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ระบบวิ ชาการ เป็ นกิ จกรรมเพื อพัฒนาสังคมมนุษย์ กิจกรรมทางวิชาการทังหมดจึงควรดํ าเนิ นเพื อให้ เป็ น
ประโยชน์ ต่อสังคมมนุษย์ แต่สงั คมมนุษย์ ได้ พัฒนาขึนอย่างซับซ้ อน ระบบวิชาการก็ซับซ้ อนมาก พัฒนาขึนโดยสังคม
ตะวันตกทีครอบงําวิชาการของโลกมาเป็ นเวลาหลายร้ อยปี และระบบวิชาการของไทยก็ตกอยู่ภายใต้ การครอบงํานี ทําให้
ระบบวิ ช าการไทยมี ลักษณะค่ อ นไปทาง “วิ ช าการเพื อวิ ช าการ” เชื อมโยงกั บ วิ ช าการของโลกผ่ านการตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการนานาชาติจนระบบวิชาการไทยถูกตําหนิว่าลอยตัว ไม่ร้ ู ร้อนรู้ หนาวกับปั ญหาของสังคม และหลังจากมี
กรณีความวุ่นวายเผาย่านราชประสงค์ในเดือนพฤษภาคม 2553 ก็ได้ เกิดความตระหนักร่ วมกันของหลายฝ่ ายว่าบ้ านเมือง
ของเรากําลังเข้ าสูว่ ิกฤติของการแตกแยก ฝ่ ายวิชาการควรได้ เข้ ามาร่ วมรับผิดชอบกิจการบ้ านเมืองอย่างจริ งจัง (วิจารณ์ ,
2553) ผมได้ เขียนบันทึกออกเผยแพร่ ในบล็อก Gotoknow เป็ นบันทึกชุด วิ ชาการสายรั บใช้ สงั คมไทย จํานวนกว่า 50
บันทึก (วิจารณ์, 2553 - ปั จจุบัน) เสนอข้ อคิดเห็นในมิติต่าง ๆ เพือการพัฒนาวิชาการสายรับใช้ สงั คมไทย เป็ นกลไกให้
วงการวิชาการเข้ าไปใกล้ ชิดกับการพัฒนากิจการบ้ านเมือง
การพัฒนาวิชาการสายรับใช้ สงั คมนี ต้ องพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ให้ เกิด “ระบบงานวิชาการสายรับใช้ สงั คม” ขึน
คู่ขนานกับระบบวิชาการแบบทีมีอยู่แล้ วซึงอาจเรียกว่าระบบงานวิชาการสายนานาชาติภายใต้ หลักการว่า วิชาการทังสอง
สายมีความสําคัญเท่าเทียมกันและควรมีการจัดการให้ เกือกูลซึงกันและกัน
ผมขอเสนอให้ ประเทศไทยมี แผนยุทธศาสตร์ เพื อพัฒนาความเข้ มแข็ งของระบบวิ ชาการสายรั บใช้ สังคม
ในแผนยุทธศาสตร์ คํานึงถึงประเด็นหลัก 6 ประเด็น ต่อไปนีเป็ นอย่างน้ อยโดยทีทัง 6 ประเด็น นีเกียวพันกันอย่างแยกกัน
ไม่ออก
1. การมีทนุ สนับสนุน และมีระบบการจัดการทุนวิจยั สายรับใช้ สงั คม
2. ระบบสร้ างความเข้ มแข็งของนักวิชาการสายรับใช้ สงั คม
3. การจัดการภายในหน่วยงานทีทํางานวิจยั รับใช้ สงั คม ทังกิจกรรมต้ นนํา กลางนํา และปลายนํา
4. ระบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม
5. ระบบการเรียนการสอนทีเชือมโยงกับชุมชนหรือสังคม
6. การจัดการระดับประเทศ
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ทุนสนับสนุนและการจัดการทุนวิจัยเพือรับใช้
สังคม

ดังกรณีทนุ สนับสนุนการวิจยั เพือท้ องถินของ สกว. รวมทัง
มี ก ารสื อสารกิ จ กรรมและผลงานต่ อ สาธารณชนให้
กว้ างขวางยิงขึน โดยใช้ ช่องทางทีเข้ าถึงคนส่วนใหญ่ ของ
ประเทศอย่ า งแท้ จริ ง ควรเพิ มทุ น วิ จั ย สนั บ สนุ น การ
แก้ ปั ญหา หรื อประเด็ นพัฒนา ที เสนอมาจากกลุ่มผู้รับ
ผลประโยชน์เป็ นหลัก

