
ปรัชญา “การวิจัยเป็นวิถีชีวิต” 
“การวิจัยเป็นสมองของประเทศ” 

 
ในแวดวง วิจัยของไทย มีคนเก่ งหลายคน แนวคิดของท่าน รวมถึงการ เ ข้ามามีส่ วนช่วยคิด                       

ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการวิจัย ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มอาวุโสมี ศ.ดร.สตางค์  
มงคลสุข, ศ.ดร.ณัฐ  ภมรประวัติ, ศ.นพ.ประเวศ วะศี, ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา, ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช, ศ.ดร. สันทัด 
โรจนสกุล, ศ.นพ. อรรถสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ และอีกหลายท่าน 
 ในช่วงที่ก าลังศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยนั้น ได้ปรัชญาเพื่อจะน ามาใช้พัฒนาจากบรรดาผู้อาวุโส  
4 – 5 ท่านที่กล่าวมาแล้วค่อนข้างมาก โดยเฉพาะท่านอาจารย์จรัส ซึ่งเป็นครูด้านการผ่าตัด ครูด้านบริหารที่ยึดถือ
เป็นที่พึ่งเสมอมา กับท่านอาจารย์วิจารณ์ ซึ่งมีโอกาสได้เสวนากันบ่อยเกือบทุกเดือน จากการไปร่วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกันในช่วงนั้น 
 การวิจัยเป็นวิถีชีวิต ค ากล่าวง่าย ๆ แต่สะท้อนให้เห็นความลึกซึ้งของความคิดที่อิงหลกัธรรมชาติ และเรียบ
ง่ายของท่านอาจารย์ประเวศ แต่จะท าอย่างไร ให้การวิจัยเป็นวิถีชีวิตไม่เพียงเฉพาะส าหรับอาจารย์ นักวิจัยเท่านั้น 
แต่เป็นวิถีชีวิตส าหรับทุกคน เป็นเครื่องมือทางปัญญา เป็นกระบวนการทางปัญญา 
 ท่านอาจารย์จรัส ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาทได้เปรียบเทียบการวิจัยว่าเปรียบเป็นสมองของ
ประเทศ เป็นแกนในการก ากับและสั่งการอวัยวะทั้งหลาย นอกจากนั้นยังมีความซับซ้อนภายในระบบชนิดที่เรียกได้
ว่ายังไม่มีมนุษย์คนใดผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เทียบเคียงสมองมนุษย์ได้ ท่านก็ยังอยากเห็นการวิจัย มีลักษณะเป็น
สมองของประเทศ ช่วยทั้งคิด ทั้งสั่งการ ทั้งปรับตัว ทั้งการตอบสนองจากการสั่งการและตอบสนองแบบอัตโนมัติ  
เพื่อให้มาซึ่งความรู้อันจะน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศแก้ไขปัญหาอย่างที่เรียกกันว่า เจริญก้าวหน้าโดยใช้ความรู้
เป็นพื้นฐาน สมองยังสามารถจ าแนกล าดับก่อนหลัง วิจัยก็ต้องปรับให้ท าเรื่องส าคัญก่อน เพราะปัจจุบันเราท าวิจัย 
80% ส าหรับประเด็นที่เป็นปัญหา 20% มีปัญหาที่เป็น “ก าพร้า” ไม่มีใครเหลียวแลที่จะวิจัยเพื่อแก้ปัญหาอีกมาก 
นอกเหนือจากการช้ีแนะการพัฒนาด้านการวิจัย รวมถึงการเริ่มงานเด่นในวงวิจัย เช่น โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) อันเน้นเรื่องส าคัญของการพฒันาจ านวนและคุณภาพนักวิจัยแล้ว ทุนพัฒนานักวิจัย การวิจัย
จากงานประจ า Routine to Research - R2R ท่านอาจารย์วิจารณ์ได้ให้แนวคิดส าคัญในการวิจัยคือ การจัดการ
ความรู้ได้ศึกษาและเผยแพร่วิธีคิด วิธีท า กระบวนการต่างๆ การแบ่งหน้าที่ การมีส่วนร่วมในระบบจัดการความรู้
และเผยแพร่ความรู้จากการวิจัย ซึ่งนับเป็นการต่อเติมให้งานวิจัย “ครบวงจร” อย่างสมบูรณ์ 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย คือ สมองของประเทศ 
สมองคือศูนย์รวมการสั่งการของการ

