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สวัสดีครับ
ผม แอนดรูว์ กลาส จากบริตชิ เคานซิล ประเทศไทย
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ the ‘Conversations’ ซีรสี ก์ ารพูดคุย
ออนไลน์กบั บุคคลมากความสามารถทีเ่ ราทางานด้วยทัวประเทศไทย
่
ทีม่ าแลกเปลีย่ นวิธกี ารรับมือกับความท้าทายและวิธกี า้ วผ่านช่วงเวลา
ยากลาบากในช่วงโควิด-19
วันนี้ เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ ‘สถาบันอุดมศึกษาและงานวิจยั ใน
โลกหลังโควิด’
โควิด-19 ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทัง้ ในสหราชอาณาจักร ในประเทศ
ไทย และทัวโลก
่
ต่างต้องต่อสูก้ บั ความท้าทายในหลายมิติ ซึง่ ส่งผล
สาคัญต่อความอยู่รอดและความยังยื
่ นของสถาบัน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม หรือ อว.
มีบทบาทสาคัญในการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในการวางกล
ยุทธ์รบั มือกับโควิด-19 เกิดโครงการสร้างอาชีพ ซึง่ สร้างตาแหน่ง
งานใหม่กว่า 10,000 ตาแหน่งในสถาบันวิจยั และหน่วยงานด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยมีงบประมาณจาก อว. กว่า 3,000 ล้านบาททีถ่ ูก
จัดสรรมาเพื่อรับมือโควิด-19 ในรูปแบบของเงินทุนสนับสนุนการวิจยั
และโครงการพัฒนาทักษะต่างๆ
วันนี้ ผมได้รบั เกียรติจาก ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรี ย์ รัฐมนตรี กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และเพื่อนร่วมงานของ
ผม คุณอลิสนั แบเร็ต ผูอ้ านวยการฝ่ ายงานการศึกษาและสังคม
ประจาภูมภิ าคเอเชียตะวันออก มาร่วมพูดคุยกับเรา
เราจะคุยกันถึงประเด็นสาคัญ ความท้าทาย และโอกาสในอนาคต
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาและวิจยั ของไทยหลังช่วงโควิด-19 รวมถึง
ความร่วมมือในอนาคตระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร
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อะไรคือความท้าทายสาคัญจากโควิ ด-19 ที่คณ
ุ และกระทรวงฯ
ต้องรับมือ และตอนนี้ กระทรวงฯทาอะไรกับเรื่องนี้ ไปแล้วบ้าง

02.03 –
2.14

2.15 – 3.13

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

ตอนนี้ ทุกคนต่างตระหนักถึงผลกระทบจากโควิด-19 เรากาลังอยู่ใน
โลกทีม่ ชี ะตากรรมร่วมกัน เป็ นความท้าทายร่วมในระดับโลก ในนาม
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
เราตัดสินใจปิ ดมหาวิทยาลัยทุกแห่ง และพยายามปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนไปเป็ นออนไลน์ นี่คอื สิง่ แรกทีเ่ ราทาเพราะเราให้
ความสาคัญมากกับเรื่องความปลอดภัย

3.14 – 4.48

ขณะเดียวกัน เราก็พยายามผลักดันงานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุ นการทางานของรัฐบาล กระทรวงฯได้สร้างเครือข่ายกับ
โรงเรียนแพทย์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเชื่อมอุปสงค์อุปทานของ
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่องมือทางการแพทย์ต่า งๆ เช่ น อุ ป กรณ์ ชุ ด ตรวจ
ขนาดย่อม นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราทาในช่วงวิกฤติ
ตอนนี้เรากาลังพยายามเดินหน้าต่อ เราเข้าไปร่วมลงทุนกับภาคีเชิง
ยุทธศาสตร์หลายองค์กรทัวโลกเพื
่
่อพัฒนาวัคซีนโดยใช้วธิ กี าร
mRNA ซึง่ ขณะนี้กค
็ บื หน้าไปมากพอสมควร มีการนาไปทดสอบใน
หนูและลิงแล้ว โดยถือเป็ นวัคซีนแรกทีม่ กี ารนาไปทดสอบในลิง เรา
หวังว่าจะมีความคืบหน้าภายในอีก 4 สัปดาห์ ก่อนทีจ่ ะนาไปทดสอบ
กับมนุษย์ นี่เป็ นวิธกี ารรับมือวิกฤติภายใต้การทางานของกระทรวงฯ