ทีจริ งทุนสนับสนุนการวิ จัยสายรั บใช้ สังคมใน
ประเทศไทยมี อยู่แ ล้ ว เช่ น สํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจัย (สกว.) มี ทุนวิจัยและพัฒนาทุนวิจัยเพื อพัฒนา
ท้ องถิน ทุนวิจัยเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ ทุนวิจัยเพื อ
พัฒนาพืนที ทุน พวอ. (พัฒนานักวิ จัยและงานวิจัยเพื อ
อุ ต สาหกรรม) (สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ,
2556) รวมทั งทุ นวิ จัย มุ่ งเป้ าและทุ น วช. เพื อพัฒ นา
ประเทศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
(วิจารณ์ , 2553) เป็ นต้ น รวมทังทุนว่าจ้ างวิจัยโดยหน่วย
งานต่าง ๆ ของรัฐ น่าจะจัดเข้ าในกลุ่มงานวิจัยรับใช้ สงั คม
ได้ ทงสิ
ั น
อาจกล่ า วได้ ว่ า มองในความหมายที กว้ าง
ทุ น วิ จั ย ของประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ตกอยู่ ใ นการวิ จั ย
ประเภทรับใช้ สงั คม แต่วงการวิจัยและวงการวิชาการของ
ประเทศก็ยังถูกกล่าวหาว่ า ไม่ ได้ รับใช้ สังคม หรื อยังทํ า
ประโยชน์เพือสังคมน้ อยไป
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน
ผมขออธิ บายเหตุผลแบบตีความว่า เป็ นเพราะ
วงวิชาการไทยใช้ จารี ตของวิชาการเพือวิชาการ ไม่มีจารี ต
ของวิ ชาการเพื อสังคม คนในวงการวิ ชาการไทยสือสาร
กันเองภายในวงวิชาการเท่านัน สือสารกับสังคมน้ อยมาก
และอาจกล่าวได้ ว่ า สือสารกับ สังคมในวงกว้ า งไม่ เป็ น
และไม่ สนใจที จะสือสารกับสังคมในวงกว้ าง อาจอธิ บาย
ว่าเป็ นเพราะวงการวิชาการของไทย ตีคุณค่าของวิชาการ
แบบนีโยงเข้ าหาคุณค่าทางวิชาการเท่านัน ไม่ได้ ตีคุณค่า
โยงเข้ าสู่ ป ระโยชน์ ข องสั ง คม ทํ า ให้ คนมองไม่ เ ห็ น
ประโยชน์ ส่ ว นที เป็ นรู ป ธรรมต่ อ สั ง คม ที ส่ ว นที เกิ ด
ประโยชน์ แ ล้ ว และส่ วนที มี ศั กยภาพจะเป็ นประโยชน์
คําอธิ บายประการที 3 คื อ เป็ นเพราะงานวิ จัยเหล่านีทํ า
กันอยู่ในวงของนักวิชาการหรื อนักวิจัยเป็ นหลัก ฝ่ ายผู้ใช้
หรื อผู้ ได้ ประโยชน์ มี บทบาทน้ อ ยไป จึ งมองกั นว่ าเป็ น
กิจกรรมของนักวิ ชาการเท่านัน ไม่ก่ อผลจริ งจังต่อสังคม
ซึงข้ อกล่าวหานีก็เป็ นจริงอยู่ในงานวิจยั เหล่านีจํานวนไม่น้อย
ดังนัน ข้ อเสนอในเรื องทุนวิ จัยเพื อรั บใช้ สงั คม
จึงควรเน้ นทีวิธีการบริ หารจัดการทุนวิจัยเป็ นหลัก ทีจะให้
ฝ่ ายผู้รบั ผลประโยชน์เข้ ามามีสทิ ธิ มีเสียงมีบทบาทมากขึน

