ยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติรายเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
โลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาต่อเนื่องกาลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น ปัญ หาด้า นประชากรที่มีก ารเพิ่ม สูง ขึ้น ขณะที่ท รัพ ยากรที่เ ป็น วัต ถุดิบ ในการผลิต มีแ นวโน้ม ลดลง
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรงการเผชิญกับภาวะโลกร้อน แม้แต่การพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีที่นาไปสู่สั งคมยุคโลกาภิวัตน์นามาซึ่งปัญหาของสังคมที่ยังหาทางแก้ไขได้ยาก ปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้เป็นแรงผลักดันสาคัญให้ทุกประเทศจาเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการโดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดการคิดค้นหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิตและบริการให้ทันสมัยและ
สามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน ได้
ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่าทั่ว โลก
เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออกภาคอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ ๗๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (GDP) และประมาณร้อ ยละ ๗๕ ของการส่ง ออกทั้ง หมด ภาคอุต สาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมบริการเป็นภาคเศรษฐกิจสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศโดยเห็นได้จาก GDP ที่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ร้อยละ ๕๐ และ ๔๕ ของ
GDP ตามลาดับขณะที่พิจารณาสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศกลับพบว่าประเทศ
ไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๒ ต่อ GDP โดยคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ที่
ร้อยละ ๕๕ ต่อ ๔๕
ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจะต้องทาการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์
คุณค่า (Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์นาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
และอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์เ ป็น การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศอย่า งแท้จ ริง ซึ่ง
ปัจ จุบัน หน่ว ยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึก ษาได้มีการวิจัยและพัฒ นาองค์ค วามรู้ อย่า ง
ต่อเนื่อง แต่ยัง ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่ว มมือแบบบูรณาการขององค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีสู่น วัตกรรมเชิง พาณิช ย์อย่า งเป็นระบบ มีประสิทธิภ าพและตรงต่อความต้องการอย่า ง
แท้จริง
ดัง นั ้น เพื ่อ เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพด้า นการผลิต และขีด ความสามารถในการ แข่ง ขัน ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้ม ากขึ้น จึงจาเป็น ต้องมีการปรับกระบวนทัศ น์ของการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีใ น
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ซ้าซ้อน และไม่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการ
กระตุ้น การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น และเพื่อ ให้เกิดระบบการศึกษาและวิจัยที่เอื้อต่อการ
พัฒนาเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยีที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการออกแบวิศวกรรมและการผลิต
สมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งล้วนก่อให้เกิดการพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญตรงตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรม กลุ่ม เป้าหมาย และคานึง ถึง ผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มต่อ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
(Stakeholders) อาทิผู้ผลิตผู้ส่งออกผู้ค้าผู้บริโภคและแรงงาน ตัวอย่างเช่น ในกรณีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใดๆ ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการได้คุณภาพดีขึ้น
และปริมาณมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้สิน ค้าและบริการมีราคาต่าลงตามกลไกของตลาดก็จะทาให้ผู้บริโ ภค
จ่ายน้อยลง ในขณะเดียวกันการนาเทคโนโลยีมาแทนที่กาลังคนก็อาจส่งผลกระทบให้กับแรงงานบางกลุ่มที่
ต้องถูกจาหน่ายออกไป
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ในการดาเนิน การดัง กล่าวข้างต้น ควรมีก ารการทบทวนสถานการณ์และสภาพแวดล้อ ม
ทั่วไปที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี (External Factors) และศักยภาพ/ขีดความสามารถของประเทศ
(Internal Factors) ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะมีความยากมากขึ้น เนื่องจากความซับซ้อน