4.49 – 5.27

Alison Barrett

คุณพูดถึงความสาคัญของการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน
วิ ชาการ ภาครัฐ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในช่วงทีผ่ ่านมา มีความร่วมมืออะไรเกิ ดขึ้นบ้างไหม และคุณ
มองอนาคตของความร่วมมือกับต่างประเทศของประเทศไทยไว้
อย่างไร

6.14 – 7.35

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

ผมได้แนะนาหลักการสาคัญ 2-3 ข้อทีค่ วรนามาประยุกต์กบั นโยบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจยั ภายใต้กระทรวงฯ
1.) ทางานร่วมกัน ภายใต้โมเดลความร่วมมือ 4 ฝ่ าย
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นโยบายและประเด็นวิจยั ส่วนใหญ่มกั ถูกกาหนดโดยรัฐบาล แต่ผมคิด
ว่าไม่ใช่แนวคิดทีเ่ หมาะนักสาหรับช่วงเวลานี้หรือแม้แต่หลังจากนี้
ต่อไป นี่คอื เหตุผลทีเ่ ราพูดถึงแนวคิดความร่วมมือ 4 ฝ่ าย ซึง่
ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ภาคีหลัก ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยและ
รัฐบาล 2) ภาคเอกชน 3) ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 4)
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในสาย
งานวิจยั เราทางานร่วมกับกองทุนนิวตันซึง่ เป็ นการทางานร่วมกัน
ระหว่างพันธมิตรทัง้ จากประเทศไทยและสหราชอาณาจักรซึง่ เป็ น
ประโยชน์อย่างมาก เรื่องนี้เป็ นเรื่องสาคัญ เพราะฉะนัน้ หลักการข้อ
แรกคือเราควรร่วมมือกันทางาน ภายใต้โมเดลความร่วมมือ 4 ฝ่ าย
7.36 – 8.42

2.) การให้น้าหนักกับนโยบายระดับภูมภ
ิ าค/

ระดับโลก

หลักการทีส่ องคือ เราไม่ควรมัวสนใจแต่กบั นโยบายระดับชาติ แต่ควร
ให้ความสาคัญกับนโยบายระดับภูมภิ าคเป็ นอย่างน้อย เรากาลังเผชิญ
กับความท้าทายระดับโลก เช่น ปั ญหาโลกร้อน และหลังโควิด-19 เรา
คงต้องเจอกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอีกมากมาย เช่นภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าทัวโลก
่
ปั ญหาเงินเฟ้ อขัน้ รุนแรง ซึง่ ไม่มปี ระเทศไหน
สามารถรับมือได้ดว้ ยตัวเอง นี่คอื เหตุผลทีน่ โยบายวิจยั ภายใต้
กระทรวงฯให้ความสาคัญกับประเด็นความท้าทายระดับโลก เช่น การ
รับมือทางเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 การเมืองภายหลังโควิด-19
และการหาวิธใี นการทางานร่วมกัน
8.43 – 9.50

ยกตัวอย่างเช่น ในบทความใหม่ของผม มีการเขียนถึงเรื่องนี้ไว้
ประเด็น

2-3

• กลไกการเติบโตใหม่ของประเทศไทยคือ เราต้องมุ่งหน้า
สูค่ วามยังยื
่ น ในช่วงก่อนวิกฤติ ผมได้แนะนาโมเดลบีซจี ี
แต่ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่น้ี เราไม่สามารถทาได้
ด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไป เราต้องการเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ นี่คอื กลไกการเติบโตในโจทย์
ด้านเศรษฐกิจ
•
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ขณะเดียวกัน เราน่าจะมาคิดกันว่าเราจะเปลีย่ นจาก
สังคมฉัน (Me society) ไปสูส่ งั คมเรา (We
society) ได้อย่างไร เราจะบ่มเพาะวัฒนธรรมการ
5

แบ่งปั นและการใส่ใจกันและกันให้เกิดขึน้ ในสังคมได้
อย่างไร เราต้องการงานวิจยั จานวนมากเพื่อปรับกรอบ
แนวคิดและพฤติกรรมของคน และหาวิธสี ร้าง
แพลตฟอร์มทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
9.51 –
10.20

