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ดึงนักวิจัยปฏิรูปการผลิต-พัฒนาสินคา ผลักดันอุตสาหกรรมไทยสูเวทีโลก
ปจจุบันปญหาสําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย คือ การขาดแคลน
"กําลังคน" และ "ความรู" โดยเฉพาะ "เทคโนโลยี" ที่จะนํามาใช
แกปญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑใหอุตสาหกรรมสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได
ขณะที่คแ
ู ขงของประเทศไทยในเวทีการคาโลก ไมวาจะเปนจีนหรือ
เวียดนาม ตางใหความสําคัญกับการผลิตนักวิจัยอยางขนานใหญ เพื่อนํา
งานวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้น เพื่อแกปญหาและตอบโจทยความตองการดังกลาว ลาสุด
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรวมมือกันดึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาเปนพันธมิตรในการ
แกปญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑตั้งแตระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยคาดวาภายใน 3 เดือน
จะชวยแกปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมได สําหรับมหาวิทยาลัยก็สามารถทํางานวิจัยไดในบริบทของตนเอง
จาก OEM มาสูเจาของเทคโนโลยี
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย (สกว.) กลาววา
ทามกลางการแขงขันและเงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทําใหภาคอุตสาหกรรมของ
ไทยตองปรับตัวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ จําเปนตองมีความรูเพื่อปรับการผลิตจากการรับจางผลิต (original
equipment manufacturing : OEM) มาเปนผูมีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑเปนของตนเอง
แตการที่จะทําใหเงื่อนไขดังกลาวประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองอาศัย ความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งมหาวิทยาลัย
ภาคอุตสาหกรรมและแหลงทุนสนับสนุน ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางกลไกเชือ
่ มโยงระหวาง "ความตองการความรู"
ในอุตสาหกรรมกับ "ความสามารถในการผลิตความรู" ในมหาวิทยาลัย
สําหรับกลไกการหาความรูในมหาวิทยาลัย คือ การทําโครงงานปสุดทายในระดับปริญญาตรี การวิจย
ั เพื่อ
ั ในบทบาทนักวิจย
ั ของอาจารยใน
วิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและเอก (บัณฑิตศึกษา) และการวิจย
มหาวิทยาลัยตางๆ โดยมีโจทยปญหาจากภาคอุตสาหกรรมเปนตัวตั้ง ผานโครงการสรางกําลังคนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ที่เห็นวา การสรางกําลังคนในทุกระดับนอกจากเปนการสรางความรู
แลว ยังเปนการผลิตกําลังคนที่สอดคลองกับบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศอีกดวย
ทุม 280 ลาน อัดฉีดงานวิจย
ั เชิงลึก
นางจิตราภรณ เตชาชาญ ผูอํานวยการ สสว. กลาววา จากแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
ซึ่งอยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนั้น ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมทั้งทีม
่ ีอยูเดิมและทีค
่ ิดขึ้นใหมใหสอดคลองกับความตองการ ตลอดจนนํามาใชประโยชนไดจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยภารกิจหลักของ สสว. ขณะนี้คือการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยใหมีการเรงใชความรู
แกไขปญหาการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ซึ่งพบวา สกว.เปนหุนสวนยุทธศาสตรนี้ไดดี สสว.จึงสนับสนุน
งบประมาณจํานวน 280 ลานบาทในปการศึกษานี้เพื่อทําวิจัยเชิงลึกใหมากขึ้น โดยนําปญหาอุตสาหกรรมมาเปน
หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก ซึ่งเชื่อวาชวยใหภาคอุตสาหกรรมไทยและ
สถาบันการศึกษาของไทยพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
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ผูประกอบการขานรับ ลดตนทุนตอบสนองลูกคา
ดาน นายโสรัตน วณิชวรากิจ กรรมการผูจด
ั การ บริษท
ั แพนเอเชียอุตสาหกรรม จํากัด หนึ่งในผูประกอบการที่
เขารวมในโครงการทุนอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) กลาววา ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาใน
โครงการดังกลาวเขามารวมงาน ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ จากการวิจัยและพัฒนา ชวยใหลดตนทุนในการผลิต
และตอบสนองความตองการ ของลูกคาได
อยางโครงการแรกทีท
่ ํา High Impact Acrylic ซึ่งเปนแผนทีท
่ นแรงกระแทกไดถึง 5 เทาของอะคริลิกธรรมดา
เกิดจากความตองการของลูกคาที่ตองการหมวกกันน็อกที่ทนตอแรงกระแทก เพราะแขวนขายแลวหลนลงมา
มักจะแตก ซึ่งเราก็วิจัยจนไดผลิตภัณฑที่มค
ี ณ
ุ สมบัตด
ิ ังกลาวเปนที่ยอมรับของตลาด และยังชวยเพิ่มมูลคาโดย
จําหนายไดในราคาที่เพิ่มขึ้น 30-40% จากนั้นยังสามารถตอยอดการผลิตไปสูผลิตภัณฑอื่นๆ เชน อางอาบน้ําจา
กุซซี่ ซึ่งไดรับการยอมรับจากตลาดเปนอยางดี
ขณะนี้ภายในบริษัทยังไดเกิดทีมวิจย
ั และพัฒนาเพิ่มขึ้นกวา 20 คนเปน 10% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งจะชวยจุด
ประกายใหเกิดการทํางานและผลงานตามมา ตรงความตองการของผูบริโภคเพิ่มขึ้น และยังแฝงไปดวยความรูที่
จะพัฒนาตอยอดอยางไมรจ
ู บ

เชื่อมสถาบันการศึกษา-โรงงาน
ผศ.ดร.สุชาติ แยมเมน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กลาววา ความรวมมือระหวาง

ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมนี้จะชวยผลักดันใหนักศึกษาไดเรียนรูกับปญหาในสถานทีป
่ ระกอบการจริง และ
สามารถที่จะหยิบโจทยมาตั้งเปนวิชาโครงงานไดเกิดการพัฒนาดานตางๆ เชน ทราบวาภาคอุตสาหกรรมมีความ
ตองการอะไร ตองการบุคลากรแบบไหน อาจารยที่ปรึกษาที่นส
ิ ิตไปฝกงานก็เห็นแนวทางแลวนํามาปรับปรุง
หลักสูตรใหทน
ั สมัยและสอดคลองกัน ดานเทคนิคก็สามารถที่จะเรียนรูเรื่องทักษะตางๆ จากของจริง หรือเรียนรู
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร วัฒนธรรมในการทํางานรวมกัน ทําใหเมื่อสําเร็จการศึกษาไปจะเรียนรูท
 ั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน ทําใหภาคอุตสาหกรรมไมตองฝกงานใหม เนื่องจาก
บุคลากรเหลานีส
้ ามารถปฏิบัตงิ านจริงไดทันที จากที่ผา นมาภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมยังขาดผูประสานที่
ี่ ะนําไปสู
จะเชื่อมโยงทั้ง 2 ฝายเขาหากัน แตเมื่อเกิดความรวมมือในครั้งนี้ขึ้น จึงถือเปนนิมิตหมายอันดีทจ
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
เรงผลิตงานวิจัยพัฒนาประเทศ
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ กลาวสรุปวา การขยายงานในระดับปริญญาตรีเปน 1,000 ทุน จะชวยใหเราสามารถ
สรางวิศวกรและนักวิทยาศาสตรที่เขาใจงานอุตสาหกรรมปละประมาณ 2,500 คน และนาจะทําโครงงานที่ชวย
ั ในระดับปริญญาโท-เอกกับ
แกปญหาเฉพาะหนาไดประมาณ 1,000 เรื่อง สวนการสนับสนุนใหทาํ วิจย
อุตสาหกรรมเชนนี้ ก็เกิดผลดีหลายอยาง เพราะเปนสวนการหาความรูเชิงลึกเพื่อกาวไปขางหนา แทนที่จะติดกับ
การแกปญหาปจจุบันอยางเดียว แบบที่กําลังทําในระดับปริญญาตรี การรวมมือกับ สสว.นีช
้ วยใหเกิดงานวิจัย
ระดับปริญญาโท ที่จะหานวัตกรรมอุตสาหกรรมปละ 240 ทุน ทําให สกว.สามารถสนับสนุนโครงการระดับ
ปริญญาเอกในอุตสาหกรรมไดปละ 20 ทุน รวมทั้งสามารถใหทุนนักวิจย
ั ที่จบปริญญาเอกแลวใหทําวิจัยกับ
อุตสาหกรรมอีกปละ 20 ทุน
อยางไรก็ตาม แมวา สกว.จะมีโครงการใหทุนวิจัยแกนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอกอยู
ั ในมหาวิทยาลัยหันมาใหความสนใจกับ
