เมธีวจิ ัยอาวุโสย้ํา !!! นักวิจัยไทยตองกลาเสี่ยงทําวิจัย
เสนทางของงานวิจัยไทยตองกลาคิด กลาเสี่ยง กลาทํา กลาที่จะผิดหวัง เพื่อสรางผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพใหกั บประเทศ เพราะความเจริ ญของประเทศจะเกิ ด ขึ้น ได จ ากการพัฒ นาองคค วามรูที่ ได
มาตรฐาน นักวิจัยจะตองสรางเครือขายใหมากขึ้นและสรางสรรคงานใหตรงกับนโยบายการพัฒนาของ
ชาติ
ศาสตราจารย ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล นัก วิทยาศาสตรดีเดนแหงประเทศไทย นักวิจัยดีเดน
แหงชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส (สกว.) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรยายในงาน
วัน นักวิจัย มก. ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ในโอกาสที่สถาบันวิจัย และพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กาวเขาสูปที่ 28 เรื่อ ง “ทิศทางการวิจัยและพัฒนา : ความทาทายและ
การปรับเปลี่ยน” วา การสร างงานวิจัยใหมีคุณภาพ เพราะจากการสํารวจขอมูลลาสุด ไมพบว า
มหาวิทยาลัยของไทยใดเลยที่ติดอัน ดับ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยวิจัยโลก แมวา ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยตางๆ ภาครัฐ และเอกชน จะมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยโดยใหงบประมาณ ใหรางวัลแก
งานวิจัยที่มีคุณประโยชนแกสังคมแลวก็ตาม แตปริมาณงานวิจยั ในระดับอุดมศึกษาไทยก็ยงั อยูใ นระดับ
นอยมากอยู จึงอยากใหทุก มหาวิทยาลัยมีศูนย Center Excellence ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานในสาขาวิชาตา งๆ พรอมใหคําปรึก ษา มีทีมผูชวยนัก วิจัยที่แอคทีฟ และมีนัก วิจัยชวยกันระดม
สมองตั้งโจทยวิจัยทีด่ ีมีคุณคาอันจะนําไปสูผลสรุปและงานวิจัยที่นําไปพัฒนาประเทศไดจริง สําหรับใน
สว นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรามี Center of Nano Technology ซึ่งเปน
หนวยงานที่นํานาโนเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับศาสตรสาขาตางๆ ทั้งสาขาเคมี ฟสกิ ส เกษตรศาสตรและ
ชีว วิ ทยา วั ส ดุ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด นวั ต กรรมที่ เ ป น ประโยชน ใ นทางธุ รกิ จ และ
อุตสาหกรรมในอนาคต “นาโน” เปนมาตรวัดทางวิทยาศาสตรที่เล็กที่สุด เทา ที่ตาของมนุษยจะ
มองเห็นไดผานเครื่องมือที่ประดิษฐขึ้น ซึ่งนาโนสามารถแยกไดเปน 2 สวนใหญๆ คือ Nano
Science คือการศึกษาควบคุมวัสดุในระดับ Nano Scale โดยผลผลิตที่ไดมาจะมีคุณสมบัตติ า ง
จากของตนแบบอยางสุดขั้ว และ Nano Technology คือ เทคโนโลยีที่เกีย่ วของกับการสราง
การสังเคราะห การใชสิ่งของ วัสดุภัณฑ หรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มีข นาดเล็ก มากเทียบเทา
กั บระดั บอนุ ภ าคของโมเลกุ ล หรื อ อะตอม
ซึ่ ง ทุ ก สิ่ ง รอบตั ว เราไม ว า จะเป น ข า วของเครื่ อ งใช
เครื่องนุงหม อาหารการกิน รวมไปถึงยารักษาโรคตาง ๆ ลวนแลวแตสามารถนําเทคโนโลยีนาโนมา
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ผลิตไดทั้งสิ้น นอกจากนั้น Center of Nano Technology ยังเปนศูนยสรา ง
ผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรนาโน และนาโนเทคโนโลยี มุงเนนกลุมวิจัยทางดา นคลัส เตอรนาโน
วัส ดุ (Nanostructured and Nanoporous Materials Cluster), คลัสเตอรนา
โนไบโอเทคโนโลยี (Nanobiotechnology Cluster) และคลัสเตอรนาโนอิเล็กทรอนิกส
(Nano-electronics Cluster) โดยมี ง านวิ จั ย หลั ก เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า
(Nanocatalyst Design) และตัวรองรับที่มีโครงสรา งระดับนาโนเมตร สํา หรับกระบวนการ
ผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม , การศึกษาโครงสรางคารบอนนาโนทิวบ (Carbon Nanotubes)
และปฏิกิริยา Bio/Organic Functionalization ของคารบอนนาโนทิวบ และการปรับปรุง
สมบัติ ทางเคมี และกายภาพคารบ อนนาโนทิว บ , การออกแบบและการศึ กษาสมบั ติทางโครงสร า ง
อิเล็กทรอนิกสของเซรามิกสอิเล็กทรอนิกสและพอลิเมอรอิเล็กทรอนิกส , และการศึกษาโครงสรางและ
อันตรกิริยาระหวางสารชีวโมเลกุลเพื่อออกแบบโมเลกุลยาและผลิตภัณฑเครือ่ งสําอาง
“สําหรับสิ่งที่สถาบันทางการศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐบาล จะตอง
ตระหนั กถึงก็คื อการจั ดมาตรฐานในการผลิ ตผลงานวิ จัย หาแนวทางเพื่ อ ที่ จะสรา งความรูใ หกั บ
นักวิจัยไทย
สงเสริมและสรา งความกาวหนาใหกับผูรู ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สรา งจิตสํานึก ให
นักวิจัยสนุกกับการสรางสรรคงานวิจัย และที่สําคัญคือนักวิจยั วันนี้จะตองไมกลัวความผิดพลาด ความ
ผิดหวัง และความลมเหลว” ศ.ดร.จํารัส กลาว
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