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บทสรุปผู้บริหาร
	 กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	 (พ.ศ.	 2560-2569)	 นำ�เสนอ 

แนวท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยต่อจ�กแผนยุทธศ�สตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งช�ต	ิ 

พ.ศ.	 2550-2559	 เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่องในก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือเพิ่มคว�มส�ม�รถใน 

ก�รแข่งขนัของอตุส�หกรรมเป้�หม�ยและยกระดบัคว�มเป็นอยูข่องประช�ชนในประเทศ	โดยได้กำ�หนด

วิสัยทัศน์	เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์บนพื้นฐ�นของแนวคิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในทั้ง	3	มิติ	คือ	ด้�นสังคม	

ด้�นเศรษฐกิจ	 และด้�นสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังได้กำ�หนดกลไกก�รขับเคล่ือนที่ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งมี

ส่วนร่วม	(Inclusive)	จ�กคว�มร่วมมอืของทกุภ�คส่วนทัง้ภ�ครฐัและเอกชน	(Public-Private	Partnership)	

	 นอกจ�กนั้น	 กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยนี้	 ยังได้อ้�งอิงแนวท�ง 

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม	อุตส�หกรรม	และวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	จ�กแผนหรือ

นโยบ�ยทีส่ำ�คญัของประเทศ	ได้แก่	แผนพัฒน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560-2564)	

แผนแม่บทก�รพฒัน�อตุส�หกรรมไทย	พ.ศ.	2555-2574	นโยบ�ยและแผนวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2555-2564)	 และนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์วิจัยแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 8	

(พ.ศ.	2555-2559)	ยิ่งกว่�นั้น	ยังได้วิเคร�ะห์ถึงบริบทและคว�มท้�ท�ยในด้�นต่�ง	ๆ	ของโลกและของ

ประเทศไทยที่จะมีผลต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุในอน�คต	ทั้งมุมมองของเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ	สังคม	และอุตส�หกรรมของโลก	(Disruptive	Technologies)	และบทบ�ทของ

เทคโนโลยีฐ�น	(Platform	Technology)	ที่สำ�คัญ	ได้แก่	เทคโนโลยีชีวภ�พ	น�โนเทคโนโลยีเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	และเทคโนโลยีวัสดุต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยีและอุตส�หกรรมในอน�คต	

	 แนวคิดของแนวท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีต�มกรอบนโยบ�ยเทคโนโลยีวัดสุของประเทศไทย 

ฉบบันี	้เกดิจ�กก�รวเิคร�ะห์ทัง้ในบรบิทของอตุส�หกรรมและบริบทของเทคโนโลยวีสัดผุ่�นกระบวนก�ร

มองอน�คต	(Foresight)	ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รว�งแนวท�งพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและ

นวตักรรมในยุคปัจจบุนั	ภ�ยใต้กระบวนก�รมองอน�คตนี	้มกี�รวเิคร�ะห์ปัจจยัขบัเคลือ่น	(Drivers)	และ

อุปสรรค	 (Barriers)	ที่สำ�คัญในด้�นต่�ง	ๆ	 ได้แก่	ด้�นสังคม	 (Social)	ด้�นเทคโนโลยี	 (Technology)	 

ด้�นเศรษฐกิจ	 (Economic)	 ด้�นสิ่งแวดล้อม	 (Environment)	 และด้�นก�รเมือง	 (Politic)	 

รวมทั้งคว�มท้�ท�ย	(Challenges)	อื่น	ๆ	ทั้งภ�ยในประเทศและนอกประเทศที่จะส่งผลต่อทิศท�งก�ร

พฒัน�เทคโนโลยีวสัดใุนอน�คต	ยิง่กว่�น้ัน	ยงัได้วเิคร�ะห์ระบบนวัตกรรมแห่งช�ต	ิ(National	Innovation	

System:	NIS)	ของเทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทยซึง่ทำ�ให้เหน็ถงึคว�มเชือ่มโยงของกจิกรรมทีท่ำ�ให้เกดิ

การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ4



ก�รพฒัน�เทคโนโลย	ีองค์คว�มรู	้และบคุล�กรระหว่�งผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องทีส่ำ�คญัในก�รพัฒน�เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�คก�รศึกษ�ในลักษณะของไตรภ�คี	(Triple	Helix)	เพื่อใช้

ในก�รกำ�หนดกลไกในก�รขับเคลื่อนกรอบนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

	 กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	 (พ.ศ.	 2560-2569)	 มีวิสัยทัศน์ว่�	

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นวัสดุศ�สตร์	 (Material	 Science)	 เพื่อเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถใน 

ก�รแข่งขนัท�งเศรษฐกิจ	ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและยกระดบัคณุภ�พของสงัคมไทยด้วยคว�มร่วม

มือแบบไตรภ�คี”	โดยมีเป้�หม�ยหลัก	คือ

(1)	เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยก�รยกระดับ

อตุส�หกรรมของไทยไปสูอุ่ตส�หกรรมก�รผลติสนิค้�ทีม่มีลูค่�เพิม่สงู	(High	Value	Added)	

และอุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ	(Bio-based	Industry)

(2)	ลดคว�มเหลือ่มลำ�้และเพิม่คณุภ�พสงัคมไทย	โดยก�รใช้เทคโนโลยวัีสดใุนก�รพฒัน�คณุภ�พ

และลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริก�รส�ธ�รณะเพ่ือให้ทุกคนเข้�ถึงผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ได้อย่�งเท่�เทียมกัน

(3)	ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยพฒัน�กระบวนก�รออกแบบ	ก�รผลิต	และพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	บนหลักก�รของก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	(Resource	

Use	Efficiency)	และก�รพัฒน�เทคโนโลยีพลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น

และมีแนวท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ	6	แนวท�ง	ดังนี้

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 : ยกระดบัอุตส�หกรรมก�รผลิตของประเทศเพ่ือผลิตสินค้�ทีม่มีลูค่�

เพิ่มสูงและมีบทบ�ทสำ�คัญในห่วงโซ่ก�รผลิตในระดับโลก	 โดยพัฒน�อุตส�หกรรมก�รผลิต

ของประเทศไปสู่ก�รผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหม�ะสมเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รสร้�งผลิตภัณฑ์

ท่ีมมีลูค่�เพิม่สงู	(High	Value	Added)	และพัฒน�อุตส�หกรรมไปสู่อุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ	

(Bio-based	Industry)	ซึ่งเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของประเทศ

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 :	 เพิ่มคุณภ�พชีวิต	 ลดคว�มเหลื่อมลำ้�และเพิ่มศักยภ�พของ

อตุส�หกรรมในระดบัชุมชน	โดยใช้เทคโนโลยวีสัดพัุฒน�ผลิตภัณฑ์และบรกิ�รในระดบัชมุชน	

รวมทั้งลดต้นทุนสินค้�และบริก�รส�ธ�รณะให้ประช�ชนเข้�ถึงได้อย่�งท่ัวถึงและเท่�เทียม

กันเพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�และเพิ่มคุณภ�พสังคมไทย

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 :	 พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยใช้

เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือก�รออกแบบและพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และใช้ทรัพย�กรในกระบวนก�รผลิตอย่�งมีประสิทธิภ�พ	(Resource	Use	Efficiency)”	
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 แนวทางการพัฒนาที่ 4 :	ก�รพัฒน�และเพิ่มศักยภ�พกำ�ลังคนและบุคล�กรด้�นเทคโนโลยี

วัสดุในอุตส�หกรรมเป้�หม�ย	 โดยมุ ่งสร ้�งคว�มส�ม�รถและสมรรถนะกำ�ลังคน 

ด้�นเทคโนโลยีวัสดุท้ังด้�นก�รวิจัยและพัฒน�	 และแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรมให้มีคว�มรู้

คว�มเชี่ยวช�ญที่มีม�ตรฐ�นในระดับส�กล

 แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นเพ่ือสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�

เทคโนโลยวีสัดขุองประเทศ	ด้วยก�รบรูณ�ก�รและพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นเพ่ือก�รวิจัยและ

พัฒน�เทคโนโลยีวัสดุที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดก�รใช้ประโยชน์สูงสุด

 แนวทางการพัฒนาที่ 6 : ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้เกิดก�รลงทุน	คว�มร่วมมือและก�รใช้

ประโยชน์จ�กก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ	 และสร้�งแรงจูงใจเพ่ือ 

ส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในส�ข�วัสดุศ�สตร์

ระหว่�งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และมห�วิทย�ลัย

	 กลไกก�รขับเคลื่อนกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุเป็นขั้นตอนสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน

ให้มกี�รดำ�เนนิก�รจนเกดิผลสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยของแผน	ซึง่ก�รดำ�เนนิก�รต้องอ�ศยัคว�มร่วมมอืจ�ก

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในระบบนวัตกรรม	(Innovation	System)	ทั้งระดับนโยบ�ยและระดับปฏิบัติก�ร	

โดยบทบ�ทหน้�ที่ของหน่วยง�นในอุตส�หกรรม	ได้แก่

	 กลุ่มผู้กำ�หนดนโยบ�ยท�งด้�นเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (Technology	 &	 Innovation	

Policy	Makers)	

	 กลุม่ผูด้ำ�เนนิก�รประส�นด้�นก�รวจัิยและนวตักรรม	(Research	&	Innovation	Facilitators)	

	 กลุ่มผู้ดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�	(R&D	Performers)	

	 กลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี	(Technology	Diffusers)	

	 กลุ่มผู้ผลิตสินค้�และบริก�ร	(Goods	&	Service	Producers)	

	 เพื่อให้ก�รขบัเคลื่อนกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	พ.ศ.	2560–2569	

มีคว�มสอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 12	

ก�รพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยตี�มนโยบ�ยและแผนวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งช�ติ	

ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2555-2564)	 และก�รพัฒน�อุตส�หกรรมต�มแผนแม่บทก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทย	

พ.ศ.	2555-2574	รวมท้ังยุทธศ�สตร์ก�รพฒัน�เศรษฐกจิของประเทศในเรือ่งต่�ง	ๆ 	จงึกำ�หนดโครงสร้�ง

ก�รบริห�รและดำ�เนินก�รขับเคลื่อนเป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับกำ�หนดนโยบ�ย	ระดับขับเคลื่อนแผน	และ

ระดับปฏิบัติก�ร	ดังนี้

การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ6



	 ระดบักำ�หนดนโยบ�ย	มสีภ�นโยบ�ยวจิยัและนวตักรรมแห่งช�ต	ิ(นวนช.)	ซึง่มอีำ�น�จหน้�ที่

กำ�หนดทิศท�งและนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นในระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

	 ระดบัขบัเคลือ่นแผน	จะมสีำ�นักง�นหรอืหน่วยง�นภ�ยใต้คณะอนกุรรมก�ร	ทีไ่ด้รบัมอบหม�ย

จ�ก	นวนช.	ทำ�หน้�ทีต่ดิต�มคว�มก้�วหน้�และประเมนิสถ�นก�รณ์ด้�นก�รพฒัน�เทคโนโลยี

วัสดุต�มกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	พ.ศ.	2560-2569	อย่�ง

ต่อเนือ่ง	และดำ�เนนิก�รวจิยัเชงินโยบ�ยและนำ�เสนอข้อเสนอแนะต่อ	นวนช.	เพือ่ดำ�เนนิก�ร

ขับเคลื่อนให้เกิดก�รดำ�เนินก�รท�งนโยบ�ยในระดับสูงขึ้นไป

	 ระดับปฏิบัติก�ร	ประกอบด้วยหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�ควิช�ก�ร	ซึ่ง

เป็นหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เป็นทั้งผู้ดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�

	 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นควรดำ�เนินก�รในลักษณะของเครือข่�ย	 (Network)	 หรือ	 Consortium	

จ�กคว�มร่วมมือของหน่วยง�นที่สำ�คัญในระบบนวัตกรรมทั้งภ�ครัฐ	ภ�ควิช�ก�ร	และภ�คเอกชน	ที่มี

บทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญในระบบนวัตกรรม	 ในก�รจัดต้ังเครือข่�ยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยีต้องพิจ�รณ�ถึง

เทคโนโลยีทีจ่ะเข้�ไปสนบัสนนุอุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศต�มแผนต่�ง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในปัจจบุนั

และอน�คต	ในก�รขบัเคลือ่นกรอบนโยบ�ยฯ	ต้องเพิม่บทบ�ทให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มส่ีวนร่วมทัง้ในระดบั

นโยบ�ยและระดับปฏิบัติก�ร	เพื่อให้ก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุตอบโจทย์ปัญห�ของภ�คเอกชนได้อย่�ง

เหม�ะสมและมีคุณค่�

	 ก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของ 

ประเทศไทยฯ	ควรดำ�เนินก�รอย่�งมรีะบบและต่อเน่ือง	คูข่น�นไปกบัก�รบรหิ�รแผนง�นไปสูก่�รปฏบิตัิ

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกรอบนโยบ�ยฯ	 ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้	 นอกจ�กนั้น	 ผลก�รประเมินจะถูก 

นำ�ม�ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของ

กรอบนโยบ�ยฯ	ม�กยิ่งขึ้น	โดยก�รประเมินควรมี	2	ระดับคือ	ระดับผลลัพธ์เพื่อประเมินผลสำ�เร็จและ

ประโยชน์ท่ีได้รบัจ�กก�รดำ�เนนิง�นต�มยทุธศ�สตร์และกลยทุธ์ของกรอบนโยบ�ยก�รพฒัน�เทคโนโลยี

วสัดขุองประเทศไทย	และระดบัผลกระทบทีป่ระเมนิผลกระทบทีไ่ด้รบัต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมจ�ก

ผลลัพธ์ของก�รดำ�เนินนโยบ�ยต�มยุทธศ�สตร์และกลยุทธ์ของกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ

ของประเทศไทย	 และจะต้องมีก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลทั้งจ�กภ�ครัฐและเอกชน	 และ

ทำ�ก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย	เพื่อสร้�งค่�ดัชนีชี้วัด

ที่สำ�คัญที่จะใช้ในก�รประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจ�กก�รดำ�เนินต�มกรอบนโยบ�ย 

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยได้อย่�งชัดเจน
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บทที่ 1 
บทนำา

1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
	 แผนยุทธศ�สตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2550-	 2559	 ถือเป็นแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยฉบับแรก	 มุ่งเน้นก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ใน

อุตส�หกรรม	 “เป้�หม�ย” (Niche	 Areas)	 ที่ประเทศมีโอก�สและศักยภ�พสูงได้แก่	 1)	 อุตส�หกรรม

อ�ห�รและเกษตร	 2)	 อุตส�หกรรมย�นยนต์	 3)	 อุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 4)	 อุตส�หกรรมแฟชั่น	 

5)	 อุตส�หกรรมพลังง�น	 6)	 อุตส�หกรรมสุขภ�พและก�รแพทย์	 และ	 7)	 อุตส�หกรรมเคร่ืองจักรกล	 

โดยเน้นกลยุทธ์	4	ด้�น	ได้แก่

 กลยุทธ์ที่	1 	 สร�้งคลสัเตอรก์�รวิจยัและพฒัน�ส�ข�เทคโนโลยวัีสดเุพ่ือประโยชนใ์นเชงิพ�ณชิย์

 กลยุทธ์ที่	2 	 พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและสถ�บันด้�นเทคโนโลยีวัสดุ

 กลยุทธ์ที่	3		 พัฒน�บุคล�กรในส�ข�เทคโนโลยีวัสดุ

 กลยุทธ์ที่	4	 สร้�งคว�มตระหนักในเทคโนโลยีวัสดุโดยใช้กระบวนก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีที่มี 

	 	 	 ประสิทธิภ�พ

	 	 คณะรัฐมนตรีให้คว�มเห็นชอบ	 หลักก�รของแผนยุทธศ�สตร์ฯ	 เมื่อวันที่	 21	 พฤศจิก�ยน	 

พ.ศ.	2549	ต�มทีก่ระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยเีสนอ	และไดม้อบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รนโยบ�ย

วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต	ิ(กนวท.)	รบัผดิชอบกำ�กบัดแูล	และผลกัดนัใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง

นำ�แผนยุทธศ�สตร์ฯ	 ไปปฏิบัติ	 รวมทั้งติดต�มประเมินก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม	 โดย

ในวันที่	 2	 พฤษภ�คม	 พ.ศ.	 2550	 กนวท.	 ได้เห็นชอบในหลักก�รกลไกก�รผลักดันแผนยุทธศ�สตร์

เทคโนโลยีวัสดแุหง่ช�ต	ิพ.ศ.	2550	–	2559	ไดแ้ก	่(1)	ใหแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมก�รนโยบ�ยเทคโนโลยวีสัด	ุ 

เพื่อให้ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ	เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ	และ	(2)	ผลักดัน

แผนยุทธศ�สตร์ฯ	ในลักษณะท่ีใช้คลัสเตอร์นำ�	โดยดำ�เนินก�รใน	2	คลัสเตอร์นำ�ร่อง	คือ	ช้ินส่วนย�นยนต์	

และพลังง�นทดแทน	
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	 ต่อม�มีก�รตร�พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งช�ติ	 

พ.ศ.	 2551	 ขึ้น	 โดยได้จัดตั้งคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งช�ติ	 

(กวทน.)	 ทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยและแผนก�รส่งเสริมสนับสนุน	 ผลักดันก�รดำ�เนินง�น	 และติดต�ม

ประเมินผลก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมของประเทศ	 ส่งผลให้	 กนวท.	 และ 

คณะอนุกรรมก�รต่�งๆ	ภ�ยใต้	กนวท.	หมดหน้�ที่ไป	จึงส่งผลให้แผนยุทธศ�สตร์ฯ	ข�ดหน่วยง�นที่จะ

ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นไปโดยปริย�ย

	 อย่�งไรก็ต�ม	 ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งช�ติ	 

พ.ศ.	 2551	 ได้จัดตั้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งช�ติ	

(สวทน.)	ซึง่มหีน้�ทีจ่ดัทำ�และขบัเคลือ่นนโยบ�ยและแผนวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งช�ต	ิ

ฉบบัที	่1	(พ.ศ.	2555	-	2564)	ซึง่เป็นกรอบแนวท�งก�รพัฒน�ด้�นวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม

ของประเทศ	โดยนโยบ�ยและแผนดงักล่�วได้ระบวุ่�เทคโนโลยวีสัดุเป็นหนึง่ในองค์คว�มรูพ้ืน้ฐ�นสำ�คญั

ต่อก�รพัฒน�ประเทศ	 และมีผลต่ออุตส�หกรรมหล�ยด้�น	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในภ�คก�รผลิต	 ตั้งแต ่

ก�รเพิ่มคุณภ�พของผลิตภัณฑ์	 อ�ทิ	 สมรรถนะก�รใช้ง�น	 ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พและประสิทธิผลใน 

ก�รผลิต	เช่น	คว�มเร็วและปริม�ณก�รผลิต		ก�รไม่ก่อให้เกิดปัญห�ต่อสิ่งแวดล้อมโดยก�รใช้พลังง�น

อย่�งคุ้มค่�และก�รควบคุมของเสีย	 ตลอดจนก�รผลิตวัสดุใหม่จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติท้องถ่ินเพ่ือ 

ใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน

	 เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่องในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุรวมทั้งมีคว�มสอดคล้อง

กับนโยบ�ยและแผนวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2555	-	2564)	

สวทน.	 และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	 (ศว.)	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ	 (สวทช.)	 ซึ่งเป็นหน่วยง�นหลักหน่วยง�นหนึ่งของประเทศในก�รดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�

เทคโนโลยีวัสด	ุจงึได้จดัทำ�กรอบนโยบ�ยก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทย	(พ.ศ.	2560	-	2569)	

ขึ้น	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก่อนท่ีจะดำ�เนินก�รจัดทำ�กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุที่สอดคล้องกับ

นโยบ�ยและแผนวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	ฉบับที่	1		(พ.ศ.	2555	-	2564)	ได้มี

ก�รประเมินแผนยุทธศ�สตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งช�ติ	พ.ศ.	2550-2559	ที่ได้ดำ�เนินก�รม�เป็นระยะเวล�	

5	ปี	(พ.ศ.	2550	-	2554)	โดยศนูย์บรกิ�รวิช�ก�รแห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	เพ่ือให้ทร�บถงึสถ�นภ�พ 

ก�รดำ�เนินง�น	 วิเคร�ะห์และประเมินผล	 สรุปประเด็นปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น	 และให้ 

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256910



ข้อเสนอแนะท่ีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�แผนดำ�เนินง�นในระยะต่อไปด้วย	 โดยมีประเด็น 

ก�รว�งแผนกระบวนก�รขับเคลื่อนและก�รผลักดันแผนยุทธศ�สตร์ฯ	3	ประเด็น	ได้แก่	

1. เนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์ฯ ค่อนข้างกว้างและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

มีหลากหลาย	ดังนั้นในแผนพัฒน�ฉบับต่อไป	ควรดำ�เนินก�รทบทวน	กลั่นกรอง	เนื้อห�ส�ระ

ของแผนยุทธศ�สตร์ฯ	ให้มีคว�มกระชับและจำ�เพ�ะเจ�ะจงยิ่งขึ้น	โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�ก

ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	

2. การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ ขาดหน่วยงาน/บุคลากรหลักที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธ

ศาสตร์ฯ และข�ดก�รบูรณ�ก�รกับหน่วยง�นอื่น	ในแผนพัฒน�ฉบับต่อไป	ควรพิจ�รณ�และ

ทบทวนถึงคว�มจำ�เป็นในก�รจัดตั้งหน่วยง�น/บุคล�กร	 ที่เป็นเจ�้ภ�พหลักในก�รขับเคล่ือน	

และแสวงห�รูปแบบของก�รสร้�งแรงจูงใจให้มีก�รประยุกต์/ปฏิบัติต�มแผนฯ	 เพ่ือให้แผนที่

กำ�หนดขึ้นส�ม�รถก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับช�ติ

3. การผลักดันจากรัฐบาลเพื่อให้การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นวาระแห่งชาติ  

