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▲ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารอาวุโส

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

 www.LED-SmartCoN.Org 

(ECTI-Telecom & IEEE ComSoc Thailand) 
จากการซื้อสู่การเริ่มวิจัยและพัฒนา 

ระบบโทรคมนาคมไทยเริ่มแรกท่ี พ.ศ.2418 กับอดีตระบบ

โทรเลขสูก่ารเริม่โทรศพัท์ (บ้าน) พ.ศ.2424 ตามด้วยการส่ือสารไร้สาย 

ทางแสง ดาวเทียม ใต้น�้า จนมาถึงยุคอินเทอร์เน็ต โดยทุกระบบของ

เมืองไทยดังว่าเริ่มมากับการ “ซื้อ” เป็นหลัก กระทั่งเกิดแนวทางการ

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมวิจัยเพื่อพึ่งพาตนเองได้บ้างผ่านการ

สนับสนุนของหลายหน่วยงานมาอย่างยาวนาน ทั้ง วช. สกว.* จนมา

ต่อ กทช. หรือ กสทช. ในปัจจุบัน** ทว่าการยืนบนขาตนเองใน 

สาขานี้เห็นทียังคงยากเข็ญยิ่งนัก 

จริงหรือ … ที่ใดมีงบที่นั่นเกิดผู้เชี่ยวชาญ ? 

อดีตผู้อ�านวยการ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

ศ.ดร.สวสัดิ ์ตนัตระรตัน์ เคยกล่าวไว้ท�านองว่า … ระบบโทรคมนาคม

ต้องมีหลายส่วนงานมากมาท�างานร่วมกัน ต่างจากหัวข้อวิจัยเดี่ยว 

อื่น ๆ ซึ่งขยายความได้ดั่ง ... โครงการโทรคมนาคมต้องประกอบเป็น

ระบบ มีอย่างน้อยถึงเจ็ดส่วนงานที่แตกต่าง (7 OSI layers) ต้องมา

เข้าขาท�าร่วมกัน (synchronization) ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือและคนท�า

เองด้วย จึงเป็นความท้าทายกับประเทศก�าลังพัฒนาท่ีทุกปัจจัย 

หลักขาดแคลน ทั้ง 1) ก�ำลังคน 2) วิทยำกำร 3) งบประมำณและ  

4) นโยบำยสนับสนุน ท�าให้ที่ผ่านมาการรวมกลุ่มในเมืองไทยต้อง 

เร่งสร้าง โครงการจนได้รับบทเรียนมากกับสาขาโทรคมนาคมใน 

รูปแบบต่างกันไป หากมีสิ่งเหมือนกันก็ตรงที่การจบงานลงไม่สู้ดีนัก

ทุกหัวข้อ เรื่อง ดังตัวอย่าง 

(พ.ศ.2545) โครงกำรวิจัยระบบโทรคมนำคมเพื่อโทรศัพท์

เคลื่อนที่ยุคที่สำม (3G) อันเป็นโครงการเชิงระบบงานแรกของ 

เก้าสถาบัน กว่ายี่สิบนักวิจัยพร้อมด้วยผู้ช่วยอีกจ�านวนมาก ได้ 

กลายเป็นโครงการต้นแบบประสบการณ์ให้ได้ศกึษากันต่อมา แต่มใิช่

ด้านเทคโนโลยีที่ส�าเร็จ หากเป็นการบริหารคนท�างานและทีมวิจัย

(พ.ศ.2547) อำกำศยำนไร้คนขับ (UAV) ของ สกว.ร่วมกับ

หน่วยงานความมั่นคง เปิดโครงการผ่านวันแรกที่ย้ิมแย้มแต่วันที่ 

รายงานปิดโครงการห่างนานถึงสิบปีถัดมา พร้อมเสียงวิพากษ์ทั้ง 

นักวิจัยรับงานซ้อนโครงการอื่นและมีชื่อร่วมแต่มิได้เกี่ยวข้องลงมือ 

เป็นต้น เป็นที่น่าเห็นใจทีมงานบริหารโครงการเป็นอย่างยิ่ง แม้มี

ตัวอย่างจากโครงการรุ่นพี่ 3G ก่อนหน้าให้ได้ศึกษาแล้วก็ตาม กลาย

เป็นสิบปีที่ทั้งทรหดไปจรดทรมานของผู้ดูแลงาน 

(พ.ศ.2555) ดิจิทัลทีวี  จากคาดการณ์ตลาดที่สุดโต่ง 

นักวิชาการวิศวกรรมสื่อสารก็ย้ายสาขามารับงานพรึบพรับทั้งที่

ปรึกษาเทคนิค การจัดประชุมวิชาการ หรือเพียงการรวมประวัติอดีต

พัฒนาการกับงบหลักล้านก็กระหึ่ม นายหน้าวิชาการเกณฑ์กลุ่ม

ระบบโทรคมนาคม

(ล้มแล้วลุก) อีกครั้ง

* ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช) ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว)
** อดีต - คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช) : : ปัจจุบัน - ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช)
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▲ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ 
เมธีวิจัยอาวุโสและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (2554)

