10th Chiang Mai Creative City Development Committee Meeting
้ ่ 10
การประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ ครังที

Chiang Mai Creative City Development Committee Meeting and joint Seminar
with Thai-US Creative Partnership, with Mr. Charles Hayes, President of the
Research Triangle Regional Partnership (RTRP), as guest speaker.
Chiang Mai University (CMU), 3 March 2012, 1pm-4pm.
บันทึกการประชุมคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมก ับ Mr. Charles A. Hayes ประธานเขตวิจยั ไตรภาคี (Research Triangle Regional
Partnership: RTRP)
ณ ห ้องประชุมหม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ชัน้ 3 อาคารยุทธศาสตร ์ สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ ๒3 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
ผู เ้ ข้าร่วมประชุม Attendees
ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ
ดร.ธัญญานุ ภาพ อานันทนะ
คุณก ้องภู นิ มานันท ์
ดร.ภักดีกุล รัตนา
ดร.รักษ ์ พรหมปาลิต
คุณนิ พนธ ์ ลิ่มบุญสืบสาย
คุณเฉลิมชัย พิศิษฐวานิ ช
่
คุณสืบสกุล ชืนชม
คุณวิราชินี คําชมพู
คุณณัฐจักร ชํานิ ชลทิศ
คุณประสงค ์ นิ ลบรรจง
คุณวิศรุต วงศ ์อาษา (แทน)
คุณจุฑาพร (แทน)
คุณสุธิดา มหาวรรณ
คุณเสาวลักษณ์ พึ่งธรรม
คุณจิตรลดา มั่นชา (แทน)
้ กดากุล
คุณกฤษณะ ลิมศั
คุณพีรพงษ ์ ดวงเด่น (แทน)
รศ.ดร.ธีรพงศ ์ ธนสุทธิพิทก
ั ษ์
คุณวิบูลย ์ ฐานันดรสุข
คุณวรารักษ ์ ใจชืน้ (แทน)
คุณอลิน บริพน
ั ธ ์ (แทน)
คุณอุดม ชิดนายี
คุณเปรมฤดี ยามาดะ
คุณสันติ เหล่าพาณิ ชย ์กุล
คุณวีรพรรณ เพียรกุศล
คุณกรรณิ การ ์ เพชรแก ้ว
คุณวรัทยา ไชยลังกา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการศูนย ์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการศูนย ์นวัตกรรมและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน)รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนอร ์ท-เชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการศูนย ์นวัตกรรมวิจยั และพัฒนาผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร ์อีสเทอร ์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา
หัวหน้ากลุ่มงานข ้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
พนักงานวิเคราะห ์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการศูนย ์ส่งเสริมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ผูอ้ ํานวยการศูนย ์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนื อ (เชียงใหม่)
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายวิชาการ เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน) ผูอ้ ํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการประธานฝ่ ายวิเทศสัมพันธ ์ หอการค ้าจังหวัดเชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต ์แวร ์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่
ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนื อ
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจภูมิภาค IBM
นายแพทย ์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผูอ้ ํานวยการศูนย ์ส่งเสริมการลงทุนภาคที่ ๑
อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
นายกสมาคมผูผ
้ ลิตและส่งออกสินค ้าหัตถกรรมภาคเหนื อ
่
ประธานกรรมการบริษท
ั อิมแพค มีเดีย แอนด ์ คอมมิวนิ เคชัน
Piankusol Silk & Cotton Co., Ltd.
สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ ์ประชาชาติธรุ กิจและ FM 105.75
่
สื่อมวลชนจากสํานักข่าวเนชัน
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ลภัสรดา บัวคํา
คุณธนวันต ์ ชุมแสง
คุณวันดี ศรีพรหมทอง
คุณนิ รุทธ ์ชวิน อริยากุลโรจน์
คุณพิชชากานต ์ ช่วงชัย
คุณชุติมา ชัยรัตน์
คุณชวณัฐ นาพิศ
คุณชัปนะ ปิ่ นเงิน
คุณพิมพ ์วลัญช ์ กาบุญคํา้
คุณอัจฉรา สินธนาภรณ์
Harriet Foster
Mr. Paul Neville
Mr. Peter Penhall
Mr. Simon Robson
Ms. Annette Kunigagon
Dominic Andrey
Gary Orman

สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ ์ไทยนิ วส ์
สื่อมวลชนจาก สวท.เชียงใหม่
สื่อมวลชนจาก สทท.เชียงใหม่
สื่อมวลชนจาก สทท.เชียงใหม่
U.S. Consulate General
U.S. Consulate General
U.S. Consulate General
ทีมงานโครงการศีกษารวบรวมและจัดทําข ้อมูลเมืองเชียงใหม่ฯ CAMT
ทีมงานโครงการศีกษารวบรวมและจัดทําข ้อมูลเมืองเชียงใหม่ฯ CAMT
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนื อ
US Embassy, Thai-US Creative Partnership
Vice Consul, US Consulate General Chiang Mai
CNX Wood
Intropica Co., Ltd.
Eagle House, Proprietor
Transcend Academic
Genggwaa

Attachments
Presentation material by Mr. Venzky-Stalling and Mr. Richard Hayes.
English Executive Summary
Welcome remarks by the Chairman, Associate Professor Dr. Nat Vorayos
Mr. Venzky-Stalling asked all CMCC Development Committee Members to review the
minutes of the last meeting and submit comments by the end of next week.
Mr. Venzky-Venzky-Stalling provides updates on the many activities by Chiang Mai
Creative City Development Committee (i.e. its secretariat, members or volunteers) in
the past 6 months. Amongst the on-going initiatives are for example the Digital
Crafts project with the British Council, the Chiang Mai Design Awards, the TEDx
seminars, the preparation for the Northern Science Park by the TDCI, and the Smart
Cities Projects with IBM. Although momentum has increased and been sustained (the
initiative also attracted substantial attention), cooperation between stakeholders is
still an issue and local and national government policies, funding and commitment
have been must be strengthened and become more consistent. Other concerns are
the cancellation of a project by OSM1 that directly supported the Chiang Mai
Creative City initiative and the delays with the preparation of the application to join
the UNESCO Creative Cities network.
CMCC is not an entity but a voluntary networking platform and think tank. Mediumlong-term this is not sustainable and does not achieve the desired results. A more
2

institutional driven approach is needed. Chiang Mai has done well, but other cities
have made much more significant commitments across all stakeholder groups but
particularly government, delivering more tangible and transformational results. They
have set up foundations, institutions, and agencies which complemented a blend of
new events, regulations, cooperation efforts, policies, competitions, etc. Chiang Mai
Creative City is reaching the cross-roads and the city’s stakeholders will need to
decide whether to make this a uniting initiative and take it forward - and how (or
not).
Ajarn Pakdeekul from CAMT presented about the on-going preparation of the
application to join the UNESCO Creative City network. UNESCO has suspended
future applications (including Chiang Mai’s) until it has internally found a way
forward for its network. There have been many delays but it the project team aims to
complete the report in the near future.
Ajarn Nippon from North Chiang Mai University briefly updated the Committee
about the Chiang Mai IT Cluster Project that NCMU is working on together with the
Office of the Governor. Many of the Chiang Mai IT and software companies have
attended meetings. The objectives are to set up an association and to propose
projects to the government.
Dr. Tanyanuparb of the TDCI at CMU updated on the on-going preparations to
develop a science park in Northern Thailand. The intention is to include a Software/IT
Centre in this park.
The remainder of the meeting focussed on the presentation by Mr. Charles Hayes,
President of the Research Triangle Partnership in North Carolina. Mr. Hayes focussed
particularly on the cooperation between stakeholders, particularly universities and
the private sector, as well as the cluster development approach that the RTP
successfully pursued.