ในแผนฉบบัต่อไปควรสร้�งคว�มตระหนักในก�รนำ�ส�ระสำ�คญัของแผนไปใช้ให้เกดิประโยชน์	

ผ่�นกระบวนก�รประช�สมัพนัธ์	ก�รจดัห�หน่วยง�นและบคุล�กรทีจ่ะรบัผิดชอบ	ดแูล	ตดิต�ม	

และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ

	 ดังนั้น	ในก�รจัดทำ�กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	(พ.ศ.	2560-2569)	

นั้น	 คณะผู้จัดทำ�ได้นำ�ผลก�รประเมินครึ่งแผนข้�งต้น	 แนวคิดของกรอบนโยบ�ยฯ	 เดิมในก�รพัฒน�

เทคโนโลยวีสัดเุพือ่สนบัสนนุอตุส�หกรรมสำ�คญัของประเทศ	และแนวคดิของก�รพัฒน�ระบบนวัตกรรม

แห่งช�ติ	(National	Innovation	System	:	NIS)	ทีพ่จิ�รณ�ถงึคว�มเชือ่มโยงของกจิกรรมและองค์คว�มรู้

ระหว่�งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องที่สำ�คัญในก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ได้แก่	 ภ�ครัฐ	 ภ�คเอกชน	 

และภ�คก�รศึกษ�	ม�เป็นส่วนประกอบสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�จัดทำ�กรอบนโยบ�ยฯ	ฉบับใหม่นี้

	 นอกจ�กนัน้	ก�รจัดทำ�กรอบนโยบ�ยฯ	ทีค่รอบคลมุระยะเวล�	10	ปี	ยงัมคีว�มท้�ท�ยอีกหล�ยด้�น	

ได้แก่	บริบทและทิศท�งก�รพัฒน�โดยรวมของประเทศ	ปัจจัยผลักดันต่อแนวโน้มก�รพัฒน�เทคโนโลยี	

ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะมีผลต่อก�รว�งกรอบนโยบ�ยฯ	ดังนั้น	คณะผู้จัดทำ�จึงได้นำ�บริบทและปัจจัยดังกล่�วม�

พิจ�รณ�เป็นส่วนหนึ่งของก�รกำ�หนดกรอบนโยบ�ยฯ	ผ่�นกระบวนก�รมองอน�คต	(Foresight)	ด้วย
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	 ส�ระสำ�คัญของกรอบนโยบ�ยฯ	ประกอบด้วย	วิสัยทัศน์	เป้�หม�ย	และยุทธศ�สตร์	ตั้งอยู่บนพื้น

ฐ�นหลักก�รดังต่อไปนี้

	 แนวคิดก�รพัฒน�ท่ียั่งยืนที่คำ�นึงถึงก�รพัฒน�ใน	 3	 มิติคือ	 มิติด้�นสังคม	 มิติด้�นเศรษฐกิจ	

และมิติด้�นสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน	 ดังนั้นก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุจึง

พย�ย�มให้เกิดสมดุลของทั้ง	3	มิติ	ทั้งในเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณ

	 ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคม

	 ก�รเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม	(Inclusive	growth)

	 คว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน	(Public-Private	Partnership)

	 สอดคล้องและประส�นกับนโยบ�ยอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 โดยนำ�เสนอประเด็นปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร	 เพ่ือให้เกิดก�รผลักดันจ�ก

นโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติในก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย

1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
	 ก�รว�งแนวท�งก�รพัฒน�ประเทศ	 จำ�เป็นต้องสอดคล้องและประส�นไปในทิศท�งเดียวกัน	 

ดังนั้นในก�รจัดทำ�กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	 จึงทบทวนแผนก�รพัฒน�

ประเทศที่สำ�คัญ	ดังนี้

 1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	เป็นแผนพัฒน�ประเทศ

ในระยะ	5	ปี	ซึ่งแปลงกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	–	2579)	สู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูป

ธรรม	 โดยคำ�นึงถึงก�รพัฒน�ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 ที่ขับเคล่ือนด้วยคว�มรู้และนวัตกรรม

และก�รพฒัน�โดยรวมสอดคล้องกบัเป้�หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals:	

SDGs)	ดังนั้น	ทิศท�งก�รพัฒน�ของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	12	จึงมุ่งเตรียมคว�มพร้อมและว�งร�กฐ�นใน

ก�รยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒน�แล้ว	 มีคว�มมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ด้วยก�รพัฒน�ต�ม

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยอน�คตประเทศไทยใน	พ.ศ.	2579	ซึ่ง

กำ�หนดไว้ในยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	20	ปี	เป็นกรอบที่แผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	12	มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256912



และเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีกำ�หนดภ�ยใต้ระยะเวล�	 5	 ปีต่อจ�กนี้ไป	 พิจ�รณ�จ�กก�รประเมินสภ�พ

แวดล้อมก�รพัฒน�ทั้งจ�กภ�ยนอกและภ�ยในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ	 ก�ร

สะท้อนถึงโอก�สและคว�มเสี่ยงในก�รที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้ก�รพัฒน�ในด้�นต่�ง	ๆ	ให้บรรลุผลได้

ในระยะเวล�	5	ปีแรกของกรอบยทุธศ�สตร์ช�ตริะยะ	20	ปี	ทัง้นีไ้ด้คำ�นงึถงึก�รต่อยอดให้เกิดผลสมัฤทธิ์

อย่�งต่อเนื่องภ�ยใต้แผนพัฒน�ฯ	ฉบับต่อไป

	 แผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 12	 ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศ	 10	 ยุทธศ�สตร์	 โดยหนึ่งใน

ยทุธศ�สตร์ท่ีสำ�คัญทีจ่ะช่วยสร้�งคว�มมัน่คง	มัง่คัง่และยัง่ยนืในระยะย�วให้กบัประเทศ	คอื	ยทุธศ�สตร์

ที	่8	ก�รพฒัน�วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีวจิยั	และนวตักรรม	โดยมุง่เน้นแนวท�งในก�รพฒัน�	3	แนวท�ง	

ได้แก่	 (1)	 ส่งเสริมก�รลงทุนด้�นวิจัยและพัฒน�	 (R&D)	 และผลักดันในเชิงพ�ณิชย์	 และเชิงสังคม	 

(2)	พฒัน�ให้เป็นผูป้ระกอบก�รท�งเทคโนโลย	ีและ	(3)	พฒัน�สภ�วะแวดล้อมของวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี

และนวัตกรรม	(วทน.)

	 นอกจ�กนั้น	 กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒน�ฯ	 ฉบับที่	 12	 ยังได้กำ�หนดตำ�แหน่งยุทธศ�สตร์ของ

ประเทศไทยให้เป็นประเทศร�ยได้สูงที่มีก�รกระจ�ยร�ยได้อย่�งเป็นธรรม	เป็นศูนย์กล�งด้�นก�รขนส่ง

และโลจิสติกส์ของภูมิภ�ค	คว�มเป็นช�ติก�รค้�และบริก�ร	(Trading	and	Service	Nation)	เป็นแหล่ง

ผลิตสินค้�เกษตรกรรมยั่งยืน	 แหล่งอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์	 และมีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ที่มุ่งสู่ก�รเปลี่ยนผ่�นประเทศไทยจ�กประเทศที่มี

ร�ยได้ป�นกล�งไปสู่ประเทศท่ีมีร�ยได้สูง	 มีคว�มมั่นคงและยั่งยืน	 สังคมอยู่รวมกันอย�่งมีคว�มสุข	 ซึ่ง

แนวท�งก�รพัฒน�เศรษฐกจิยงัได้มุง่เน้นถงึก�รส่งเสรมิด้�นก�รวจัิยและพัฒน�	ก�รเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขนั	และปรับโครงสร้�งก�รผลติ	แบ่งเป็นคลสัเตอร์สำ�คญั	6	คลสัเตอร์	ได้แก่	(1)	ย�นยนต์และ

ชิน้ส่วน	(2)	เครื่องใช้ไฟฟ้�	อิเล็กทรอนิกส์	และอุปกรณ์โทรคมน�คม	(13)	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(4)	ดิจิทัล	 (5)	 เมืองนวัตกรรมอ�ห�ร	(Food	 Innopolis)	และ	(6)	ศูนย์กล�งท�ง 

ก�รแพทย์	(Medical	Hub)	ซึง่มอีตุส�หกรรมสนับสนนุทีส่ำ�คญัในปัจจุบนั	5	ประเภท	คอื	(1)	อตุส�หกรรม

อ�ห�รและเครื่องดื่ม	 (2)	 ปิโตรเคมี	 (3)	 ผลิตภัณฑ์ย�ง	 (4)	 เครื่องใช้ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 และ	 

(5)	ย�นยนต์และชิน้ส่วนย�นยนต์	รวมถงึอตุส�หกรรมท่ีมศัีกยภ�พในอน�คตท่ีพิจ�รณ�จ�กพ้ืนฐ�นคว�ม

เก่งของประเทศไทย	 (Core	Competency)	 และคว�มพร้อมของภ�คเอกชนในก�รเช่ือมโยงในภูมิภ�ค

อ�เซียนอีก	5	ประเภท	คือ	(1)	อุตส�หกรรมก�รแปรรูปอ�ห�ร	(2)	อุตส�หกรรมสมุนไพรและสุขภ�พ	 

(3)	อุตส�หกรรมที่เน้นก�รออกแบบ	(4)	อุตส�หกรรมสื่อดิจิตอล	และ	(5)	อุตส�หกรรมชีวภ�พ
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	 ท้ังนีก้�รพฒัน�เทคโนโลยีวัสดจุะมบีทบ�ทสำ�คญัต่อก�รสนบัสนนุก�รพัฒน�ทัง้ในภ�คบรกิ�ร	เช่น	

ธุรกิจบริก�รสุขภ�พ	ธุรกิจบริก�รโลจิสติกส์		เป็นต้น	ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ภ�คเกษตร	เพื่อเพิ่มผลิต

ภ�พในก�รผลิตและยกระดบัก�รสร้�งมลูค่�เพิม่ด้วยเทคโนโลยแีละกระบวนก�รทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม		

ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�ภ�คอุตส�หกรรมสู่อุตส�หกรรมสีเขียวและค�ร์บอนตำ่�บนฐ�นคว�มรู้เชิง

สร้�งสรรค์	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภ�ค

อุตส�หกรรมและบริก�รในส�ข�ท่ีมีศักยภ�พ	 รวมทั้งยกระดับสินค้�ชุมชน	 	 ก�รส่งเสริมก�รผลิตและ

พัฒน�บุคล�กรวิจัยในส�ข�วิทย�ศ�สตร์และวิศวกรรมที่มีบูรณ�ก�รระหว่�งก�รเรียนรู้กับก�รทำ�ง�น

จริงในสถ�นประกอบก�ร		ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงด้�นพลังง�น		โดยส่งเสริมก�ร

วิจัยและพัฒน�ก�รผลิตพลังง�นจ�กแหล่งธรรมช�ติ	เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจ�กฟอสซิล	เช่น	พลังง�นลม	

พลังง�นแสงอ�ทิตย์	พลังง�นนำ้�	และสิ่งเหลือใช้ต่�ง	ๆ	เป็นต้น

 1.2.2 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2555 - 2564)

	 นโยบ�ยและแผนวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2555	-	2564)	

เป็นนโยบ�ยและแผนยุทธศ�สตร์แห่งช�ติท่ีจัดทำ�ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญห�ด้�นก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร	์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)	 ของประเทศไทยที่ผ่�นม�	 และช้ีนำ�แนวท�งในก�รพัฒน�	 วทน.	 

ในอน�คต	 รวมทั้งก�รดำ�เนินง�นท่ีควรให้คว�มสำ�คัญอย่�งต่อเนื่องจ�กก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�	

วทน.	ของหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ทั้งภ�ครัฐและเอกชนที่ผ่�นม�	 เพื่อให้ครอบคลุมแนวท�งก�รพัฒน�	วทน.	 

ที่มีประสิทธิภ�พ	 ที่ส�ม�รถขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐ�นคว�มรู้	 และเพิ่มขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขนัของประเทศ	บคุล�กรด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยไีด้รบัก�รพฒัน�ให้สมดลุทัง้

ปริม�ณและคุณภ�พ	ลดก�รพึ่งพิงผลิตภัณฑ์	อุปกรณ์	และเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ	ประช�ชนได้รับ

ประโยชน์จ�กก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�	 ได้รับก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี	 มีคว�มรอบรู้และ 

คว�มส�ม�รถด้�น	 วทน.	 เพิ่มขึ้น	 รู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว	 มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและ

ส�ม�รถใช้	วทน.	ให้เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�รงชีวิตของตนเอง	และเพื่อให้แผนฉบับนี้ส�ม�รถครอบคลุม

ในทุกระดับ	ทุกมิติ	และทุกภ�คส่วนของก�รพัฒน�	วทน.	ของประเทศไทย
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	 นอกจ�กนั้น	 นโยบ�ยและแผน	 วทน.	 ฉบับนี้	 ยังจัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก�รพัฒน�

ประเทศไทยให้มรีะบบเศรษฐกจิทีม่กี�รขย�ยตวัอย่�งมคุีณภ�พและมเีสถยีรภ�พ	ตลอดจนมกี�รกระจ�ย

ประโยชน์อย่�งเป็นธรรมสู่สังคม	 ชุมชน	 ท้องถิ่น	 โดยได้อัญเชิญ	 “ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”	 ม�เป็น

ปรชัญ�นำ�ท�งในก�รพฒัน�	ควบคูไ่ปกบัอน�คตของประเทศท่ีม	ี“วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

เป็นเคร่ืองมือช่วยพัฒน�ประเทศไทย”	 ภ�ยใต้วิสัยทัศน์	 “นวัตกรรมเขียว	 (Green	 Innovation)	 เพ่ือ

สงัคมคณุภ�พและเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภ�พ”	ซึง่สอดรบักบัทศิท�งก�รพฒัน�ประเทศของรฐับ�ลทีต้่องก�ร

เห็นประเทศไทยส�ม�รถแข่งขันได้อย่�งยั่งยืน	มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง	เป็นสังคมแห่งก�รเรียนรู้	และ

ประช�ชนมคีณุภ�พชวิีตทีด่ขีึน้	โดยก�รดำ�เนินก�รเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไปสู่วสิยัทศัน์ดงักล่�ว	ได้กำ�หนด

กรอบก�รพัฒน�ของนโยบ�ยและแผนฯ	5	ประก�รคือ	

 1)	พัฒน�ง�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อสนับสนุนก�รสร้�งสังคมคุณภ�พที่มี

ภูมิคุ้มกัน

2)	 พัฒน�ง�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อสนับสนุนก�รสร้�งเศรษฐกิจให้ม ี

คุณภ�พ	 เสถียรภ�พโดยมีก�รเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภ�ค	 (Globalization	 and	

Regionalization)	

3) พฒัน�ง�นวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรม	เพ่ือรองรบัก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมอิ�ก�ศ	

(Climate	Change)	

4) พฒัน�และผลติกำ�ลงัคนด้�นวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวัตกรรม	เพ่ือรองรับก�รเปล่ียนแปลง

ประช�กรศ�สตร์	(Demographic	Change)	

5)	 พัฒน�ปัจจัยสนับสนุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	 วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่ือ

สนับสนุนก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ

	 ได้กำ�หนดนโยบ�ยและแผนฯ	5	ยุทธศ�สตร์และกลยุทธ์ในก�รพัฒน�	วทน.	และก�รนำ�	วทน.	ไป

รองรับก�รแก้ปัญห�และก�รพัฒน�ในมิติต่�ง	ๆ	ดังนี้	
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ตารางที่ 1 - 1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. 
ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(1)	 วทน.	เพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและสุขภ�วะของประช�ชน
(2)	 วทน.	เพื่อก�รสร้�งเสริมสังคมฐ�นคว�มรู้
(3)	 วทน.	เพื่อสนับสนุนก�รสร้�งเสริมขีดคว�มส�ม�รถของท้องถิ่นชุมชน
(4)	 วทน.	เพื่อสนับสนุนภูมิคุ้มกัน	คว�มมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของท้องถิน่และชมุชน

(1)	 วทน.	เพ่ือก�รยกระดบัคว�มส�ม�รถในก�รเพ่ิมประสทิธิภ�พและผลติภ�พร�ยส�ข�
(2)	 วทน.	เพ่ือก�รสร้�งมลูค่�เพิม่	สร้�งคณุค่�	และนวตักรรมร�ยส�ข�
(3)	 ก�รส่งเสริมก�รว�งแผนและก�รปรับตัวต่อคว�มเปลี่ยนแปลงและก�รกีดกันท�งก�รค้�

(1)	 วทน.	เพ่ือก�รปรบัตวั	เตือนภยั	รองรบัผลกระทบจ�กก�รเปลีย่นแปลงภมูอิ�ก�ศ
(2)	 ก�รส่งเสรมิก�รพัฒน�และใช้ประโยชน์จ�ก	วทน.	เพือ่ลดก�รปล่อยก๊�ซเรอืนกระจก
(3)	 วทน.	เพ่ือก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตอิย่�งสมดลุระหว่�งก�รอนุรักษ์และก�รพฒัน�
(4)	 วทน.	เพ่ือก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ของประเทศ

(1)	 ก�รบรูณ�ก�รก�รพัฒน�และผลติกำ�ลงัคนด้�น	วทน.	ของประเทศ
(2)	 ก�รยกระดบัสมรรถภ�พและเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถ	ท�งวชิ�ชีพ	ทกัษะ	องค์คว�มรูก้ำ�ลงัคน	วทน.
(3)	 ก�รสร้�งแรงจงูใจ	ขย�ยฐ�นบคุล�กรด้�น	วทน.	ให้มีมวลวกิฤตและมเีส้นท�งอ�ชพีและบทบ�ทในก�รพฒัน�เศรษฐกิจ

และสงัคม

(1)	 ก�รส่งเสรมิและพฒัน�เครือ่งมือก�รเงินก�รคลังในก�รพฒัน�ง�น	วทน.
(2)	 ก�รพฒัน�ตล�ด	วทน.
(3)	 ก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็โครงสร้�งพืน้ฐ�น	วทน.
(4)	 ก�รสนบัสนนุก�รปรบัปรงุกฎหม�ย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัให้เอือ้ต่อก�รพฒัน�	วทน.
(5)	 ก�รบรหิ�รจดัก�ร	วทน.
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	 โดยได้กำ�หนดประเภทของอุตส�หกรรมเป้�หม�ยสำ�คัญเพื่อก�รดำ�เนินง�นต�มสภ�พปัญห�ใน

ระดับช�ติ	ดังนี้

1) กลุ่มส�ข�อุตส�หกรรมดั้งเดิมของประเทศจ�กกลุ่มเป้�หม�ยหลักที่ประเทศไทยต้องพย�ย�ม

รักษ�เพื่อให้เกิดก�รจ้�งง�นและก�รลงทุนอย่�งมีเสถียรภ�พ	ดังนี้

1.1) กลุ่มส�ข�เกษตรกรรม:	ข้�ว	มันสำ�ปะหลัง	อ้อย	กุ้ง	ไก่	ป�ล์มนำ้�มัน	ย�ง

1.2) กลุ่มส�ข�อุตส�หกรรมวิศวกรรม:	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 ย�นยนต์และช้ิน

ส่วนอุปกรณ์

1.3) กลุม่ส�ข�อตุส�หกรรมเบ�:	แฟชัน่	(ส�ข�ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม	ผลิตภัณฑ์จ�กหนงัแก้ว

และเซร�มิก	อัญมณี)	พล�สติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

1.4) กลุ่มส�ข�อุตส�หกรรมท่ีใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ:	 อ�ห�รแปรรูป	 ย�และสมุนไพร	

ผลิตภัณฑ์ย�ง

1.5) กลุ่มส�ข�ธุรกิจบริก�รและก�รค้�:	บริก�รท่องเที่ยวและส�ข�ต่อเนื่อง	 (บริก�รสุขภ�พ

และอน�มยั	บรกิ�รด้�นวฒันธรรมบนัเทงิและกฬี�	โรงแรมทีพั่ก	ร้�นอ�ห�ร	บริก�รเสริม

สร้�งสุขภ�พ	สป�)	 โลจิสติกส์และส�ข�ต่อเนื่อง	 (ระบบร�ง	 เครื่องจักรกล	 เหล็กโลหะ

และผลิตภัณฑ์	ต่อเรือซ่อมเรือ)	และ	บริก�รก่อสร้�งและส�ข�ต่อเนื่อง

2) กลุม่ส�ข�อตุส�หกรรมใหม่และส�ข�ทีม่แีนวโน้มท่ีด	ีได้แก่	ส�ข�พลังง�นและพลังง�นทดแทน	

Creative	 and	 Digital	 Content	 และส�ข�ต่อเนื่อง	 (บริก�รคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร	์ 

สิง่พิมพ์และพมิพ์สกรนี)	และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่	เช่น	Bio-Plastic,	Bio-Fuel,	Non-Chemical	

Product,	Bio-Packaging	และ	Technical	Textile	เป็นต้น
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	 นอกจ�กนั้น	ภ�ยใต้แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	ยังได้

อ้�งอิงแผนและนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ฯ	 เพื่อกำ�หนดเป้�หม�ยและแนวท�งก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร	์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(วทน.)	ที่สำ�คัญ	คือ	1)	เพิ่มสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยก�รลงทุนเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�

เป็นไม่น้อยกว่�ร้อยละ	1	และเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่�ร้อยละ	2	ของ	GDP	ในระยะต่อไป	โดยมีสัดส่วน

ก�รลงทุนวิจยัและพฒัน�ของภ�คเอกชนต่อภ�ครฐัเพิม่ขึน้เป็น	70	:	30	และ	2)	จำ�นวนบคุล�กรด้�นก�ร

วิจัยและพัฒน�เพิ่มขึ้นเป็น	 15	 คนต่อประช�กร	 10,000	 คน	 โดยมีแนวท�งก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร	์

เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรมทั้งสิ้น	2	แนวท�ง	ได้แก่	แนวท�งที่	1	สร้�งสภ�พแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย

ต่อก�รพัฒน�/ประยุกต์ใช้	 วทน.	 เพื่อส่งเสริมคว�มคิดสร้�งสรรค์และสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้ภ�คผลิต	และ	