ระบบสร้ างความเข้ มแข็งของนักวิจัย สายรั บใช้
สังคม

ประเทศไทยยังไม่มีระบบสร้ างความเข้ มแข็งของ
นักวิ จัยสายรั บใช้ สังคม ทั งที เป็ นการพั ฒนาคนรุ่ นใหม่
และการพัฒนานักวิจัยทีทํางานด้ านนีอยู่แล้ ว โดยทีต้ อง
ตระหนั ก ว่ า งานวิ จั ย รั บ ใช้ สั ง คมมี ธ รรมชาติ เ ป็ น
สหวิ ทยาการ (multi-disciplinary) ไม่ เป็ นวิ ชาการเดี ยว
(single discipline) อย่ างงานวิ จัยพื นฐาน จึงต้ องสร้ าง
กระบวนทัศ น์ ข องการทํ างานร่ ว มมื อกั บนั กวิ ชาการใน
สาขาอืน เพือเข้ าไปจัดการประเด็นสําคัญของสังคม คื อ
อาศัยกลไกความกว้ างจากการร่ วมมือหลายสาขาวิชาการ
หรื อ มิ ฉะนั น ตั ว นัก วิ จั ย สายรั บ ใช้ สัง คมแต่ ละคนต้ อง
ฝึ กฝนตนเองผ่านหลายสาขาวิ ชา ดังกรณี ผศ. ดร. ยิงยง
เทาประเสริ ฐ คณบดี ค ณะการแพทย์ พื นบ้ านและ
การแพทย์ ท างเลื อ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
ผู้ ทํ า งานวิ จั ย สายรั บ ใช้ สั ง คมด้ านการแพทย์ พื นบ้ าน
ได้ ผลดียิง (วิจารณ์, 2554) ท่านผู้นีเรี ยนระดับก่อนปริ ญญา
ด้ า นศึก ษาศาสตร์ ปริ ญญาตรี สาขาเคมี ปริ ญญาโท
สาขาโภชนาการ และปริ ญญาเอกสาขามานุษ ยวิ ทยา
การแพทย์
นักวิจยั สายรับใช้ สงั คม ต้ องได้ รับการฝึ กให้ กล้ า
เข้ า ไปทํ างานในประเด็ นที ยังไม่ ชั ดเจน แสวงหาความ
ชัดเจนไปพร้ อม ๆ กับการทําความเข้ าใจประเด็น และการ
ทํางานพัฒนาหรือแก้ ปัญหา ต้ องฝึ กทักษะและความกล้ า
ในการทํ างานในสภาพดั ง กล่ า ว เพราะประเด็ น ที เป็ น
โอกาสหรื อปั ญหาของสังคมมี ลักษณะไม่ ชัดเจน หรื อมี
ความกํากวมทังสิน
นักวิ จัย สายรั บใช้ สังคมอาจเริ มจากความลึก
(จบปริ ญญาเอกเฉพาะสาขา) หรื อเริ มจากความกว้ า ง
(จบปริ ญญาเอกสหวิ ทยาการ) ก็ ได้ แต่ ต้ องมี จริ ตกว้ าง
และทํางานเกาะติดประเด็นหรื อเรื องราวเรื องใดเรื องหนึง
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อย่ างต่ อเนืองยาวนาน จนเกิ ดความคุ้นเคยกับฝ่ ายผู้ใช้
ประโยชน์ (user) ในเรื องนัน ๆ ไม่ ใช่นักวิชาการรับจ้ าง
ใครมีเงินจ้ างให้ ทําวิจัยเรื องอะไร ก็หันไปทําเรื องนัน และ
ต้ องมี จริ ตของความร่ วมมื อ เพราะงานวิ จัยรั บใช้ สังคมที
ได้ ผลจริ งจังต้ องทําร่ วมกันในหลากหลายมิติและต้ องทํ า
ต่อเนืองยาวนาน
เพือให้ มีคนเก่ง (และดี ) เข้ ามาทํางานวิ ชาการ
ด้ านนี ต้ องทํ าให้ คนที ต้ องการสร้ างตนมองเห็ นอนาคต
หากอุทิศชีวิตเข้ ามาทํางานวิชาการรับใช้ สงั คม ด้ วยการมี
ระบบสร้ างการยอมรับระบบผลสําเร็ จ ได้ แก่ มีการพัฒนา
ระบบประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ (social &
economic impact) ของผลงาน รวมทังมี วิ ธี เผยแพร่
วิธีการวิจยั ทีนําไปสู่ผลสําเร็ จนัน เพือให้ ผ้ อู ืนนําไปใช้ หรื อ
ต่อยอดได้ คือ ต้ องค่อย ๆ สร้ าง “ประชาคม” หรื อ “ชุมชน”
ของนั ก วิ ช าการสายรั บ ใช้ ชุ ม ชนขึ นอย่ า งเป็ นปึ กแผ่ น
วารสารวิชาการสายรับใช้ สงั คม และการประชุมวิ ชาการ
เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ การทํางานวิชาการสายรับใช้ สงั คม
เฉพาะด้ านอย่างน้ อยปี ละครั ง เป็ นกลไกสําคัญมากต่ อ
การสร้ างความเข้ มแข็ งของนักวิ ชาการสายรั บใช้ สังคม
จุ ด ที สํ า คั ญ ยิ งก็ คื อ นั ก วิ ช าการสายรั บ ใช้ สัง คมไม่ ใ ช่
นักวิชาการชันสอง