ของระบบโลกที่ทุกภาคส่วนในทุกระดับมีความเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภ าพและคุณภาพการผลิตของสาขาการผลิตที่สาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้เพราะประเทศไทยในปัจจุบันต้องประสบปัญหาการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในตลาดโลกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจาเป็น จะต้อ งอาศัย การปรับ ปรุงทั้ง ในแง่ประสิ ทธิภ าพและคุณภาพของการผลิต ตลอดจนการ
บริหารจัดการที่ดี ดังนั้นจึงต้องหันมาสนใจต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องเพื่อเป็น เครื่อ งมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ และการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
ส่วนรวม
๒. วิสัยทัศน์การวิจัยด้านเทคโนโลยี
ประเทศไทยน าการวิ จั ย เทคโนโลยี ใ ช้ ขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สาธารณะ เพื่ อ ให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๓. พันธกิจการวิจัยด้านเทคโนโลยี
วิจ ัย เพื ่อ การพัฒ นาเทคโนโลยีเ พื ่อ การแก้ปัญ หาของประเทศ เทคโนโลยีเ พื ่อ เพิ ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒ นาภาคอุส าหกรรม เทคโนโลยีเ พื่อพัฒ นาโครงสร้า ง
พื้น ฐาน และเทคโนโลยีเ พื่อ เพิ่ม ผลผลิต ทางการเกษตรโดยมีเ ป้า หมายหลัก เพื่อ ก่อ ให้เ กิด ประโยชน์เ ชิง
พาณิช ย์แ ละสาธารณะ โดยค านึง ถึง บทบาทการแข่ง ขัน ของประเทศภายใต้ก ารเปลี ่ย นแปลงทั ้ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๔. กลยุทธ์การวิจัยด้านเทคโนโลยี จานวน ๑๐ กลยุทธ์ดังนี้
กลยุท ธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตร่ว มกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT ด้านน้า และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย
เป้า ประสงค์ เพื่อ เสริม สร้า งงานวิจัย ด้านการผลิต ที่ส ามารถก่อ เกิด ความเข้ม แข็ง ให้กับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยด้าน เทคโนโลยีด้านสุขภาพและการแพทย์ร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้าน IT ด้านน้า และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย
เป้า ประสงค์ เพื่อ เสริมสร้า งงานวิจัย ด้า นสุข ภาพและการแพทย์ที่ส ามารถก่อ เกิด ความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยด้าน เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอุสาหกรรมก่อสร้างร่วมกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT ด้านน้า และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย
เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอุสาหกรรมก่อสร้างที่
สามารถก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT
และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย
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เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานที่สามารถก่อเกิดความเข้มแข็ง
ให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านอาหารร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
IT และด้านน้าพร้อมกันไปด้วย
เป้า ประสงค์ เพื่อ เสริม สร้า งงานวิจัย ด้า นเทคโนโลยีด้า นอาหารที่ส ามารถก่อ เกิด ความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุท ธ์ก ารวิจ ัย ที่ ๖ การวิจัย ด้า นเทคโนโลยี วัส ดุเ พื่อ การเกษตรร่ว มกับ การพัฒ นา
เทคโนโลยีด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย
เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านที่ด้านเทคโนโลยี วัสดุเพื่อการเกษตรสามารถก่อ
เกิดความเข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบั นและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๗ การวิจัยด้านเทคโนโลยีแปรรูปขยะร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไป
เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านด้านเทคโนโลยีแปรรูปขยะที่สามารถก่อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปั จจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุท ธ์ก ารวิจ ัย ที ่ ๘ การวิจ ัย ด้า นเทคโนดลยีก ารจัด การภัย พิบัต ร่ว มกับ การพัฒ นา
เทคโนโลยีด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย
เป้า ประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนดลยีการจัดการภัยพิบัตที่สามารถก่อเกิด
ความเข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์การวิจัยที่ ๙ การวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการแร่ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไป
เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการแร่ที่สามารถก่อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุท ธ์ก ารวิจ ัย ที ่ ๑๐ การวิจ ัย ด้า นเทคโนโลยีด ้า นการบริก ารร่ว มกับ การพัฒ นา
เทคโนโลยีด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย
เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านการบริการที่สามารถก่ อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่
กลยุทธ์การวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกระดับ โดยเน้นการผลักดันให้
อุตสาหกรรมมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจ ตลอดจนการสร้าง