แนวท�งที่	2	พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�ง	วทน.	 ให้ทั่วถึงและเพียงพอในลักษณะคว�มร่วมมือระหว่�ง

รัฐและเอกชน

 1.2.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)

	 นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยของช�ติ	 ฉบับที่	 8	 จัดทำ�โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่ง

ช�ติ	(วช.)	มีเนื้อห�ที่มุ่งเน้นก�รบูรณ�ก�รด้�นก�รวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�ร

พฒัน�ประเทศ	ควบคูกั่บก�รวจิยัเพือ่คว�มเป็นเลศิท�งวิช�ก�รเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งสมดลุ

และยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วยยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยทั้งสิ้น	5	ยุทธศ�สตร์	คือ

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 ก�รสร้�งศักยภ�พและคว�มส�ม�รถเพื่อก�รพัฒน�ท�งสังคม	เน้น

ก�รวิจัยเพ่ือพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	 ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง	 วัฒนธรรม	 สุขภ�พอน�มัย	

คุณภ�พชีวิต	สวัสดิก�รเพื่อคว�มมั่นคงของชีวิต

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2	 ก�รสร้�งศักยภ�พและคว�มส�ม�รถเพ่ือก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ	

เน้นก�รวจิยัเพือ่พฒัน�ประสทิธภิ�พก�รผลิตท�งก�รเกษตร	ครอบคลุมก�รสร้�งมลูค่�ผลผลิต

ท�งก�รเกษตร	ป่�ไม้และประมง	รวมถึงก�รพัฒน�และจัดก�รองค์คว�มรู้และภูมิปัญญ�ท้อง

ถิน่	ก�รท่องเท่ียว	ก�รพฒัน�ด้�นพลงัง�น	โลจิสตกิส์	และเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร

 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3	 ก�รอนุรักษ์	 เสริมสร้�ง	 และพัฒน�ทุนทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิง

แวดล้อม	 เน้นก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม	 คว�ม

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	ก�รอนุรักษ์และก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน	

 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4	 ก�รสร้�งศักยภ�พและคว�มส�ม�รถเพื่อก�รพัฒน�นวัตกรรมและ

บุคล�กรท�งก�รวจิยั	เน้นก�รวจิยัเพือ่สร้�งองค์คว�มรูแ้ละต่อยอดภมูปัิญญ�ของประเทศและ

ส�ธ�รณะ
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 ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5	 ก�รปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้	 

ผลง�นวิจัย	นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	ทรัพย�กร	และภูมิปัญญ�ของประเทศสู่ก�รใช้ประโยชน์

เชิงพ�ณิชย์และส�ธ�รณะ

	 จ�กยุทธศ�สตร์ฯ	ดังกล่�ว	 วช.	 ได้มีก�รพิจ�รณ�จัดคว�มสำ�คัญในกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นได้	

13	 กลุ่มเรื่อง	 ได้แก่	 (1)	 ก�รประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	 (2)	 คว�มมั่นคงของรัฐ	 และก�รเสริมสร้�ง 

ธรรม�ภิบ�ล	 (3)	 ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�และสร้�งสรรค์ก�รเรียนรู้	 (4)	 ก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งนำ้�	 

(5)	 ภ�วะโลกร้อนและพลังง�นท�งเลือก	 (6)	 เกษตรเพ่ือคว�มยั่งยืน	 (7)	 ก�รส่งเสริมสุขภ�พ	 

ก�รป้องกันโรค	ก�รรักษ�และก�รฟื้นฟูสุขภ�พ	(8)	ก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน�คุณค่�

ของทรัพย�กรธรรมช�ติ	 (9)	 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำ�คัญเพ่ืออุตส�หกรรม	 (10)	 ก�รบริห�ร

จัดก�รก�รท่องเที่ยว	 (11)	 สังคมผู้สูงอ�ยุ	 (12)	 ระบบโลจิสติกส์	 และ	 (13)	 ก�รปฏิรูประบบวิจัยของ

ประเทศ	

	 ก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์วิจัยที่สำ�คัญหล�ยส่วน	 ทั้งเพ่ือก�รพัฒน�ท�ง

เศรษฐกิจ	 ก�รอนุรักษ์เสริมสร้�งและพัฒน�ทุนทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงก�รสร้�ง

ศักยภ�พและคว�มส�ม�รถเพือ่ก�รพฒัน�นวตักรรมและบคุล�กรท�งก�รวจัิย	ตวัอย่�งเช่น	ก�รวจัิยเก่ียว

กับก�รรักษ�คุณภ�พผลผลิตก�รเกษตรหลังก�รเก็บเกี่ยว	ก�รจัดก�รผลผลิตก�รเกษตรเพื่อก�รส่งออก	

ก�รเพิ่มสมรรถนะและพัฒน�ศักยภ�พเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 และวิธีก�รท�งก�รเกษตร	 ก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมผลิตพลังง�นชีวภ�พ	พลังง�นท�งเลือกอื่น	 ก�รวิจัยเพื่อคว�มมั่นคงท�งพลังง�น	ก�รวิจัย

เก่ียวกับก�รสร้�งศักยภ�พก�รเป็นศูนย์กล�งในภูมิภ�คด้�นสุขภ�พ	 (Health	 Hub)	 ด้�นก�รแพทย	์

(Medical	Hub)	และด้�นอื่น	ๆ 	ที่มีศักยภ�พในอน�คต	ก�รวิจัยและสร้�งองค์คว�มรู้และป้องกันภัยจ�ก

อุตส�หกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอ�ดและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 และก�รวิจัยและพัฒน�

นวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์และองค์คว�มรู้ใหม่ท�งเทคโนโลยีวัสดุศ�สตร์	 เทคโนโลยีด้�นอ�วุธยุทโธปกรณ์	

เป็นต้น	
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 1.2.4 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574

	 กระทรวงอุตส�หกรรม	 โดยสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 ได้จัดทำ�แผนแม่บทก�รพัฒน�

อุตส�หกรรม	พ.ศ.	2555	-	2574	สำ�หรับเป็นเข็มทิศในก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รไทยและอุตส�หกรรม

ให้สอดคล้องกับก�รเปล่ียนแปลงภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์	 ซึ่งส่งผลให้เกิดพลวัตของโลกใหม่	 คือ	 

เกิดก�รรวมตัวกันของตล�ดท่ีมีก�รกระจ�ยตัวในแต่ละพ้ืนที่ม�เป็นตล�ดกล�ง	 และ	 มีคว�มร่วมมือกัน

ระหว่�งน�น�ประเทศในด้�นก�รผลติ	บรกิ�รและก�รแก้ไขปัญห�	เกิดก�รสร้�งม�ตรฐ�นของโลกซึง่เป็น

ที่ยอมรับในวงกว้�ง	 และมีม�ตรก�รป้องกันคว�มเสี่ยงร่วมกัน	 พร้อมทั้งก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมของโลก 

ร่วมกัน	 ดังนั้น	 กรอบทิศท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมในแผนฯ	 ฉบับนี้	 จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืน	(Sustainability	Development)	เน้นก�รสร้�งคว�มสมดุลก�รพัฒน�ทั้ง	4	มิติ	คือ	

(1)	 ด้�นคว�มมั่งคั่งท�งเศรษฐกิจ	 (Economic	 Wealth)	 เป็นก�รสร้�งก�รเจริญเติบโต 

ของเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่อง	

(2)	 ด้�นก�รใช้ศักยภ�พของทุนมนุษย์	 (Human	Wisdom)	 โดยก�รใช้ภูมิปัญญ�เพ่ือสร้�งให้ 

เกิดนวัตกรรม	(Innovation)	และมูลค่�เพิ่ม	(Value	Creation)	

(3)	 ด้�นสังคมคว�มเป็นอยู่ที่ดี	(Social	Well-Being)	เน้นก�รพัฒน�และสร้�งเครือข่�ยก�รผลิต

เชื่อมโยงกับชุมชน	วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

(4)	 ด้�นสิง่แวดล้อม	(Environmental	Wellness)	ก�รส่งเสรมิให้เกดิคว�มตระหนกัในก�รอนรุกัษ์

ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 ในแผนฯ	 กำ�หนดวิสัยทัศน์	 “มุ่งสู ่อุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ที ่

สมดุลและยั่งยืน”	 โดยมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยเป็น	 3	 ระยะ	 ในช่วงเวล�	 20	 ปี	 สรุปได้ดัง 

ต�ร�งที่	1	-	2	
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ตารางที่ 1 - 2 เป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574

ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี ระยะ 15 ปี

	 มีฐ�นก�รผลิตและบริก�รในย่�น
อ�เซียน	 (ASEAN	Supply	Chain)	
โดยมีระบบก�รผลิตกับฐ�นก�รผลิต
ต่�งๆ	ในภูมิภ�ค

	 เป็นก�รผลิตสินค้�และอุตส�หกรรม	
ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ของโลก	 (Global	
Production	Hub)

	 คลัสเตอร์มีผู้ประกอบก�ร	SMEs	ท่ีมี
ม�ตรฐ�นก�รผลิตท่ีเช่ียวช�ญเฉพ�ะ
ด้�น

	 มีหน่วยง�นหลักท่ีบริห�รจัดก�ร 
บูรณ�ก�รในแต่ละอุตส�หกรรมท่ี
เป็นเอกภ�พโดยมีเอกชนเป็นผู้นำ�	

	 มีระบบก�รผลิตบุคล�กรเพียง
พอเพ่ือรองรับก�รเติบโตของภ�ค
อุตส�หกรรม

	 มีกฎระเบียบท่ีผ่อนคล�ยรับรองกับ
อุตส�หกรรม

	 มีโครงสร้�งพ้ืนฐ�นสนับสนุนก�ร
วิจัยพัฒน�อุตส�หกรรมอย่�งต่อ
เน่ือง	เช่น	ศูนย์ก�รทดสอบม�ตรฐ�น
สินค้�

	 เป็นศูนย์กล�งก�รผลิตและจัดก�ร
เครือข่�ยก�รผลิตและบริก�รในกลุ่ม
อ�เซียน

	 มีฐ�นก�รผลิตและบริก�รในภูมิภ�ค	
(Regional	Supply	Chain)

	 มีตร�สินค้�ท่ีมีเครือข่�ยก�รจัด
จำ�หน่�ยในภูมิภ�ค

	 ผู้ประกอบก�ร	 SMEs	 มีก�รสร้�ง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�และนวัตกรรม
ไทย

	 มีฐ�นก�รวิจัยและพัฒน�สินค้�ใน
อ�เซียน	 มีก�รสร้�งและกำ�หนด
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของส�กล

	 มี	 Industrial	 zone	 ท่ีรองรับก�ร
ผลิตท่ีรักษ�สภ�พแวดล้อม

	 เป็นผู้บริห�รจัดก�รตร�สินค้�และ
สร้�งเครือข่�ยก�รผลิตและบริก�ร
ในภูมิภ�คต่�ง	ๆ	ของโลก

	 มีผู้ประกอบก�รไทยเร่ิมก้�วเข้�สู่ก�ร
เป็นบริษัทช้ันนำ�ของโลก

	 มีตร� สินค้� ท่ีเ ป็น ท่ี รู้ จักและมี  
เครือข่�ยก�รจัดจำ�หน่�ยในประเทศ
ต่�ง	ๆ	

	 เป็นแหล่งก�รค้�ก�รลงทุนด้�นก�ร
ผลิตและบริก�ร	 เป็นท่ียอมรับใน
ภูมิภ�ค

	 ส่งออกด้�นก�รบริก�รในภูมิภ�ค 
ต่�ง	ๆ	ของโลก

	 มีแรงง�นระดับมันสมอง	 ส่งออกไป
สู่ภูมิภ�คต่�ง	ๆ
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	 นอกจ�กนีแ้ล้ว	ในแผนฯ	ฉบบันีย้งักล่�วถงึแผนก�รพัฒน�อุตส�หกรรมร�ยส�ข�	โดยคดัเลือกจ�ก

อุตส�หกรรมนำ�ร่องจำ�นวน	8	อุตส�หกรรม	ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตส�หกรรม	ได้แก่	

1) อุตสาหกรรมอาหาร	 เพื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถก้�วเข้�สู่ก�รเป็นผู้นำ�ของอุตส�หกรรมโลก

ได้ประกอบด้วย	3	แนวท�งหลัก	ได้แก่	ก�รยกระดับกระบวนก�รผลิต	ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์	และช่องท�งก�รตล�ด	ซึ่งสะท้อนถึงคว�มต้องก�รก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ

เป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์สำ�หรับร�ยย่อย

2) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้กำ�หนดแนวท�งในก�รพัฒน�ให้ประเทศไทย

ส�ม�รถก้�วเข้�สู่ก�รเป็นฐ�นก�รผลิตแห่งเอเชีย	 โดยจะมีก�รว�งแนวท�งก�รพัฒน�ที่

ครอบคลุมทั้งกับผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่และร�ยย่อย	 ซึ่งแนวท�งก�รพัฒน�ของผลิตภัณฑ์มี

เทคโนโลยีพื้นฐ�นท�งวัสดุเก่ียวข้องคือ	 ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และก�รยกระดับกระบวนก�ร

ผลิต

3) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	ก�รพัฒน�ไปสู่สินค้�สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ต้องผส�น

ทั้งรูปแบบคว�มสวยง�มเข้�กับประโยชน์ก�รใช้ง�นที่ต้องหล�กหล�ยขึ้น	และมีคว�มจำ�เพ�ะ

กับชีวิตประจำ�วันของกลุ่มเป้�หม�ยเพิ่มม�กขึ้น	 ก�รออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีก�ร

ผลติเป็นปัจจยัสำ�คัญในก�รทีอ่ตุส�หกรรมจะประสบคว�มสำ�เร็จได้	มกี�รกำ�หนดแนวท�งก�ร

พฒัน�ให้ไทยส�ม�รถก้�วเข้�สูก่�รเป็นศนูย์กล�งของสิง่ทอและแฟชัน่ของภมูภิ�คอ�เซยีน	โดย

ก�รพฒัน�เทคโนโลยวีัสดจุะมบีทบ�ทต่อก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มของสิง่ทอเทคนิคซึ่งมกี�รใช้สอย

ในหล�ยอุตส�หกรรม	 รวมถึงก�รผลิตภ�ยใต้ม�ตรฐ�นและควรคำ�นึกถึงผลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อมอีกด้วย

4) อตุสาหกรรมยาง ภ�ยใต้วสิยัทัศน์	“อตุส�หกรรมผลิตภัณฑ์ย�งของไทยเป็นอุตส�หกรรมหลัก

ของประเทศ	 ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ให้ประเทศได้อย่�งยั่งยืน”	 กำ�หนดก�รส่งเสริมพัฒน�กลุ่ม

ผลติภณัฑ์	2	กลุม่	คอื	ผลติภณัฑ์ย�งสำ�หรับย�นพ�หนะ	และ	ผลติภณัฑ์ย�งทีส่ำ�คญั	เช่น	ถงุมอื	

ถุงย�งอน�มัย	เส้นด้�ยย�งยืด	หรือที่นอน	เป็นต้น	โดยก�รพัฒน�เทคโนโลยีพื้นฐ�นท�งวัสดุ

มบีทบ�ทสำ�คญัต่อแนวท�งก�รพฒัน�ในเรือ่งก�รยกระดบัโครงสร้�งก�รสนบัสนนุอตุส�หกรรม

ปล�ยนำ�้	ทัง้ด้�นม�ตรฐ�นและก�รวจิยัพฒัน�	ก�รส่งเสริมก�รใช้ผลิตภัณฑ์ย�งในประเทศด้วย

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256922



5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมใน

อน�คต	คือ	ก�รเป็น	“ศูนย์กล�งอัญมณีและเครื่องประดับโลก”	โดยเน้นก�รพัฒน�ในสินค้�

ระดับกล�งถึงระดับบน	 เน้นให้คว�มสำ�คัญกับคว�มประณีตและเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว	 ซึ่ง 

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุแม้ไม่ได้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�แต่จะช่วยสนับสนุน	เช่น	ส่วน

ของวัตถุดิบชนิดใหม่ท่ีส�ม�รถขึ้นรูปชิ้นได้ง่�ยขึ้น	 หรือเทคโนโลยีท่ีจะสร้�งผลง�นที่มีคว�ม

โดดเด่น	มีคว�มวิจิตร	และซับซ้อนได้ม�กขึ้น	เป็นต้น	

6) อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ จุดแขง็ของประเทศอยูท่ี่คว�มส�ม�รถในก�ร

ผลิตสินค้�ที่มีขน�ดเล็กและแม่นยำ�สูง	 จึงว�งวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย	 สำ�หรับอุตส�หกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้�ในด้�นก�ร	 “เป็นผู้นำ�ของอ�เซียนและอันดับต้นของเอเชีย	 ในก�รผลิตและ 

ส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้�	ด้วยก�รสร้�งนวตักรรมและก�รออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมและ

อนรุกัษ์พลงัง�น”	อตุส�หกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ในด้�นก�ร	“เป็นผู้นำ�ด้�นผลิตและส่งออก	HDD	

และ	 EMS	 ในอ�เซียน	และสร้�งคุณค่�	 (Value	Creation)	 ให้แก่อุตส�หกรรม	 เพื่อนำ�ไปสู่

อุตส�หกรรมที่มีศักยภ�พ	(New	Wave	Products)	ในอน�คต”	และอุตส�หกรรมไฟฟ้�กำ�ลัง

ในด้�นก�ร	 “พัฒน�อุตส�หกรรมไฟฟ้�กำ�ลังให้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รผลิตและแข่งขันได้

อย่�งย่ังยนื	โดยมีคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม”	สำ�หรบัก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดุ

ที่สำ�คัญจะมีบทบ�ทในเรื่องก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	 รวมถึง

ก�รพัฒน�และก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

7) อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตส�หกรรมที่สร้�งแม่พิมพ์สำ�หรับก�รขึ้นรูปง�นวัสดุต่�ง	ๆ 	ให้ได้

ชิ้นส่วนที่มีลักษณะต�มต้องก�รเพื่อนำ�ไปผลิตสินค้�หรือผลิตภัณฑ์ต่อไป	 ส�ม�รถจำ�แนก 

แม่พิมพ์ได้	 3	 ชนิดหลักคือ	 (1)	 หีบแบบหล่อสำ�หรับง�นหล่อวัสดุทุกประเภท	 (Moulds)	 

(2)	แม่พิมพ์โลหะสำ�หรับดึงหรืออัดรีดโลหะ	 (Dies)	และ	 (3)	แม่พิมพ์สำ�หรับอัด	ตอก	พิมพ์	

หรือตอกรู	 (Tools	 for	 Punching)	 สินค้�เป้�หม�ยในอน�คตของอุตส�หกรรมแม่พิมพ์ไทย	

ได้แก่	 แม่พิมพ์ที่ใช้ในอุตส�หกรรมย�นยนต์และชิ้นส่วนย�นยนต์ที่มีระดับคว�มแม่นยำ� 

ป�นกล�งค่อนข้�งสูง	 และแม่พิมพ์ท่ีใช้ในอุตส�หกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	

สำ�หรับกระบวนก�รผลิตที่เป็นเป้�หม�ยคือ	 น�โนเทคโนโลยีที่ใช้ในก�รขัดผิวแม่พิมพ	์ 

(Polishing)	 ช่วยเพ่ิมคว�มเที่ยงตรง	 คว�มแม่นยำ�	 และลดปริม�ณแบคทีเรีย	 ซึ่งก�รพัฒน�

เทคโนโลยีพื้นฐ�นด้�นวัสดุมีส่วนช่วยในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
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8) อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน	 จ�กแนวโน้มประช�กรที่เพ่ิมม�กขึ้นกว่�	 

1.2	พันล้�นคน	ใน	พ.ศ.	2568	ส่งผลให้คว�มต้องก�รบริโภคพลังง�นเพิ่มขึ้นไปด้วย	โดยจะมี

ก�รผลิตพลังง�นหมุนเวียน/ทดแทน	 เข้�ม�แทนพลังง�นฟอสซิลและพลังง�นส้ินเปลืองใน

สัดส่วนร้อยละ	 15	 -	 20	 ภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน	 10	 ปี	 โดยจะมีก�รลงทุนด้�นเทคโนโลยี

พลังง�นหมุนเวียน/ทดแทนใน	 4	 กลุ ่ม	 คือ	 (1)	 พลังง�นแสงอ�ทิตย์	 (2)	 พลังง�นลม	 

(3)	พลงัง�นนำ�้	และ	(4)	พลงัง�นชวีภ�พและพลงัง�นชวีมวล	ซึง่จะเป็นแนวท�งให้มกี�รกำ�หนด

ทิศท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมท่ีเหม�ะสมต่อไป	 ทั้งนี้ก�รพัฒน�เทคโนโลยีพ้ืนฐ�นท�งวัสดุ

เกีย่วข้องกบัก�รพฒัน�โครงสร้�งและม�ตรก�รสนบัสนนุด้วยก�รวจิยัและพฒัน�	เพือ่สนบัสนนุ

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมผลิตชิ้นส่วน	 อุปกรณ์และเครื่องจักร	 สำ�หรับนำ�ม�ผลิตพลังง�น

หมุนเวียน/ทดแทน	โดยใช้ทรัพย�กร	วัตถุดิบรวมถึงแรงง�นในประเทศไทย

	 นโยบ�ยและแผนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	สังคม	อุตส�หกรรม	และวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย	 ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งด้�นเศรษฐกิจและ

อตุส�หกรรมของประเทศควบคูก่�รยกระดบัคณุภ�พชีวิตของประช�ชนในสังคม	รวมท้ังลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม	กลุม่อตุส�หกรรมทีส่ำ�คญัซึง่เป็นฐ�นอตุส�หกรรมของประเทศในปัจจุบนัได้แก่	อุตส�หกรรม

เกษตรและอ�ห�ร	อุตส�หกรรมชิ้นส่วนย�นยนต์	อุตส�หกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	อุตส�หกรรมย�ง	

อุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 และมุ่งไปสู่อุตส�หกรรมอน�คต	 ได้แก่	 หุ่นยนต์เพื่อ

อตุส�หกรรม	อตุส�หกรรมก�รแพทย์ครบวงจร	อุตส�หกรรมก�รขนส่งและก�รบนิ	อตุส�หกรรมเชือ้เพลิง