สรุปการประชุม
ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ประธานคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์)
กล่าวต ้อนรับคณะกรรมการและผูเ้ ข ้าร่วมประชุม
Mr. Martin Venzky-Stalling (เลขานุ การคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค ์)
้ ่ผ่านมา ภาพรวมกิจกรรมหลักที่ผ่านมาและความคืบหน้าของเชียงใหม่เมือง
รายงานการประชุมครังที
้
สร ้างสรรค ์ดังนี
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่
เชียงใหม่รว่ มกับเมืองต่างๆกว่าหนึ่ งร ้อยเมืองทัวโลกจั
ดงานอีเว ้นท ์ในสัปดาห ์ Global
Entrepreneurship ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Health or Medical Hub ยังต ้องการกลยุทธ ์ที่ชัดเจน
จัดสภากาแฟของเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์ ในหัวข ้อเรื่อง “ดนตรีในเชียงใหม่”
้ วม
จัดโครงการเพื่อหาทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ าท่
จัดงาน TEDxThapaeGate 2012 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒๕๕๕
เข ้าร่วมงาน Global Reading Day
เข ้าร่วมงาน “เปิ ดโอกาสสูค
่ วามสําเร็จ ก ้าวสูอ
่ าชีพในฝัน IT Career Day” และจัดแข่งขันตอบ
คําถามชิงรางวัลสําหรับนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 10-๑๑ กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัย
ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิ ดตัวศูนย ์การศึกษาศิลปะสําหรับเด็กแห่งใหม่ คือ โกดัง มีดี (Meedee Depot)
ผลักดันใหม้ ีการสร ้างอุทยานวิทยาศาสตร ์ภาคเหนื อ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นการสร ้างนิ คม
ของการทําวิจยั
่ นหนี่ งในกลยุทธ ์สําหรับพัฒนาเมืองเชียงใหม่
การสร ้างอุทยานซอฟท ์แวร ์ที่เชียงใหม่ ซีงเป็
จัดทํามุมหนังสือของเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์
จัดโครงการรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ๒๕๕๕
เข ้าร่วมประชุมกับประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในหัวข ้อ Smart Food and Smart Health
จัดโครงการ Chiang Mai Digital Crafts โดยความร่วมมือกับ British Council,
่
NOHMEX และผูเ้ ชียวชาญจากประเทศอั
งกฤษในการจัดทําเว็บไซต ์เพื่อประชาสัมพันธ ์
หัตถกรรมของเชียงใหม่โดยใช ้เทคโนโลยีดิจิตอล
แผนงานอื่นๆ เช่น โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต ้โปรแกรมอาสาสมัคร
ดูงานโดย US State Department เพื่อศึกษาดูงานเมืองสร ้างสรรค ์ประมาณ 3-4 เมือง,
จัดการประชุมวิทยาศาสตร ์และนวัตกรรม ฯลฯ

อนาคตและความท ้าทายของเชียงใหม่เมืองสร ้างสรรค ์ มีดงั นี ้
•

้
การนํ าเสนอกิจกรรมทังหมดโดยปราศจากงบประมาณสนั
บสนุ นจากรัฐบาล การตัดงบประมาณ
ในปลายปี 2011 ทําใหโ้ ครงการพิเศษถูกยกเลิกไปหนึ่ งโครงการ

•

่
การยื่นใบสมัครเข ้าร่วมเป็ นเครือข่ายเมืองสร ้างสรรค ์ของ UNESCO ล่าช ้าและถูกระงับชัวคราว
โปรแกรมสนับสนุ นเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ของประเทศไทยมีความล่าช ้า

•

่
เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นโปรแกรมเหมือนกันทัวโลก
รัฐบาลระดับท ้องถิ่นและ
ระดับชาติยงั คงมีสว่ นร่วมน้อย มีความจําเป็ นที่จะต ้องกําหนดองค ์กรหรือตัวแทนจากภาครัฐเพื่อ
รับผิดชอบด ้านเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์

ดร.ภักดีกุล รัตนา (อาจารย ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
•