ท างานของร่างกายทุกระบบทุกอวัยวะ ซึ่งต้องมี
การก ากับการท างานแต่ละระบบ ขณะเดียวกันก็
สั่งการของการท างานร่วมกันของแต่ละระบบดว้ย 
เพื่อให้ร่างกายท างานอย่างลื่นไหลสอดคล้อง
ต้องกัน แต่ขณะเดียวกันก็วางรูปแบบให้แต่ละ
ระบบสามารถท างานเองได้โดยไม่ต้องรอการสั่ง
การกรณีฉุกเฉิน 

วิจัย คือ การหาความรู้โดยอาศัยหลักการ
ของการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบอย่างมีเหตุมีผล 
อันจะน าไปแก้ปัญหา ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
ภาคส่วนอย่างบูรณาการ วิจัยจึงควรท าให้เป็น
มันสมองของประเทศ 
 

ศ นพ จรัส สุวรรณเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

การวิจัย คือ วิถีชีวิต 
สถานการณ์ใหม่เกิดข้ึนตลอดเวลาการ

สร้างและใช้ความรู้ใหม่จึงจ าเป็น ถ้าไม่สามารถ
สร้างและใช้ความรู้ใหม่ก็ท าให้ถูกต้องไม่ได้ ในวิถี
ชีวิตการท าให้ถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะฉะนั้น
การวิจัย คือ วิถีชีวิต 
 กระบวนการทางปัญญาหรือวงจรทาง
ปัญญาได้แก่ การรับรู้ความจริง น าความจริงที่รับรู้
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เป็นความรู้ที่สูงข้ึน 
น าไปใช้อย่างเหมาะสม ประเมินผลการใช้ความรู้
นั้น เพื่อเป็นการรับรู้ความจริงและย้อนกลับไปเป็น
วงจรใหม่ จึงเป็นวงจรการสร้างและใช้ความรู้ใหม่
ตลอดเวลา การวิจัยจึงถือเป็นกระบวนการทาง
ปัญญา 

 
ศ.นพ. ประเวศ  วะศี 

 
 
 
 
 
 
 



วิจัยเพื่ออะไร  ใครก าหนด 
แม้ว่าในส่วนลึกๆ ของนักวิจัยทุกคนจะคิดเสมอว่าต้องการศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

และวิธีพิสูจน์คือการน าเสนอให้พิจารณาโดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ถ้าได้รับการยอมรบักจ็ะสามารถเผยแพร่ ให้ใครก็ตามทีไ่ด้
เห็น ได้อ่าน เก็บเอาความรู้ไปใช้ได้ นั่นก็น่าจะพอเพียงในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัย   ลักษณะของการวิจัยใน
ลักษณะนี้ที่ เรียกว่าเป็นการวิจัยเพี่อสร้างความรู้ มักเป็นการวิจัยที่ เกิดจากความคิดของนักวิชาการที่ติดตาม
ความก้าวหน้าด้านความรู้ และคิดต่อว่าความรู้ที่มีนั้นถูกต้องไหม หรือจะมีความรู้ใหม่ ๆ  เพิ่มอีกไหม  เหมือนอย่างที่
นักปราชญ์สมัยโบราณ ที่วิจัยและพิสูจน์ว่าโลกกลม โลกมีแรงโน้มถ่วง ความรู้ใหม่ ๆ อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
ความเช่ือที่เคยมี ความรู้เก่าก็ถูกยกเลิกไป ในระยะหลัง โดยเฉพาะเมื่อมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
การกระจายความรู้กว้างขวางข้ึน และท าให้เกิดการศึกษาวิจัยต่อยอดความรู้ ยิ่งท าให้มีความรู้เพิ่มข้ึนมากมาย ความรู้
ข้อมูลบางส่วนก็ถูกลบออกไป  ความรู้ปัจจุบันจึงเริ่มมี “วันหมดอายุ”  

จากความรู้หรือผลการวิจัยพื้นฐานถูกน าไปใช้ในการพัฒนาหลายด้าน รวมถึงการน าไปวิจัยต่อยอด ก่อให้เกิดให้
เกิดการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงพันธ์ุพืช การพัฒนาเกษตรกรรม ท าให้เพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรต่อเนื่องถึงการแปรรูปสินค้าผลผลิตทางเกษตร เมื่อมีผลผลิตมากเกินความต้องการ 