ชีวภ�พ	และอุตส�หกรรมดิจิทัล	ซึ่งก�รมุ่งไปสู่เป้�หม�ยดังกล่�วจำ�เป็นต้องใช้วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลย ี

และนวตักรรมเป็นเครือ่งจกัรสำ�คญัขบัเคลือ่นประเทศ	โดยเฉพ�ะเทคโนโลยวัีสด	ุ(Materials	Technology)	 

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐ�น	 (Platform	 Technology)	 ที่สำ�คัญกับทุกอุตส�หกรรมทั้งตัวผลิตภัณฑ์และ

กระบวนก�รผลิต

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256924
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สถานภาพและทิศทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ

2



บทที่ 2 
สถานภาพและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ

2.1 สถานภาพและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก
	 ปัจจบุนัมเีทคโนโลยแีละก�รค้นพบใหม่ท�งวทิย�ศ�สตร์เกดิขึน้ม�กม�ยในหล�ยส�ข�วชิ�	หล�ย

เทคโนโลยีมศีกัยภ�พในก�รเปลีย่นแปลงสภ�พคว�มเป็นอยูห่รอืวถิชีวีติของมนษุย์	ดงันัน้ผูก้ำ�หนดนโยบ�ย

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีจึงจำ�เป็นต้องเข้�ใจและเท่�ทันเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อก�รเปลี่ยนสภ�พเศรษฐกิจ

ของโลกและสังคมไปอย่�งไรในทศวรรษหน้�	 เนื่องจ�กจะมีผลต่อก�รตัดสินใจพัฒน�และลงทุนในด้�น

ต่�ง	ๆ 	ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รศกึษ�	ด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น	โครงสร้�งภ�ษ	ีกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง	หรอืแรงง�น	

เป็นต้น

	 จ�กก�รวิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์เทคโนโลยี	 พบว่�เทคโนโลยีที่จะมีบทบ�ทสูงในอน�คตนั้นอ�จ

เป็นเทคโนโลยีส�ข�ใดหรือม�จ�กวิทย�ศ�สตร์แขนงใดก็ได้ทั้งส้ิน	 เพียงแต่เทคโนโลยีเหล่�นี้จะมี

คุณลักษณะร่วม	4	ประก�รสำ�คัญ	คือ	มีอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีสูง	มีผลกระทบกว้�งขว�ง	

มีคุณค่�ท�งเศรษฐศ�สตร์	 (Economic	 Value)	 สูง	 และมีศักยภ�พพอที่จะทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลง

คุณค่�ท�งเศรษฐศ�สตร์ของเทคโนโลยีเดิมได้

ผลจ�กก�รค�ดก�รณ์อน�คตดังกล่�ว	โดย	McKinsey	Global	Institute	(MGI)	ชี้ให้เห็นว่�ในอน�คตจะ

มี	12	เทคโนโลยีที่จะสร้�งผลกระทบและเกิดก�รเปลี่ยนแปลงต่อโลกทั้งในด้�นเศรษฐกิจ	อุตส�หกรรม	

และสังคม	ดังแสดงในรูปที่	2-	1
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รูปที่ 2- 1 เทคโนโลยีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลกในอนาคต

ที่มา : McKinsey Global Institutes analysis

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256928



ตารางที่ 2- 1 ความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ในการนำาไปประยุกต์ ใช้งานสำาคัญ 16 ด้าน

	 นอกจ�กนั้น	 จ�กก�รศึกษ�แนวโน้มเทคโนโลยีของโลก	 โดย	 RAND	 Corporation	 ได้พิจ�รณ�

ข้อมลูหล�กหล�ยมติทิีเ่กีย่วข้องกบัขดีคว�มส�ม�รถท�งด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย	ีปัจจัยขบัเคลือ่น	

(Drivers)	และอปุสรรค	(Barriers)	ของประเทศต่�ง	ๆ 	ท่ัวโลกตัง้แต่	ค.ศ.	2006	(พ.ศ.	2549)	เพ่ือวิเคร�ะห์

และค�ดก�รณ์แนวโน้มเทคโนโลยีถึง	ค.ศ.	2020	(พ.ศ.	2563)ว่�จะมีเทคโนโลยีใดบ้�งที่มีผลกระทบต่อ

สภ�พเศรษฐกิจและสังคมของโลก	 โดยพิจ�รณ�ในเทคโนโลยีหลัก	 4	 ประเภทคือ	 เทคโนโลยีชีวภ�พ	

(Biotechnology)	น�โนเทคโนโลยี	(Nanotechnology)	เทคโนโลยีวัสดุ	(Material	Technology)	และ

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	(Information	and	Communication	Technology)

	 ผลก�รศึกษ�พบว่�	เทคโนโลยีต่�ง	ๆ	จะมีก�รหลอมรวมกันเป็นเทคโนโลยีใหม่	(Convergence)	

ที่จะมีผลกระทบกับสังคมในอน�คต	ก�รศึกษ�ข้อมูลในมิติต่�ง	 ๆ	ทั้งด้�นคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยี	

ผลกระทบต่อสังคมในด้�นต่�ง	ๆ	ขีดคว�มส�ม�รถของประเทศทั้งหล�ยในโลกที่จะนำ�เทคโนโลยีเหล่�นี้

ไปใช้พัฒน�ประเทศ	 โดยเฉพ�ะเทคโนโลยีวัสดุและน�โนเทคโนโลยีเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่จะ

ถูกนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นอย่�งม�ก	ค�ดก�รณ์ว่�จะมีก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลัก	4	ประเภทนี้ใน	16	

ส�ข�ก�รใช้ง�น	ดังแสดงในต�ร�งที่	2-	1

สถานภาพและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 29



	 นอกจ�กนีก้�รรวมกลุม่ของสถ�บนัวจิยัด้�นวสัด	ุจำ�นวน	50	สถ�บนัจ�กท่ัวโลก3	ได้สรุปก�รศกึษ�

แนวโน้มก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นวัสดุศ�สตร์และวิศวกรรมวัสดุ	 เพื่อตอบโจทย์คว�มท้�ท�ยระดับโลก/

ก�รพัฒน�ในอน�คตเช่นกัน	 โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	แนวโน้มก�รวิจัยและพัฒน�ที่เกี่ยวข้องกับคว�ม

ท้�ท�ยระดบัโลกโดยตรง	และแนวโน้มก�รวิจยัและพัฒน�ทีเ่กีย่วข้องกบัคว�มท้�ท�ยระดบัโลกโดยอ้อม	

ดังนี้	

	 แนวโน้มก�รวจิยัและพฒัน�ด้�นวัสดศุ�สตร์และวศิวกรรมวสัด	ุทีเ่กีย่วข้องกบัคว�ม	“ท้�ท�ยระดบั

โลกโดยตรง”	คือ	เทคโนโลยีวัสดุมีผลต่อก�รพัฒน�หรือตอบโจทย์นั้น	ๆ	ชัดเจน	ได้แก่

 1) พลังงานทดแทนและการเก็บกักพลังงาน

		 เทคโนโลยพีลงัง�นทดแทนและก�รเกบ็กกัพลังง�นจะมกี�รใช้อย่�งแพร่หล�ยเพ่ิมม�กขึน้และ

มบีทบ�ทสำ�คญัในอน�คตต่อระบบพลงัง�นของโลก	เทคโนโลยพีลังง�นทดแทนทีส่ำ�คญั	ได้แก่	

แสงอ�ทิตย์	 พลังง�นลม	 พลังง�นนำ้�	 พลังง�นจ�กนำ้�ขึ้นนำ้�ลง	 พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ	

พลงัง�นจ�กฟอสซลิ	พลงัง�นนวิเคลยีร์	เป็นต้น	วสัดทุีใ่ช้ผลติชิน้ส่วนในระบบพลงัง�นทดแทน

ต้องมีคุณสมบัติทนต่อก�รใช้ง�นในสภ�วะแวดล้อมที่รุนแรง	 โดยคุณสมบัติที่สำ�คัญ	 เช่น	ทน

ก�รกัดกร่อน	ทนอุณหภูมิสูง	ทนคว�มกดดันสูง	เป็นต้น	ซึ่งน�โนเทคโนโลยีจะเข้�ม�มีบทบ�ท

สำ�คัญในก�รพัฒน�สมบัติเหล่�นี้	 นอกจ�กนั้นต้องคำ�นึงถึงก�รออกแบบกระบวนก�รผลิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	มีต้นทุนที่ตำ่�ลง	และสะดวกต่อก�รขนส่งและติดตั้ง	

 2) ระบบขนส่ง

		 ประเด็นนี้ท้�ท�ยวัสดุศ�สตร์ด้�นระบบขนส่งคือ	 ก�รออกแบบชิ้นส่วนโดยใช้วัสดุท่ีม ี

นำ้�หนักเบ�	 ผลิตง่�ย	 นำ�กลับม�ใช้ใหม่ได้	 ประหยัดพลังง�น	 และใช้ง�นได้อย่�งปลอดภัย	

แนวท�งก�รพฒัน�คอืก�รทำ�ให้วสัดปุระเภทโลหะท่ีมคีว�มแขง็แกร่งสูงส�ม�รถเช่ือมกบัโลหะ

ผสมนำ้�หนักเบ�	(เช่น	อะลูมิเนียม	แมกนีเซียม	ไทท�เนียม)	ได้	รวมถึงพัฒน�วัสดุชนิดใหม่เพื่อ

ช่วยลดนำ�้หนกัของชิน้ส่วนย�นพ�หนะ	ลดก�รใช้พลังง�น	ห�วธิลีดแรงเสียดท�นในเคร่ืองยนต์

สันด�ป	หรือพัฒน�เครื่องยนต์รูปแบบใหม่ที่ใช้ได้จริง	เป็นต้น

 3) วัสดุสำาหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

		 ประเด็นท้�ท�ยต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ	แบ่งเป็น	3	ประเด็นสำ�คัญ	คือ	(1)	อ�ค�รหรือ

อุโมงค์ทนไฟ	โจทย์วิจัยคือ	ก�รพัฒน�ฉนวนหรือผนังที่ทนไฟได้ม�กขึ้น	ก�รสร้�งแบบจำ�ลอง

3	 World	Materials	Research	Institutes	Forum	(WMRIF)
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ท�งคณิตศ�สตร์ของก�รเกิดเพลิงไหม้และควันท่ีกระจ�ยในอ�ค�ร/โครงสร้�งพ้ืนฐ�นต่�ง	 ๆ	

เช่น	Computation	Fluid	Dynamics	(CFD)	และ	Finite	Element	Method	(FEM)	เป็นต้น	

(2)	 ก�รพัฒน�วัสดุก่อสร้�งชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 แล	 (3)	 ก�รยืดอ�ยุก�รใช้ง�น

ของอ�ค�ร/สิ่งก่อสร้�งให้น�นขึ้นเพื่อคว�มคุ้มค่�ท�งเศรษฐกิจ

4) เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

		 สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีในสังคมผู้สูงอ�ยุ	ทำ�ให้เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ต้องก�รวัสดุเพื่อ

สนบัสนนุก�รรกัษ�อวัยวะต่�ง	ๆ 	ให้ทำ�ง�นได้ต�มปกต	ิเช่น	วสัดฝัุงใน	และแขนข�เทยีม	คว�ม

ต้องก�รนี้สอดคล้องกับทิศท�งที่ว่�วัสดุควรมีนำ้�หนักลดลง	 เข้�กับร่�งก�ยได้	 และส�ม�รถ

ผนวกเข้�กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้	 ตัวอย่�งโจทย์วิจัยที่กล่�วถึง	 ได้แก่	 วัสดุชนิดใดบ้�งที่

เหม�ะสมสำ�หรับก�รใช้ง�นชั่วคร�วในร่�งก�ยมนุษย์และส�ม�รถสล�ยตัวเองได้โดยไม่ต้อง

ผ่�ตดั	หรอือนัตร�ยต่อสุขภ�พท่ีเกดิขึน้จ�กอนภุ�คน�โนมอีะไรบ้�ง	อ�จใช้ก�รวิเคร�ะห์ศกึษ�

โครงสร้�งของฝุ่นละอองที่มีขน�ดเล็กกว่�	10	ไมครอนเข้�ม�ช่วย	เป็นต้น

5) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

		 ปัจจุบันก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อพฤติกรรมก�รใช้

ง�นของวัสดุในระยะย�ว	 โดยเฉพ�ะอัตร�ก�รกัดกร่อนในบรรย�ก�ศ	 ประเด็นเรื่องก�รลด

มลพษิ	รวมถงึก�รจับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และก�รเกบ็กกั	และคว�มต้�นท�นต่อแรงโหลด

จำ�นวนม�กอันเนื่องม�จ�กภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ	 ล้วนเป็นประเด็นท้�ท�ยต่อก�รพัฒน�วัสดุ

เช่นกัน	 ตัวอย่�งโจทย์วิจัย	 เช่น	 วัสดุที่ส�ม�รถต้�นท�นก�รกัดกร่อนในลักษณะอ�ก�ศแบบ

ช�ยฝ่ังทะเล	วสัดุที่ควรพฒัน�เพือ่เพิ่มประสิทธภิ�พในก�รเปลี่ยนอณุหภมูขิองโรงง�นแปรรปู

ขยะเป็นพลังง�นเพื่อลดมลภ�วะจ�กพอลิเมอร์	วัสดุที่ส�ม�รถดักจับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

และแปลงม�ใช้ประโยชน์ได้	 และวัสดุที่ส�ม�รถทดต่อผลกระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศและภัยพิบัติอย่�งรุนแรงได้	เป็นต้น

	 แนวโน้มก�รวจิยัและพฒัน�ด้�นวสัดศุ�สตร์และวศิวกรรมวสัดทุีเ่กีย่วข้องกบั	“คว�มท้�ท�ยระดบั

โลกโดยอ้อม”	ได้แก่	ปัญห�วัสดุที่สัมพันธ์กับก�รออกแบบและก�รผลิตอย่�งรวดเร็ว	วัสดุที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รใช้ประโยชน์และก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ของทรัพย�กรที่ห�ย�ก	 เช่น	 แร่ธ�ตุ	 องค์ประกอบ	 วัสดุท่ี

เกี่ยวข้องกับนำ้�บริโภค	ก�รบริก�รระยะย�วและก�รขย�ยอ�ยุก�รใช้ง�นของระบบท�งเทคนิคและส่วน

ประกอบ	และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกก�รเสื่อมสภ�พของวัสดุและก�รขุดค้นข้อมูล	(Data	Mining)
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	 จ�กก�รศึกษ�ข้�งต้น	 ที่คัดเลือกหล�ยเทคโนโลยีท่ีมีแนวโน้มว่�จะมีบทบ�ทสำ�คัญต่อสภ�พ

เศรษฐกิจและสังคมโลกในอน�คตอันใกล้นี้	มีข้อสรุปสำ�คัญ	6	ข้อคือ

1.	 จะยังคงมีก�รพัฒน�เทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วเกิดขึ้นต่อไป	 (Accelerated	 Technology	 

Development	Will	Continue)

2.	 คว�มต้องก�รตลอดจนขีดคว�มส�ม�รถที่ต่�งกันของแต่ละประเทศ	 จะเป็นตัวกำ�หนดก�ร

พัฒน�เทคโนโลยีที่แตกต่�งกันไปในแต่ละพื้นที่	 (Capability	and	Need	Differences	are	

Driving	Global	Technology	Revolution	Differences	Around	the	World)

3.	 นโยบ�ยส�ธ�รณะอ�จมีผลอย่�งสูงต่อก�รนำ�เทคโนโลยีใดไปใช้ในประเทศใด	โดยเฉพ�ะด้�น

เทคโนโลยีชีวภ�พท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพันธุกรรมที่มีผลต่อมนุษย์	 เป็นต้นว่�ก�รฝังชิพใน

สมอง	(Chip	Implants)	หรือก�รตรวจวัดคว�มบกพร่องท�งพันธุกรรม	อ�จมีก�รต่อต้�นใน

หล�ยประเทศจ�กหลักคว�มเชื่อ	เป็นต้น	(Public	Policy	Issues	May	Strongly	Influence	

Technology	Implementation)

4.	 ก�รเห็นคว�มสำ�คัญและก�รดำ�เนินก�รของแต่ละประเทศเพ่ือคงคว�มส�ม�รถท�งด้�น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีของประเทศนั้น	 (Maintaining	 Science	 and	 Technology	

Capacity	Requires	Consideration	and	Action)

5.	 ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยี	เป็นองค์ประกอบสำ�คญัในก�รพฒัน�ประเทศ	(Capac-

ity	Building	is	an	Essential	Component	of	Development)

6.	 นโยบ�ยส�ธ�รณะต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	อ�จทำ�ให้เกิดก�รถกเถียง

กันในหมู่ประช�ชนของแต่ละประเทศ	 (Public	 Policy	 Issues	 Relating	 to	 Technology	

Applications	will	Engender	Strong	Public	Debate)

	 อย่�งไรก็ต�ม	แนวโน้มหรอืทิศท�งพฒัน�เทคโนโลยรีะดบัโลกทีก่ล่�วม�ข้�งต้นเป็นเพยีงแนวท�ง	

(Guideline)	เท่�นั้น	แต่ละประเทศจะเลือกเทคโนโลยีใดม�พัฒน�หรือใช้ง�นในสังคมของตน	ขึ้นอยู่กับ

ปัจจยัหล�ยประก�ร	ทัง้คว�มพร้อมของขดีคว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยขีองประเทศนัน้	และคว�มต้องก�ร

ที่จะใช้ง�นเทคโนโลยีน้ันเอง	 เช่น	 ประเทศแถบทะเลทร�ยอ�จต้องก�รเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนำ้�	

ม�กกว่�ประเทศที่มีนำ้�เหลือใช้	 อีกทั้งวิสัยทัศน์ของรัฐบ�ลที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีที่เลือก	 และเตรียม

คว�มพร้อมให้กับประเทศในด้�นต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ด้�นนโยบ�ย	 ด้�นภ�ษี	 ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น	 และด้�น

กำ�ลังคน	เป็นต้น
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รูปที่ 2- 2 รายได้ต่อหัวประชากรรายประเทศใน พ.ศ. 2557

ที่มา : World Development Indicators และ Felipe (201

6	 ร�ยง�นสถิติ	จ�กธน�ค�รแห่งประเทศไทย	ณ	ร�ค�ปัจจุบัน	ปี	พ.ศ.	2557

2.2 สถานภาพและทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย

 2.2.1 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

	 รูปที	่2-2	แสดงร�ยได้ต่อหวัประช�กรของประเทศต่�ง	ๆ 	ในพ.ศ.	2557	ซึง่ประเทศร�ยได้สงู	(ร�ย

ได้ต่อหัวม�กกว่�	11,750	เหรียญสหรัฐต่อปี	หรือม�กกว่�	410,000	บ�ท	ต่อปี)	ประกอบด้วย	สิงคโปร์	

สหรัฐอเมริก�	เยอรมนี	บรูไน	ญี่ปุ่น	เก�หลีใต้	และรัสเซีย	จะเห็นได้ว่�มี	2	ประเทศในสม�ชิกอ�เซียนที่

มีสถ�นะเป็นประเทศร�ยได้สูง	คือ	สิงคโปร์	และบรูไน	ส่วนม�เลเซียมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นประเทศ

ร�ยได้สูงในอน�คตอันใกล้	ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีร�ยได้ป�นกล�ง	(น้อยกว่�จีน)	โดยมีร�ยได้

ต่อหัวประม�ณ	 5,977	 ดอลล�ร์สหรัฐอเมริก�	 (210,000	 บ�ท)	 3	 ต่อปี	 หรืออีกประม�ณ	 2	 เท่�	 

จึงจะเป็นประเทศร�ยได้สูง

 

	 ใน	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	

12.14	ล้�นล้�นบ�ท6	มีขน�ดใหญ่เป็นอันดับที่	32	ของโลก	ห�กมองจ�กท�งด้�นอุปสงค์	ผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศม�จ�กก�รใช้จ่�ยของครัวเรือนร้อยละ	54	ก�รใช้จ่�ยของรัฐบ�ลร้อยละ	14	ก�รลงทุนใน

สินทรัพย์ถ�วรร้อยละ	 25	 และก�รส่งออกสุทธิร้อยละ	 7	 ซึ่งมูลค่�ก�รส่งออกมีสัดส่วนที่ม�กที่สุดคือ	 

9.1	 ล้�นล้�นบ�ท	 ประม�ณ	 3	 ใน	 4	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (เป็นอันดับที่	 24	 ของโลก)	 
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รูปที่ 2- 3 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยแยกตามภาคเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557

ชี้ว่�เศรษฐกิจไทยพ่ึงพ�ก�รส่งออกเป็นอย่�งม�ก	 ห�กเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้

ไทยมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	 2	 รองจ�กอินโดนีเซีย	 มีทุนสำ�รองและปริม�ณก�รค้�ต่�งประเทศม�ก

เป็นอันดับ	2	รองจ�กสิงคโปร์	แต่ว่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวอยู่ที่อันดับกล�ง	ๆ 	น้อยกว่�	สิงคโปร์	บรูไน	

และม�เลเซีย	

	 ห�กมองจ�กท�งด้�นอปุท�นผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศม�จ�กภ�คก�รเกษตร	1,412,703	ล้�น

บ�ท	(ร้อยละ	11.64)	และนอกภ�คเกษตร	10,728,393	ล้�นบ�ท	(ร้อยละ	88.36)	ทั้งนี้	5	อันดับสูงสุด

ของกลุม่นอกภ�คเกษตร	ได้แก่	ภ�คอตุส�หกรรมร้อยละ	32.55	ภ�คก�รค้�ส่งและค้�ปลกีร้อยละ	13.11	

ภ�คก�รขนส่งร้อยละ	7.12	ก�รโรงแรมและร้�นอ�ห�รร้อยละ	5.64	และบรกิ�รด้�นก�รเงนิร้อยละ	5.28	

ดังแสดงในรูปที่	2-3

	 รูปที่	2–4	แสดงค่�เฉลี่ยอัตร�ก�รเติบโตของ	GDP	ประเทศไทย	โดยอัตร�ก�รเติบโตของ	GDP	

ลดลง	หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2540		และค่อนข้�งคงที่ตั้งแต่	พ.ศ.	2542	เป็นต้นม�	โดยมีอัตร�

เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ	4.2	และมีก�รค�ดก�รณ์ว่�ในอน�คตไทยจะมีอัตร�ก�รเติบโตของ	GDP	เฉลี่ยตำ่�

กว่�ร้อยละ	37	ด้วยโครงสร้�งเศรษฐกิจปัจจุบัน	และห�กประเทศไทยต้องก�รจะเปลี่ยนจ�กสถ�นะจ�ก

7	 http://www.tradingeconomics.com/thailand/gdp-growth/forecast
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รูปที่ 2- 4 ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์ โดย สวทน.