บุคลากรและแหล่งข้อมูลบูมตาม แต่ในท่ีสุดการรวมตัวเพียงชั่ววูบก็

สงบเงียบตามการจัดงบที่จบลงตามกระแส คดีฟ้องร้องของฟาก

อุตสาหกรรม

สื่อก็ตามมาพร้อมเสียงบ่นขาดทุนระเนระนาด วิศวกรดิจิทัล

ทีวีที่เคยมาออกส่ือเสนอหลายโครงการทยอยเลือนหาย มุมหลักของ

ความเห็นที่ส�ารวจจากผู้ปฏิบัติ หัวหน้าโครงการ มุมของผู้ประเมิน

โครงการ ได้แกนหลกัของอุปสรรคส่วนใหญ่มาเหมอืนกันที่มิใช่ความ

ยากของวิทยาการ งบประมาณไม่พอ หรือขาดนโยบายสนับสนุน … 

หากยังคงเป็นเรื่องของ “คนกับทีม” โดยเกือบสมบูรณ์ที่มีใจไกลจาก

โจทย์วิชาการหรือวิจัยเหล่านั้นอย่างแท้จริง 

ภาพอดีตประสบการณ์จากสามผู้คร�่าวงการ 

สอดคล้องกับหลายความเห็นของปรมาจารย์ด้านวิศวกรรม

การสื่อสารโทรคมนาคมแถวหน้าของเมืองไทยอันท�าให้เห็นภาพพอ

ท�าเนา เช่น รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม วิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำรอำวุโส 

หน่ึงในผูร่้วมบกุเบกิวงกำรวศิวกรรมไฟฟ้ำยคุใหม่ กล่าวในงานฉลอง 

125 ปี สมาคมสถาบนัวิศวกรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ (IEEE) ว่า “เรา

ถางหญ้าถางพงสร้างทางให้คนรุน่หลงั บาดแผลเตม็ตัว คนรุน่หลัง

ท่ีเดินตามมากลับบอกว่าเราเดินไม่ฉลาด” ส่วน ศ.ดร.โมไนย  

ไกรฤกษ์ เมธีวิจัยอำวุโสและนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ (2554) เปรย 

สองมุมที่น่าสนใจไว้ว่า … ทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันก็อยากเป็น 

เจ้าภาพ “บริหารผลงาน (KPI)” … อุปสรรคของการท�าโครงการวิจัย

ขนาดใหญ่จึงท�าให้ต้องบริหารคนร่วมงานมากเพิ่มเป็นพิเศษยิ่งยวด

ด้วย “แต่ก็ท�าให้ได้งานดี ๆ ออกมา (เมื่อส�าเร็จ)” เป็นมุมแลกกันที่

ต้องชัง่น�า้หนกัด้วยความประนปีระนอม เมือ่มตัีวอย่างดถีงึสามสีห่วัข้อ

ก่อนหน้า ความหวังใหม่ต่อมาจึงมีการเริ่มอีกโครงการโทรคมนาคม

แห่งอนาคตที่เตรียมภูมิคุ ้มกันไว้ พร้อมก่อนแล้วทั้ง “วิทยาการ  

งบประมาณและนโยบายสนับสนนุ” วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้าง “ก�าลงัคน 

คนสร้างทีม” สู่หัวข้องาน 

(พ.ศ.2558) กำรส่องสว่ำงข้อมูล (visible light communica-

tion: VLC) หรือเทคโนโลยีข้อมูลพ่วงไปในแสงส่องมาจากแอลอีดี ที่

ตั้งใจกันจะส่องสว่างโอกาสไปทั่วไทย แต่เมื่อได้เริ่มโครงการแสงนั้น

กลับพลันมืดลง ส่องโฟกัสงบประมาณที่ได้มาจากสาธารณะ สว่าง

เพื่อส่วนองค์กรตนเป็นหลักแทนการเดินตามวัตถุประสงค์สาธารณะ

กลาง แม้โครงการโทรคมฯ รุ่นพี่ก่อนหน้าที่หกล้มทั้ง UAV และ 3G 

ถูกยกมาเป็นอุทาหรณ์แบ่งปันในหมูน่กัวิชาการรุน่ใหม่ให้ได้ตระหนกั

เรื่องทีม ผลยังคงลงเอยที่ภาพเดียวกันต้ังแต่เริ่ม จึงเกิดหนี้วิชาการ

สาธารณะสะสมเพิ่มอีกหนึ่งระบบงานที่ต้องช่วยกัน “ตามเก็บงาน

ปัจจุบัน แก้ไขอดีตที่สูญเสีย และสร้างโอกาสใหม่ให้อนาคต” … 

เช่นเดิม เป็นภาพที่ไม่ต่างกันทั้งระบบใหญ่งบระดับร้อยล้าน (UAV) 

หรือกว่ายี่สิบล้าน (3G) จนมาถึงไม่กี่ล้าน (VLC) ที่ส่งรายงานเพื่อปิด 

โครงการได้ แต่ผลลึก ๆ คือเช่นเดียวกันอันแทนได้ด้วยประโยค 

สอนใจแบบเนือย ๆ ของ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อาวุโสของวงการ 

ว่า … ประเทศเรามปีระสบการณ์มากแล้ว ล้มเหลวมามากแล้วในการ

ท�างานเป็นทีม 

สังคมวิชาการและวิจัยไทยอย่าเพิ่งถอดใจ 

ยังมีอีกสองงานระบบสื่อสารยุคใหม่รอทีมประเทศไทยอยู ่

ข้างหน้าทัง้ “สรรพสิง่อนิเทอร์เนต็ (IoT) และการสือ่สารเชงิควอนตมั 

(quantum communication)” ชวนลุกขึน้แล้วถอดประสบการณ์มาร่วม

มอืกนัต่อแม้ยงัคงมอีปุสรรคจากทกุปัจจยั ฤ ทมีวอลเล่ย์บอลหญิงไทย

ควรได้เป็นตัวอย่างให้กับทีมวิชาการโทรคมนาคมว่า อย่างไรก็ยิ้ม ... 

ผ่านได้ก็ยิ้ม แม้จะล้มก็ยังคงยิ้ม แล้วก็ลุกขึ้นสู้กับหนทางข้างหน้า

อย่างเป็นทีม … ต่อไป


