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ดึงนักวิจัยปฏิรูปการผลิต-พัฒนาสินคา ผลักดนัอุตสาหกรรมไทยสูเวทีโลก 
 

ปจจุบันปญหาสําคญัของภาคอุตสาหกรรมไทย คือ การขาดแคลน 
"กําลังคน" และ "ความรู" โดยเฉพาะ "เทคโนโลยี" ที่จะนํามาใช
แกปญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑใหอุตสาหกรรมสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได  
 
ขณะที่คูแขงของประเทศไทยในเวทีการคาโลก ไมวาจะเปนจีนหรือ
เวียดนาม ตางใหความสําคัญกับการผลตินักวจิัยอยางขนานใหญ เพ่ือนํา 
งานวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
 
ดังนั้น เพ่ือแกปญหาและตอบโจทยความตองการดังกลาว ลาสุด
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรวมมือกันดึงบุคลากรในมหาวิทยาลยัมาเปนพันธมิตรในการ
แกปญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑตั้งแตระดับปริญญาตร ีโท และเอก โดยคาดวาภายใน 3 เดือน
จะชวยแกปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรมได สาํหรับมหาวทิยาลัยก็สามารถทํางานวจิัยไดในบริบทของตนเอง  
 
จาก OEM มาสูเจาของเทคโนโลยี 
 
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสุนนการวจิัย (สกว.) กลาววา 
ทามกลางการแขงขันและเงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั้งระดบัทวิภาคีและพหุภาค ีทําใหภาคอุตสาหกรรมของ
ไทยตองปรับตวัอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่จําเปนตองมีความรูเพ่ือปรับการผลิตจากการรับจางผลิต (original 
equipment manufacturing : OEM) มาเปนผูมีเทคโนโลยแีละผลิตภัณฑเปนของตนเอง  
 
แตการที่จะทาํใหเง่ือนไขดังกลาวประสบผลสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัย ความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งมหาวทิยาลัย 
ภาคอุตสาหกรรมและแหลงทนุสนับสนนุ ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางกลไกเชือ่มโยงระหวาง "ความตองการความรู" 
ในอุตสาหกรรมกับ "ความสามารถในการผลิตความรู" ในมหาวิทยาลัย 
 
สําหรับกลไกการหาความรูในมหาวทิยาลัย คือ การทาํโครงงานปสุดทายในระดับปริญญาตร ีการวิจยัเพ่ือ
วิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและเอก (บัณฑิตศึกษา) และการวิจยัในบทบาทนักวิจยัของอาจารยใน
มหาวทิยาลัยตางๆ โดยมีโจทยปญหาจากภาคอุตสาหกรรมเปนตัวตั้ง ผานโครงการสรางกําลังคนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ที่เห็นวา การสรางกําลังคนในทุกระดับนอกจากเปนการสรางความรู
แลว ยังเปนการผลติกําลังคนที่สอดคลองกับบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศอีกดวย  
 
ทุม 280 ลาน อัดฉีดงานวิจัยเชิงลึก  
 
นางจิตราภรณ เตชาชาญ ผูอํานวยการ สสว. กลาววา จากแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) 
ซึ่งอยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบนั้น ไดใหความสําคญักับการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมทั้งทีมี่อยูเดิมและทีค่ิดข้ึนใหมใหสอดคลองกับความตองการ ตลอดจนนํามาใชประโยชนไดจรงิใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยภารกิจหลักของ สสว. ขณะน้ีคือการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยใหมีการเรงใชความรู
แกไขปญหาการผลติและพัฒนาผลติภัณฑใหม ซึ่งพบวา สกว.เปนหุนสวนยทุธศาสตรน้ีไดดี สสว.จึงสนบัสนุน
งบประมาณจํานวน 280 ลานบาทในปการศกึษาน้ีเพ่ือทําวจิัยเชิงลึกใหมากขึ้น โดยนําปญหาอุตสาหกรรมมาเปน
หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอก ซึ่งเชื่อวาชวยใหภาคอุตสาหกรรมไทยและ
สถาบันการศึกษาของไทยพฒันาไปในทศิทางเดียวกัน  
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ผูประกอบการขานรับ ลดตนทุนตอบสนองลูกคา  
 
ดาน นายโสรตัน วณิชวรากิจ กรรมการผูจดัการ บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จาํกัด หนึ่งในผูประกอบการที่
เขารวมในโครงการทุนอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตร ี(IRPUS) กลาววา ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาใน
โครงการดังกลาวเขามารวมงาน ทําใหเกิดผลติภัณฑใหมๆ จากการวิจัยและพัฒนา ชวยใหลดตนทุนในการผลติ
และตอบสนองความตองการ ของลูกคาได  
 
