
สกว. กับความเปนองคกรเคออรดิค (5) 
 

วิจารณ  พานิช 
 
ระบบซับซอนและปรับตัว 
 
  ความเขาใจระบบซับซอนและปรับตัว (Complex Adaptive System, CAS) กอกําเนิด
ขึ้นพรอมกับพัฒนาการของชีววิทยา   โดยเริ่มเม่ือเกือบรอยปมาแลว  จึงกลาวไดวาความรูความเขาใจ 
ความซับซอน หรือ ระบบที่ซับซอนและปรับตัว (รซป.) เปนความรูความเขาใจแหงคริสตศตวรรษที่ 20    
และกวาจะเปนศาสตรที่ชัดเจนและมีการประยุกตใช ก็เขาปลายศตวรรษ หรือ 10 ปสุดทายของศตวรรษ     
คือทศวรรษที่ 90 
  จะเห็นวาการกอกําเนิดของศาสตรวาดวยความซับซอน   ใชเวลาเปนรอยป 
  เปนศาสตรที่เขามาเติมเต็มศาสตรหรือความเชื่อเดิม  ที่เรียกวา  “กระบวนทัศนคาที
เซียน” (Cartesian Paradigm)   หรือบางทีก็เรียกวา “โลกทัศนแบบนิวตัน”  (Newtonian Worldview)  
ซ่ึงเชื่อถือกันมา 400 ป   เปนกระบวนทัศนที่เรียกวา  “แนวทางแยกสวน” (reductionistic)  หรือ
แนวทางวิเคราะหเจาะลึก  หาความหมายของภาพรวมจากการศึกษาองคประกอบของภาพรวมนั้น 
  เม่ือความรูดานตางๆ กาวหนาขึ้น ก็พบวาโลกทัศนคาทีเซียน ที่มองสรรพสิ่งแบบแยก
สวน หรือแบบกลไก (mechanistic)  ไมเพียงพอตอการอธิบายปรากฏการณธรรมชาติหลายอยาง 
  ความรูที่เคลื่อนกระบวนทัศนของมนุษย จากกระบวนทัศนแบบแยกสวนไปเปน
กระบวน-ทัศน รซป. มาจากหลายทาง หลายสาขาวิชาการ  ไดแก ฟสิกสควอนตัม, จิตวิทยาแบบ 
Gestalt, นิเวศวิทยา, ไซเบอรนีติกส, คณิตศาสตร, เศรษฐศาสตร, สังคมศาสตร และเชื่อมเขาดวยกัน 
เปน “ศาสตรแหงระบบ”  คือระบบที่ซับซอนและปรับตัว (รซป.) 
  แนวคิดแบบ รซป. เนนการมองความเชื่อมโยง (connectedness)  มองความสัมพันธ
หรือการสื่อสารสองทาง หรือหลายทางแบบเครือขายเซลลประสาท เปนศาสตรแหงการสังเคราะห มอง
ภาพรวม ดวยเลนสหรือสายตาที่ตระหนักในความซับซอน 
  คําวา “ซับซอน” (complex)  หมายถึง มีความแตกตางหลากหลาย (diversity)   คําวา 
“ปรับตัว” (adaptive)  หมายถึง มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง จากการเรียนรูโดยประสบการณ 
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ลักษณะ 2 ข้ัวตรงกันขาม 
  ความซับซอนมีลักษณะที่แปลกมาก  คือมีลักษณะหลายประการที่ดูเหมือนขัดกันเอง  
หรือมีนัยยะเชิงตรงกันขาม  ดังตัวอยาง 

