มีการจัดหาทุนวิจยั ให้
ประมาณ 200 ทุนต่อปี ทุนละ480,000บาท
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั ง้ ที่ 2
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
สืบเนื่องจากแนวความคิดในการสร้ างเครือข่ายนักวิชาการระดับปริญญาเอก เพื่อนําพลัง
้
ฐและเอกชนรวมทังจากกระทรวงกลาโหมมา
้
ปั ญญาของนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทังภาครั
ร่วมกันระดมความคิด สร้ างองค์ความรู้และการนําความรู้มาใช้ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศให้ มี
ความเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น ซึง่ ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 1 เป็ นการ
ระดมความคิดนักวิชาการระดับปริญญาเอกเฉพาะด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้ ขยายผลให้ มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 2
สําหรับการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครัง้ ที่ 2 นี ้ จะเน้ นไปยัง
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นคณาจารย์และนักวิชาการที่สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกด้ านสังคมศาสตร์
ไม่เกิน 10 ปี ที่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาทังในภาครั
้
ฐและเอกชน รวมทังข้
้ าราชการทหารใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อระดมความคิดจากผู้ที่มีสติปัญญาและความสามารถทังด้
้ านวิชาการและ
การประยุกต์มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม โดยจัดให้ มี
สถาบันคลังสมองของชาติ
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การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะนําไปสูก่ ารใช้ พลังสติปัญญาของบุคลากรเหล่านี ้ในการมีสว่ นร่วม
แก้ ปัญหาสังคม และคิดค้ นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ
ครัง้ ที่ 2 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 มีผ้ เู ข้ าร่วมประมาณ 900 คน โดยได้ รับเกียรติจาก ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มาปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
ทางด้ านสังคมศาสตร์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ ให้ เกียรติปาฐกถา เรื่ อง การพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมทัง้
ภาคบ่ายมีผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ มาร่วมเป็ นวิทยากรบรรยายนํา
แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
จากผลการประชุมดังกล่าว สถาบันฯได้ เครื อข่ายนักวิจยั ซึง่ จะขยายผลตามแนวทางการขยาย
ผลเช่นเดียวกับด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. โครงการ Free Trade Agreement(FTA): การเตรียมความพร้ อมด้ านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เหตุผลและความสําคัญของปั ญหา
ประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการเจรจาการค้ าเสรี กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ภายใต้ การเปิ ดการค้ าเสรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ด้ วยเหตุที่ผลการ
เจรจาจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการภาคเอกชนในภาคการผลิตจริ ง(real sectors)ทุกสาขา
เพื่อสนับสนุนให้ ประเทศไทยมีการผนึกกําลังและประสานความร่วมมือในการเตรี ยมข้ อมูลประกอบการ
เจรจาการค้ าเสรี ดงั กล่าว ให้ มีพลังขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจ จึงจําเป็ นต้ องเตรี ยมความพร้ อม โดยมี
จุดยืนในการเจรจา กําหนดท่าที่การเตรี ยมตัวและการป้องกันตัวเอง กําหนดเป้าหมายการเจรจา (Thai
Agenda) ให้ ชดั เจน ทังนี
้ ้ต้ องคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายการขยายตัวด้ านการค้ าและต้ องคํานึงถึงการ
้
เตรี ยมความพร้ อม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของระบบเศรษฐกิจและภาคเอกชนโดยรวม รวมทังการ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของกลไกที่มีอยูเ่ ดิม และเพิม่ กลไกสนับสนุนเพื่อทําหน้ าที่รวบรวมข้ อมูล
ศึกษาวิจยั ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการเปิ ดการค้ าเสรี ซึง่ ต้ องอาศัยการประสานงานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
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สถาบันคลังสมองของชาติจงึ ได้ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