8	 ค่�สัมประสิทธิ์	จีนี่	(Gini	coefficient)	เป็นเครื่องมือในก�รวัดคว�มไม่เท่�เทียมในรูปของสัดส่วน	(Gini	ratio)	ซึ่งค่�อยู่ระหว่�ง	0	กับ	
1	ยิ่งค่�เข้�ใกล้	1	ม�กเท่�ไร	แสดงว่�คว�มไม่เท่�เทียมกันของร�ยได้ยิ่งมีม�กขึ้น		

ประเทศร�ยได้ป�นกล�งเป็นประเทศร�ยได้สูงภ�ยใน	20	ปีนั้น	GDP	ของไทยจะต้องมีอัตร�ก�รเติบโต

เฉลี่ยไม่น้อยกว่�ร้อยละ	5	แต่ข้อมูลของระดับร�ยได้ต่อหัวของไทยในรูปที่	2-2	ชี้ให้เห็นว่�ประเทศไทย

ยังห่�งไกลจ�กเส้นแบ่งระหว่�งประเทศร�ยได้ป�นกล�งและประเทศร�ยได้สูง	

	 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศอุตส�หกรรมใหม่	 (Newly	 Industrialized	Countries:	 NIC)	

คือ	 เป็นประเทศท่ียังมีสถ�นะท�งเศรษฐกิจไม่เทียบเท่�กับประเทศพัฒน�แล้ว	 แต่ยังคงมีสถ�นะดีกว่�

ประเทศกำ�ลังพัฒน�อื่น	ๆ 	มีอัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจสูง	และมีลักษณะชี้วัดอื่น	ๆ 	เช่น	มีก�รพัฒน�

เป็นประเทศอตุส�หกรรมในระยะแรกเริม่และมกี�รพฒัน�ต่อเนือ่งทำ�ให้เศรษฐกจิเปลีย่นแปลงจ�กภ�ค

เกษตรกรรมไปเป็นภ�คอุตส�หกรรม	โดยเฉพ�ะภ�คก�รผลิต	มีก�รอพยพของประช�กรจ�กชนบทเข้�

ม�สู่เขตเมืองม�กขึ้น	 มีก�รลงทุนเข้�ม�จ�กต่�งประเทศม�ก	 และประช�ชนมีสิทธิและเสรีภ�พม�กขึ้น	

มีตล�ดเสรีและมีก�รค้�เสรีกับต่�งประเทศม�กขึ้น	 ถึงแม้ระดับคว�มย�กจนของประเทศไทยจะมีแนว

โน้มลดลงแต่ยังคงมคีว�มเหลือ่มลำ�้ของสงัคมในประเดน็ของก�รกระจ�ยร�ยได้ของประช�กรในประเทศ	

จ�กค่�สัมประสิทธิ์คว�มไม่เสมอภ�ค	(Gini	Coefficient8)	พบว่�ประเทศไทยยังคงมีปัญห�คว�มเหลื่อม

ลำ้�ท�งร�ยได้ในระดับค่อนข้�งสูงและมีคว�มรุนแรงม�กขึ้นเล็กน้อย	 โดยมีค่�สัมประสิทธิ์คว�มไม่เสมอ

ภ�คเท่�กับ	0.487	ใน	พ.ศ.	2531	ก่อนที่จะมีค่�อยู่ระหว่�ง	0.507	-	0.536	ในช่วง	พ.ศ.	2533	-	2545	
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รูปที่ 2- 5 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ 
จำาแนกตามภาคและจำาแนกตามเขตพื้นที่ พ.ศ. 2531 - 2556

จ�กนั้นได้ลดลงเหลือ	 0.493	 ใน	 พ.ศ.	 2547	 และเพิ่มขึ้นเป็น	 0.511	 ใน	 พ.ศ.	 2549	 หลังจ�กนั้น 

ค่�สัมประสิทธิ์คว�มไม่เสมอภ�คของประเทศมีค่�เท่�กับ	0.497	และ	0.485	ใน	พ.ศ.	2550	และ	2552	

ต�มลำ�ดับ9	เมื่อพิจ�รณ�ในระดับภูมิภ�ค	พบว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์คว�มไม่เสมอภ�คของ

ทุกภูมิภ�ค	 เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับระดับประเทศนั่นคืออยู่ในระดับสูงและเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตลอด

ช่วงเวล�ทีผ่่�นม�	นอกจ�กนัน้	จ�กก�รพฒัน�เศรษฐกจิโดยก�รพึง่พงิอตุส�หกรรมเป็นหลกัในช่วงระยะ

หล�ยสบิปีทีผ่่�นม�ทำ�ให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและทรพัย�กรธรรมช�ตเิสือ่มโทรมลงอย่�งต่อเนือ่ง	

ดังแสดงในรูปที่	2-5

9	 ที่ม�:	ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ประมวลผลโดย	สำ�นักพัฒน�ฐ�นข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภ�วะสังคม	สศช.	ข้อมูลก�รสำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	พ.ศ.	2549,	พ.ศ.	2550	พ.ศ.	2552	และพ.ศ.	2554	ได้
ปรับข้อมูลร�ยได้ที่บันทึกติดลบหรือข�ดทุน	ให้เป็น	0	(ศูนย์)
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รูปที่ 2- 6 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

	 ปัจจบุนั	ประเทศไทยถกูจดัให้เป็นประเทศทีม่รีะดบัคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัท�งเศรษฐกิจระดับ

ป�นกล�ง	(Middle	Income	Tier)	ซึง่ในช่วงระยะเวล�	10	ปีทีผ่่�นม�อนัดบัคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั

ท�งเศรษฐกจิของประเทศไทยอยูใ่นระดบัทรงตวัหรอืมีทิศท�งปรบัตวัลดลง	โดย	EoDB	จัดให้ประเทศไทย

อยู่ในอันดับที่	 26	 จ�ก	 189	 ประเทศใน	 ค.ศ.	 2015	 (พ.ศ.	 2558)	 เป็นอันดับ	 3	 ในอ�เซียนรองจ�ก 

สิงค์โปร์	(1)	และม�เลเซีย	(18)	WEF	(GCI)	จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	31	จ�ก	144	ประเทศใน	 

ค.ศ.	2014	(พ.ศ.	2557)	และ	IMD	จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	30	จ�ก	61	ประเทศใน	ค.ศ.	2015	

(พ.ศ.	2558)	ซ่ึงได้ระบวุ่�คว�มพร้อมด้�นโครงสร้�งพืน้ฐ�นคอืจดุอ่อนสำ�คญัของประเทศไทย	โดยเฉพ�ะ

คว�มพร้อมด้�นโครงสร้�งพืน้ฐ�นท�งวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยขีองประเทศค่อนข้�งตำ�่และมแีนวโน้ม

ปรับตัวลดลง	โดยใน	ค.ศ.	2015	(พ.ศ.	2558)	โครงสร้�งพืน้ฐ�นท�งวทิย�ศ�สตร์ปรบัตวัลดลงจ�กอนัดบั

ที่	46	เป็น	47	และโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเทคโนโลยีลดลงจ�กอันดับที่	41	เป็น	44	(ดังแสดงในรูปที่	2-6)	

	 รูปที่	2	-	7	แสดงก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�และสัดส่วนก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�

ต่อ	GDP	ของประเทศไทย	พบว่�ในช่วงกว่�	10	ปีที่ผ่�นม�	(พ.ศ.	2543	-	2557)	ประเทศไทยมีก�รลงทุน

ด้�นก�รวิจยัและพฒัน�เพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ	16	ต่อปี	(จ�ก	12,406	ล้�นบ�ท	ใน	พ.ศ.	2543	เป็น	63,490	

ล้�นบ�ท	ใน	พ.ศ.	2557)	นอกจ�กนั้น	 เมื่อพิจ�รณ�แนวโน้มของก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ต่อ	

GDP	ของประเทศในช่วงเวล�ดังกล่�ว	พบว่�	ใน	พ.ศ.	2543	-	2552	มีสัดส่วนค่อนข้�งคงที่อยู่ระหว่�ง

ร้อยละ	0.21	-	0.26	ต่อ	GDP	และในพ.ศ.	2557	มีสัดส่วนก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ต่อ	GDP	

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	0.48	หรือเท่�กับ	63,490	ล้�นบ�ท	เมื่อพิจ�รณ�แหล่งที่ม�ของเงินลงทุน	จะเห็นได้

ว่�ที่ผ่�นม�ก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�โดยภ�คเอกชนไม่ถึงร้อยละ	 50	 ของก�รลงทุนท้ังหมด 

ของประเทศ	 จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 2557	 เป็นปีแรกท่ีมีสัดส่วนก�รลงทุนของภ�คเอกชนม�กกว่�ภ�ครัฐ	 
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รูปที่ 2- 7 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ที่มา : สวทน. และ คำานวณโดย สวทน.

ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), The World Competitiveness Yearbook 2011 - 2016

ตารางที่ 2- 2 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ)

ประเทศ 2549 2550 2552 2554 25562551 2553 2555 2557
อันดับ
ล่าสุด

เก�หลใีต้

ญี่ปุ่น

เยอรมนี

สิงคโปร์	

ม�เลเซีย	

ไทย	

3.01

3.41

2.54

2.16

0.61

0.25

3.21

3.46

2.53

2.36

0.55

0.21

3.36

3.47

2.69

2.64

0.79

0.22

3.56

3.36

2.82

2.20

1.01

0.25

3.74

3.25

2.80

2.05

1.07

0.22

3.74

3.38

2.80

2.15

1.06

0.37

4.03

3.34

2.83

2.00

1.13

-

4.15

3.47

2.94

2.00

1.08

0.47

4.29

3.59

2.84

2.20

1.26

0.48

1

3

10

15

31

51

คือ	 54	 :	 46	 แม้ว่�ปัจจุบันค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ของไทยเพิ่มขึ้น	 2	 เท่�เมื่อเทียบกับอดีต	

อย่�งไรก็ต�ม	 เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ต่อ	 GDP	 กับประเทศอื่น	 ๆ	

ประเทศไทยยงัถอืว่�ยังตำ�่อยูม่�กเมือ่เทียบกบัประเทศร�ยได้สูง	ทีม่สัีดส่วนด้�นก�รลงทนุวจัิยและพัฒน�

ต่อ	GDP	ม�กกว่�ร้อยละ	2.0	ดังแสดงในต�ร�งที่	2	–	2
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รูปที่ 2- 8 พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2557

ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

	 เมื่อพิจ�รณ�โครงสร้�งของอ�ยุประช�กรแล้ว	 แสดงให้เห็นว่�ประเทศไทยได้เข้�สู่สังคมสูงวัย	

(สังคมที่มีประช�กรอ�ยุ	60	ปีขึ้นไป	ม�กกว่�ร้อยละ	10	ของประช�กรทั้งหมด)	แล้วในปี	2557	ดังแสดง

ในรูปที่	 2	 –	 8	 ซึ่งส�เหตุสำ�คัญของก�รเพิ่มสัดส่วนประช�กรผู้สูงอ�ยุอย่�งรวดเร็ว	 เนื่องม�จ�กปัจจัย

สำ�คัญ	 2	 ประก�ร	 คือก�รลดลงของภ�วะก�รเจริญพันธุ์หรือก�รเกิดลดลง	 และก�รลดภ�วะก�รต�ย 

ทำ�ให้คนอ�ยุยืนย�วข้ึน	 ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วส่งผลให้ประช�กรในวัยเด็กลดลงอย่�งรวดเร็วและ 

ทำ�ให้สัดส่วนประช�กรสูงอ�ยุเพ่ิมขึ้นอย่�งม�ก	 จ�กก�รวิเคร�ะห์แนวโน้มของอัตร�ก�รเป็นภ�ระ 

วัยแรงง�น	สัดส่วนประช�กรสูงอ�ยุต่อประช�กรรวม	และดัชนีผู้สูงอ�ยุ	(Ageing	Index)	พบว่�ปัจจุบัน

ประเทศไทยอยูใ่นสภ�วะสงัคมสงูวยั	(Aged	Society)	อย่�งชดัเจนและอกี	10	ปีข้�งหน้�	จะเข้�สงูสงัคม

สูงวัยอย่�งสมบูรณ์	 (Completed	Aged	Society)	ดังแสดงในรูปที่	 2	–	9	และ	รูปที่	 2	–	10	ซึ่งใน 

ระหว่�งพ.ศ.	2553-2583	ค�ดว่�สัดส่วนประช�กรทีม่อี�ยเุกินกว่�	60	ปีขึน้ไปจะเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ	22.8	

ใน	พ.ศ.	2568	และร้อยละ	32.1	ใน	พ.ศ.	2583	หรือประม�ณ	1	ใน	3	ของประช�กรทั้งประเทศ
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รูปที่ 2- 9 โครงสร้างประชากรไทยใน พ.ศ. 2523 และคาดการณ์ ใน พ.ศ. 2563 และ 2593

รูปที่ 2- 10 การคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

ที่มา : http://populationpyramid.net

ที่มา : การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256940



รูปที่ 2- 11 อัตราส่วนการเป็นภาระวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ ดัชนีผู้สูงอายุ (Aging Index) 
และสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60ปี ขึ้นไป) ต่อประชากรทั้งหมดช่วง พ.ศ. 2533 – 257310

10	 ที่ม�	:	ข้อมูล	พ.ศ.	2533	และ	2543	จ�กสำ�มะโนประช�กรและเคหะ	สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ	ข้อมูล	พ.ศ.	2553	เป็นต้นไป	จ�กค�ด
ประม�ณประช�กรของประเทศไทย		พ.ศ.	2543-2573	สศช.

 2.2.2 สถานภาพการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของไทย

	 ประเทศไทยมีสถ�บันก�รศึกษ�	 หน่วยง�นวิจัยภ�ครัฐ	 และสถ�บันเฉพ�ะท�งท่ีดำ�เนินก�รวิจัย

และพัฒน�เทคโนโลยวีสัด	ุทัง้เพือ่พฒัน�เทคโนโลยฐี�นหรือองค์คว�มรู้ด้�นวัสด	ุและวิจัยพัฒน�เพ่ือตอบ

โจทย์คว�มต้องก�รของภ�คเอกชน	 เช่น	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 มห�วิทย�ลัยมหิดล	 สำ�หรับสังกัด

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 เช่น	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	(ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งช�ติ	และศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ)	เป็นต้น	

	 ปัจจุบัน	ภ�คเอกชนได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพิ่ม

ม�กขึ้น	ซึ่งมีจุดมุ่งหม�ยสำ�คัญในก�รสร้�งนวัตกรรมเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ม�กขึ้น	สังเกต

ได้จ�กบริษัทชั้นนำ�ของประเทศ	เช่น	บริษัท	ปูนซีิเมนต์ไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	และ	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	

(มห�ชน)	ได้จัดสรรเงินงบประม�ณในก�รวิจัยและพัฒน�	จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี	และรวม
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ถงึก�รสร้�งเครอืข่�ยคว�มร่วมมอืกบัหน่วยง�นวจิยัชัน้นำ�ท้ังภ�ยในประเทศและต่�งประเทศเพ่ิมม�กขึน้	

โดยหนึ่งในหล�ยเทคโนโลยีที่มีก�รวิจัยและพัฒน�	คือ	ก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุและมีก�รประยุกต์องค์

คว�มรู้ด้�นวัสดุไปพัฒน�ผลิตภัณฑ์	 เช่น	 Smart	Materials	 และ	 Functional	Materials	 เพ่ือนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ในอุตส�หกรรม	ก่อสร้�ง	ย�นยนต์และชิ้นส่วน	ก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	เป็นต้น

	 ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดแุห่งช�ต	ิในฐ�นะหน่วยง�นหลกัทีร่บัผดิชอบในก�รพัฒน�เทคโนโลยี

วัสดุของประเทศ	มีส่วนในก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ให้กับประเทศ	โดยมุ่งเน้นก�ร

วิจัยพัฒน�เทคโนโลยีที่เป็นร�กฐ�นสำ�คัญ	 ได้แก่	 (1)	 พัฒน�เทคโนโลยีฐ�นคอมพิวเตอร์ช่วยในก�ร

ออกแบบ	วิศวกรรม	และก�รผลิต	มุ่งเน้นก�รพัฒน�ประดิษฐ์	และพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(CAD/

CAE)	 สำ�หรับออกแบบและจำ�ลองแบบสำ�หรับวัสดุและก�รผลิตเพ่ือลดก�รนำ�เข้�โปรแกรมสำ�เร็จรูป	

เนื่องจ�กปัจจุบันผู้ประกอบก�รมีก�รนำ�เข้�โปรแกรมม�ใช้อย่�งแพร่หล�ยเพ่ือช่วยในกระบวนก�ร

ออกแบบและผลิต	ดูว่�ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบนั้นเหม�ะสมกับก�รใช้ง�นก่อนก�รสร้�งจริง	หลีกเลี่ยงก�ร

ลองผิดลองถกู	ประหยดัเวล�และต้นทนุก�รผลติ	นอกจ�กนัน้ยงัเป็นก�รเพิม่ศกัยภ�พของผูป้ระกอบก�ร

ในประเทศในก�รพัฒน�เครื่องจักร	 และชิ้นส่วนย�นยนต์	 เป็นต้น	 และ	 (2)	 พัฒน�เทคโนโลยีฐ�นก�ร

ออกแบบและผลติวสัด	ุมุง่เน้นก�รผลติวัสดท่ีุเหม�ะสมและมสีมบตัติ�มต้องก�ร	โดยวจัิยและพัฒน�ตัง้แต่

ก�รกำ�หนดโครงสร้�งจำ�ลองด้วยคอมพวิเตอร์	ก�รสงัเคร�ะห์วสัด	ุก�รพฒัน�กระบวนก�รผลติเพือ่ให้ได้

วัสดุต�มต้องก�ร	 วัสดุที่ได้มีทั้งวัสดุชนิดใหม่หรือปรับปรุงสมบัติเดิมท้ังวัสดุเชิงประกอบ	 (Composite	

Materials)	วัสดุที่มีสมบัติพิเศษ	(Functional	Materials)	วัสดุชีวก�รแพทย์	อุปกรณ์ก�รแพทย์เฉพ�ะ

บคุคล	(Biomedical	Materials	and	Devices)	เทคโนโลยด้ี�นก�รป้องกนัก�รกดักร่อนและสกึหรอของ

วัสดุ	(Corrosion	Technology)	เป็นศ�สตร์ที่มีคว�มสำ�คัญซึ่งรวมก�รทดสอบวิเคร�ะห์สมบัติของวัสดุ	

ทั้งสมบัติเชิงกล	สมบัติท�งก�ยภ�พ	และสมบัติท�งเคมี	ต�มม�ตรฐ�นส�กล	ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์

ใช้แก้ปัญห�ในกระบวนก�รผลติ	รวมถงึก�รสร้�ง/พฒัน�ผลิตภัณฑ์ใหม่	ตอบสนองคว�มต้องก�รของภ�ค

อุตส�หกรรม	ภ�คก�รเกษตร	และภ�คสังคม	โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมในแง่ของก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256942



	 ศักยภ�พของศูนย์ฯ	และพันธมิตร	ในก�รสนับสนุนแก้ไขปัญห�ในภ�คอุตส�หกรรม	ได้แก่	

(1) เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล และชิ้นส่วน

	 มุ่งเน้นก�รวิจัยพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีท่ีมีศักยภ�พระดับประเทศและภูมิภ�คใน	 3	 ด้�น	

คือ

 Design and Engineering :	ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในก�รวิเคร�ะห์

ท�งวิศวกรรม	(CAE)	ก�รใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในก�รออกแบบ	(CAD)	และนำ�คว�มรู้ท�งด้�น

ก�รออกแบบและวิศวกรรมไปใช้ในก�รพัฒน�ช้ินส่วนย�นยนต์ให้มีประสิทธิภ�พสูงข้ึน	

ปลอดภัย	และง่�ยต่อก�รนำ�ไปผลิต	

 Manufacturing :	ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รขึ้นรูปโลหะในลักษณะต่�ง	ๆ 	(Metal	Forming)	

เพื่อพัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติต�มต้องก�ร	และมีร�ค�ที่เหม�ะสม	 รวมไปถึงก�รพัฒน�

กระบวนก�รผลิตแบบก้�วหน้�	(Advance	Manufacturing)	ที่มีก�รใช้หุ่นยนต์เข้�ม�ช่วย

 Testing and Consulting :	ก�รพัฒน�ก�รทดสอบด้�นคว�มปลอดภัย	(Testing	for	Safety)	

รวมไปถึงก�รให้คำ�ปรึกษ�ต่อภ�คเอกชนในด้�นก�รทำ�วิศวกรรมย้อนรอย	 (Reverse	 

Engineering)	ก�รให้คำ�ปรึกษ�และวิเคร�ะห์ผลท�งด้�น	FEM	(Finite	Element	Analysis)	

ก�รให้คำ�ปรึกษ�และวิเคร�ะห์ผลท�งด้�น	Simulation

	 ในระยะเวล�ท่ีผ่�นม�ได้เข้�ไปแก้ไขปัญห�	 และพัฒน�กระบวนก�รผลิตให้ภ�ครัฐและเอกชน

ม�กกว่�	50	บริษัท

 (2) เทคโนโลยีวัสดุเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

	 ก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดเุพือ่ก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตรและอตุส�หกรรมเกษตรมุง่เน้นก�รดำ�เนนิ

ง�นใน	2	ส่วน	คือ	

	 ประก�รแรกก�รพฒัน�ก�รผลติย�งและอตุส�หกรรมผลิตภัณฑ์ย�ง	ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุ

แห่งช�ติ	ร่วมกับมห�วิทย�ลัยมหิดล	ได้จัดตั้ง“ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีย�ง”	มีเป้�หม�ยยกระดับม�ตรฐ�น

ก�รผลิตและคุณภ�พชีวิตก�รทำ�ง�นให้กับอุตส�หกรรมย�งไทย	 สร้�งร�ยได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรและผู้

ผลิตในอุตส�หกรรมย�ง	มุ่งเน้นก�รพัฒน�นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ในก�รผลิตย�งธรรมช�ติทั้งย�งแห้ง

และย�งข้นโดยใช้เทคโนโลยี	 “สะอ�ด”	 ลดต้นทุนก�รใช้พลังง�น	 โดยเทคโนโลยีท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ

และมีก�รใช้ง�นจริงแล้ว	ได้แก่
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 ระบบการรักษาสภาพนำ้ายางสดและนำ้ายางข้นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนก�รใช้

แอมโมเนียท่ีระเหยง่�ยและมีกลิ่นรุนแรงสร้�งมลพิษ	 ทำ�ให้ได้นำ้�ย�งที่มีคุณภ�พและสมบัติ

สมำ่�เสมอ

 เทคโนโลยีสำาหรับการนำาเน้ือยางออกจากนำ้ายางสกิมและกากตะกอนยางธรรมชาติที่มี

ประสิทธิภ�พสูงรวดเร็ว	ในขั้นตอนกระบวนก�รแปรรูปนำ้�ย�งข้นเพื่อลดมลภ�วะเป็นพิษท�ง

อ�ก�ศและง่�ยต่อก�รบำ�บดั	อีกท้ังส�ม�รถนำ�เนือ้ย�งทีม่คีณุภ�พจ�กก�กตะกอนย�งธรรมช�ติ

(ขี้แป้ง)กลับม�ใช้ใหม่สร้�งมูลค่�แทนก�รฝังกลบหรือใช้เป็นปุ๋ย	สร้�งร�ยได้เพิ่มให้แก่โรงง�น

ผู้ผลิตย�งแปรรูป

 นวัตกรรมเครื่องต้นแบบการผลิตยางแห้งคุณภาพสูงแบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วย 

เครื่องอัดรีดสกรูคู่ในกระบวนก�รผลิตย�งแท่ง	ส�ม�รถผลิตย�งแห้งได้ในเวล�สั้น	(2-5	น�ที)	

แทนก�รใช้เต�อบให้คว�มร้อน	3-5	ชั่วโมง	ย�งแปรรูปมีลักษณะ	ใส	สีเหลืองอ่อนสมำ่�เสมอ	มี

กล่ินน้อยลงและมคีว�มชืน้ตำ�่	เพิม่ศกัยภ�พก�รผลติและก�รส่งออกย�งแห้งคณุภ�พดกีบักลุม่

อุตส�หกรรมโรงง�นผลิตย�งแท่ง	 และเพิ่มท�งเลือกในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ	 ที่มี

มูลค่�สูงกับกลุ่มอุตส�หกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ย�ง	 ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รนำ�ไปใช้ในระดับ

วิส�หกิจชุมชน

	 นอกจ�กน้ี	 มีคว�มมุ่งมั่นในก�รยกระดับย�งล้อไทยสู่ระดับส�กล	 โดยร่วมมือกลุ่มอุตส�หกรรม

ผลติภณัฑ์ย�ง	มห�วทิย�ลยัมหดิล	และสภ�อตุส�หกรรมแห่งประเทศไทย	ออกแบบย�งล้อไทย	วิเคร�ะห์

ทดสอบเปรียบเทียบสมบัติต่�ง	 ๆ	 วิจัยและพัฒน�ย�งล้อจักรย�นยนต์	 รถยนต์นั่ง	 รถบรรทุกขน�ดเล็ก	

รถบรรทุกขน�ดใหญ่และรถโดยส�ร	 เพื่อพัฒน�อุตส�หกรรมผลิตภัณฑ์ย�งไทยให้มีคว�มเข้มแข็งและ

ส�ม�รถแข่งขันในระดับโลก

	 ประก�รที่สอง	ก�รนำ�เทคโนโลยีฟิล์มพล�สติก	ม�ประยุกต์ใช้ในก�รเกษตรแบบครบวงจร	ตั้งแต่

ขั้นตอนก�รเพ�ะปลูก	จนกระทั่งผลผลิตถึงมือผู้บริโภค	ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดก�รสูญเสีย	ยกระดับก�ร

ผลิตภ�คก�รเกษตร	 โดยเทคโนโลยีฟิล์มพล�สติกที่มีส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพ่ิมและมีก�รนำ�ม�ใช้จริงแล้ว	

ได้แก่

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256944



 เทคโนโลยีการคัดกรองแสงสำาคัญจากดวงอาทิตย์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ

ผลิตผลทางการเกษตรแต่ละชนิด	 พัฒน�ฟิล์มพล�สติกที่นำ�สมัยสำ�หรับโรงเรือนเพ�ะปลูก	

สำ�หรบับรรจภุณัฑ์ห่อผลติผลสดขณะเตบิโต	ช่วยลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กภ�วะโลกร้อน	ลด

ปริม�ณก�รใช้ย�ปร�บศัตรูพืช	 ส�ม�รถปลูกพืชผักและผลไม้บ�งชนิดนอกฤดูก�ลได้	 ทำ�ให้

เกษตรกรมีโอก�สที่จะข�ยผลผลิตได้ในร�ค�สูงกว่�ปกติถึง	2-3	เท่�	

 เทคโนโลยีการดัดแปลงปรับสภาวะบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุแบบสมดุล พัฒน�ฟิล์ม

พล�สติกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสดหลังก�รเก็บเกี่ยวสำ�หรับเขตร้อนโดยเมื่อร่วมกับก�ร

จดัก�รระหว่�งก�รขนส่งทีเ่หม�ะสมส�ม�รถช่วยยดือ�ยกุ�รเกบ็รกัษ�ผลติผลสดได้เพ่ิมข้ึน	2-5	

เท่�	 ลดก�รสูญเสียของผลิตผลสด	 ปัจจุบันใช้บรรจุผักและผลไม้สดหล�ยชนิดจำ�หน่�ยใน	

supermarket	ภ�ยในประเทศและส่งออกไปยังต่�งประเทศ	อ�ทิ	ญี่ปุ่น	และยุโรป	

	 ก�รวิจยัและพฒัน�พล�สตกิชวีภ�พ	มหีน่วยง�น	3	หน่วยง�นทีม่บีทบ�ทสำ�คญั	ได้แก่	สถ�บนัวจิยั

วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	กรมวทิย�ศ�สตร์บริก�ร	และ	ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุ

แห่งช�ติ	 มุ่งเน้นก�รวิจัยและพัฒน�พล�สติกชีวภ�พจ�กผลิตผลก�รเกษตรในประเทศ	 และให้บริก�ร

ทดสอบก�รย่อยสล�ยท�งชีวภ�พของพล�สติกต�มม�ตรฐ�นส�กล	 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�ร

พัฒน�อุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พในประเทศ	 และกระตุ ้นให้เกิดง�นวิจัยด้�นนี้ในภ�ครัฐและ

อุตส�หกรรมม�กขึ้น	

	 รวมถงึก�รนำ�องค์คว�มรูด้้�นสมบตัขิองวสัดมุ�ประยกุต์ใช้	(Food	Texture	Improvement)	เพ่ือ

อุตส�หกรรมอ�ห�รไทย	 โดยมุ่งเน้นก�รนำ�คว�มรู้พื้นฐ�นท�งด้�นรีโอโลยีของคุณลักษณะและส�รเติม

แต่งในอ�ห�ร	ม�ประยกุต์ใช้ในกระบวนก�รผลติ	ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่	รวมท้ังก�รปรับสูตรอย่�งเป็น

ระบบ	ให้กับอุตส�หกรรมอ�ห�ร

(3) เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจสีเขียว 

	 นำ�เทคโนโลยีวัสดุม�ใช้เพื่อพัฒน�อุตส�หกรรม	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	 อุตส�หกรรมไฟฟ้�และ

อิเล็กทรอนิกส์	ในทุกมิติสำ�หรับผู้ผลิตในอุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	ที่เกี่ยวข้องกับสินค้�หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อมต�มระเบียบของกลุ่มสหภ�พยุโรป	 เช่น	 ระเบียบว่�ด้วย	

สถานภาพและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 45



“ก�รห้�มใช้ส�รอนัตร�ยบ�งชนดิในผลติภณัฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนกิส์	(RoHS)	ก�รจัดก�รซ�กย�นยนต์	

(ELV)”	ระเบียบว่�ด้วย	“ก�รจดัก�รซ�กผลติภณัฑ์ไฟฟ้�และอเิลก็ทรอนกิส์ทีห่มดอ�ย	ุ(WEEE)”	เป็นต้น	

เป็นที่พึ่งด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	ของอุตส�หกรรมไทย	ช่วยยกระดับผู้ผลิตไทยมีขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รผลิตให้สินค้�/ธุรกิจไทยแข่งขันได้ในตล�ดยุค	 “เศรษฐกิจสีเขียว”	 โดย	 มุ่งเน้นก�รวิจัย	

พัฒน�	และถ่�ยทอดเทคโนโลยีวัสดุใน	3	ด้�น	คือ

 Sustainable Products/Processes/Organization	 มีก�รจัดก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	 จัด

กิจกรรมส่งเสริมและตั้งเครือข่�ย	 เพื่อเป็นแหล่งเช่ือมโยงข้อมูลต่�ง	 ๆ	 แก่ภ�คอุตส�หกรรม	

ภ�คเอกชน	ภ�ครัฐ	และภ�คส่วนต่�ง	ๆ	และ	ส่งเสริมให้เกิดก�รแลกเปลี่ยน/ถ่�ยทอดคว�มรู้

ระหว่�งภ�คีที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	Eco-Design	:	ก�รออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	เป็นกระบวน

ก�รทีผ่นวกแนวคดิด้�นเศรษฐศ�สตร์และส่ิงแวดล้อมเข้�ไปในขัน้ตอนก�รออกแบบผลิตภัณฑ์	

บริก�ร	 หรือกระบวนก�รผลิต	 ให้ได้ผลิตภัณฑ์	 บริก�ร	 หรือกระบวนก�รผลิตที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม	 Product	 Evaluation	 (Eco-Efficiency	 Indicator,	 Carbon	 Footprints,	

LCA,	LCI)	มุง่เน้นก�รประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์	ใช้แนวคดิก�รพจิ�รณ�ตลอดวฏัจกัรชวีติ

ในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม	ครอบคลุมถึงต้นทุนวัฏจักรชีวิตและต้นทุนสิ่งแวดล้อม	(Life	Cycle	

Cost	and	Environmental	Cost)	ช่วยอตุส�หกรรม	ทัง้ในด้�นประสทิธภิ�พก�รแข่งขนั	และ

ด้�นคว�มรบัผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	รวมถงึห�แนวท�ง

ในก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิต/ผลิตภัณฑ์	จัดตั้ง	ThaiRoHS	Alliance	(เครือข่�ยสมัครใจ	

ThaiRoHS)	ประกอบด้วย	ผู้มีส่วนร่วมในทุกภ�คส่วน	อ�ทิ	กลุ่มผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรม

ย�นยนต์และชิ้นส่วน	 และอุตส�หกรรมไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 สภ�อุตส�หกรรมแห่ง

ประเทศไทย	 สถ�บันไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	 และกลุ่มผู้ให้บริก�ร

วเิคร�ะห์ทดสอบภ�คเอกชน	เป็นต้น	เพือ่เตรียมคว�มพร้อมผู้ประกอบก�รไทยและห้องปฏิบตัิ

ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องต�มระเบียบ	 RoHS	 เพ่ือรองรับกฎระเบียบด้�นส่ิงแวดล้อม

ของประเทศคู่ค้�	 โดยได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นจ�กคณะกรรม�ธิก�รยุโรป

ประจำ�ประเทศไทย	ภ�ยใต้โครงก�ร	SPF	(โครงก�ร	TREE-Green	และ	โครงก�ร	Pro-TREE)	

และ	โครงก�รเพิ่มศักยภ�พเครือข่�ยสมัครใจ	ThaiRoHS	โดยมุ่งดำ�เนินก�รร่วมกับหน่วยง�น

ทุกภ�คส่วน	 เพ่ือเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถอุตส�หกรรมไทยในก�รแข่งขันภ�ยใต้กฎระเบียบของ

ประเทศคู่ค้�ในสหภ�พยุโรป	โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กกระทรวงอุตส�หกรรม

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256946



 Alternative Materials for Sustainable Electronics	เน้นก�รวิจัยและพัฒน�ให้องค์

คว�มรู้	 เทคโนโลยีวัสดุทดแทนสำ�หรับกลุ่มอุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืน	 ตัวอย่�งเช่น	

ก�รวิจัยและพัฒน�วัสดุท�งเลือกเพื่อทดแทนวัสดุที่มีส�รอันตร�ยเป็นองค์ประกอบ	และ	ก�ร

วิจัยและพัฒน�วัสดุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยเน้นก�รพัฒน�กระบวนก�รผลิตใหม่ที่ลดมลภ�วะ	

และต้นทุนก�รผลิต	ในขณะที่พัฒน�วัสดุเชิงประกอบ	(Multicomponent	Materials)	เพื่อ

ให้เกิดสมบัติพิเศษสนองตอบคว�มต้องก�รเฉพ�ะในก�รใช้ง�น	เป็นต้น

 Material Recycle and Efficiency Management	 เน้นวิจัยและพัฒน�ให้องค์คว�มรู้	

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่โดยก�รนำ�วัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียจ�กภ�คเกษตรและ

อุตส�หกรรม	 ม�ใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับก�รวิจัยและพัฒน�	 ได้แก่	 เส้นใยธรรมช�ติจ�กพืช	 

ลิกนิน	 ข้ีเถ้�แกลบ	 และของเหลือท้ิงจ�กอุตส�หกรรมอลูมิเนียมและก�รผลิตเยื่อกระด�ษ	

เป็นต้น	 วัสดุเหล่�นี้จะถูกนำ�ม�แปรสภ�พให้อยู่ในรูปที่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้	 หรือใช้เป็น

วัตถุดิบตั้งต้นทำ�ผลิตภัณฑ์ทดแทนก�รใช้วัตถุดิบที่เป็นทรัพย�กรธรรมช�ติที่ไม่ส�ม�รถสร้�ง

ขึน้ใหม่ได้	ซึง่เป็นก�รช่วยรกัษ�สมดลุธรรมช�ติ	ทัง้ยงัช่วยเพ่ิมมลูค่�	และลดปัญห�ในก�รกำ�จัด

วัสดุเหลือเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ	

(4) เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน

	 มุ่งเน้นก�รนำ�เทคโนโลยวีสัดไุปประยุกต์ใช้เพือ่พัฒน�เทคโนโลยกี�รผลิตพลังง�นทดแทนค�ร์บอน

ตำ่�	และก�รนำ�พลังง�นรูปแบบต่�ง	ๆ	ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเป็นประโยชน์สูงที่สุด	ตัวอย่�งเช่น	

พลังง�นชีวภ�พ	 และ	 พลังง�นหมุนเวียน	 และเพ่ือดักรอคว�มต้องก�รในอน�คต	 เช่น	 เซลล์เชื้อเพลิง	

ระบบก�รกกัเกบ็พลงัง�น	(แบตเตอรี)่	ท่ีก้�วหน้�และมปีระสทิธภิ�พ	ตลอดจนวสัดแุละกระบวนก�รผลติ

วัสดุที่ทำ�ให้เกิดก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น	แบ่งเป็น	3	ด้�น	คือ

	 Agro-Based	Energy	ได้แก่	Bio-Energy	Biomass	Energy	ซึ่งเน้นพัฒน�ตัวเร่งแบบวิวิธพันธ์	

(Heterogeneous)	สำ�หรับก�รผลิตไบโอดีเซล	จัดตั้งห้องปฏิบัติก�รทดสอบเชื้อเพลิงชีวภ�พ	

พัฒน�ชุดทดสอบคุณภ�พนำ้�มันไบโอดีเซลอย่�งง่�ย	 เพื่อยกระดับคุณภ�พไบโอดีเซลชุมชน	

รวมถึงศึกษ�สมรรถนะของเครื่องยนต์และเลือกใช้วัสดุในระบบต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในเคร่ืองยนต์ให ้

มีคว�มเหม�ะสมต่อก�รใช้ไบโอดีเซล	 Equipment	 &	 Process	 Design	 &	 Fabrication	 

ซึง่เน้นออกแบบและพฒัน�เครือ่งจกัรและอปุกรณ์สำ�หรบัก�รผลติไบโอดเีซล	พฒัน�เทคโนโลยี
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ก�รผลิตไบโอดีเซล	เช่น	ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องไม่ใช้นำ้�ล้�ง	(ขน�ด	2,000	ลิตรต่อ

วัน	และ	20,000	ลติรต่อวนั)	เป็นระบบทีเ่หม�ะสำ�หรับโรงง�นไบโอดเีซลขน�ดกล�งและขน�ด

เล็ก	เป็นต้น	พลังง�นหมุนเวียน	(Renewable	Energy)	เน้นพัฒน�คว�มแข็งแรงและก�รขึ้น

รูปใบพัดกังหันลมสำ�หรับลมคว�มเร็วตำ่�ในประเทศไทย	 รวมท้ังก�รพัฒน�วัสดุเทอร์โมอิเล็ค

ทริก	และ	พัฒน�ประสิทธิภ�พเซลล์แสงอ�ทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

	 Material	and	System	for	Energy	Conversion	and	Harvesting	ได้แก่	Hydrogen	&	

Fuel	 Cell	 Technology	 เน้นก�รวิจัยพัฒน�วัสดุ	 ชิ้นส่วนและระบบเซลล์เชื้อเพลิงขน�ด 

	 1	 kW	 แบบออกไซด์ของแข็ง	 (SOFC)	 และแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน	 (PEMFC)	 

ก�รผลิตไฮโดรเจนจ�กเอท�นอล	 และก๊�ซชีวภ�พ	 เพ่ือเป็นต้นแบบส�ธิตก�รผลิตไฟฟ้�และ

คว�มร้อนจ�กเซลล์เชื้อเพลิงแบบ	SOFC/PEMFC	1	kW	รวมถึงก�รออกแบบถังกักเก็บก๊�ซ

ไฮโดรเจน	เพื่อพัฒน�วัสดุใหม่สำ�หรับก�รกักเก็บพลังง�นรูปแบบใหม่	Advanced	Battery	&	

Battery	Management	 System	ปัจจุบันมีก�รจัดตั้งห้องปฏิบัติก�รทดสอบแบตเตอรี่ชนิด	

Li-Ion	และ	ให้คำ�ปรกึษ�ท�งเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัก�รวเิคร�ะห์คว�มเสยีห�ยของแบตเตอรี่

ชนิด	Lead	Acid

	 More	Energy-Efficient	Material	Processing	ได้แก่	New	Mold	Design	&	Process	ซึ่ง

เน้นก�รออกแบบรปูแบบใหม่ท่ีส่งผลให้ก�รผลิตมกี�รใช้พลังง�นน้อยลง	แต่ยงัคงประสิทธภิ�พ

ของกระบวนก�รผลติและคณุภ�พของชิน้ง�น	Light	Weight	Automotive	Component	ซึง่

เน้นก�รพัฒน�วัสดุที่มีนำ้�หนักเบ�ชนิดใหม่โดยใช้เทคโนโลยี	Semi-Solid	Casting	และ	High	

Pressure	Die	Cast	Al	&	Mg	รวมไปถึงก�รเคลือบผิวเพื่อป้องกัน	และ	ลดก�รกัดกร่อนของ

โลหะที่อุณหภูมิสูง	ด้วยเทคโนโลยี	Thermal	Barrier	Coating

(5) เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข

	 มุ่งเน้นก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุและก�รออกแบบท�งด้�นวิศวกรรมชีวก�รแพทย์เพื่อ

ก�รซ่อมแซม	แก้ไข	และฟื้นฟูสภ�พร่�งก�ย	เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ท�งก�รแพทย์ในยุค

สังคมผู้สูงอ�ยุ	 (Aging	 Society)	 และ	 รองรับก�รเกิดและก�รบ�ดเจ็บจ�กโรคที่เป็นภ�ระ	 (Burden	

Disease	and	Injury)	เช่น	เบ�หว�น	อบุตัเิหต	ุและข้อเสือ่ม	เพือ่ยกระดบัคณุภ�พในก�รรกัษ�ของผูบ้�ด

เจ็บ	และผู้พิก�ร	ให้มีโอก�สได้รับก�รบำ�บัดรักษ�	ทำ�ศัลยกรรมตกแต่ง	และฟื้นฟูสภ�พ	ให้กลับม�ดำ�รง

ชีวิตได้อย่�งปกติสุขในสังคม	แบ่งเป็น	3	ด้�น	คือ

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256948



 Medical Rapid Manufacturing (MRM) :	ก�รนำ�เทคโนโลยีก�รขึ้นรูปต้นแบบรวดเร็วม�

ใช้ในก�รผลิตวัสดุฝังในเฉพ�ะบุคคล	 (Customized	Biomedical	 Implants)	 เพื่อประกอบ

กับก�รว�งแผนก�รศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขและเสริมสร้�งส่วนบกพร่องต่�ง	 ๆ	 ของร่�งก�ยผู้

ป่วยแต่ละร�ย	 ทำ�ให้ก�รผ่�ตัดมีประสิทธิภ�พที่สูงขึ้น	 มีคว�มแม่นยำ�ม�กขึ้น	 และใช้เวล�ใน

ก�รผ่�ตัดที่สั้นลง	ในปัจจุบันมีก�รขย�ยก�รใช้ง�นจริงไปยังโรงพย�บ�ลต่�ง	ๆ	อันจะนำ�ไปสู่

ก�รจัดตั้งศูนย์คว�มเป็นเลิศก�รสร้�งต้นแบบรวดเร็วเพ่ือง�นวิศวกรรมชีวก�รแพทย์ของ

ประเทศไทย	นอกจ�กนี้ง�นวิจัยท�งด้�น	MRM	ยังคลอบคลุมถึงส่วนของก�รพัฒน�เครื่องต้น

แบบรวดเรว็ท�งก�รแพทย์สำ�หรับก�รขึน้รูปวัสดฝัุงใน	เพ่ือนำ�ม�ใช้ในก�รขึน้รูปวัสดุฝังในชนดิ