 
(1) ทั้งใชและไมใช 

“สกว. เปนหนวยราชการ  ใชหรือไม”  คําตอบคือ  ทั้งใชและไมใช   ใชเพราะ  สกว. 
เปนหนวยงานภาครัฐ  ใชงบประมาณแผนดินจากภาษีอากรของประชาชน   ไมใชเพราะ สกว. อยูนอก
ระบบราชการ  ไมใชกฎระเบียบของราชการ 
 (2) เปนทัง้สองอยาง   ไมใชอยางใดอยางหนึ่ง 
  ตัวอยางขางบน  ใชอธิบายลักษณะนี้ไดดวย  ในหลายๆ กรณี สิ่งใดสิ่งหน่ึง  เปนหลาย
อยางในขณะเดียวกัน 

(3) พึ่งพาอาศัยซึง่กันและกัน (interdependence) พรอมๆ กับมีความเปนอิสระ
(independence) 

สกว. กับนักวิจัยตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  เพราะถาขาดนักวิจัย สกว. ก็จะไมมี     
ผลงาน     และถาขาด สกว. นักวิจัยก็ขาดแหลงทุนดีๆ ที่สามารถชวยจัดกระบวนการใหเกิดโจทยวิจัย
ดีๆ และมีเงินทุนวิจัยสนับสนุนงานอยางเต็มที่     แตในขณะเดียวกัน สกว. กับนักวิจัยคนใดคนหนึ่งก็
เปนอิสระตอกัน  ไมอยูภายใตอาณัติซ่ึงกันและกัน 

(4) ความเรียบงาย (simplicity)  กอใหเกิดความซับซอน (complexity)   และความ
ซับซอนก็กอใหเกิดความเรียบงาย   
  ในหลายกรณี  ความซับซอนเกิดจากการจัดตัว (pattern) ของสวนประกอบที่เหมือนๆ 
กัน  ที่เรียกวา fractal จํานวนมาก   จนไดรูปแบบที่ซับซอน  เกิดภาพใหมที่นึกไมออกวาเปนผลของการ
จัดเรียงตัวของ fractal ที่มีลักษณะงายๆ 
  และในขณะเดียวกันในทามกลางความซับซอนอยางเหลือหลายนั้น หากยกระดับ   
กระบวนทัศนในการมองขึ้นไป  จะมองเห็นความเรียบงายใน “รูป” ที่ผุดบังเกิด (emerge) ขึ้น 
 (5) มี “เกิด” และ “ดับ” อยูดวยกัน 
  การ “ดับ” (death) นําไปสูการ “เกิด” (renewal)   และการ “เกิด” ก็นําไปสูการ “ดับ” 
  ในระบบนิเวศ  การ “ดับ” ของชีวิตหน่ึง ก็จะไดอินทรียสารและอนินทรียสารสําหรับเปน
วัตถุดิบใหชีวิตใหมผุดบังเกิดขึ้น 
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ลักษณะของ รซป. 
  รซป. เปนไดทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต   แตแมจะไมมีชีวิต รซป. ก็จะมีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงและจัดรูปแบบกันเอง (self-organized) คลายสิ่งมีชีวิต 
  รซป. มีลักษณะที่หลากหลายมาก  แลวแตมุมมอง  และแลวแตความสามารถในการ
มองเห็นของแตละคน  ลักษณะเดนๆ มีดังตอไปน้ี 
 

(1) รซป. ฝงตวัอยูใน รซป. อ่ืน 
เซลล อยูในรางกาย     รางกายอยูในระบบนิเวศ   บุคคลอยูในระบบครอบครัว      

ครอบครัวอยูในชุมชน 
(2) รซป. ผุดบังเกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธที่หลากหลายและซับซอนอยางยิ่ง 

สกว. ผุดบังเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะแกไขระบบการจัดการงานวิจัย  แกไขความ
ไมมีประสิทธิภาพของระบบราชการ     การใหความสําคัญแกงานวิจัย   การริเร่ิมองคกรแบบใหม   การ
สรางความสัมพันธแบบใหมระหวางแหลงทุนวิจัยกับนักวิจัย   การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยแบบที่
จะใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพ  การแยกแยะนักวิจัยตามประวัติความสําเร็จในการสรางสรรคผลงานและ       
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเงิน   การสรางระบบ social accountability ขององคกรรัฐแบบใหม  การจัดระบบ 
governance แบบใหมขององคกรภาครัฐที่มีความเปนอิสระ ฯลฯ 