ให้ การสนับสนุนการสร้ างกระบวนการดังกล่าวแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการเจรจาด้ านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงโดยร่วมกันสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดประชุมสัมมนา
การดําเนินงาน/ผลการศึกษา
1. ได้ มีการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเจรจาทางการค้ าของสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศคูค่ ้ า โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Mr. Russell Pipe ศึกษาในเรื่ อง The U.S. Free Trade
Agreements Review and Analysis of Telecommunications, Information Technology and ECommerce Provision-Implications for Thailand-U.S. Free Trade Agreement Negotiation และ
เรื่ อง Project to Strengthen Thai Positioning in US FTA Negotiations on Trade in Services,
including, Telecommunications, IPR, Investment and E-Commerce รวมทังได้
้ จดั ประชุมสัมมนา
เพื่อนําเสนอผลการศึกษา ทัง้ 2 ครัง้ ให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน รวมทังเชิ
้ ญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทังนี
้ ้
ได้ มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวม 3 ครัง้ เพื่อ
รวบรวมบทเรี ยน กําหนดจุดยืนและประเด็นการเจรจา ทังนี
้ ้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และไม่ให้ เกิดการ
เสียเปรี ยบทางการค้ า
2. การประชุมหารื อ ในเบื ้องต้ นได้ กําหนดกลไกสนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการเจรจา
ใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวกับการเปิ ดการค้ าเสรี โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวกับ
การเปิ ดการค้ าเสรี ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
แผนและทิศทางการดําเนินงาน/ข้ อเสนอแนะ
จากผลการสัมมนาที่ผา่ นมา ได้ ข้อเสนอแนะและแนวทางดําเนินงาน ดังนี ้
1. ให้ จดั ตังที
้ มงานทางวิชาการที่เข้ มแข็งเพื่อสนับสนุนการเจรจา เพื่อเตรี ยมความพร้ อม และ
สร้ างอํานาจการต่อรอง
2. การรักษาสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ เนื่องจากในปั จจุบนั ภาคเอกชนมีบทบาทเพิม่ มากขึ ้นเป็ น
ลําดับในเรื่ องของการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ภาครัฐจึงควรทําหน้ าที่กําหนดกรอบและทิศทาง
โดยมีภาคเอกชนเป็ นตัวหลัก ในทางปฏิบตั ิ ขณะนี ้หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ เข้ าไปกํากับดูแลจัด
ระเบียบ กติกาต่าง ๆ อย่างรัดกุม ทําให้ ภาคเอกชนดําเนินงานไปอย่างไร้ ทิศทาง
3. ในการเจรจาของสหรัฐอเมริกานัน้ จะใช้ วธิ ีการรวมกลุม่ ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อปรึกษาหารื อ
อย่างใกล้ ชิดมาโดยตลอด ภาครัฐจึงสามารถเจรจาได้ โดยอาศัยจุดยืนของภาคเอกชน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ที่กระทบโดยตรงกับภาคเอกชน จึงน่าจะนํารูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้ ให้ เหมาะสม
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4. ปั จจุบนั ยังไม่มีการประเมินผลประโยชน์ที่ไทยจะได้ รับจากการเปิ ดการค้ าเสรี ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม่ ที่ผลิตสินค้ าดิจิตลิ น่าจะมีบทบาทสําคัญในการร่วม
ประเมินสถานการณ์ร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ ชิด
5. การศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ อาจใช้ เป็ นเงื่อนไขในการ
ต่อรองการค้ าสาขาอื่นได้ ด้วย ทังนี
้ ้ บทบาทและความตืน่ ตัวของภาคเอกชนจะเป็ นเงื่อนไขสําคัญไปสู่
ความสําเร็จ
6. ในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากระดับการพัฒนาด้ านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทยและ
สหรัฐอเมริกายังต่างกันมาก ในการเจรจาข้ อตกลงด้ านต่าง ๆ ที่ไทยยังไม่พร้ อม จึงน่าจะได้ มีการเสนอ
ให้ กําหนดเงื่อนเวลาการบังคับใช้ (Time Frame) เอาไว้ ด้วย เพื่อให้ ภาคเอกชนมีโอกาสปรับตัวจน
สามารถแข่งขันได้ อย่างสมดุล
7. ฝ่ ายไทยจะต้ องมีการประสานการดําเนินงานระหว่างบริบทต่าง ๆ อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้
สามารถประมวลผลได้ และผลเสียในภาพรวมได้
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