แลว แตการรวมมือกับ สสว.ครั้งนี้ ทําใหมีเงินทุนทีจ
่ ะสนับสนุนใหนก
ั วิจย
ปญหาที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และคาดวาโครงการนี้จะเปนตนแบบในมหาวิทยาลัย
และพัฒนาตอไปใหเปนระบบปกติในประเทศไทย ที่อุตสาหกรรมไดมีสวนรวมและเรียนรูการวิจัยมากขึ้น
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6 ชองทางสรางกําลังคนภาคอุตสาหกรรม
ความรวมมือระหวาง สกว. และ สสว.ครั้งนี้ จะทําให นักวิจย
ั ในมหาวิทยาลัยมาใหความสนใจกับปญหาที่
เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และคาดวาโครงการนีจ
้ ะเปนตนแบบในการพัฒนาบุคลากรและ
ความรูใ นมหาวิทยาลัยใหเชื่อมโยงและเปนฐานของอุตสาหกรรมไทยตอไป
ทั้งนี้ สกว.ไดปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยที่มีอยูเดิม ใหกระชับมากขึ้น โดยมีโครงการจากฝาย
อุตสาหกรรม ฝายวิชาการ และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เขารวมโครงการ ดังตอไปนี้
1.โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS)
ประกอบดวย 2 โครงการ คือ
1.1 โครงการ RPUS
เปนโครงการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีความ พรอมเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการศึกษาตอในระดับสูง
กวาปริญญาตรี (RPUS1) และเสริมสรางใหนักศึกษา ตอยอดผลงาน IRPUS ใหเกิดแผนธุรกิจซึ่งอาจจะนําไป
ปฏิบัติจริง โดยผูประกอบการหรือ นักศึกษาเองก็ได (RPUS2)
1.2 โครงการ IPUS
เปนโครงการทีเ่ นนการวิจัยทีส
่ ามารถแกปญหาจริงใหกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีความรวมมือแบบไตรภาคี ไดแก
สกว.ผูประกอบการและมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีทก
ั ษะและนําความรูไปวิเคราะหปญหาที่มีอยูจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม
2.ทุนวิจัยระดับมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (MAG) สนับสนุนการทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
ในระดับปริญญาโทสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจย
ั และสรางนักวิจย
ั ในระดับปริญญาเอกภายในประเทศใหทันความตองการของ
ประเทศใน 25 ปขางหนา (vision 2020) ดวยกระบวนการสรางองคความรูใหม เพื่อเพิ่มปริมาณนักวิจัยที่มี
คุณภาพ ตั้งเปาผลิตนักวิจัยปริญญาเอกทุกสาขา 25,000 คน (10% ของความตองการ)
4.ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมเพือ
่ อุตสาหกรรม
ี่ ีประวัติการศึกษาและการทํางานอยูในเกณฑดี
เปนทุนที่เปดรับสมัครปละครั้ง ผูที่อยูในขายไดรับทุน คือผูทม
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา
5.ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (เมธีวิจย
ั สกว.)
เปนทุนสรางทีมวิจัย โดยสนับสนุนนักวิจย
ั อาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนที่
ยอมรับทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติใหสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีความสามารถทางวิชาการสูงใหแกประเทศ โดย
เนนการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจย
ั รุนใหมเพื่อสรางศักยภาพเชิงปญญาระยะยาว ของชาติ
6.ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
เปนทุนวิจัยระดับกลางสําหรับ ผูทม
ี่ ีประสบการณในการวิจัยพอสมควร ผูอยูในขายไดรับทุนตอง เคยมีผลงาน
ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติทท
ี่ ําในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวา 3 เรื่องในชวง 5 ปที่ผา นมา และเปน
เจาของบทความชื่อแรกหรือเปน corresponding author และมีผลรวม ของ impact factor อยูในเกณฑดี ทั้งนี้
ขึ้นกับสาขาวิชา
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