เราไม่สามารถทามันได้ดว้ ยตัวคนเดียว เราต้องการ
1) ธรรมาภิบาลระหว่างประเทศ 2) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3)

การประสานระหว่างประเทศ
ในตอนนี้ ทุกคนต้องมีสว่ นในแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ ไม่ใช่
เฉพาะแค่แพลตฟอร์มระดับทัองถิน่ หรือแพลตฟอร์มภายในประเทศ
เหมือนในอดีตทีผ่ ่านมา
10.21 –
10.56

Alison Barrett

ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็ นแก่ นสาคัญของยุทธศาสตร์
การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของสหราชอาณาจัก ร สหราช
อาณาจักรเป็ นหนึ ง่ ในระบบการศึกษาอุดมศึกษาที ม่ ีความเป็ น
สากลสูงทีส่ ุดในโลก
คุณมองว่านโยบายการศึกษาสนับสนุนวิ สยั ทัศน์ ของการก้าว
ไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไร นโยบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลง
ไปมากน้ อยอย่างไร

10.56 –
12.27

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

มีประเด็นทีอ่ ยากแลกเปลีย่ นใน 2-3 มิติ
1) การเปลีย่ นแปลงของการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การเรียนรูต
้ ลอด

ชีวติ
ในอดีต กระทรวงฯจากัดบทบาทอยู่ทก่ี ารพัฒนาคนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
ซึ่งทาให้โ ฟกัสอยู่ท่ีนักศึกษาซึ่งถือเป็ นประชากร 2-3 ล้า นคนของ
ประเทศเท่านัน้
ปั จจุบนั เรากาลังเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางเทคโนโลยี
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม รวมถึงการเปลีย่ นแปลงจากโควิด-19 ทา
ให้เราต้องใส่ใจประชาชนทุกคนทีเ่ ป็ นเสาหลักของภาคแรงงานของ
ประเทศ ไม่ใช่แค่เฉพาะนักเรียนนักศึกษา ทุกวันนี้ ประชาชน 37
ล้านคนของประเทศไทยกาลังเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงและ
ความท้าทาย พวกเขาต้องหาวิธรี กั ษางานไว้ เราเลยมีแคมเปญ ทัง้
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แคมเปญอาชีพในอนาคต (Career for the future) การเพิม่
ทักษะใหม่ทจ่ี าเป็ น (Reskilling) การเสริมทักษะใหม่
(Upskilling) และเรียนรูท
้ กั ษะใหม่ (New skilling)
12.28 –
13.03

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็คล้ายๆกับอีกหลายประเทศทีก่ าลัง
เผชิญหน้ากับสังคมผูส้ งู อายุ คนไทยกว่า 11 ล้านคนมีอายุเกิน 60 ปี
เราเลยพยายามพัฒนาสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘การศึกษาสาหรับผูส้ งู อายุ
(Ageing education)’ เพือ่ เตรียมความพร้อมสูก
่ ารเป็ นผูส้ งู อายุ
อย่างมีคุณภาพ มิฉะนัน้ เราจะต้องเผชิญหน้ากับภาระทางสังคม
มากมายในอนาคตอันใกล้ทจ่ี ะถึง

13.04 –
14.00

ปั จจุบนั นโยบายการศึกษาใหม่เน้นไปทีเ่ รื่องของการศึกษาตลอดชีวติ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับอาชีพและการสร้างงาน การสร้างและพัฒนาทักษะ
แต่ทกั ษะอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ เราต้องปรับโฟกัสออกมาจากการ
มุ่งพัฒนาอุปทานแบบในอดีต สูก่ ารพัฒนาอุปสงค์ควบคู่ไปด้วย นี่คอื
เหตุผลทีเ่ ราทางานใกล้ชดิ กับภาคเอกชนและสถาบันต่างๆ เพื่อทา
ความเข้าใจความต้องการจากฝั ง่ อุปสงค์และกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัย
ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้

16.30 –
16.45

หลังโควิด-19 เราควรมาร่วมกับสร้างบทใหม่ของการพัฒนาเรื่องนี้
ร่วมกัน ไม่ใช่แค่ความร่วมมือระหว่าง 2-3 ประเทศเท่านัน้ แต่เป็ น
ความร่วมมือทัวโลก
่
โดยเฉพาะระดับภูมภิ าค เช่นในภูมภิ าค CLMV
หรือภูมภิ าคอาเซียน