ความรู้พื้นฐานยังถูกน าไปใช้พัฒนากระบวนการในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งเครื่อง
อุปโภคบริโภค สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ สร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ผลิต “นวัตกรรม”* การศึกษาวิจัยหลายอยา่ง
ถูกน ามาใช้เพื่อวางแผน ด าเนินการเชิงนโยบาย เช่น การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถ่ิน การจัดเก็บภาษีอากร
ประเภทต่าง ๆ ท าให้ลดความผิดพลาดจากการก าหนดนโยบายแบบคิดเอง ซึ่งกลายเป็นเรื่องลองผิดลองถูก ขาดการ
ประเมินถึงผลในทกุ ๆ  ด้านที่ควรค านึงทั้ง ผลดีและผลเสียของแต่ละด้าน   เนื่องจากนักวิจัยสว่นใหญ่ของประเทศไทยอยู่
ในภาคการศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ท าให้เห็นว่าการวิจัยทีผ่่านมาก็จะมีน้ าหนักไปทางการวิจัยเพือ่สร้างความรู้ ประกอบ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอดีตที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยการชักจูงภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ
มาลงทุนในประเทศไทย และซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ท าให้เห็นว่าการวิจัยของไทยในอดีต “ขึ้นห้ิง” และถูก
วิจารณ์มาโดยตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
* ค าว่า “นวัตกรรม” เพิ่งถูกน ามาใช้ไม่ก่ีสิบปีที่ผ่านมา ราชบัณฑิตสภาให้ความหมายโดยอิงค าศัพท์ภาษาอังกฤษคือ “Innovation” 
ส่วนการจะแยกหรือแตกต่างจาก “สิ่งประดิษฐ์” ก็อาจยากเสียหน่อย คิดแผลงต่อไป อนาคตอาจมีค าใหม่ อาจจะเป็น Invention-
Innovation-Innovaluation คือ นวัตกรรมที่มีคุณค่า แต่ค าว่า Innovaluation น้ีคิดเองยังไม่ใน Dictionary ใด 

สมดุลระหว่างการวิจัยแต่ละประเภทนี้ เป็นเรื่องส าคัญ 
วิจัยเพ่ือสร้างความรู้...... 

นักวิชาการก าหนด   ตามจินตนาการ 
บนพื้นฐานความรู้ทีส่ั่งสมต่อเนื่องมา 
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชน 

โจทย์ทีอ่ยู่ชุมชน 
วิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการผลิต 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ช้ีแนวโน้มอนาคตหรือปญัหาทีป่ระสบ 

วิจัยเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดนโยบาย  
ผู้รบัผิดชอบด้านนโยบายระบปุระเด็นเพื่อน าผลมาเป็นแนวทางทางการบรหิารจัดการ 



ในระยะเวลา 5-6 ปี ที่ผ่านมา วช. ในฐานะหน่วยนโยบายด้านการวิจัย ได้หารือกับพันธมิตรทั้งหลาย ทั้ง
กลุ่มหน่วยบริหารทุน หรือ Funding Agency และหน่วยวิจัยคือมหาวิทยาลัยทั้งหลายว่า ประเทศต้องการ
ผลการวิจัยที่จะไปใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อชุมชน และอุตสาหกรรมมากข้ึน และร่วมกันก าหนดสัดส่วนการวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นประมาณ 70% ซึ่งก็เป็นการต่อรองกับฝ่ายการเมืองในขณะนั้นที่ต้องการให้ 
วช. ก ากับหรือให้ทุนเฉพาะที่จะเห็นประโยชน์ โดยไม่ให้ความส าคัญกับการวิจัยพื้นฐานเลย 
การวิจัยเพื่อความรู้หรือวิจัยพื้นฐานเป็นเรื่องส าคัญซึ่ง จะน าสู่การประยุกต์ใช้ การหวังจะอ้างอิงหรือใช้ความรู้ จาก
แหล่งความรู้สู่สากลเริ่มมีปัญหา เพราะความรู้ที่ได้ในยุคปัจจุบัน "ถูกตั้งราคา" และ “ถูกปกป้อง” จากหลักทรัพย์
สินทางปัญญา อีกทั้งความรู้สู่สากล อาจใช้ไม่ได้ในบริบทเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