ต่�ง	ๆ	(Implant	Materials	Development)	จ�ก	พอลิเมอร์	เซร�มิกส์	โลหะ	และคอมพอ

สิต	โดยก�รประยุกต์ใช้ง�นร่วมกันระหว่�งเทคโนโลยีวัสดุชีวก�รแพทย์	(Biomedical	Mate-

rials)	และเทคโนโลยีภ�พถ่�ยท�งก�รแพทย์	(Medical	Imaging)	

 Biomedical Materials :	ก�รพฒัน�วสัดแุละอปุกรณ์เพือ่ก�รซ่อมแซมและทดแทน	กระดกู	

ฟัน	และแผล	ปัจจบุนัส�ม�รถพฒัน�เทคโนโลยกี�รผลติร�กฟันเทยีม	(Dental	Implant)	และ

เทคโนโลยีก�รผลิตวัสดุห้�มเลือดจ�กอนุพันธ์ไคโตซ�นสำ�หรับแผลภ�ยในและแผลภ�ยนอก	

รวมถึงวัสดุทดแทน/รักษ�กระดูกที่มีไฮดรอกซีอะพ�ไทต์เป็นองค์ประกอบและวัสดุ	 (เรซิน)	

สำ�หรับก�รขึ้นรูปชิ้นง�น	(วัสดุฝังใน)	ด้วยเครื่องต้นแบบรวดเร็วท�งก�รแพทย์	

 Design and Development of Medical Devices and Equipment :	ก�รออกแบบ

และพัฒน�อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่สอดคล้องกับสรีระของคนไทย	ที่มีคุณภ�พ	ใช้ง�นสะดวก

และคล่องตัว	เช่น	อุปกรณ์เคลื่อนย้�ยผู้บ�ดเจ็บและผู้ป่วยส�มมิติ	ถอดประกอบง่�ย	เก็บและ

พกพ�สะดวก	 เพ่ิมคว�มปลอดภัยและรวดเร็วในก�รช่วยผู้ประสบภัย	 เตียงขนย้�ยผู้ป่วยที่

ส�ม�รถป้องกันก�รเคลื่อนย้�ยของกระดูกขณะทำ�ก�รขนย้�ยผู้บ�ดเจ็บกระดูกหัก	และเบ�ะ

รองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ	เป็นต้น

	 สำ�หรับทิศท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุในอน�คต	ยังคงอยู่บน	Core	Technology	เดิม	ได้แก่	

เทคโนโลยีในก�รผลติวสัดชุนดิใหม่หรอืปรบัปรงุสมบตัเิดมิทัง้วสัดุเชิงประกอบ	(Composite	Materials)	

วัสดุที่มีสมบัติพิเศษ	 (Functional	Materials)	 วัสดุชีวก�รแพทย์	 และอุปกรณ์ก�รแพทย์เฉพ�ะบุคคล	

(Biomedical	Materials	and	Devices)	แต่คณุสมบัตหิรอืลกัษณะเฉพ�ะของวสัดทุีพ่ฒัน�ได้จะสอดคล้อง

กบัคว�มต้องก�รของผูใ้ช้ในอน�คต	หรือนโยบ�ยของประเทศ	(ขึน้อยูก่บัว่�จะไปตอบประเดน็ท้�ท้�ยใด)
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ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), The World Competitiveness Yearbook 2005 - 2016

ตารางที่ 2- 3 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าทำางานเต็มเวลา (FTE) ต่อ 10,000 คน

ประเทศ 2549 2550 2552 2554 25562551 2553 2555 2557

เก�หลใีต้

ญี่ปุ่น

เยอรมนี

สิงคโปร์	

ม�เลเซีย	

ไทย	

49.1

71.3

59.3

68.5

5.6

-

55.4

71.4

61.6

70.2

5.5

6.5

60.2

69.1

63.7

68.5

8.1

-

62.8

68.9

65.3

72.0

12.6

8.6

67.8

68.6

67.1

72.9

17.7

9.1

72.6

68.1

71.5

63.7

19.7

8.3

79.2

66.7

71.7

74.3

21.3

-

-

68.0

74.5

77.0

21.0

10.9

85.5

70.5

74.1

77.8

24.5

12.9

 2.2.3 บุคลากรด้านเทคโนโลยีวัสดุ

	 นอกจ�กสถ�นภ�พก�รวจิยัและพฒัน�แล้ว	สถ�นภ�พด้�นทรัพย�กรบคุคล	(Human	Resource)	

ก็เป็นสิ่งสำ�คัญในก�รพัฒน�เทคโนโลยี	ต�ร�งที่	2-3	แสดงบุคล�กรวิจัยและพัฒน�แบบเทียบเท่�ทำ�ง�น

เต็มเวล�	(Full	Time	Equivalent	:	FTE)	ต่อ	10,000	คน	พบว่�จำ�นวนบุคล�กรด้�นก�รวจิัยและพัฒน�

เพิ่มขึ้นทุกป	ีโดยใน	พ.ศ.	2557	เก�หลีใตม้ีจำ�นวนบุคล�กรด้�นก�รวิจยัและพัฒน�แบบเทยีบเท่�ทำ�ง�น

เต็มเวล�ม�กที่สุด	คือ	85.5	คน-ปี	ซึ่งสูงกว่�ไทยประม�ณ	7	เท่�	โดยไทยมีเพียง	12.9	คน-ปี	ทั้งนี้เมื่อ

เปรียบเทียบไทยกับประเทศร�ยได้สูงอื่น	เช่น	ญี่ปุ่น	เยอรมนี	และสิงคโปร์	จะเห็นได้ว่�บุคล�กรด้�นก�ร

วจัิยและพฒัน�ของไทยมจีำ�นวนตำ�่กว่�ประเทศเหล่�นัน้อยูม่�ก	และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัม�เลเซยีซึง่เป็น

ประเทศที่ใกล้เปลี่ยนสถ�นะเป็นประเทศร�ยได้สูงนั้น	พบว่�ไทยมี	GDP	ม�กกว่�ม�เลเซียประม�ณร้อย

ละ	 2511	 แต่จำ�นวนบุคล�กรด้�นก�รวิจัยและพัฒน�แบบเทียบเท่�ทำ�ง�นเต็มเวล�กลับมีม�กกว่�ไทย

ประม�ณ	2	เท่�	

11 The	World	Bank	(2015)
12	 นยิ�มกำ�ลงัแรงง�นด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยตี�มคูม่อืแคนเบอร่�	(Canberra	Manual	;	1995)	ขององค์ก�รเพ่ือคว�มร่วมมอืท�ง

เศรษฐกิจและก�รพัฒน�	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	:	OECD)

	 บุคล�กรด้�นวิจยัและพฒัน�ส่วนม�กจบก�รศกึษ�ด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย	ีซึง่ถอืเป็นกำ�ลงั

สำ�คญัในก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ในภ�วก�รณ์ท่ีประเทศไทยต้องเตรยีมคว�ม

พร้อมในก�รแข่งขันบนเศรษฐกิจและสังคมฐ�นคว�มรู้	 รูปที่	 2-12	 แสดงโครงสร้�งกำ�ลังแรงง�นด้�น

วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทยใน	พ.ศ.	2558	ซึง่มจีำ�นวนรวมท้ังส้ิน	3,979,193	คน	จำ�แนก

เป็นช�ย	2,809,280	คน	หญงิ	1,169,913	คน	ซึง่ต�มนยิ�มกำ�ลงัแรงง�นด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี12  

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256950



รูปที่ 2- 12 โครงสร้างกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2558

ที่มา : การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2559) คำานวณโดย สวทน.

สำาเร็จการศึกษาด้านอื่น และ ทำางานด้าน วท. 

    616,555 คน

สำาเร็จการศึกษาด้าน วท. และ ทำางานด้าน วท. 

    1,812,556 คน

สำาเร็จการศึกษาด้าน วท. และ ทำางานด้านอื่น 

    1,494,812 คน

สำาเร็จการศึกษาด้าน วท. และ ว่างงาน 

    55,270 คน

ประกอบด้วย	 1)	 ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีและทำ�ง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีจำ�นวน	1,812,556	คน	2)	ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีและทำ�ง�นด้�น

อื่น	จำ�นวน	1,494,812	คน	3)	ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีและว่�งง�น	จำ�นวน		

55,270	 คน	 และ	 4)	 ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ด้�นอื่นและทำ�ง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 จำ�นวน	

616,555	คน	แสดงให้เห็นว่�บนโครงสร้�งของกำ�ลังแรงง�นในปัจจุบันประเทศไทยยังมีศักยภ�พในก�ร

เพิ่มบุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีได้อีกประม�ณ	2	ล้�นคน

	 รูปที่	 2	 -	 13	 แสดงร้อยละของกำ�ลังแรงง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 จำ�แนกต�มอ�ย	ุ 

พ.ศ.	 2553	 -	 2558	 ใน	 พ.ศ.	 2558	 กำ�ลังแรงง�นด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจะอยู่ในช่วงอ�ยุ	 

30	-	39	ปี	ม�กที่สุดมีจำ�นวน	1,468,288	คน	(ร้อยละ	36.9)	รองลงม�	จะอยู่ในช่วงอ�ยุ	20	-	29	ปี	

(ร้อยละ	31.4)	และช่วงอ�ยุ	40	-	49	ปี	(ร้อยละ	19.4)	ต�มลำ�ดับ	ข้อสังเกตที่สำ�คัญพบว่�สัดส่วนของ

กำ�ลังแรงง�นในช่วงอ�ยุ	 20	 -	 29	ปี	 มีแนวโน้มลดลงอย่�งต่อเนื่อง	 ขณะที่ช่วงอ�ยุ	 30	 -	 39	ปีขึ้นไป 

เพิม่ขึน้	สะท้อนให้เห็นถึงกำ�ลงัแรงง�นด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยอียูใ่นวยักล�งคนเตรยีมเข้�สู่สังคม

ผู้สูงอ�ยุในอน�คตซึ่งเป็นจุดอ่อน	สำ�หรับก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ	
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รูปที่ 2- 13 ร้อยละของกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำาแนกตามอายุ พ.ศ. 2553 – 2558

ที่มา : การสำารวจภาวะการทำางานของประชากร สำานักงานสถิติแห่งชาติ คำานวณโดย สวทน.

	 ปัจจุบันนักวิช�ก�รและนักวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ	 หรือ

ผู้เชี่ยวช�ญที่มีคว�มสนใจในก�รนำ�คว�มรู้ด้�นพล�สติก	ย�ง	เซร�มิกส์	และโลหะ	ม�ประยุกต์ใช้ในก�ร

พัฒน�กระบวนก�รผลิต	และผลิตภัณฑ์	แบ่งเป็น	3	ภ�คส่วนหลัก	คือ	

	 นักวิช�ก�รในภ�คก�รศึกษ�	ได้แก่	มห�วิทย�ลัย	วิทย�ลัย	และสถ�บันก�รศึกษ�ต่�ง	ๆ	ทั้ง

ภ�ครัฐและเอกชน	 ท่ีมีคว�มสนใจเก่ียวกับเทคโนโลยีดังกล�่ว	 ส่วนใหญ่คือ	 อ�จ�รย์	 และผู้

เชี่ยวช�ญ	

	 นักวชิ�ก�รในหน่วยง�นวจิยัภ�ครฐั	ส่วนใหญ่สงักดัภ�ยใต้กระทรวงวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย	ี

สังกัดกระทรวงอุตส�หกรรม	และกระทรวงกล�โหม	(สังกัดในกองทัพต่�ง	ๆ)

	 นักวิช�ก�รของหน่วยง�นวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ในภ�คอุตส�หกรรม	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

บรษิทัเอกชนขน�ดใหญ่	หรอืบรษัิทเอกชนทีใ่ห้คว�มสำ�คญักบัก�รลงทุนท�งด้�นก�รวจิยัและ

พัฒน�

	 จ�กก�รสืบค้นข้อมูลนักวิช�ก�รและผู้ดำ�เนินก�รวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ	 เท่�ที่ปร�กฏ

ในคลังข้อมูลง�นวิจัยไทย	 (Thai	 National	 Research:	 TNRR)	 ณ	 สิงห�คม	 พ.ศ.	 2558	 พบว่�	 

มีนักวิช�ก�รในภ�คก�รศึกษ�	 หน่วยง�นภ�ครัฐและนักวิช�ก�รหน่วยง�นวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใน

ภ�คอตุส�หกรรม	จำ�นวน	1,085	คน	ส่วนใหญ่สงักดัภ�คก�รศกึษ�และบ�งท่�นมคีว�มเช่ียวช�ญม�กกว่�	

1	ส�ข�	แบ่งเป็น	ส�ข�ย�ง	224	คน	เซร�มิกส์	283	คน	พล�สติก	354	คน	โลหะ	287	คน	และอื่น	ๆ	 

29	คน	

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256952



	 จ�กก�รสำ�รวจข้อมูลนักศึกษ�ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2558	 ของสำ�นักง�นก�รอุดมศึกษ�	 และก�ร

สืบค้นข้อมูล	พบว่�มีมห�วิทย�ลัยที่เปิดก�รเรียนก�รสอนในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ	และวัสดุศ�สตร์	ใน

ระดับอุดมศึกษ�จำ�นวน	 22	 แห่ง	 โดยผลิตนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	 ปริญญ�โท	 และปริญญ�เอก	 

นอกจ�กนั้นมห�วิทย�ลัยยังมีก�รเปิดสอนในหลักสูตรเฉพ�ะส�ข�พอลิเมอร์จำ�นวน	11	แห่ง	เซร�มิกส์

จำ�นวน	 10	 แห่ง	 และโลหะจำ�นวน	 4	 แห่ง	 และจ�กก�รสำ�รวจหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนด้�นย�ง 

ในประเทศไทยภ�ยใต้โครงก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ย�งและไม้ย�งพ�ร�ภ�ยใต้เครือข่�ยคว�ม 

ร่วมมือระหว่�งผู้ประกอบก�รและหน่วยง�นวิจัยของ	 สศอ.13	 พบว่�มีทั้งสิ้น	 20	 แห่ง	 โดยมีข้อสังเกต 

เพิ่มเติมคือ	 มห�วิทย�ลัยในภูมิภ�คจะเปิดสอนหลักสูตรที่เป็นที่ต้องก�รของตล�ดแรงง�นภูมิภ�คนั้น	 

เช่น	 มห�วิทย�ลัยที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพ�ะส�ข�เซร�มิกส์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	

และภ�คเหนือ	และมห�วิทย�ลัยที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพ�ะส�ข�ย�งตั้งอยู่ในภ�คใต้

 2.2.4 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีวัสดุ

	 หน่วยง�นให้บรกิ�รด้�นก�รวจัิยและพฒัน�	ก�รวเิคร�ะห์ทดสอบหรอืศนูย์ทดสอบทีไ่ด้ม�ตรฐ�น

เป็นโครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญในก�รวิจัยเพื่อให้ทร�บข้อมูลจำ�เพ�ะพ้ืนฐ�นของวัสดุ	 และนำ�ไปต่อยอด

พัฒน�ให้ได้วัสดุที่ตรงต�มคว�มต้องก�ร	 นอกจ�กนั้น	 ยังช่วยสนับสนุนก�รผลิตสินค้�และผลิตภัณฑ์ให้

ได้ม�ตรฐ�นต�มคว�มต้องก�รของตล�ด	ห้องปฏิบัติก�รทดสอบวัสดุแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	

1) ห้องปฏิบัติการทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับก�รรับรองต�มข้อกำ�หนดท่ัวไปว่�ด้วยคว�ม

ส�ม�รถห้องปฏบัิตกิ�รในก�รดำ�เนนิก�รทดสอบและ/หรือสอบเทยีบ	(ม�ตรฐ�น	มอก.	17025)	

พร้อมให้บรกิ�รรองรบัก�รทดสอบสมบตัขิองวสัดแุก่ภ�คเอกชน	ได้แก่	กรมวทิย�ศ�สตร์บรกิ�ร	

(วศ.)	ห้องปฏิบัติก�รทดสอบเฉพ�ะท�ง	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	(MTEC)	และ

ศูนย์พัฒน�และวิเคร�ะห์สมบัติของวัสดุ	 (ศพว.)	สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย	 (วว.)	 นอกจ�กนี้	 ยังมีสถ�บันและหน่วยง�นเฉพ�ะท�ง	 เช่น	 สถ�บันเหล็กและ

เหล็กกล้�แห่งประเทศไทย	 ศูนย์วิจัยและพัฒน�อุตส�หกรรมย�ง	 ศูนย์พัฒน�อุตส�หกรรม 

เซร�มิก	ภ�ยใต้กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	ที่มีบริก�รทดสอบวัสดุในรูปแบบของผลิตภัณฑ์	

13	 	สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	กระทรวงอุตส�หกรรม,	กันย�ยน	2557
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ตารางที่ 2- 4 รายชื่อหน่วยงานและห้องปฏิบัติการของภาครัฐและภาคการศึกษาในประเทศไทย

ลำาดับ ประเภทวัสดุที่ทดสอบได้ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

1

2

3

4

5

โพลิเมอร์/พล�สติก,	เซร�มิก	และย�ง

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก	ย�ง

ย�ง

ย�ง

ย�ง

กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีย�ง	มห�วิทย�ลัยมหิดล

สถ�บันวิจัยย�ง

ภ�ควิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	(ปัตต�นี)

2) ศนูย์เครือ่งมอืทดสอบในภาคการศกึษา	ส่วนใหญ่จะตัง้ในมห�วทิย�ลัยช้ันนำ�ทีม่กี�รเรียนก�ร

สอนด้�นวัสดุศ�สตร์	เช่น	สถ�บันวิจัยโลหะและวัสดุ	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีสุรน�รี	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	เป็นต้น	ศูนย์เครื่องมือ

ทดสอบของมห�วิทย�ลัยเหล่�นี้กระจ�ยตัวอยู่ในภูมิภ�ค	อย่�งไรก็ต�ม	วัตถุประสงค์หลักคือ

เพื่อให้บริก�รกับอ�จ�รย์และนักศึกษ�ท่ีทำ�วิจัย	 ก�รให้บริก�รกับเอกชนมีไม่ม�กนัก	 และไม่

ได้พัฒน�รูปแบบก�รให้บริก�รท�งธุรกิจ

3) ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัสดุในภาคเอกชน	 ที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	 ISO/มอก.	

17025	มปีระม�ณ	200	แห่งท่ัวประเทศ	คดิเป็นร้อยละ	80	ของห้องปฏบิตักิ�รทีไ่ด้รบัม�ตรฐ�น

ท้ังหมด14	ส่วนใหญ่เป็นก�รให้บรกิ�รทดสอบภ�ยในบริษัท	และไม่เปิดให้บริก�รแก่บริษัทอ่ืน	ๆ 	

	 จ�กก�รสำ�รวจข้อมูลหน่วยง�นและห้องปฏิบัติก�รของภ�ครัฐและภ�คก�รศึกษ�ที่ให้บริก�ร

วิเคร�ะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุ	(ไม่รวมก�รทดสอบผลิตภัณฑ์)	ได้แก่	ก�รทดสอบท�งกล	ก�รวิเคร�ะห์

ท�งเคมี	และก�รวิเคร�ะห์โครงสร้�ง	เป็นต้น	มีทั้งสิ้น	จำ�นวน	24	หน่วยง�น15	กระจ�ยทั้งในส่วนกล�ง	

เช่น	ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งช�ติ	สถ�บนัวจิยัวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	กรม

วทิย�ศ�สตร์บริก�ร	จฬุ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลยั	เป็นต้น	และส่วนภมิูภ�คซึง่ส่วนใหญ่จะตัง้ในมห�วทิย�ลยั

ชั้นนำ�ที่มีก�รเรียนก�รสอนด้�นวัสดุศ�สตร์	 เช่น	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	 มห�วิทย�ลัยสงขล�

นครินทร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	เป็นต้น	และมีร�ยชื่อ	ดังแสดงในต�ร�งที่	2-	4

14 ร�ยชื่อห้องปฏิบัติก�รทดสอบที่ได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�น	มอก.	17025	http://app.tisi.go.th/
15	 จ�กก�รสำ�รวจ	และ	“ร�ยชื่อหน่วยบริก�รทดสอบย�ง”	รวบรวมโดย”ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีย�ง”	มห�วิทย�ลัยมหิดล

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256954



ลำาดับ ประเภทวัสดุที่ทดสอบได้ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก	ย�ง

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เหล็ก	ย�ง

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

เซร�มิก

โลหะ/เหล็ก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก	

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก	

โพลิเมอร์/พล�สติก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก	

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก	ย�ง

โพลิเมอร์/พล�สติก	โลหะ/เหล็ก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

โพลิเมอร์/พล�สติก	เซร�มิก	โลหะ/เหล็ก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ

ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ

สำ�นักวิจัยและบริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	(สวท.)	