16.46 –
17.08

Alison Barrett

เราเห็นความเปลีย่ นแปลงในฝัง่ มหาวิ ทยาลัยทีม่ ีการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ และโครงการสร้างหลักสูตรการศึกษา
ร่วม (Transnational Education) ต่างๆ อยากทราบว่า
ประเทศไทยมีนโยบายทีใ่ ห้ความสาคัญกับการขยายความ
ร่วมมือในประเด็นเหล่านี้ หรือไม่ อย่างไร

17.09 –
18.17

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

ในส่วนของการศึกษา เราต้องประเมินว่าโควิด-19 จะกินระยะ
เวลานานเท่าไหร่ เราเป็ นสัตว์สงั คม จาเป้ นต้องหาสมดุลทีเ่ หมาะสม
ระหว่างการเว้นระยะห่างทางสังคม กับการรวมกลุ่มทางสังคม
เครื่องมือออนไลน์นับเป็ นเครื่องมือสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการ
เรียนรู้ ผมคิดว่า การเรียนเกือบทัง้ หมดสามารถปรับไปเป็ นรูปแบบ
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ออนไลน์ได้ แต่เราต้องหาวิธกี ารเชื่อมโยงระหว่างออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพราะหลายสาขาวิชาก็ยงั จาเป็ นต้องอาศัยปฎิสมั พันธ์ทาง
สังคมอยู่ เรากาลังพยายามหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้ในการเรียน
รายวิชาและสาขาวิชาต่างๆ แต่จนถึงตอนนี้ การเรียนรูแ้ บบออนไลน์
ยังเป็ นแนวโน้มสาคัญ
18.21 –
19.07

การเรียนรูอ้ อนไลน์ไม่ใช่สาหรับนักเรียนเท่านัน้ แต่เปิ ดกว้างสาหรับ
คนทัวไปด้
่ วย เรากาลังคิดถึงการนาการเรียนรู้ 4 ทักษะสาคัญมาช่วย
ให้ประชาชนสามารถอยู่รอดในโลกภายหลังโควิด-19 โดย 4 ทักษะ
นัน้ ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ, ดิจทิ ลั , การเงิน และสังคม การเรียนรู้
ทัง้ 4 ทักษะนี้สามารถประยุกต์กบั การเรียนรูอ้ อนไลน์ ซึง่ ไม่ได้เป็ น
ประโยชน์แค่กบั นักเรียนนักศึกษาเท่านัน้ แต่ประชาชนทัวไปก็
่ ยงั ได้
ประโยชน์อกี ด้วย

19.08 –
19.34

ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ได้จากัดอยู่แค่เรื่องการเมืองหรือเรื่อง
วิชาการเท่านัน้ ประเด็นสาคัญทีส่ ุดคือการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ การ
สร้างคนทีม่ มี ุมมองหรือทักษะทีเ่ ป็ นสากลทาให้เราต้องทางานกับ
ประเทศต่างๆอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะกับสหราชอาณาจักร

20.50 –
21.23

Andrew Glass

มหาวิ ทยาลัยเคมบริ ดจ์ประกาศว่าในปี หน้ า ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
เป็ นต้นไป การเรียนการสอนจะถูกปรับเป็ นรูปแบบออนไลน์
ทัง้ หมด โดยนักเรียนจะมาเจอกันเวลาสอบ และอภิ ปรายกลุ่ม
คุณเห็นภาพแบบเดียวกันนี้ เกิ ดขึ้นทีป่ ระเทศไทยไหม หรือยัง
เร็วไปทีจ่ ะพูดถึง