อยางโครงการแรกทีท่ํา High Impact Acrylic ซึ่งเปนแผนทีท่นแรงกระแทกไดถึง 5 เทาของอะคริลิกธรรมดา
เกิดจากความตองการของลูกคาที่ตองการหมวกกันน็อกที่ทนตอแรงกระแทก เพราะแขวนขายแลวหลนลงมา
มักจะแตก ซึ่งเราก็วิจัยจนไดผลิตภัณฑที่มีคณุสมบัตดิังกลาวเปนที่ยอมรับของตลาด และยังชวยเพ่ิมมูลคาโดย
จําหนายไดในราคาที่เพ่ิมข้ึน 30-40% จากนั้นยังสามารถตอยอดการผลติไปสูผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน อางอาบน้ําจา
กุซซี่ ซึ่งไดรับการยอมรับจากตลาดเปนอยางดี  
 
ขณะน้ีภายในบริษัทยังไดเกิดทีมวิจยัและพัฒนาเพิ่มข้ึนกวา 20 คนเปน 10% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งจะชวยจดุ
ประกายใหเกิดการทํางานและผลงานตามมา ตรงความตองการของผูบริโภคเพิ่มข้ึน และยังแฝงไปดวยความรูที่
จะพัฒนาตอยอดอยางไมรูจบ 
 

เช่ือมสถาบันการศึกษา-โรงงาน 
 

ผศ.ดร.สุชาติ แยมเมน คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กลาววา ความรวมมือระหวาง
ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมนี้จะชวยผลักดันใหนักศึกษาไดเรียนรูกับปญหาในสถานทีป่ระกอบการจรงิ และ
สามารถที่จะหยิบโจทยมาตั้งเปนวิชาโครงงานไดเกิดการพฒันาดานตางๆ เชน ทราบวาภาคอุตสาหกรรมมีความ
ตองการอะไร ตองการบุคลากรแบบไหน อาจารยที่ปรึกษาที่นิสิตไปฝกงานก็เห็นแนวทางแลวนํามาปรับปรุง
หลักสตูรใหทนัสมัยและสอดคลองกัน ดานเทคนคิก็สามารถที่จะเรยีนรูเรื่องทักษะตางๆ จากของจริง หรือเรียนรู
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร วัฒนธรรมในการทํางานรวมกัน ทําใหเม่ือสําเรจ็การศึกษาไปจะเรยีนรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิเพ่ือนําไปสูความสาํเร็จในการทํางาน ทําใหภาคอุตสาหกรรมไมตองฝกงานใหม เน่ืองจาก
บุคลากรเหลานีส้ามารถปฏิบัตงิานจริงไดทันท ีจากที่ผานมาภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมยังขาดผูประสานที่
จะเชื่อมโยงทั้ง 2 ฝายเขาหากัน แตเม่ือเกิดความรวมมือในครั้งนี้ข้ึน จึงถือเปนนิมิตหมายอนัดีทีจ่ะนําไปสู
แนวทางการพฒันาอยางยั่งยนื 
 
เรงผลิตงานวจัิยพัฒนาประเทศ  
 
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ กลาวสรุปวา การขยายงานในระดบัปริญญาตรีเปน 1,000 ทุน จะชวยใหเราสามารถ
สรางวิศวกรและนักวิทยาศาสตรที่เขาใจงานอุตสาหกรรมปละประมาณ 2,500 คน และนาจะทําโครงงานที่ชวย
แกปญหาเฉพาะหนาไดประมาณ 1,000 เรื่อง สวนการสนับสนุนใหทาํวิจยัในระดับปริญญาโท-เอกกับ
อุตสาหกรรมเชนนี้ ก็เกิดผลดหีลายอยาง เพราะเปนสวนการหาความรูเชิงลึกเพ่ือกาวไปขางหนา แทนที่จะติดกับ
การแกปญหาปจจุบันอยางเดยีว แบบที่กําลังทําในระดับปรญิญาตร ีการรวมมือกับ สสว.น้ีชวยใหเกิดงานวิจัย
ระดับปริญญาโท ที่จะหานวัตกรรมอุตสาหกรรมปละ 240 ทนุ ทําให สกว.สามารถสนับสนุนโครงการระดับ
ปริญญาเอกในอุตสาหกรรมไดปละ 20 ทุน รวมทั้งสามารถใหทุนนักวิจยัที่จบปริญญาเอกแลวใหทําวจิัยกับ
อุตสาหกรรมอกีปละ 20 ทุน  
 