(3) ความแตกตางหลากหลาย เปนปจจัยสงเสริมศักยภาพตอการปรับตัวในอนาคต 
ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  จะสามารถปรับตัวและสามารถดํารงอยู 

ไดดีกวาระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพต่ํา 
สิ่งมีชีวิต สปชี่สที่พันธุกรรมมีความหลากหลายนอย  โอกาสสูญพันธุจะสูง  เพราะ

ความสามารถในการปรับตัวใหสามารถดํารงอยูเม่ือสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง จะต่ํา 
ประเทศที่คนคิดเหมือนๆ กันหมด  โอกาสไปสูหายนะเกิดไดงาย เชน ประเทศเยอรมัน

สมัยฮิตเลอร 
 (4) ความแตกตางหลากหลายเปนกุญแจสูนวัตกรรม และความสามารถในการดํารงอยู
ในระยะยาว 
  ความแตกตางหลากหลายเปนทั้งผลและเหตุของการสรางสรรค ซ่ึงเม่ือเกิดการ
สรางสรรคอยางกาวกระโดด ก็คือนวัตกรรม   และเปน “ตนทุน” สําหรับการปรับตัวในทามกลาง
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและไมแนนอน     “ตนทุน” ไมไดอยูที่มีจํานวนมาก   แตอยูที่มีหลากหลาย
รูปแบบ   ทําใหมีรูปแบบที่เหมาะตอการปรับตัวหลากหลายสถานการณ โอกาสอยูรอดในทามกลางความ
ไมแนนอนจึงสูง 
 (5) รซป. ผุดบังเกิดข้ึนจากการจัดรูปแบบดวยตัวเอง (self-organized) ไมใชเกิดจากการ
จัดรูปแบบโดย “พิมพเขียว” ที่กําหนดจากภายนอกระบบ 
  ไมมีใครสามารถ “ออกแบบ” รซป. ได      รซป. ผุดบังเกิดขึ้นเองจากพลังภายใน   จาก
การรวมตัวกันและจัดรูปแบบกันเอง   และมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก 
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 (6) มีวิวัฒนาการรวม (coevolution) ไปกับสภาพแวดลอม 
  รซป. ผุดบังเกิดขึ้นจากการจัดตัวภายใน รวมกับอิทธิพลจากภายนอก และจะ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะ “วิวัฒนาการ” รวมกับสภาวะแวดลอม คือมีอิทธิพลตอกันและกัน 
 (7) ปรากฏการณผีเสื้อ (Butterfly Effect) 
  การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย  อาจกอผลลัพธสุดทายที่รุนแรงยิ่ง เชน ผีเสื้อตัวหน่ึง
กระพือปกที่อัฟริกาตะวันตก เกิดผลตอเน่ืองจนมีพายุเขาฝงตะวันออกของสหรัฐอเมริกา 
 (8) เรียนรูกลยุทธใหมๆ จากประสบการณ 
  ประสบการณ ทําให สกว. เรียนรูวิธีการตั้งโจทยชุดโครงการวิจัยที่แตกตางหลากหลาย
มากขึ้น   และในบางสถานการณไมจําเปนตองลงทุนจัดกระบวนการมากมาย หรือใชเวลามาก อยางที่   
เคยทํา 
 