การจัดการโจทย์ วิ จัย ประสานงานกับกลุ่มผู้ใช้ หรื อผู้รับ
ผลประโยชน์ ในการพัฒนาโจทย์ วิจัย และประสานงานกับ
แหล่งทุนสนับสนุน
กิจกรรมนี ไม่ควรปล่อยให้ เป็ นความรับผิดชอบ
โดยอาจารย์ /นักวิ จัย คนเดี ยว ไม่ ควรให้ ต่ างคนต่ างทํ า
อย่ า งที เป็ นอยู่ ใ นปั จจุ บั น แต่ ค วรมี ก ารจั ด การระดั บ
สถาบัน มีผ้ รู ั บผิดชอบในการบริ หารจัดการ และการรวม
พลังของนักวิ จัยภายในสถาบัน เพื อทํ างานด้ านใดด้ าน
หนึงอย่ างจริ งจังและต่อเนื องยาวนาน ให้ เกิดการทุ่มเท
ระดับสถาบัน (institution commitment)
การจัดการระบบสนับสนุนการทํางานวิจยั
ระบบสนับสนุนการวิจัยได้ แก่ระบบการจัดการ
เพือตังโจทย์วิจยั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้ อมูล
และสารสนเทศ ระบบประมวลผลข้ อมูล ระบบการตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั ิการ ระบบเจ้ าหน้ าทีสายสนับสนุน เป็ นต้ น
ในปั จจุ บั น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
มีความสําคัญยิ งต่ อการเก็ บข้ อมูล และเปิ ดช่ องทางให้
นักวิชาการภายนอกเข้ ามาค้ นหาและตรวจสอบข้ อมูลดิบ
(ข้ อมูลปฐมภูม)ิ ได้ เพราะในการตีพิมพ์ ไม่สามารถตีพิมพ์
ข้ อมู ลที มากมายทั งหมดได้ ประกอบกั บ งานวิ ช าการ
สายรั บ ใช้ สั ง คม มั ก มี ข้ อมู ล มากมายและซั บ ซ้ อน
ความน่ าเชื อถื อของผลงาน ส่วนคํ าอธิ บายหรื อตี ความ
ผลงาน ขึนกับการมีข้อมูลให้ ตรวจสอบได้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน จึงมีความสําคัญต่องานวิชาการ
สายรับใช้ สงั คมในทุกขันตอนของการทํางาน
การจัดการระบบประเมินผลกระทบ
การจัดการให้ มีระบบประเมิ นผลกระทบ ทีเป็ น
ระบบของสถาบัน หรือใช้ ร่วมกันหลายสถาบันมีประโยชน์
อย่ างน้ อยใน 3 สถานประการแรก คือ เพือใช้ เป็ นข้ อมูล
ป้ อนกลับ (feedback) ประกอบการพั ฒนาระบบการ
ทํางานวิจยั สายรับใช้ สงั คมของสถาบัน (และของประเทศ)
ประการที 2 เพื อสื อสารกั บสัง คมในวงกว้ าง
ให้ รู้ จั ก เห็ น คุ ณประโยชน์ และเห็ น ข้ อจํ า กั ด ของงาน
วิชาการรับใช้ สงั คม
ประการที 3 เพื อเป็ นข้ อมู ล หลัก ฐานยื น ยั น
คุณค่าต่อสังคม ของผลงานวิชาการแต่ละชิน แต่ ละเรื อง
นํ า ไปใช้ อ้ างอิ ง ในการเข้ าสู่ ตํ า แหน่ ง วิ ช าการ หรื อ
ความก้ าวหน้ า หรือเกียรติยศอืน ๆ