21.24 –
23.23

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีจ่ ะปรับสูร่ ปู แบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ แต่หลายวิชาเรียนยังต้องอาศัยการฝึ กภาคปฏิบตั ิ ถ้ามองใน
แง่ความพร้อม มหาวิทยาลัยกลุ่มอื่นๆเช่นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นการ
ทางานเชิงพืน้ ทีย่ งั ไม่พร้อมทีจ่ ะปรับการเรียนการสอนเป็ นออนไลน์
ทัง้ นี้ ไม่ใช่ในมุมมหาวิทยาลัย แต่เป็ นในมุมความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ของนักศึกษา เช่นเรื่องอุปกรณ์ นักศึกษาหลายคนมาจาก
ครอบครัวยากจนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เนตได้ นี่เลย
เป็ นเหตุผลให้กระทรวงฯทางานกับบริษทั ชัน้ นาระดับโลกเพื่อวาง
โครงสร้างพืน้ ฐานในการเรียนรูอ้ อนไลน์ ซึง่ ต้องใช้เวลา 1-2 เดือน
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หลังจากนี้ หลายมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์การเรียนการสอน
ออนไลน์แล้ว แต่เรายังต้องแก้ปัญหาข้อจากัดทางกายภาพและ
ทางการเงินต่อไป
23.24 –
24.10

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่นมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ในเรื่องการเรียนออนไลน์ในอนาคตอันใกล้นับว่าเป็ นเรื่องสาคัญ
ปั จจุบนั เป็ นเวลาของการสร้างโลกาภิวฒ
ั น์ทางความรู้ ไม่ใช่แค่ทาง
เศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องคิดถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆในการ
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัย
ทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลกของสหราชอาณาจักร

24.11 –
26.00

Andrew Glass

คุณพูดถึงความต้องการในแง่การเปลีย่ นแนวคิ ดและพฤติ กรรม
ของคนหลังโควิ ด-19 มีงานวิ จยั อะไรทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็น
เหล่านี้ บ้างหรือไม่

25.0025.48

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

ตอนทีเ่ ราตัง้ กระทรวงฯใหม่ขน้ึ มา เราต้องไปไกลกว่าเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราต้องบูรณาการทุกศาสตร์เข้ามาอยู่
ด้วยกัน ทัง้ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โค
วิด-19 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายใหญ่หลวง เพราะมันไม่ใช่แค่
ระบบบริการสุขภาพใหม่ แต่เราต้องตัง้ โจทย์วจิ ยั ใหม่ทเ่ี รียกได้ว่าเป็ น
การปรับโฉมระบบบริการ เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
การแพทย์ให้ได้มาตรฐานระดับโลก ขณะเดียวกัน เราต้องต่อเชื่อมจุด
ต่างๆทีเ่ ราเห็นเป็ นช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างช่วงโควิด-19

25.49 –
26.19

ผมคิดว่าโควิด-19 เปลีย่ นแนวคิดและพฤติกรรมของคน นี่เลยเป็ น
เหตุผลทีโ่ จทย์วจิ ยั ต้องไปไกลกว่าเรื่องบริการสุขภาพ เรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราต้องคิดถึงวัฒนธรรมใหม่ในการใช้
ชีวติ การทางาน และการเรียนรู้

28.14 –
28.50

เป็ นเหตุผลทีผ่ มเขียนไว้ในหนังสือว่า โควิด-19 เป็ นพรทีแ่ ฝงตัวมา
กับวิกฤติ ถ้าไม่มโี ควิด เราจะไม่มโี อกาสในการสร้างโลกทีด่ กี ว่าเดิม
ตอนนี้เป็ นเวลาทีเ่ หมาะมากในการทางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์โลกที่
ดีขน้ึ ไม่ใช่แค่เฉพาะในสายการบริการสุขภาพหรือการแพทย์เท่านัน้
แต่เราต้องร่วมมือกัน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
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31.59 –
32.25

Alison Barrett

32.26 33.15

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

ความต้องการงานวิ จยั มักมีนัยยะเกีย่ วข้องกับการเงิ น
ภายใต้ความสาคัญเร่งด่วนหลายเรือ่ งทีต่ ้องการการวิ จยั เราจะ
มันใจได้
่
อย่างไรว่า ประเด็นสาคัญเร่งด่วนจะได้รบั เงิ นทุน
สนับสนุนเพือ่ ทาวิ จยั
มีสองส่วน
1.) เราพยายามเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ เช่น มูลค่าเงินวิจยั และ

พัฒนาทีค่ ดิ เป็ นสัดส่วนต่อจีดพี ี เมื่อ 5 ปี ทแ่ี ล้ว ประเทศไทยมีเงิน
สนับสนุนการวิจยั คิดเป็ น 0.49% ต่อจีดพี เี ท่านัน้ ปั จจุบนั เพิม่ เป็ น
1.1% แต่ถา้ เทียบกับสหราชอาณาจักรหรือกลุ่มประเทศโออีซด
ี ที ม่ี ี
ค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4% ของจีดพี ี เราก็ถอื ว่ายังค่อนข้างห่าง
33.16 –
35.36