 (9) ผูกติดอยูกับประวัติศาสตร 
  ไมมีสิ่งใดที่เปน รซป. อยูอยางโดดเดี่ยว  และไมมีประวัติศาสตรหรือภูมิหลัง   
สถานภาพปจจุบัน และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในอนาคตขึ้นอยูกับประวัติศาสตรของสิ่งน้ันดวย 
  มองในเชิงองคกร  ประวัติศาสตรเปนตัวกําหนดวัฒนธรรมองคกร (corporate culture)   
ซ่ึงเปนตัวกําหนดสภาพปจจุบันและการปรับตัวในอนาคตอีกตอหน่ึง 
 (10) ไมเสถียร (unstable)  เปลี่ยนแปลงไปสู order ใหมได 
  ขณะน้ี สกว. เปลี่ยนแปลงบทบาท (หรือที่ถูกวา ขยายบทบาท) ไปแสดงบทบาทดาน
นโยบายเกี่ยวกับระบบวิจัยดวย   ทั้งๆ ที่กฎหมายระบุไวชัดเจนใหทําหนาที่ดานการสงเสริมการวิจัย 
 (11) ลักษณะขององครวมไมใชผลรวมของสวนยอย 
  ภาพลักษณของ สกว. ไมใชภาพของ ฝายวิชาการ, คปก., ฝาย 1-5, และสํานักงานภาค 
(วิจัยทองถิ่น) รวมกัน     แตเปนภาพขององคกรที่มีคุณภาพ  มีความคลองตัว  และมีความลุมลึกในการ
ดําเนินการ 
 (12) จะทําความเขาใจสวนยอยของระบบ  ตองรูบริบทขององครวม 
  การทําความเขาใจวิธีทํางานของโครงการ คปก. ตองเขาใจวัฒนธรรมองคกร  และความ
มุงหมายลึกๆ ของ สกว.  จึงจะเขาใจโครงการ คปก. ไดลึกซึ้ง 
 (13) สาระสําคัญของระบบไมไดอยูที่ขนาดหรือปริมาณ  แตอยูที่คุณภาพและรูปแบบ 
(pattern) 
  สกว. เปนองคกรเล็ก   มีพนักงานรวมทั้งสิ้นเพียง 50 คนเศษ   แต สกว. ไดสราง
ผลกระทบใหแกสังคมไทยอยางยิ่งใหญ  ดวยคุณภาพและรูปแบบของการทํางาน 
 (14) ความเชื่อมโยง 
  รซป. มีการเชื่อมโยง  ติดตอสื่อสารระหวางสวนยอยอยางซับซอนและเปนอิสระ   และ
เปนการเชื่อมโยงแบบไมเปนเสนตรง (non-linear) 
 (15) มีระบบสัญญาณ  ชวยในการรับรูและเรียนรู 
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  การรับรูและเรียนรูของ รซป. เกิดขึ้นในทุกสวนยอย  เกิดการเรียนรูทั้งตอองครวมและ
ตอสวนยอย     การรับรูและเรียนรูไมจําเปนจะตองเหมือนกันในสวนยอยที่ตางกัน 
  สกว. มีระบบสัญญาณ  ใหรับรูการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ  ที่จะนํามาสังเคราะหเพ่ือการเรียนรูและปรับตัวของ สกว. การรับรูน้ีเกิดขึ้นไดในทุกสวนยอย
ของ สกว.   ลงไปถึงระดับพนักงานเปนรายบุคคล 
 
  สกว. ผุดบังเกิดขึ้นภายใต รซป. ของประเทศไทย     ตัว สกว. เองเปน รซป.    และ
ไดรับการพัฒนาขึ้นภายใตความเชื่อใน รซป.     การบริหาร สกว. ใชหลักการจัดการองคกรที่ซับซอน
และปรับตัว   ซ่ึงอาจเรียกวาองคกรเคออรดิค  หรือองคกรควอนตัม     องคกรแบบดังกลาวทํางาน
ภายใตสมมติฐานหรือความเชื่อชุดหนึ่ง   ซ่ึงไมใชรูปแบบขององคกรแบบควบคุม-สั่งการ ภายใตอํานาจ
แนวดิ่ง     สมมติฐานหรือความเชื่อชุดนั้นเกิดจากความรู หรือศาสตรวาดวยระบบซับซอนและปรับตัว 

 