การจัดการภายในหน่ วยงาน

การจัด การภายในหน่ ว ยงาน เพื อสร้ างความ
เข้ มแข็ งของงานวิจัยรับใช้ สงั คมยังไม่มี ในสังคมไทย แต่
เข้ มแข็งมากในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี
การจัดการภายในหน่วยงานประกอบด้ วย
การจัดการเชิงธุรการ ทํางานดูแลทุนสนับสนุน
ทําบัญชี และรายงานความก้ าวหน้ า ติดต่อประสานงาน
กั บ แหล่ ง ทุ น แหล่ ง สื อสารเผยแพร่ ผ ลงาน และกั บ
หน่วยงานร่วมมือ เป็ นต้ น
การจัดการเวลาทํางานของนักวิจยั
นีคือการจัดการออกกฎเกณฑ์ กติกาของสถาบัน
เพือให้ เวลาออกไปพบปะรับรู้ และคลุกคลีกับสภาพความ
เป็ นจริงของสังคมและเศรษฐกิจได้ รับการยอมรับเป็ นเวลา
ทํ างาน โดยที ในที สุดแล้ ว เวลาที ใช้ ไ ปจะต้ องนํ า มาซึ ง
โครงการวิ จั ย ผลงานวิ จั ย และ/หรื อความร่ วมมื อ
สร้ างสรรค์ แ บบอื น เช่ น การสร้ างบัณ ฑิ ต ร่ ว มกัน
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การจั ด การระบบเผยแพร่ กิ จ กรรมโครงการ
เผยแพร่ ผลกระทบ และเผยแพร่ ส่ว นของการยกระดั บ
วิชาการ
ส่วนหนึงของระบบงานวิชาการทีต้ องมี และต้ อง
มีทักษะในการทํางานด้ วย ไม่ ว่างานวิชาการประเภทใด
คือ กิจกรรมสือสารสังคม การสือสารผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ต่อสังคมในวงกว้ าง แตกต่างจากการสือสารผลงาน
วิชาการพืนฐาน คุณค่าของผลงานแตกต่างกัน ต้ องการ
ทักษะในการสือสารแตกต่างกัน
ไม่ ว่ า ผลงานวิ ช าการประเภทใด หน่ ว ยงาน
วิ ชาการไทยยังสือสารต่ อสังคมได้ ไม่ ดี สือสารได้ ไม่ ลึก
และไม่เชือมโยงเข้ าสู่ชีวิตจริ งของผู้คน ทําให้ สงั คมไทยไม่
ค่ อ ยเห็ น คุ ณค่ า ของงานวิ ช าการอย่ า งแท้ จริ ง ผลงาน
วิชาการสายรั บใช้ สังคม นอกจากมี ผลกระทบต่อสังคม/
เศรษฐกิจแล้ ว ยังมีส่วนยกระดับความรู้ ทางวิ ชาการด้ วย
จึงต้ องมีการเผยแพร่ในแวดวงวิชาการด้ วย
การจัดการเพือให้ คณ
ุ แก่เจ้ าของผลงาน
การจัดระบบเข้ าสู่ตําแหน่งวิชาการ ด้ วยผลงาน
วิ ช าการสายรั บ ใช้ สั ง คม ตามหั ว ข้ อของบทความนี
เป็ นเป้ าหมายหลักของบทความนี แต่ การที จะบรรลุผล
ของการเข้ าสู่ตําแหน่งวิ ชาการ จะต้ องมีการดํ า เนิน การ
อย่างครอบคลุมรอบด้ านอย่างเป็ นระบบ ตามทีรวบรวม
มาเสนอในบทความนี แต่ บทความนี ไม่ มี ทางครบถ้ ว น
เมือดําเนินการไป ก็จะพบประเด็นอืน ๆ ทีตอนแรกยังนึก
ไม่ถงึ ผมทํานายว่า จะต้ องใช้ เวลาดําเนินการอย่างจริ งจัง
และเป็ นระบบอย่างน้ อย 10 ปี ระบบนีจึงจะเข้ มแข็ง และ
มีรูปแบบทีชัดเจน
คุณประโยชน์ ข องผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สัง คม
ต่อเจ้ าของผลงาน ไม่ได้ มีแค่การนําไปสู่ตําแหน่งวิชาการ
เท่านัน แต่ยังนําไปสูค่ วามยอมรับนับถือหลากหลายด้ าน
ในแวดวงสังคม/เศรษฐกิจ และแวดวงวิชาการ
การจัดการโดยตรงเพือให้ ผลงานวิชาการสายรับ
ใช้ สังคม นํ าไปสู่การเลื อนตํ าแหน่ งวิ ชาการได้ สถาบั น
เจ้ าของเรื องต้ องจั ด การพั ฒ นา reader ของผลงาน
ให้ เ ข้ าใจว่ า เกณฑ์ ในการพิ จารณาเป็ นอย่ า งไร ต้ อ งไม่
ส่งผลงานไปให้ reader ทีคุ้นเคยยึดมันอยู่กับวัฒนธรรม
วิ ช าการสายนานาชาติ ตั ด สิ น ด้ วยเกณฑ์ ข องตนเอง
reader กลุ่มนี ต้ องช่ วยกันพัฒนาเกณฑ์ ความเป็ นเลิศ

ของวิ ชาการสาย knowledge utilization / knowledge
translation ซึงเป็ นธรรมชาติ ของงานวิ ชาการสายรั บใช้
สัง คม ไม่ ใ ช่ ใ ช้ เกณฑ์ ค วามเป็ นเลิ ศ ของวิ ช าการสาย
knowledge discovery / knowledge creation ซึงเป็ น
ธรรมชาติ ของงานวิ ชาการสายนานาชาติ เนื องจากงาน
วิชาการสายรับใช้ สงั คมเกือบทังหมดเป็ นงานสหวิทยาการ
และต้ องร่ ว มมื อกั นทํ างานเป็ นที มใหญ่ วิ ธี ก ารจัด การ
แบ่ ง ปั นความเป็ นเจ้ าของผลงานจึ ง มี ค วามสํ า คั ญยิ ง
วิธี การคิ ดร้ อยละของการมี ส่วนร่ วมจึงเป็ นอุปสรรคเป็ น
แรงต้ านต่ อการร่ วมที มกั นทํ างาน จึงต้ องมี วิ ธี การใหม่
ในการคิดนําหนักผลงาน จากงานวิชาการสายรับใช้ สงั คม
ผมขอเสนอวิ ธี การ “ร่ วมกั นทํ างาน แยกกั น
ตีความ” คื อ ในผลงานชิ นเดียวกันมีการรายงานตีพิ มพ์
ทางวิ ชาการหลายฉบั บแต่ ละฉบั บมี การตี ค วามวิ ธี การ
ประยุกต์ ใ ช้ ความรู้ ที เน้ นหนักตามบทบาทของผู้ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ชื อแรก เวลาประเมิ นผลกระทบของโครงการ
ผู้ร่ วมงานทุ กคนได้ ผลงานเต็ ม ที เท่ ากั น หมด (ไม่ แบ่ ง )
ส่ ว นการประเมิ น ด้ านคํ าอธิ บายหรื อตี ความการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ ผลงานเป็ นของผู้ เขี ย นท่ า นแรก
เรื องทํ านองนี มีความซับซ้ อนต้ องมีการปรึ กษาหารื อกัน
และทดลองดําเนินการ การพัฒนาเกณฑ์ ความเป็ นเลิศ
สายใหม่ นี ควรทํ า ร่ ว มกั น หลาย ๆ สถาบั น หรื อ เป็ น
กิจกรรมระดับประเทศ โดยทีแต่ละสถาบันเลือกแนวทางที
จําเพาะของตนเองได้ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นกติกาเดียวกันทัง
ประเทศจะเห็นว่า การจัดการ/จัดระบบ ภายในหน่วยงาน
นัน หลายเรื องต้ องร่ วมมือกันหลายหน่วยงาน หรื อควรมี
หน่วยงานกลางระดับประเทศ ทําหน้ าทีประสานงาน

