
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๓๘ ประจำ�วันที่ ๓๐ พฤษภ�คม ๒๕๖๕

 วันที่ ๒๐ พฤษภ�คม ๒๕๖๕ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ร่วมงานเสวนาระดับชาติ “Better Thailand Open Dialogue ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทย

ที่ขึ้นกว่าเดิม” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ลดความเหลื่อมลํ้า ยกระดับสวัสดิการ” จัดโดย ๓ สมาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน โดย รมว.อว. จะกล่าวในประเด็น “การดําเนินการพัฒนาระดับอุดมศึกษาของ อว. ที่จะ

ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงแผนการวางรากฐานของประเทศในการวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ หรือไม่ ที่จะช่วยให้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เผยว่า เราต้องเน้นที่ความเก่ง คนเก่ง ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่คิดและทำากันมานานแล้ว ต่อมาเห็นว่าจะต้อง 

ไปเน้นที่คนดี งานดีด้วย หากมีสิ่งใดที่อยากจะเติมให้คือต้องคิดเรื่องความสามารถด้วย อุดมศึกษาตอนนี้จะต้องเน้นทั้ง ๓ เรื่อง 

เพราะทุกคนจะต้องตระหนักว่าคนเก่งรวมกับคนดีและทำาให้เป็นคนที่มีสามารถอุดมศึกษาในสมัยก่อนเป็นเรื่องสำาคัญสร้างความรู้

ในระดับสูงขึ้นมาและทำาให้คนมีวิชาชีพ แต่สำาหรับอุดมศึกษา ในยุคนี้ เรากำาลังจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วกำาลังจะออกจากกับดัก

รายได้ปานกลาง ซ่ึงวิธีที่จะทำาได้นั้นมีหลายแบบที่สำาคัญท่ีสุดคือการอุดมศึกษาของเราต้องเยี่ยมเพราะจะเป็นการพัฒนาแบบที่ต้องใช้

ความรู้ ทักษะ จินตนาการชั้นสูงจึงจะทำาให้เกิดผลิตผลที่สูง และขณะนี้อุดมศึกษากำาลังไปได้ดี มหาวิทยาลัยหลายแห่งขึ้นเป็นชั้นนำา

ระดับโลก ทั้งด้านวิชาการ การสร้าง การพัฒนาและนวัตกรรมก็เก่ง นอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ีที่เน้นการพัฒนาพ้ืนท่ี 

รมว.อว. เผยแนวท�งก�รพัฒน�อุดมศึกษ�

ของ อว. ห�กเดินท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับด้�นเศรษฐกิจเชิง

สร้�งสรรค์ ประเทศไทยจะเป็นประเทศ

ที่มีอน�คต ก้�วสู่ประเทศที่พัฒน�แล้ว

ต่อหน้า ๒



ชุมชน จังหวัด ซึ่งวัดจากความสำาเร็จว่าพัฒนาพื้นที่ได้มากแค่ไหน ไม่ได้วัดจากงานวิชาการเป็นสำาคัญ หากมองถึงอุดมศึกษาในตอนนี้

ย่อมต้องมองถึงอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจ สังคม ประชาชน เรียนรู้จากบุคคลอื่นให้มากเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากในมหาวิทยาลัย

 และเราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศพัฒนาเรียนรู้หลักสูตรหลาย ๆ ด้าน

 รมว.อว. กล่าวต่อว่า สำาหรับเรื่องที่จะทำาทั้งหลายจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการทำาหลักสูตรแบบอ่อนตัวที่สุดจึงออกแบบเป็น 

Sandbox Higher Education สิ่งใดที่จะทำาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและทำาให้ประเทศไทยขยับขึ้นสูงเป็นเวลาอันรวดเร็ว แต่ยัง

ขัดกับอุปสรรคและข้อจำากัดท่ีมีอยู่เราสามารถยกเว้นให้ได้ โดยทาง รมว.อว. ซ่ึงเป็นประธานในการอนุมัติสามารถทำาได้ ซ่ึงจะต้องมีเหตุผล

ที่ดีและเป็นไปได้ พร้อมทั้งทำาการทดลอง ๔ - ๕ ปี ถ้าเกิดผลดีจึงจะทำาการยกเว้นให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไป

 อย่างไรก็ตาม    ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งเป็นงานของกระทรวง อว. อยู่แล้ว ที่จะทำาอย่างไรให้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก้าวออกสู่กับดักรายได้ปานกลาง แต่สิ่งที่ต้องช่วยและเพิ่มเติม คือ การสร้างโอกาส สร้างคน เปลี่ยนคนให้