2) ส่วนทีส่ องคือวิกฤติเผยให้เราเห็นถึงโอกาส

ทาให้เห็นว่างานวิจยั
เป็ นเรื่องสาคัญ ตอนนี้ ผมเปลี่ยนนโยบายว่ากระทรวงฯจะไม่ได้ให้
ความสาคัญเฉพาะการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมเท่านัน้ แต่เราต้อง
ขยายห่วงโซ่คุณค่าออกไปให้ครอบคลุมถึงเรื่องการผลิตด้วย ซึง่ ทาให้
งานวิจยั เชื่อมโยงกับความเป็ นจริงมากขึน้ ทีผ่ ่านมาโลกของงานวิจยั
กับโลกของภาคอุตสาหกรรมมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างกัน
ถ้ า เราน าเรื่ อ งความร่ ว มมื อ 4 ฝ่ ายมาจั บ กั บ เรื่ อ งนี้ จะเห็ น ว่ า
งบประมาณวิจยั กว่า 75% มาจากภาคเอกชน ซึ่งเป็ นเรื่องที่ดี แต่
การที่งบสนับสนุ นกระจุกตัวอยู่ใน 10 บริษทั ใหญ่ก็ยงั คงเป็ นปั ญหา
อยู่
หลังจากนี้ ในโจทย์การพัฒนาความร่วมมือ 4 ฝ่ าย เราต้องเปิ ดใจ
สาหรับงานวิจยั ลักษณะนี้ ไม่ใช่แค่จากัดอยู่แค่สว่ นทีเ่ ป็ นบทบาทของ
รัฐบาล เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจากัด ดังนัน้ งบประมาณส่วนนี้
ควรถูกนาไปใช้เพื่อกระตุน้ ให้ภาคเอกชน นักลงทุนต่างประเทศ
สถาบันวิจยั ระดับโลกเข้ามาร่วมกันแก้โจทย์ทส่ี ะท้อนถึงความท้าทาย
ระดับโลก (ไม่ใช่แค่ความท้าทายของประเทศไทย)

37.32 –
37.42

Andrew Glass

คุณพูดถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณคิ ดว่า
มหาวิ ทยาลัยในประเทศไทยตอบสนองกับเรือ่ งนี้ อย่างไร

40.08 – 41.
31

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

ปั จจุบนั เรามีการจ้างงานคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 แล้วกว่า
10,000 อัตรา และกาลังจะขยายเป็ น 15,000 อัตราในเร็วๆนี้ ซึง่
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ยังไม่พอ เราต้องการสร้างงานภายใต้กลไกของมหาวิทยาลัย โดยมี
นักศึกษากว่า 100,000 คน และนักศึกษาจบใหม่กว่า 200,000
คนเข้ามามีสว่ นร่วม มหาวิทยาลัยไม่ได้แค่จา้ งงานนักศึกษาเหล่านี้
แต่จะเข้ามาช่วยพัฒนาทักษะให้ เช่นทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะ
ด้านดิจทิ ลั นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราพยายามทาเพื่อตอบโจทย์ฝัง่ อุปสงค์และปรับ
ฝั ง่ อุปทาน เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้อยู่รอดต่อไปในอนาคต
41.32 –
41.50

Alison Barrett

ในบทความของคุณ คุณพูดถึงความสาคัญของการเติ บโตเพือ่
สิ ง่ ทีด่ ี (Growth for Good) มหาวิ ทยาลัยมีบทบาทสาคัญ
อย่างไรในการร่วมพัฒนาเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
เหล่านี้

41.51 –
42.36

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

ผมเชื่อมาตลอดว่า มหาวิทยาลัยเป็ นแนวหน้าในการสร้างการ
เปลีย่ นแปลง กลุ่มเป้ าหมายหลักกลุ่มแรกคือคนรุ่นใหม่ คือนักศึกษา
นี่คอื โอกาสของเราในการบ่มเพาะแนวคิดและทักษะทีถ่ ูกต้อง การให้
ความสาคัญกับทักษะอย่างเดียวไม่เพียงพอ โควิด-19 สอนเราว่าต้อง
เปลีย่ นกระบวนทัศน์การพัฒนาจากความเป็ นสมัยใหม่สกู่ ารสร้าง
ความยังยื
่ น