ระบบการเผยแพร่ ผลงานวิจัยรับใช้ สังคม

กล่ า วได้ ว่ า ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ร ะบบการ
เผยแพร่ ผลงานวิจัยรับใช้ สงั คมและระบบนีจะเอือต่อการ
นําผลงานวิ ชาการชนิดนีไปอ้ างอิงเพือการเข้ าสู่ตําแหน่ ง
วิชาการหรื อเพือผลประโยชน์ อย่างอืนของเจ้ าของผลงาน
ทังเจ้ าของทีเป็ นบุคคล/นักวิ จัย/กลุ่มวิจัย สถาบัน และที
เป็ นแหล่งทุนสนับสนุน การเผยแพร่ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม มี เป้ าหมาย 2 อย่ าง ที ให้ นํ าหนักเท่ ากัน คื อเพื อ
ส่งเสริ มการนําไปใช้ ประโยชน์ กับเพือเปิ ดโอกาสให้ มีการ
นําไปต่อยอดทางวิชาการ
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ระบบงานวิ ชาการสายรั บใช้ สังคม (ไทย) เน้ น
การนําความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ เพือผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศไทย ส่วนระบบงานวิชาการสายนานาชาติเน้ นการ
สร้ างความรู้ ใหม่ออกเผื อแผ่และต่ อยอดความรู้ ของโลก
ระบบงานวิ ชาการสายนานาชาติ จึงเน้ นผลงานตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิ ชาการนานาชาติ ส่วนระบบงานวิชาการสายรั บ
ใช้ สัง คม (ไทย) จึ งควรเผยแพร่ แ ก่ สัง คมไทยเป็ นหลัก
เราจึงควรมีวารสารวิชาการประเภทนีขึนเองภายในประเทศ
และตีพิมพ์เป็ นภาษาไทยโดยมีหลักการสําคัญ คือ ในการ
เผยแพร่ นันหากเผยแพร่ ในวารสารวิชาการต้ องมี ส่วนที
นําเสนอโดยใช้ ภาษาธรรมดาไม่ใช่ภาษาวิชาการเพือให้ คน
ทัวไปอ่านเข้ าใจได้
ตั ว อย่ า งของวารสารแนวที มี ส่ ว นที ใช้ ภาษา
ธรรมดา คื อ PLOS Biology ดั ง ตั ว อย่ า งรายงาน
ผลการวิจัยเรื อง A Positive Feedback Loop Involving
Gcm1 and Fzd5 Directs Chorionic Branching
Morphogenesis in the Placenta ซึ งอ่ า นได้ ที http
://www.plosbiology.org/article /info%3Adoi
2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001536;jsessionid=A45
FD98AF15301636A21349DB9EC85C8 จะเห็นว่าส่วน
ทีใช้ ภาษาทีคนทัวไปอ่านรู้เรืองคือ Author Summary
ผมขอเสนอว่ าในกองจัด การวารสารวิ ชาการ
รับใช้ สงั คมของไทยควรมีเจ้ าหน้ าทีทีฝึ กทักษะการเขียน
สรุ ปงานวิชาการให้ เป็ นภาษาทีคนทัวไปอ่านเข้ าใจง่าย
ทํ า หน้ าที เขี ย นส่ ว นที เป็ นรายงานต่ อ บุ ค คลทั วไป
ตัว อย่ างของคนทีเขีย นแบบนีได้ มีอ ยู่ที นิต ยสาร Time,
Newsweek เป็ นต้ น
อีกตัวอย่างหนึงของการเขียนสรุ ปผลงานวิจัย
ยาก ๆ ให้ คนทัวไปอ่านรู้ เรื องอยู่ทีเว็บไซต์ ของ NIH ของ
สหรัฐ อเมริ กา (www.nih.gov) ดัง ตัวอย่ างการสือสาร
สังคมเรื องการค้ นพบทีจะนํา ไปสู่การป้องกันโรคสมอง
เสื อม ที http://www.nih.gov /news /health/
apr2013/nimh-25.htm ผมอ่ า นเรื องนี แล้ ว คิ ด ว่ า ยั ง
เขี ย นอ่ า นง่ า ยสู้นั ก เขี ย นของ Time และ Newsweek
ไม่ได้ มีประเด็นรายละเอียดเกียวกับวารสารวิชาการเพือ
เผยแพร่ผลงานวิจยั สายรับใช้ สงั คมหลากหลาย ประเด็น
ที ควรปรึ ก ษาหารื อ และดํ า เนิ น การร่ ว มกั น ในระดั บ
ประเทศ เช่น ควรจัดระบบของวารสารวิชาการอย่างไร