การมุ่งเน้นวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ อาจมีประโยชน์และแสดงให้เห็นผลชัดเจนก็จริง แต่การวิจัยพื้นฐานที่สั่ง
สมมานานเป็นปัจจยัส าคัญ ทั้งการพัฒนายาปฏิชีวะนะ พลังงานนิวเคลียร์ โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ ล้วนเป็นผลผลติ
จากการวิจัยพื้นฐานที่ท าต่อเนื่องมาเมื่อ 30-40 ปี จากนักวิจัยที่มีความสามารถ นักวิจัยระดับโนเบลนับร้อยคน 
ปรากฎการณ์ที่หันเหแนวทางการวิจัย โดยไม่สนใจการวิจัยพื้นฐานเลยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง แน่นอน แต่สัดส่วน
อย่างไรคงไม่มีใครให้ค าตอบได้ การที่ วช. เสนอสัดส่วน 70 : 30 จึงเป็นการด าเนินการในช่วงแรก เพื่อดึงนักวิจัยใน
ภาควิชาการ ปรับความคิด มโนทัศน์ข้ึนระดับหนึ่งที่ให้อาศัยโจทย์หรือปัญหาของประเทศเป็นจุดน า กับพยายาม
พัฒนาให้มีนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนมากข้ึน ซึ่งเมื่อท าได้แล้ว ก็น่าจะท าให้เกิดการส่งต่อผลการวิจัย
พื้นฐาน สู่การวิจัยประยุกต์โดยนักวิจัยในภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน เมื่อนั้นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยก็มี
อิสระในการวิจัยเพื่อความรู้ได้มากข้ึนเช่นกัน รวมทั้งมีความต้องการการวิจัยพื้นฐานเพื่อน าไปสู่ผลมากขึ้น 
 แม้ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ปรากฏการณ์ที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ก็มีลักษณะเดียวกันและ
เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อสร้างความรู้อันเป็นคุณเอนกอนันต์ที่เข้มงวดและ
จ ากัด จะท าให้โอกาสที่จะค้นพบสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ดังที่เกิดข้ึนในอดีตลดน้อยลง และจะส่งผลเสียระยะยาวได้ 
 แต่การก าหนดสัดส่วนดังกล่าว รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดและพัฒนานักวิจัยที่เป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจกับความต้องการความรู้จากการวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยทั้ง “การก าหนด
เป้าหมายการวิจัยที่ชัดเจน” “การบูรณาการงบประมาณเพื่อให้ทราบปริมาณการสนับสนุนทุนวิจัยแต่ละประเภท” 
เพื่อค านวณและก ากับสัดส่วน การบูรณาการผลการวิจัยที่ต่อเนื่องเพือ่ผลจากหลายกลุ่มกแ็ยกประเด็นส าคัญ เพราะ
การวิจัยโครงการหนึ่ง ๆ อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ช้ินหนึ่ง ๆ อาจต้องใช้
เทคโนโลยีนับสิบเทคโนโลยี เป็นต้น 
 การก าหนดสัดส่วนของงานวิจัย หรือเริ่มที่ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณที่จะสนับสนุนงานวิจัย ถึงแม้จะ
เป็นเรื่องเชิงนโยบายก็มิใช่งานเฉพาะ วช. เท่านั้นแต่ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น และการมี
แนวทางร่วมกันในการด าเนินงาน ไม่เช่นน้ันก็ไม่สามารถบรรลุได้ การก าหนดสัดส่วน แม้ตามหลักการและเป้าหมาย
ของการปฏิรูป คือ เปลี่ยนรูปแบบ คิดใหม่ ท าใหม่ ก็ยังคงต้องค านึงถึงสภาพในปัจจุบันและใช้กระบวนการของการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ท าให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยน และมีอุดมการณ์ร่วมกันการปฏิรูปจึงจะยั่งยืน 

 

การก าหนดสัดส่วนของงบประมาณที่จะสนับสนุนการวิจัย ถึงแม้จะเป็นเรื่องเชิงนโยบาย ต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และแม้ตั้งใจ “ปฏิรูป” ก็ต้องค านึงถึงสภาพในปัจจุบัน ใช้
กระบวนการของการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ “ปฏิรูป” ได้จริงและยั่งยืน 