44.13 –
44.54

Alison Barrett

อี กเรือ่ งหนึ ่ง เกี ย่ วกับเป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยั ่งยืน คุณคิ ด
อย่างไรกับการที เ่ ราจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ มหาวิ ทยาลัย
ปรับโมเดล
ในช่วงทีผ่ ่านมา การจัดลาดับมหาวิ ทยาลัยในมิ ติของการพัฒนา
อย่างยั ่งยืน มีมหาวิ ทยาลัยไทย 39 แห่งติ ดอันดับ ซึง่ นับเป็ นวิ ธี
หนึ ง่ ทีก่ ระตุ้นให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งนี้ หรือคุณมีการ
ทางานผ่านกลไกอืน่ ด้วยอีกหรือไม่

44.55 –
46.57

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

มีกลยุทธ์ 2 แบบ แบบแรกคือการสร้างแรงจูงใจ แบบที่สองคือการ
สร้างแรงบันดาลใจ เราใช้ทงั ้ สองกลยุทธ์
เราสร้างแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยเห็นว่าสามารถทาได้มากกว่าที่
คิด
การจัดลาดับเป็ นวิธที ท่ี าให้เห็นภาพเป็ นรูปธรรม นี่คอื เหตุผลทีผ่ มชื่น
ชมการมีมาตรวัดใหม่ในการจัดลาดับ เช่นดัชนีความยังยื
่ น ตอนนี้ เรา
ต้องมองภาพรวมอย่างจริงจังเพื่อหาวิธเี ปลีย่ นกระบวนทัศน์การ
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พัฒนาสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยื
่ น นี่คอื เหตุผลทีผ่ มแนะนากรอบการ
พัฒนาโมเดลทางเศรษฐกิจแบบบีซจี ี ในฐานะกลไกการเติบโตใหม่ท่ี
จะช่วยสร้างโลกทีด่ ขี น้ึ และดูแลประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง ตอนนี้เรามีร่าง
แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจแบบบีซจี แี ล้ว กาลังอยู่ระหว่างการออกแบบ
ในส่วนของกลไกเพิม่ เติม ซึง่ ต้องคิดแยกส่วนจากการออกแบบ
แนวคิด ผมจะเชิญอาจารย์และนักศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ออกแบบกลไกนี้เพื่อทาให้มนั เกิดขึน้ จริง
47.2947.33

Andrew Glass

มีอะไรทีค่ ณ
ุ อยากแลกเปลีย่ นกับผู้ชมในวันนี้ อีกไหม

47.3448.26

ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์

เราอยู่ในโลกทีม่ ชี ะตาชีวติ ร่วมกัน ผมคิดว่าเราควรร่วมมือกันไม่ใช่แค่
เรื่องการศึกษาแต่เป็ นทุกมิติ นี่คอื สิง่ ทีผ่ มอยากแลกเปลีย่ น
ผมใช้เวลาส่วนหนึ่งจากช่วงทีต่ อ้ งทางานทีบ่ า้ นมาเขียนหนังสือ โลก
เปลีย่ น คนปรับ (‘World Changes, Humans Shift’) มีบาง
แนวคิดทีอ่ ยากแลกเปลีย่ น แต่หลักการสาคัญๆของบทความก็ได้
แลกเปลีย่ นกันไปแล้วในวันนี้

48.2749.22

Andrew Glass

ขอบคุณมากครับ
เราได้ฟังการสะท้อนคิด แนวคิด แผนการทางานทีย่ อดเยีย่ มและสร้าง
แรงบัน ดาลใจ เราได้ ฟั ง เกี่ย วกับ ความร่ ว มมือ ระหว่ า งประเทศ
ความสาคัญของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ งานวิจยั แบบสหวิทยาการ การ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ การเปลี่ยนกรอบแนวคิด การมองเห็นโอกาส
และนวัตกรรมจากวิกฤติ ความสาคัญและบทใหม่ข องการพัฒ นาสู่
ความเป็ นสากล
ขอบคุณมากครับทีม่ าร่วมแลกเปลีย่ นกับเราในวันนี้
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