ระบบทีไม่ควรใช้ คือ วารสารประจําสถาบันกับวารสาร
ประจําสาขาวิ ชา เพราะวิช าการรับใช้ สงั คมมีธรรมชาติ
เป็ นสหสาขาวิ ช า ผมคิ ด ว่ า ควรจํ า แนกตามกลุ่ม ผู้ ใช้
ประโยชน์ เช่ น วารสารอุต สาหกรรมโรงงาน วารสาร
อุ ต สาหกรรมบริ ก าร วารสารอุ ต สาหกรรมเกษตร
วารสารระบบนิเวศ วารสารการจัดการความรู้ เป็ นต้ น

ระบบการเรี ยนการสอนที เชือมโยงกับชุมชน
หรือสังคม

การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องเน้ นทีการเรี ยนแบบลง
มือทํา (learning by doing) และคิด ทีเรี ยกว่า active
learning รู ป แบบหนึ งของการเรี ย นรู้ แบบนี คื อ PBL
(Project-Based Learning) ทีนักเรียน/นักศึกษา เรี ยนแบบ
ทํากิจกรรมโครงงานเป็ นทีมซึงก็คือ ทํางาน นันเอง
หากโครงงานเป็ นการทํ า งานจริ ง ในชุม ชน/
สังคมและโจทย์ ของชินงานเป็ นโจทย์ สําคัญต่อชีวิตของ
ผู้คนในชุมชน/สังคม ผลงานของโครงงาน จะเป็ นผลงาน
วิชาการสายรับใช้ สงั คมไปในตัว ดังกรณีนักเรี ยนชัน ม. 5
และ ม. 6 ของโรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ รั บทํ างาน HIA (Health
Inpact Assessment) โดยทุ น สนั บ สนุ น ของ สช.
(สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) ประเมิ นผล
กระทบต่ อ สุ ข ภาพต่ อ ประชาชนในพื นที ที จะมี ก าร
ดําเนินการโครงการขนาดใหญ่ ในพืนที อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (http://www.heal thstation.in.th
/action/viewvideo/1619/_/) ทีลุม่ นําบางปะกง (http://www.
roongaroon.ac.th/index.php?option=com
_content&view=article&id=416:-hia-&catid=45:2010-0111-08-21-16&Itemid=200) และพืนทีทํ าเหมืองทีจังหวัด
เลย (http://www.thia. in.th/welcome/article_read/254)
จะเห็นว่า นักเรี ยนชันมัธยมปลาย สามารถเรี ยนรู้ โดยการ
ทํางานวิชาการรับใช้ สงั คมในสภาพจริงได้
การเรี ยนรู้ ในระดับอุด มศึกษา จึง ควรปรั บให้
เป็ นการเรี ยนประยุกต์ ใช้ ความรู้ ในสภาพความเป็ นจริ งที
ซับซ้ อนอย่างนี โดยครู /อาจารย์ เปลียนไปทําหน้ าที โค้ ช/
คุณอํ า นวย (facilitator) ของการเรี ย นรู้ แบบลงมื อ ทํ า
ในพื นที จริ ง สถานการณ์ จริ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ งการหา
โจทย์ ทีเหมาะสมพร้ อมแหล่งสนับสนุน เพือให้ นักเรี ยน/
นัก ศึก ษาได้ เ รี ย นรู้ /ฝึ กฝน เพื อพั ฒนาทั ก ษะที ซั บซ้ อน
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ที เรี ยกว่ า ทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที 21 (วรพจน์ และอธิ ป ,
2554) ในสภาพของการเรี ยนรู้ แบบนี การเรี ยนกับการรับ
ใช้ ชมุ ชน/สังคม เป็ นสิงเดียวกัน การปลูกฝั งจิตสาธารณะ
หรื อความเป็ นพลเมื องดี บูรณาการอยู่ในกระบวนการ
ทํางานเพือการเรียนรู้นนเอง
ั