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม การดาเนินงานตามแผนการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมพร้อม
จัดเตรียมกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น เสริมสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ในสาขายุทธศาสตร์และอื่น ๆ และพัฒนาผู้ประกอบการเดิมให้มีศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกสามารถปรับตัวสร้างความเข้มแข็งได้ภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
แผนงานวิจัยภายใต้กลยุทธ์จะมุ่งเน้นการวิจัยในแต่ละด้านและการบริหารจัดการงานวิจัย
และพัฒนาในลักษณะที่มีการวางแผนงานวิจัย ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มมีโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิด
พลัง ร่ว มมีภ าคอุต สาหกรรมหรือ ผู้ใ ช้ป ระโยชน์เ ป็น ผู้ร่ว มกาหนดโจทย์วิจัย และเป้า หมายของโปรแก รม
เพื่อ ให้ง านวิจ ัย สามารถนาไปใช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์ต่อ กระบวนการผลิต การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ห รือ สร้า ง

๔
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การกาหนดกลุ่มเทคโนโลยีจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่ว นได้ส่ว นเสีย และสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้จริงตลอดจนพัฒ นาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีไ ป
ข้า งหน้า อย่า งต่อ เนื ่อ ง ซึ่ง แบ่ง ออกเป็น ๒ กลุ ่ม ประกอบด้ว ย ๑) กลุ่ม เทคโนโลยีที่สาคัญ มุ่ง เป้า เฉพาะ
อุต สาหกรรมที่ขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิจ ของประเทศและ ๒) กลุ ่ม เทคโนโลยีใ หม่ที่ส ามารถช่ว ยเหลือ กลุ ่ม
อุตสาหกรรมได้ห ลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีเป้าประสงค์ในการกาหนด
โจทย์วิจัย ที่ต รงความต้องการและการทางานร่ว มกัน แบบเครือข่า ยหรือหุ้น ส่ว น เพื่อ เพิ่ม โอกาสที่จ ะนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนากลไกการส่งมอบผลงานสู่ผู้ใช้และกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
๕. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย
ยุทธศาสตร์การวิจัย ด้านเทคโนโลยีของประเทศจะประสบความสาเร็จได้จะต้องเริ่มจาก
การกาหนดยุทธศาสตร์ที่จะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งในส่วนของนโยบายรัฐบาล สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ของโลกและของประเทศพร้อ มทั้ง ที่เ ปิด โอกาสให้ผู ้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย อัน ได้แ ก่ หน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งนักวิช าการและภาคประชาชนที่มีบทบาทหรือได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงทางอ้อมได้แสดงบทบาทและเสนอข้อคิดเห็นตามหลักการบริห ารราชการแบบมีส่ว นร่ว ม ดังเช่น
การให้ความสาคัญต่อบทบาทและการดาเนินงานของภาครัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร/
สถาบัน วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารพัฒ นาคุณ ภาพและปริม าณของกาลัง คนด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีร ะดับ สูงและระดับ กลาง เพื่อสนองตอบความต้อ งการในการพัฒ นาเศรษฐกิจและการพัฒ นา
เทคโนโลยีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างความสานึกของประชาชนทุก
ระดับ ในบทบาทความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศการประกอบอาชีพ
และการดารงชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการปูพื้นฐานสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นอกจากนี้จ ะต้องสร้างกลไกความเชื่อมโยงในการแปลงยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ
เพื่อ การผลัก ดัน ยุทธศาสตร์ก ารวิจัย รายสาขานี้ไปสู่การปฏิบัติใ ห้บ รรลุผ ลสาเร็จตามเป้า หมาย โดยอาจ
เสริม สร้า งการบูร ณาการร่ว มกัน ระหว่า งหน่ว ยงานให้ท ุน วิจ ัย หน่ว ยงานวิจ ัย สถาบัน การศึก ษาและ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญ เพื่ออุตสาหกรรม
สามารถเชื่อมโยงความสาเร็จไปยังระดับประเทศ ส่งผลในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลกได้
ด้วย
อย่างไรก็ดี การขับ เคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้ว ยการวิจัยเพียงอย่าง
เดีย วไม่อาจแก้ปัญหาและปรับ ปรุงการดาเนินการตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมได้ เพราะ
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้องส่ว นใหญ่ดาเนิน โยบายเป็นแบบกระจัดกระจายไม่ป ระสานประโยชน์เพราะหน่ว ย
ราชการระดับกรมเป็นนิติ บุคคล แต่ละกรมมีอานาจทางกฎหมายอิสระจากกันทาให้เกิดการทางานซ้าซ้อน
กัน และสิ ้น เปลือ งงบประมาณ นอกจากนั้น ระบบการจัด สรรงบประมาณทาให้ก รมต่า งๆ สามารถขอ
งบประมาณที่ซ้าซ้อนกันโดยขาดการประสานงาน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการข้างต้นบรรลุเป้าหมายจะต้อง
มีระบบงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒ นาแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่เพียงพอเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขาได้อย่างยั่งยืน