อยางไรก็ตาม แมวา สกว.จะมโีครงการใหทุนวิจัยแกนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอกอยู
แลว แตการรวมมือกับ สสว.ครั้งนี้ ทําใหมีเงินทุนทีจ่ะสนับสนุนใหนักวิจยัในมหาวทิยาลัยหันมาใหความสนใจกับ
ปญหาที่เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และคาดวาโครงการนี้จะเปนตนแบบในมหาวทิยาลัย
และพัฒนาตอไปใหเปนระบบปกติในประเทศไทย ที่อุตสาหกรรมไดมีสวนรวมและเรยีนรูการวิจัยมากขึ้น 
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6 ชองทางสรางกําลังคนภาคอุตสาหกรรม 
 
ความรวมมือระหวาง สกว. และ สสว.ครั้งนี้ จะทําให นักวิจยัในมหาวทิยาลยัมาใหความสนใจกับปญหาที ่
เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และคาดวาโครงการนีจ้ะเปนตนแบบในการพัฒนาบคุลากรและ 
ความรูในมหาวทิยาลัยใหเชื่อมโยงและเปนฐานของอุตสาหกรรมไทยตอไป 
 
ทั้งนี ้สกว.ไดปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนทนุวิจัยที่มีอยูเดมิ ใหกระชับมากขึ้น โดยมีโครงการจากฝาย
อุตสาหกรรม ฝายวิชาการ และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เขารวมโครงการ ดังตอไปนี้ 
 
1.โครงงานอุตสาหกรรมและวจิัยสาํหรบันักศกึษาปริญญาตร ี(IRPUS)  
 
ประกอบดวย 2 โครงการ คือ 
 
1.1 โครงการ RPUS  
 
เปนโครงการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีความ พรอมเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการศึกษาตอในระดับสูง
กวาปริญญาตรี (RPUS1) และเสริมสรางใหนักศึกษา ตอยอดผลงาน IRPUS ใหเกิดแผนธุรกิจซึ่งอาจจะนาํไป
ปฏิบัติจริง โดยผูประกอบการหรือ นักศึกษาเองก็ได (RPUS2) 
 
1.2 โครงการ IPUS  
 
เปนโครงการทีเ่นนการวิจัยทีส่ามารถแกปญหาจริงใหกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีความรวมมอืแบบไตรภาคี ไดแก 
สกว.ผูประกอบการและมหาวทิยาลัย เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีทกัษะและนําความรูไปวิเคราะหปญหาที่มีอยูจรงิใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 
2.ทุนวิจัยระดับมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(MAG) สนับสนุนการทํางานวจิัยเพ่ือวิทยานพินธ
ในระดับปริญญาโทสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
3.โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
 
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจยัและสรางนักวจิยัในระดับปริญญาเอกภายในประเทศใหทันความตองการของ
ประเทศใน 25 ปขางหนา (vision 2020) ดวยกระบวนการสรางองคความรูใหม เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักวิจัยที่มี
คุณภาพ ตั้งเปาผลตินักวิจัยปริญญาเอกทุกสาขา 25,000 คน (10% ของความตองการ) 
 
4.ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมเพ่ืออุตสาหกรรม  
 
เปนทุนที่เปดรบัสมัครปละครั้ง ผูที่อยูในขายไดรับทุน คือผูทีมี่ประวตัิการศึกษาและการทาํงานอยูในเกณฑดี 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา 
 
5.ทุนพัฒนานักวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (เมธีวิจยั สกว.)  
 
เปนทุนสรางทมีวิจัย โดยสนับสนุนนักวิจยัอาวุโสที่มีความสามารถ มีจรยิธรรม มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนที่
ยอมรับทั้งใน ระดบัชาติและนานาชาติใหสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีความสามารถทางวิชาการสงูใหแกประเทศ โดย
เนนการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจยัรุนใหมเพ่ือสรางศกัยภาพเชิงปญญาระยะยาว ของชาต ิ
 
6.ทุนวิจัยองคความรูใหมที่เปนพ้ืนฐานตอการพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)  
 
เปนทุนวิจัยระดบักลางสําหรับ ผูทีมี่ประสบการณในการวจิัยพอสมควร ผูอยูในขายไดรับทุนตอง เคยมีผลงาน
ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาตทิีท่ําในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวา 3 เรื่องในชวง 5 ปที่ผานมา และเปน
เจาของบทความชื่อแรกหรือเปน corresponding author และมีผลรวม ของ impact factor อยูในเกณฑดี ทั้งนี้
ข้ึนกับสาขาวิชา  

วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3863 (3063)
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