รายงานความคืบหน้าโครงการศึกษารวบรวมและจัดทําข ้อมูลเมืองเชียงใหม่เพื่อสมัครเข ้ารับการ
ประเมินเป็ นเครือข่ายสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสร ้างสรรค ์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและ
้ า้ น โดยได ้รับการสนับสนุ นจากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
ศิลปะพืนบ
่ ่มดําเนิ นโครงการมาตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ การดําเนิ นการโครงการ
วัฒนธรรม ซึงเริ
้
ประกอบด ้วย ๓ ขันตอน
คือ
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้ า้ น
๑. ศึกษารวบรวมข ้อมูลที่เกี่ยวข ้องกับเมืองเชียงใหม่ ในด ้านหัตถกรรมและศิลปะพืนบ
้ ่สัมภาษณ์ ซึงได
่ ้ข ้อมูลมาแล ้วจํานวนมาก
โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข ้องและลงพืนที
้
้อมูล และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการด ้านหัตถกรรมและศิลปะ
๒. วิเคราะห ์เนื อหาข
้
่
พืนบา้ นของเมืองเชียงใหม่ ซึงพบอุ
ปสรรคคือคําจํากัดความของคําว่า Creative City
้ั
คําว่า City หมายถึงอะไร ถ ้าหมายถึงเชียงใหม่ทงหมดก็
คอ
่ นข ้างกว ้าง แต่ UNESCO
่
ใหค้ าํ จํากัดความค่อนข ้างจําเพาะว่าเป็ น City ทีเป็ น Urban จึงได ้ทําการปรึกษา
คณะกรรมการหลักในการพิจารณาในการจัดทําเอกสาร โดยมี ดร.มรว.นิ ตยา
อาภากร เป็ นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อใหไ้ ด ้ข ้อมูลที่เพียงพอ
๓. การวิเคราะห ์ข ้อมูล และการจัดทําใบสมัคร ข ้อมูลประกอบการสมัครและแผนพัฒนา
เมืองเชียงใหม่ จากการได ้นํ าเสนองานใหค้ ณะกรรมการตรวจรับงาน ได ้ข ้อสรุปว่าการ
่ น
้
ทํางานของคณะทํางานในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา ถือว่าเป็ นระยะเวลาทีสั
เกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองสร ้างสรรค ์อื่นๆในเครือข่าย เช่น เมืองมิยาซาว่า เมืองลี
่ ้เวลาในการศึกษาและรวบรวมข ้อมูลกว่า ๑๐ ปี ถึงจะเป็ นเมืองสร ้างสรรค ์ได ้
ยง ซึงใช
และข ้อมูลที่ได ้น่ าจะยังไม่เพียงพอในการนํ ามาจัดทําใบสมัครเพื่อเสนอเป็ นเมืองสร ้างสรรค ์
ฯ ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าควรจะใหท้ ีมงานจัดทําใบสมัครฉบับร่างเสนอใหค้ ณะกรรมการ
่ าจะส่งงานประมาณเดือนหน้า
การตรวจรับงานก่อน ซึงน่
คุณนิ พนธ ์ ลิ่มบุญสืบสาย) (ผู แ
้ ทนรองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร มหาวิทยาลัยนอร ์ทเชียงใหม่)
•

่ นการริเริ่มจากสํานัก
รายงานความคืบหน้าโครงการ Chiang Mai IT Cluster ซึงเป็
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใหม้ หาวิทยาลัยนอร ์ทดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดการความร่วมมือของ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในเชียงใหม่ โดยสร ้าง IT Cluster เชียงใหม่
้ ดโครงการในเดือนมีนาคม โดย KPI ของ
โครงการเริ่มเมื่อเดือนธันวาคมปี ที่แล ้วและสินสุ
่
้ 74 venders
โครงการคือ มีความร่วมมือหรือมีเครือข่ายกับ 50 vender ซึงขณะนี
มี
ในเครือข่าย

ดร ธัญญานุ ภาพ.อานันทนะ (ผู อ
้ ํานวยการศู นย ์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
•