ทันกับโลก ตอนนี้กระทรวง อว. กำาลังสร้างโอกาสทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้าให้กับประเทศไทย ซึ่งตอนนี้คนไทยเรา

ทำาได้เยอะมาก อาทิ เครื่องฉายแสงซินโครตรอนที่จำาเป็นสำาหรับอุตสาหกรรมสูง เครื่องโทคาแมคที่ใช้สร้างปฏิกิริยาที่เกิดบนดวงอาทิตย์ 

สร้างพลังงานสะอาด ปลอดมลพิษ และยังมีการสร้างดาวเทียม สร้างยานอวกาศซึ่งจะทำาให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศที่สำาคัญมาก ประเทศเรา

สามารถเป็นประเทศวิทยาศาสตร์ เป็นประเทศที่พัฒนาได้ รวมไปถึงการทำาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สุนทรีย อารยะและสันถวไมตรี

และเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอันดับ ๖ ของโลก ถ้าเราทำาทั้ง ๒ อย่างควบคู่กันไปได้อย่างดี ประเทศไทยอยู่ในประเทศ

ที่มีอนาคต

จากหน้า ๑



   วันที่ ๒๑ พฤษภ�คม ๒๕๖๕ สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) กระทรวง

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ความหวังทุเรียนไทย 

ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม”  โดย  ดร.วิภ�รัตน์  ดีอ่อง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ  และน�ยสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุก�รณ์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิจัยและนวัตกรรม มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย 

‘วช. - มธ.’เปิดง�นเสวน� คว�มหวังทุเรียนไทย

ผ่�นก�รวิจัยและนวัตกรรม สู่ทุเรียนโลก

 ดร.วิภ�รัตน์ ดีอ่อง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

ก�รวิจัยแห่งช�ติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานภายใต้ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่

นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็น

สำาคัญของประเทศ ท้ังด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้น

ผลงานวิจัยท่ีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหา

ได้จริงอย่างทันท่วงที ท้ังเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ 

เชิงสังคมชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกใน

การพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สำาคัญของประเทศ 

การพัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของจังหวัดจันทบุรี และของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเรา

ประสบปัญหาภาวการณ์แข่งขันที่มีข้อกำาหนดและเงื่อนไขทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ ดังนั้น แนวทาง

ที่จะพัฒนาภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน จึงต้องพัฒนาทั้งระบบด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายบูรณาการทำางานร่วมกันท้ัง

ภาควิชาการ หน่วยงานภาครัฐ จังหวัด เกษตรกร ภาคเอกชน ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เน้นการผลิตที่สอดคล้องกับตลาดโดย

ยึดหลักตลาดนำาการผลิต สร้างความมั่นคงของตลาดในประเทศและขยายตลาดต่างประเทศที่เป็นตลาดคุณภาพมากขึ้น
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เจ้�ของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เลขที่ ๗๕/๔๗ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓   เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก opsmhesi ทวิตเตอร์ @opsmhesi
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 ซึ่งปัจจัยสำาคัญคือการวิจัย พัฒนา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการ

สวนทุเรียน การจัดการผลผลิต การเพิ่มคุณภาพการส่งออก เพื่อเป็นตัวหนุนเสริมให้การทำาการเกษตรมีคุณภาพสูง รวมถึงการจัดการ

องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่อำานวยความสะดวกให้กับเกษตรกรสามารถเข้าถึงนำาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ใน

การบริหารจัดการให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนับเป็นช่องทางในการผลักดันการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง การจัดประชุม

เสวนาเชิงวิชาการในคร้ังนี้ ถือว่าเป็นการเน้นยำ้าความร่วมมือของทุกฝ่ายบูรณาการทำางานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของทุเรียนท่ีเป็นสินค้าเกษตรให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภค ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่น

ความร่วมมือของทุกฝ่าย ถือเป็นอีกหน่ึงภารกิจท่ี วช. ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนผ่านความร่วมมือจากทีมนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำาคัญต่องานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมร่วมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนา

เกษตรกร โดยผสานความรู้ร่วมผนึกกำาลังเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดจันทบุรี สู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่ และเศรษฐกิจภาพรวม

ของประเทศ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และเป็นต้นแบบการทำางานวิจัยแบบบูรณาการให้กับ

นักวิจัย  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

จากหน้า ๒