แยกตามประเภ ทของผลงาน การประชุ ม นี คว ร
ประสานงานโดยสถาบั น คลัง สมองของชาติ และจั ด
ร่วมกับภาคีหลายฝ่ าย
คณะกรรมการชี ทิ ศ ทาง ภาพรวมของการ
ดํ าเนิ น การจัด การการเปลี ยนแปลง โดยมี สถาบัน คลัง
สมองของชาติทําหน้ าทีเลขานุการกิจ ประชุมกันประมาณ
ปี ละ 2 ครัง
แต่ ง ตั งคณะอนุ ก รรมการตํ า แหน่ ง วิ ช าการ
สายรับใช้ สงั คมไทยของ อนุกรรมการ ก.พ.อ. ตําแหน่งวิชา
การคู่ขนานกับคณะอนุกรรมการตํ าแหน่งวิ ชาการชุดที มี
อยู่ ใ นปั จจุ บั น เรื องนี เป็ นอํ า นาจของ ก.พ.อ. (คณะ
กรรมการข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

การจัดการระดับประเทศ

เป็ นที น่ า ยิ น ดี ว่ า ก้ าวใหญ่ ข องการจั ด การ
ระดับประเทศได้ คืบหน้ าไปขันหนึงแล้ ว โดย ก.พ.อ. ได้ ออก
ประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์ และวิ ธี การพิ จารณา
แต่ ง ตั งบุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ ที 9) พ.ศ.
2556 ลงในราชกิ จ จานุ เ บกษา วั น ที 8 มี น าคม 2556
(http://personnel.cru.in.th/ personnel2012 ad
ministrator/fileslaws/laws_13_03_13_17_19_04.pdf)
แต่นนยั
ั งเป็ นเพียงก้ าวแรก คือ การออกกฎหมาย แต่ยังมี
ขันตอนสําคัญอีกหลายขันตอน ทีจะนําไปสู่การสถาปนา
วัฒนธรรมวิ ชาการสายรั บใช้ สงั คมขึนในสังคมไทยอย่าง
มันคงและเหมาะสม
นันคื อ จะต้ องมี ก ารจัด การการเปลียนแปลง
(change management) เพื อพั ฒ นาระบบ และ
วัฒ นธรรมวิ ช าการสายรั บ ใช้ สัง คมอย่ า งมันคงขึ นใน
สัง คมไทย นํ า ไปสู่ก ารทํ า ประโยชน์ ใ ห้ แก่ สัง คมและ
เศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างแท้ จริ ง แผนยุทธศาสตร์
ทัง 6 ข้ อ ทีระบุไว้ ในบทความนี คือกลไกของการจัดการ
การเปลียนแปลงดัง กล่า ว โดยทีควรมี ก ลไกระดับชาติ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ 5 ข้ อแรก
นอกเหนื อจากกลไกระดับ ชาติ ตามที ระบุใ น
ยุ ท ธศาสตร์ 5 ข้ อแรกแล้ ว ควรดํ า เนิ น การกลไก
ระดับชาติอีกอย่างน้ อย 4 กลไก คือ
โครงการพัฒ นาวิ ชาการสายรั บ ใช้ สงั คมไทย
ดําเนิ นการโดยสถาบัน คลัง สมองของชาติ สนับสนุน
งบ ประม าณโด ย สํ า นั ก ง าน คณะ กรรม กา รกา ร
อุดมศึกษา (สกอ.) งบประมาณปี ละ 30 ล้ านบาท เป็ น
เวลา 10 ปี ทํ า หน้ า ที ประสานงานกับ ฝ่ ายต่ า ง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์ 5 ข้ อแรก
การประชุมวิชาการระดับ ประเทศของผลงาน
วิ ช าการสายรั บ ใช้ สั ง คมไทย เป็ นการประชุ ม รายปี

สรุป
ผลงานวิ ช าการสายรั บ ใช้ สัง คม ไม่ ใ ช่ ง าน
วิชาการชันสองเป็ นผลงานที มีคุณค่า ต่อสังคม และต่ อ
วงการวิ ช าการไทย แต่ เ ป็ นผลงานที มี จุ ด เน้ นที การ
ประยุ ก ต์ ใช้ ความรู้ (knowledge application /
utilization / translation) ในสถานการณ์ ทีจําเพาะของ
สังคมไทย แตกต่างจากผลงานวิชาการสายนานาชาติ ที
เน้ น การค้ น หาความรู้ ใหม่ (knowledge discovery /
creation) ทีมีความเป็ นสากลจึงต้ องมีการพัฒนาระบบ
การจัด การ และพั ฒ นาวั ฒ นธรรมวิ ช าการสายรั บ ใช้
สัง คม ขึ นในประเทศไทย โดยผมเสนอเวลาในการ
ทํ า งานพั ฒ นานี 10 ปี พั ฒ นา 6 องค์ ป ระกอบของ
ยุทธศาสตร์ ไปพร้ อม ๆ กัน
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