รายงานความคืบหน้าเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร ์ภาคเหนื อ จากการผลักดันของรัฐบาลที่จะ
้ ทยานวิทยาศาสตร ์ในส่วนภูมิภาคขึน้ ๓ แห่ง คือ ภาคเหนื อ ภาค
ใหม้ ีการจัดตังอุ
่
่ จจุบน
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต ้ ซึงกระบวนการอนุ
มต
ั ินั้นเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ซึงปั
ั
่
ประเทศไทยมีอท
ุ ยานวิทยาศาสตร ์ทีกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว สําหรับคําจํากัดความของ
่ นสถานที่ที่เต็มไปด ้วยเครื่องมือ อุปกรณ์
อุทยานวิทยาศาสตร ์ คือ นิ คมวิจยั ซึงเป็
้
โครงสร ้างพืนฐาน
บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุ นผลักดัน ยกระดับภาคเอกชนในด ้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรมโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
นายปลอดประสพ สุรสั วดี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีได ้มา
่ ข
้
ประชุมที่เชียงใหม่ ซึงได
้ ้อสรุปว่าอุทยานวิทยาศาสตร ์ภาคเหนื อจะจัดตังโดยการนํ
าของ
่
้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมีความร่วมมืออย่างใกล ้ชิดกับมหาวิทยาลัยอืนๆ ในพืนที่ และมี
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สํานักงานหลักของอุทยานวิทยาศาสตร ์อยูท
่ ่มหาวิ
ี
ทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยาน
วิทยาศาสตร ์ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนํ าโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุทยาน
วิทยาศาสตร ์ภาคใต ้นํ าโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

สัมมนา “การพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจภู มิภาค” โดย Mr. Charles A. Hayes
(President & CEO of the Research Triangle Regional Partnership: RTRP)
Mr. Charles A. Hayes บรรยายในหัวข ้อ การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค : บทบาทของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนอุทยานการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดย Mr. Charles A. Hayes กล่าวว่าเขตวิจยั ไตรภาคี (Research Triangle Park :
RTP) เป็ นนวัตกรรมใหม่เกิดจากการที่มีวิสยั ทัศน์ถึงอนาคตและเป็ นความร่วมมือของหลายสถาบัน โดย
วิสยั ทัศน์ของเขตวิจยั ไตรภาคี คือ การเป็ นผูน้ ํ าในขีดความสามารถทางปัญญา ด ้านการศึกษา และ
ด ้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลผลิตและการเติบโตของเศรษฐกิจและนํ าไปสูค
่ ณ
ุ ภาพชีวิตที่เหนื อกว่าของ
้
้
่
พลเมือง โดยเขตวิจยั ไตรภาคีตงอยู
ั ใ่ นมลรัฐนอร ์ทแคโรไลนา มีพืนทีกว่า ๗,๐๐๐ เอเคอร ์ หรือกว่า
่
้
่
๒๐,๐๐๐ ไร่ เป็ นทีตังของบริษท
ั ทัวโลกกว่
า ๑๗๐ แห่ง มีพนักงานที่มีความรูกว่
้ า ๓๘,๐๐๐ คน โดย
๘๐% ของงานถือว่าเป็ นบริษท
ั ข ้ามชาติ
้ อว่าเป็ นแม่แบบในด ้านนวัตกรรม การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการนํ าไป
เขตวิจยั ไตรภาคีนีถื
่
ประยุกต ์ใช ้ทัวโลก ปัจจัยที่ทําใหเ้ ขตวิจยั ไตรภาคีประสบความสําเร็จ คือ มีความเข ้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ผู ้คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ดี เป็ นสถาบันที่มีความ
้
่
หลากหลายในด ้านความรู ้ โดยมีบุคลากรที่มีความรูสู้ งมาจากมาจากทังในส่
วนภูมิภาคและจากทัวโลก
้
่ื ยงด ้านงานวิจยั ถึง ๓ แห่งดว้ ยกัน คือ Duke
นอกจากนี ในเขตวิ
จยั ไตรภาคียงั มีมหาวิทยาลัยที่มีชอเสี
่ ละปี จะมี
University, The University of North Carolina และNC State University ซึงแต่
นักศึกษากว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน และจบการศึกษาปี ละ ๒๒,๐๐๐ คน
กลยุทธ ์ของเขตวิจยั ไตรภาคีท่ใช
ี ้ดําเนิ นการจะเน้นใน ๓ ด ้าน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ความร่วมมือ
ในส่วนภูมิภาค และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการประสานงานความมือกับ ๓ ฝ่ าย คือ
่ น
รัฐบาล เอกชน และการศึกษา โดยมีเป้ าหมายเพื่อใหเ้ กิดการพัฒนาอย่างยังยื
Mr. Charles A. Hayes ตอบข้อซ ักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู เ้ ข้าร่วมสัมมนา
•

คําถาม : เขตวิจยั ไตรภาคีมีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับงบประมาณ เนื่ องจากมีผค
ู ้ นและกลุม
่
อุตสาหกรรมมารวมกันมากมาย
่
คําตอบ : ไม่มีรป
ู แบบที่เป็ นทางการ ซึงหลายๆคนอาจจะมองว่
าเป็ นเรื่องที่ผิด แต่ทางกลุม
่
มองเห็นว่าควรฟังจากหลายๆด ้าน แล ้วควบคุมใหไ้ ปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใหม้ น
ั กระจัดกระจาย

•

คําถาม : เขตวิจยั ไตรภาคีได ้รับงบประมาณสนับสนุ นจากรัฐบาลหรือไม่ และปัจจัยสูค
่ วามสําเร็จ
ของเขตวิจยั ไตรภาคีคืออะไร
คําตอบ : เขตวิจยั ไตรภาคีได ้รับงบประมาณจากรัฐบาล โดยรัฐบาลมีการลงทุนในการสร ้าง
้ั
สาธารณู ปโภคต่างๆ ด ้านการสนับสนุ นมหาวิทยาลัย มีการใหผ้ ลประโยชน์ทางด ้านภาษี ทงจาก
่
รัฐบาลกลางและส่วนท ้องถิ่น และอะไรคือปัจจัยสําคัญที่สุดที่นํ ามาซึงความสํ
าเร็จ การทําในสิ่งที่
่
่
่
่
่
่
เหมือนคนอืนทําแต่ทาํ ใหด้ ีทีสุด หรือทําในสิงทีแตกต่างจากคนอืน ซึงคําตอบก็คือ ทําในสิ่งที่
้ นสิ่งใหม่ เป็ นนวัตกรรมซึงไม่
่ มี
แตกต่างไปเลย และตอนที่เริ่มต ้นทําเขตวิจยั ไตรภาคีนั้นเรื่องนี เป็
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่ ้ามาช่วยอย่างใหญ่หลวงแล ้ว IBM ยังมีสว่ นช่วยเหลือเป็ น
ใครทํามาก่อน นอกจากรัฐบาลทีเข
้
อย่างมาก จะเห็นได ้ว่าทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมอย่างมาก ทังภาครั
ฐบาล ภาคเอกชนและภาค
่
การศึกษาทีมีนักวิชาการ นักวิจยั เข ้ามาช่วยอย่างมาก
•

คําถาม : เขตวิจยั ไตรภาคีใช ้เวลานานแค่ไหนกว่าที่จะมีคนเข ้ามาร่วม
้ พืนที
้ ่ประมาณ
คําตอบ : ใช ้เวลาประมาณ ๖ ปี กว่าที่ IBM จะเข ้ามาร่วม โดยเขตที่ว่านี มี
่
่
่
๘,๐๐๐ เอเคอร ์ หรือ ๒๐,๐๐๐ กว่าไร่ ซึงเรามีหน้าทีสร ้างความมันใจให ้ผูล้ งทุนว่าเขตนี ้
เหมาะสมในการทําธุรกิจ และมีคนที่ถูกจ ้างงานในเขตนี ้กว่า ๕๐,๐๐๐ คน และ ๑ ล ้านคนใน
ภูมิภาค เพราะฉะนั้นถ ้ามีบริษท
ั เข ้ามาแล ้วอยูใ่ นเขตไม่ได ้ต ้องมีทางเลือกใหอ้ ยูใ่ นส่วนภูมิภาคได ้
้ ่
ตัวอย่างเช่น บริษท
ั Glaxo ที่มีสว่ นวิจยั อยูใ่ นเขตวิจยั ไตรภาคี แต่โรงงานหรือส่วนผลิตตังอยู
้ ่ใกล ้เคียง
ในพืนที

•

้ างไร
คําถาม : จัดการเขตวิจยั ไตรภาคีนีอย่
้ ่
คําตอบ : เขตวิจยั ไตรภาคีเป็ นองค ์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร มีรฐั บาลเข ้าช่วยเหลือ และขายพืนที

•

้
คําถาม : เงินที่เข ้ามาช่วยเหลือที่ทําใหเ้ กิดเขตวิจยั ไตรภาคีนีมาจากไหน
เพราะประเทศไทยคงจะ
เรียกร ้องงบประมาณจากรัฐบาลคงไม่มีให ้
้ วนใหญ่มาจากภาคเอกชน โดยรูปแบบที่ทําคือ พุ่งเข ้าชน ซึงอาจจะไม่
่
คําตอบ : กองทุนนี ส่
้
้
้
เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบน
ั แล ้วก็ได ้ แต่ทงนี
ั ถ ้ามีความร่วมมือจากทัง ๓ ภาคส่วน คือ
่
้ นมาได
้
รัฐบาล เอกชน และการศึกษา ก็สามารถทีจะเกิดเขตวิจยั เช่นนี ขึ
้เช่นกัน

•

คําถาม : มีการจัดการองค ์กรอย่างไร
คําตอบ : ทีมบริหารมาจากการเลือกตัง้ โดย Mr. Charles เป็ นหัวหน้า และมีทีมเป็ น Staff

•

่ างจากนอร ์ท แคโรไลนาที่มี
คําถาม : เชียงใหม่เป็ นเมืองเล็ก และมี SMEs จํานวนมาก ซึงต่
้
้ ้หรือไม่ เมื่อเราไม่มีบริษท
บริษท
ั ยักษ ์ใหญ่จาํ นวนมาก ดังนัน SMEs ในเชียงใหม่จะเกิดขึนได
ั
ใหญ่ๆ
คําตอบ : ได ้ จากวีดีโอที่ดูจะเห็นว่ามีตวั แทนจากการพัฒนาผูป้ ระกอบการ และองค ์กรที่
ตัวแทนเป็ นผูห้ ญิงก็ทาํ งานในการพัฒนาบริษท
ั ขนาดเล็กและขนาดกลาง และเราก็มีองค ์กรที่ช่วย
พัฒนาองค ์กรขนาดเล็กในดา้ นเทคโนโลยี และบริษท
ั ใหญ่ๆก็เคยเป็ นบริษท
ั เล็กมาก่อน

•

่ี นเมืองขนาดเล็ก ซึงอั
่ ตราการว่างงานก็ไม่คอ
คําถาม : สําหรับเชียงใหม่ทเป็
่ ยสูงเพราะคนจะไปหา
่
งานทําในกรุงเทพฯ หรือที่อืนๆ
ถ ้า Mr. Charles เป็ นคนเชียงใหม่หรือผูม้ ีอาํ นาจในจังหวัด
เชียงใหม่จะใหค้ วามสําคัญกับบริษท
ั หรือหน่ วยงานที่มีอยูแ่ ล ้วหรือการสร ้างบริษท
ั ใหม่
้ ทั
้ งนั
้ ้นแล ้วด ้านการแข่งขันก็เป็ นสิ่งสําคัญ
คําตอบ : ควรพัฒนาในสิ่งที่มีอยูแ่ ล ้วใหเ้ ข ้มแข็ง ทังนี
เพราะไม่วา่ ที่ไหนหรือภูมิภาคใดในโลกล ้วนต ้องคํานึ งถึง โดยความสามารถในการแข่งขันของแต่
ละที่แต่ละภูมิภาคต ้องแตกต่างกันด ้วย

•

คําถาม : เขตวิจยั ไตรภาคีมีกรณี ท่ล
ี ้มเหลวบา้ งหรือไม่
คําตอบ : ความล ้มเหลวไม่คอ
่ ยมี แต่ความท ้าทายคือทําอย่างไรใหค้ นงานอยากพัฒนาตนเอง
ต่อไปไม่หยุดนิ่ ง

•

้ า้ งหรือไม่
คําถาม : เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล มีผลกระทบต่อเขตนี บ
้ ไม่มีผลกระทบ
คําตอบ : โชคดีมากๆ ที่มีประเพณี ท่ทํ
ี าใหไ้ ม่วา่ จะฝ่ ายไหนขึนก็
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•

คําถาม : ทําอย่างไรจะช่วยให ้ SMEs พัฒนาตนเองสูร่ ะดับนานาชาติได ้
คําตอบ : สิ่งที่ยากที่สุด คือ ทําให ้ small farmers เต็มใจที่จะทําหรืออยากทํา ใน
มหาวิทยาลัย ๗ แห่งที่เรามีอยูแ่ ละศูนย ์ฯ ที่มีคนทํางานอยูซ
่ งทํ
ึ่ างานเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
่ ยอมรับว่าเป็ นการทํางานที่ค่อนข ้างยาก
พัฒนา SMEs ซึงก็

•

คําถาม : แรงจูงใจที่ทําใหเ้ กิดการลงทุนหรือดึงดูดบริษท
ั ต่างๆ เข ้ามาในเขตคืออะไร
่
้ มหาวิทยาลัย
คําตอบ : จริงๆแล ้วก็ไม่มีอะไรมาก แต่อย่างทีได ้กล่าวไปแล ้วว่าเขตวิจยั ไตรภาคีนีมี
่ าใหน้ ักวิจยั และนักธุรกิจได ้เจอกัน เมื่อนักวิจยั คิดค ้นสิ่งใหม่ขนมาได
อยูใ่ นเขตถึง ๓ แห่ง ซึงทํ
ึ้
้
รัฐบาลก็จะเข ้ามาช่วยส่งเสริม

•

คําถาม : รัฐบาลท ้องถิ่นมีสว่ นร่วมอย่างไรในการพัฒนาเขตวิจยั ไตรภาคี
้ ่นี ชอบทํ
้
คําตอบ : ไม่มีอะไรมาก แค่ทาํ ตามปกติอย่างที่ควรจะทํา เพียงแค่คนในพืนที
าธุรกิจอยู่
แล ้ว

•

คําถาม : ทําอย่างไรใหน้ ักวิชาการหรือนักวิจยั จากทัง้ ๓ สถาบันทํางานร่วมกันได ้เป็ นอย่างดี
คําตอบ : จริงๆแล ้วนักวิจยั ของเราก็มีการแข่งขันกันค่อนข ้างสูง โดย Duke University เป็ น
่ ข ้อกําหนดในการควบคุมอยูแ่ ล ้ว
มหาวิทยาลัยเอกชน และอีก ๒ แห่งเป็ นมหาลัยของรัฐบาลซึงมี

•

่
่ ความผัน
คําถาม : เชียงใหม่เป็ นเมืองที่เศรษฐกิจพึ่งพาการท่องเทียวกั
บการเกษตรเป็ นหลัก ซึงมี
ผวนค่อนข ้างสูง แล ้วทางเขตวิจยั ไตรภาคีทาํ อย่างไรกับธุรกิจที่มีความผันผวนสูง
้ั ประธานคน
คําตอบ : เมื่อ ๕๐ ปี ที่แล ้วมีเฉพาะเขตไตรภาคีทาํ การวิจยั พียงอย่างเดียว แต่ตงแต่
ใหม่เข ้ามามีสว่ นรวมในเขตวิจยั ไตรภาคีก็มีวิสยั ทัศน์วา่ จะไปทางไหน แล ้วก็ใช ้คนที่มีความรูสู้ ง
่
ความเชียวชาญสู
ง แล ้วถามว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเป็ นผูน้ ํ าในโลก แล ้วคําตอบก็คือ สิ่งที่ทําให ้
่
เกิดความยังยืน แล ้วชนบทจะเป็ นตัวที่เข ้ามามีบทบาท กลุม
่ ต่างๆ ที่แสดงใหด้ เู ป็ นสิ่งที่ผูม้ ีความรู ้
่
้ อสิ่งที่จะทําใหเ้ ราเป็ นผูน้ ํ า แล ้วมันก็ได ้พิสจู น์แล ้วว่า ๑๐ ปี ที่
หรือผูเ้ ชียวชาญบอกว่
าสิ่งเหล่านี คื
่
ผ่านมา การจ ้างงานหรือเงินทีไหลเวียนเข ้ามามาจากกลุม
่ นี ้

ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ กล่าวขอบคุณ Mr. Charles A. Hayes และถ่ายรู ปร่วมกัน
ปิ ดประชุม
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