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สถ�บันวิจัยโลหะและวัสดุ	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

ศูนย์บริก�รให้คำ�ปรึกษ�และทดสอบโลหะครบวงจร	

สถ�บันเหล็กและเหล็กกล้�แห่งประเทศไทย

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ศูนย์เครื่องมือวิจัย	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ศูนย์บริก�รวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี

สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

ศูนย์ปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์	คณะวิทย�ศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยนเรศวร

หน่วยบริก�รวิช�ก�รด้�นเครื่องมือวิทย�ศ�สตร์	

คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

ศูนย์เครื่องมือวิทย�ศ�สตร์กล�ง	

คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยบูรพ�
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	 http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_announcements

 2.2.5 ปัจจัยเอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ

	 ดังที่กล่�วม�แล้วในข้�งต้น	 เห็นได้ว่�เทคโนโลยีวัสดุเป็นเทคโนโลยีพื้นฐ�นที่สำ�คัญต่อก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมต่�ง	 ๆ	 ในอน�คต	 ซึ่งในก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุนั้น	 นอกจ�กจำ�นวนและคุณภ�พของ

บุคล�กร	โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ	และองค์คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์แล้ว	ยังต้องมีปัจจัยหรือกลไกอื่น	ๆ 	

สนับสนุนให้เกิดสภ�พแวดล้อม	(Ecosystem)	ที่เหม�ะสมในก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุด้วย

	 จ�กอดตีจนถงึปัจจบุนันโยบ�ยส่งเสรมิก�รลงทนุเป็นกลไกหลกัสำ�คญัอย่�งหนึง่ของรัฐบ�ลทีม่จีดุ

ประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีผ่�นก�รลงทุนจ�กบริษัทต่�งประเทศ	 โดยให้สิทธิ

ประโยชน์ต่�ง	ๆ	ที่ให้มีทั้งด้�นก�รยกเว้นภ�ษี	ลดหย่อนภ�ษี	และอื่น	ๆ	เพื่อกระตุ้นให้มีก�รลงทุนเพิ่ม

ขึ้น	ก�รส่งเสริมก�รลงทุนในประเทศไทยมีม�กว่�	40	ปี	แล้ว	โดยนโยบ�ยปรับเปลี่ยนต�มสถ�นก�รณ์

ประเทศ	และยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศในช่วงเวล�นั้น	ๆ	เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รลงทุนอย่�งแท้จริง	

ห�กพิจ�รณ�นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนช่วง	 5-10	 ปีที่ผ่�นม�	 พบว่�ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�

วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมม�สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คเอกชนผ่�น

ม�ตรก�รต่�ง	ๆ	และให้คว�มสำ�คัญม�กขึ้นในระยะ	2	ปีที่ผ่�นม�16	ได้แก่	

	 นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนเพื่อพัฒน�ทักษะ	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(Skill,	Technology	&	

Innovation)	เพื่อกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�ทักษะ	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ช่วยยกระดับขีด

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของประเทศไทย	โดยเฉพ�ะด้�นเทคโนโลย	ีประก�ศใช้ครัง้แรกใน	

พ.ศ.	2547	และมีก�รปรับเปลี่ยนต�มยุคสมัยเรื่อยม�	

	 ม�ตรก�รส่งเสรมิก�รวิจยัและพฒัน�ระหว่�งภ�คอตุส�หกรรม-สถ�บนัก�รศกึษ�เพือ่เป็นก�ร

เพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขันให้กับภ�คอุตส�หกรรม	 ด้วยก�รเสริมสร้�งพื้นฐ�นท�งปัญญ�และ

คว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลย	ีรวมถงึก�รให้ภ�ครฐัและเอกชนร่วมกนัสร้�งนวตักรรมใหม่	โดย

ก�รสนับสนุนก�รสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คอุตส�หกรรมและภ�คก�รศึกษ�	ประก�ศใช้

ครั้งแรก	พ.ศ.	2550
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	 นอกจ�กนั้นในประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่	 2/2557	 เรื่องนโยบ�ยและหลัก

เกณฑ์ก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 มีก�รระบุเรื่องนี้อย่�งชัดเจนในนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนข้อที	่

4.1	 “ส่งเสริมก�รลงทุนเพ่ือพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	 โดยก�รส่งเสริม

ก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รสร้�งนวัตกรรม	ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มของภ�คเกษตร	ภ�คอุตส�หกรรม

และภ�คบริก�ร	 และลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจและสังคม”	 และระบุให้กิจก�รผลิต	

Advanced	หรือ	Nano	Materials	หรือผลิตภัณฑ์จ�ก	Advanced	หรือ	Nano	Materials	

(หมวด	2	ข้อ	2.3)	ได้รบัสทิธปิระโยชน์ด้วย	(ทัง้นี	้กจิก�รผลติวสัดุน�โน	หรอืก�รผลติผลติภณัฑ์

จ�กวัสดนุ�โนทีผ่ลติเอง	(Manufactured	Nano	Materials	เคยได้รับก�รส่งเสริมต�มประก�ศ

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่	10/2552)

	 ซึ่งจ�กข้อมูลนโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนข้�งต้น	 ยืนยันชัดว่�รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับก�รลงทุน 

ด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมถึงก�รพัฒน�	 Advanced	 หรือ	 Nano	Materials	 

ในประเทศ	 อย่�งไรก็ต�ม	 ในช่วงระยะเวล�ที่ผ่�นม�นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนดังกล่�วยังไม่เกิด 

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยอีย่�งเป็นรปูธรรม	ซึง่สงัเกตเหน็ได้จ�กบรษิทัผูป้ระกอบก�รในประเทศไทยยงัคง

ต้องพึง่พ�เทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศอย่�งต่อเนือ่ง	และมน้ีอยร�ยทีส่�ม�รถจะพัฒน�ต่อยอดเทคโนโลยี

หรือพัฒน�เทคโนโลยีที่เป็นของตนเองได้

2.3 สถานภาพของระบบนวัตกรรมแห่งชาติของเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย
	 ระบบนวตักรรมโดยทัว่ไปหม�ยถึงระบบนวตักรรมในระดบัช�ติ	(National	Innovation	System	:	

NIS)	 และมีผู้ให้คำ�นิย�มแตกต่�งกันโดยอ�จจะสรุปได้ว่�ระบบนวัตกรรมเป็นเครือข่�ยของสถ�บัน 

ภ�ครัฐและเอกชนที่มีกิจกรรมร่วมกันในก�รริเริ่ม	 เปลี่ยนแปลง	และเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	ซึ่งกลุ่ม

ของสถ�บันเหล่�นีจ้ะมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัเพือ่มุง่ไปสูป่ระสทิธภิ�พในเชงิสร้�งสรรค์	โดยอ�จมรีปูแบบของ

ก�รสร้�งแรงจูงใจ	 รวมถึงก�รระบุขีดคว�มส�ม�รถเพ่ือกำ�หนดทิศท�งของก�รเรียนรู้ในด้�นเทคโนโลยี

ทีส่อดคล้องกันในด้�นผลติภณัฑ์	ก�รใช้ง�น	และก�รก่อให้เกดิประโยชน์ในเชงิเศรษฐศ�สตร์	(Freeman	

(1987)	Nelson	(1993)	Patel	and	Pavitt	(1994)	และ	Lundvall	(1993))	ทั้งนี้องค์กรเหล่�นี้จะต้อง

มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�และเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่	 มีก�รจัดเตรียมก�รดำ�เนินง�น	 รวมไปถึงนโยบ�ย 

ที่เอื้อต่อกระบวนก�รสร้�งนวัตกรรม	 เช่น	 ระบบท่ีเชื่อมโยงสถ�บันเพื่อก�รสร้�ง	 จัดเก็บ	 ถ่�ยทอด 

องค์คว�มรู้และทักษะ	และกำ�หนดทิศท�งของเทคโนโลยีรูปแบบใหม่	(Metcalfe,	1995)
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รูปที่ 2- 14 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการเชื่อมโยงในระบบนวัตกรรมระดับประเทศ 

	 ในภ�พรวมระบบนวัตกรรมระดบัประเทศประกอบดว้ยองค์ประกอบหลัก	2	สว่น	ได้แก	่ผูท้ี่มสีว่น

เกี่ยวข้อง	(Actors)	และส่วนของก�รเชื่อมโยง	(Linkages)	ดังแสดงในรูปที่	2-	14	ซึ่งก�รเชื่อมโยงนี้จะ

กล่�วถงึกจิกรรมทีท่ำ�ให้เกิดก�รหมนุเวยีนของเทคโนโลยแีละข้อมลูส�รสนเทศระหว่�งกลุม่ผูส้นใจ	องค์กร	

และสถ�บันต่�ง	ๆ 	ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของกระบวนก�รในก�รขับเคลื่อนนวัตกรรมภ�ยในประเทศ	ช่วยให้

ผู้กำ�หนดนโยบ�ยส�ม�รถพัฒน�แนวท�งในก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นและมุ่งสู่เศรษฐกิจบนฐ�น

คว�มรู้	 (Knowledge-based	 Economy)	 โดยกลไกหลักในก�รขับเคลื่อนดังกล่�ว	 ประกอบไปด้วย	

กจิกรรมทีท่ำ�ให้เกดิคว�มร่วมมอืภ�ยในอุตส�หกรรม	(Joint	Industry	Activities)	ก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�ง

ภ�ครัฐและเอกชน	 (Public/Private	 Sector	 Interactions)	 ก�รแพร่ของเทคโนโลยี	 (Technology	

Diffusion)	และก�รเคลื่อนย้�ยบุคล�กร	(Personnel	Mobility)17

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256958



รูปที่ 2- 15 ระบบนวัตกรรมแสดงการเชื่อมโยงของกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของประเทศไทย

	 จ�กก�รศกึษ�ระบบนวตักรรมทีร่องรบัก�รพฒัน�เทคโนโลยวัีสดศุ�สตร์	ซึง่มกี�รระบถุงึกลุ่มองค์กร

ที่มีบทบ�ทเกี่ยวข้องและลักษณะของคว�มเช่ือมโยงระหว่�งองค์กรเหล่�นั้น	พบว่�สถ�นภ�พปัจจุบันมี

กลุม่ประเภทของหน่วยง�นทีค่่อนข้�งครอบคลมุทกุบทบ�ทในก�รสนบัสนนุส่งเสริมระบบนวตักรรม	อ�จ

มีข้อจำ�กัดหรือคว�มไม่ชัดเจนอยู่บ้�งในหน่วยง�นกลุ่มผู้สนับสนุนทุนวิจัยและกลุ่มผู้เผยแพร่เทคโนโลยี	

จ�กข้อสังเกตดังกล่�ว	 นำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะในก�รส่งเสริมบทบ�ทของสถ�บันก�รเงินให้เข้�ม�ร่วม

สนับสนุนและผลักดันง�นวิจัย	รวมทั้งก�รกำ�หนดบทบ�ทของ	Science	Park	และ	Business	Park	ให้

ทำ�หน้�ทีเ่ป็นหน่วยง�นเชือ่มโยงระหว่�งหน่วยง�นวจิยัและภ�คอุตส�หกรรม	(Gatekeeper)	ในส่วนของ

สถ�บนัส่งเสริม	(Promoting	Agencies)	และสม�คม	(Associations)	ควรส่งเสริมให้มีบทบ�ทครอบคลุม

ถงึก�รสนบัสนนุก�รวจิยัและพัฒน�เทคโนโลยพีืน้ฐ�น	(Basic	core	technology)	ท่ีรองรับคว�มต้องก�ร

ของอุตส�หกรรม	นอกเหนือจ�กบทบ�ทของก�รเป็นผู้เผยแพร่เทคโนโลยี	
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	 ผลก�รวเิคร�ะห์ลกัษณะก�รเชือ่มโยงพบว่�ในภ�พรวมของกลุม่เทคโนโลยวีสัดมุลีกัษณะของคว�ม

เชื่อมโยงด้�นก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ในรูปแบบของก�รจ้�งวิจัยหรือก�รวิจัยร่วมระหว่�งองค์กร	 ไม่ว่�จะ

เป็น	สถ�บันก�รศึกษ�	สถ�บันวิจัย	และหน่วยง�นวิจัยของบริษัทเอกชน	มีก�รเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลต่�ง	ๆ 	ระหว่�งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	อย่�งไรก็ต�ม	พบว่�ลักษณะของคว�มเชื่อมโยงมีข้อจำ�กัดใน

สองด้�น	คอื	ด้�นก�รให้สทิธ์ิก�รใช้เทคโนโลยี	(Licensing)	ระหว่�งหน่วยง�นวจัิยกับผูใ้ช้เทคโนโลย	ีและ

ด้�นก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กรก�รวิจัยระหว่�งหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ส่งผลให้ก�รแลกเปล่ียนองค์คว�มรู้และ

เทคโนโลยีเป็นไปอย่�งจำ�กัด	 นอกจ�กนี้	 ลักษณะคว�มเชื่อมโยงระหว่�งหน่วยง�นวิจัยในปัจจุบันยังอยู่

ในระดบัร�ยบุคคลม�กกว่�ระดบัองค์กร	ส่งผลให้เกดิข้อจำ�กดัในก�รแก้ปัญห�ทีต้่องก�รองค์คว�มรู้หล�ย

ด้�น	 เช่น	 คว�มต่อเน่ืองในก�รดำ�เนินโครงก�รระหว่�งหน่วยง�น	 และคว�มต่อเนื่องขององค์คว�มรู	้

เป็นต้น	 จ�กข้อสังเกตดังกล่�วนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�กลไกเพื่อรองรับก�รยกระดับง�นวิจัย

จ�กระดับบุคคลสู่ระดับองค์กร	ซึ่งจะช่วยให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อนได้ม�กยิ่งขึ้น	ส่งผลต่อ

ก�รขย�ยผลง�นวิจัยในวงกว้�ง	 รวมถึงควรมีก�รสนับสนุนให้เกิดก�รแลกเปล่ียนบุคล�กรด้�นง�นวิจัย	

เพื่อให้เกิดก�รถ่�ยทอดและแลกเปลี่ยนคว�มรู้	โดยมีนักวิจัยเป็นคนกล�งในก�รส่งผ่�นองค์คว�มรู้

	 กลุม่หน่วยง�นทีม่คีว�มสำ�คญัและจำ�เป็นในก�รพัฒน�นวตักรรม	แต่ไม่ได้มกี�รกล่�วถงึจ�กหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กลุ่มผู้สนับสนุนทุน	เช่น	ธน�ค�ร	และกลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี	เช่น	Science	Park	

และ	 Business	 Park	 ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่�	 กลุ่มหน่วยง�นเหล่�นี้ไม่ได้แสดงบทบ�ทอย่�งชัดเจนใน

ก�รสนบัสนนุกระบวนก�รพฒัน�นวตักรรมของอุตส�หกรรม	หรือถ้�มบีทบ�ทจรงิกไ็ม่ได้เด่นชดัเพยีงพอ	

จ�กบทบ�ทที่ข�ดห�ยไปนี้	ทำ�ให้ระบบก�รบริห�รจัดก�รนวัตกรรมมีอุปสรรคเกิดขึ้น

 กลุ่มผู้สนับสนุนทุน (Funding Agencies) มีบทบ�ทในก�รสนับสนุนด้�นแหล่งเงินทุนให้แก่

หน่วยง�นวิจัยและบริษัทในก�รพัฒน�นวัตกรรมใหม่	 เมื่อข�ดหน่วยง�นสนับสนุนแหล่งเงินทุน	 ทำ�ให้

หน่วยง�นวิจยัและบรษัิทประสบปัญห�ข�ดเงนิทุนและทรพัย�กรในก�รพฒัน�เทคโนโลยแีละนวตักรรม	

เมื่อข�ดแหล่งเงินทุนหรือก�รสนับสนุนที่เพียงพอ	หน่วยง�นวิจัยและมห�วิทย�ลัยมีคว�มจำ�เป็นต้องห�

แหล่งเงนิทนุด้วยตนเองผ่�นก�รให้บรกิ�รง�นวิจยัในลกัษณะก�รแก้ปัญห�และก�รทดสอบผลิตภัณฑ์	ซึง่

เป็นง�นวิจัยประยุกต์ท่ีมีมูลค่�จำ�กัดและไม่ได้นำ�ไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	 เมื่อหน่วยง�นวิจัย

และมห�วิทย�ลยัมีก�รให้บรกิ�รง�นวจิยัเพ่ือแก้ปัญห�ม�กขึน้	บคุล�กรและนกัวิจัยจงึมเีวล�ในก�รทำ�ง�น

วิจัยพื้นฐ�นที่เป็นก�รสร้�งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ลดลง	 ส่งผลให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ี

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256960



ส�ม�รถสร้�งคว�มได้เปรียบให้กับอุตส�หกรรมไม่ได้รับก�รพัฒน�เท่�ที่ควร	 สถ�นก�รณ์ดังกล่�วส่งผล

ให้หน่วยง�นวิจัยของภ�คเอกชนมุ่งเน้นท่ีจะพัฒน�นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์คว�มต้องก�รของลูกค้�ใน

ระยะสั้นเท่�นั้น	 (Incremental	 Innovation)	 ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดต่อก�รเตรียมคว�มพร้อมเพ่ือรองรับ 

ก�รเปล่ียนแปลงในระยะกล�ง	 ที่เป็นผลจ�กก�รเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงของเทคโนโลยีหรือพฤติกรรม

ของผู้บริโภค	(Radical	Changes)

 กลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี (Technology Diffusers)	 เช่น	อุทย�นวิทย�ศ�สตร์	 (Science	Park)	

ซึ่งมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รเป็นผู้ประส�นง�นระหว่�งบริษัท	หน่วยง�นวิจัย	มห�วิทย�ลัย	และภ�ครัฐใน

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	 ต้องทำ�หน้�ที่เป็นคนกล�งในก�รเชื่อมโยงปัญห�จ�กบริษัทไป

ยงัหน่วยง�นวิจยัท่ีมศีกัยภ�พตรงกบัปัญห�วจิยันัน้	และแปลงคว�มต้องก�รของบริษัทให้เป็นรูปแบบง�น

วิจัยที่หน่วยง�นวิจัยเข้�ใจ	รวมถึงประส�นง�นกับภ�ครัฐ	ในกรณีที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่จำ�เป็น

ต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ	 เมื่อบทบ�ทของกลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี	 อย่�งเช่น	 Science	 Park	 ที่แสดง

บทบ�ทได้ไม่เต็มประสิทธิภ�พในระบบนวัตกรรม	ทำ�ให้บริษัทที่ต้องก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้�ม�

แก้ปัญห�	 อ�จไปติดต่อกับหน่วยง�นท่ีไม่มีคว�มเช่ียวช�ญในด้�นนั้นโดยตรง	 ส่งผลต่อง�นวิจัยที่ได้มี

โอก�สที่จะไม่เหม�ะสมต่อก�รนำ�ม�ใช้ง�นจริงหรือไม่เกิดประสิทธิผลอย่�งท่ีต้องก�ร	 ทำ�ให้บริษัทข�ด

คว�มเชือ่มัน่ต่อง�นวจิยัว่�จะเป็นคำ�ตอบสำ�หรบัก�รแก้ปัญห�ได้จรงิหรอืไม่	นอกจ�กนัน้	หน่วยง�นวจิยั

กไ็ด้รับผลกระทบเช่นกนั	เนือ่งจ�กหน่วยง�นวจิยัและมห�วทิย�ลยัไม่ส�ม�รถแสดงจดุเด่นของตนเองให้

บริษัทรับทร�บได้	 ง�นวิจัยที่ได้รับโจทย์ม�ส่วนใหญ่จึงมีคว�มหล�กหล�ยและไม่ตรงกับคว�มเชี่ยวช�ญ

ของตน	สถ�บันวิจัยและมห�วิทย�ลัยจึงไม่ได้เพิ่มเติมคว�มเชี่ยวช�ญที่ตนมีอย่�งแท้จริง

	 กลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี	 เช่น	Business	Park	มีบทบ�ทในก�รเป็นคนกล�งให้บริษัททั้งขน�ดใหญ่

และขน�ดเล็กมีก�รประส�นง�นกันในเชิงธุรกิจ	รวมถึงมีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีซึ่งกันและ

กนั	รวมถงึมกี�รให้ข้อมลูด้�นคว�มต้องก�รและแนวโน้มอตุส�หกรรมให้กบัภ�ครฐัด้วย	และยงัเป็นพืน้ที่

สำ�หรับบริษัทที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่	ๆ	ส�ม�รถนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่�นี้ม�ทำ�เป็น

เชิงพ�ณิชย์ได้	เมื่อบทบ�ทของ	Business	Park	ข�ดประสิทธิภ�พในระบบนวัตกรรม	ทำ�ให้ข�ดคนกล�ง

ที่มีคว�มส�ม�รถในก�รเช่ือมโยงระหว่�งบริษัทกับบริษัท	 และบริษัทกับหน่วยง�นภ�ยนอกอย่�งเช่น

มห�วิทย�ลัยหรือหน่วยง�นด้�นวิจัยและพัฒน�	 ทำ�ให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพ้ืนฐ�นที่มีประโยชน์

สำ�หรับทุกบริษัทในอุตส�หกรรมไม่ได้รับก�รถ่�ยทอดไปสู่บริษัทอย่�งเต็มที่	 และผู้ที่มีนวัตกรรมหรือ
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เทคโนโลยีใหม่ก็ไม่ส�ม�รถนำ�เทคโนโลยแีละนวตักรรมเหล่�นัน้ม�ใช้ในเชงิพ�ณชิย์ได้อย่�งเตม็ทีเ่ช่นกนั	

ทำ�ให้บริษัทข�ดคว�มเชื่อมั่นในนวัตกรรมและเทคโนโลยี

	 นอกจ�กนี้	 จุดอ่อนของระบบนวัตกรรมอีกจุดหนึ่งคือ	 สม�คมหรือสถ�บัน	 (Associations	 or	

Institutes)	ต่�ง	ๆ	ยังทำ�หน้�ที่และมีบทบ�ทที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสม�คมและสถ�บัน

มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รเป็นศูนย์กล�งของบริษัทในก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดยมุ่งเน้นท่ี

เทคโนโลยีและนวตักรรมพืน้ฐ�นทีท่กุบรษัิทในอุตส�หกรรมส�ม�รถนำ�ม�ประยกุต์ใช้ได้	ผ่�นก�รประส�น

ง�นกับหน่วยง�นวิจัยและมห�วิทย�ลัย	 แต่มีข้อแตกต่�งกัน	 คือ	 สม�คมจะไม่มีศักยภ�พในก�รทำ�ง�น

วิจัยด้วยตนเอง	 เป็นเพียงคนกล�งในก�รประส�นกับสถ�บันวิจัยและมห�วิทย�ลัยเท่�นั้น	 ส่วนสถ�บัน

จะมีนักวิจัยและอุปกรณ์วิจัยของตนเอง	 ทำ�ให้ส�ม�รถทำ�ง�นวิจัยร่วมกับมห�วิทย�ลัยและสถ�บันวิจัย

อื่นได้	จ�กข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้	พบว่�บทบ�ทหลักของสถ�บันและสม�คมเป็นก�รประส�นง�นในเชิง

ธุรกิจเป็นหลัก	 คว�มสัมพันธ์ในด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีอยู่จำ�กัด	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ก�รทำ�	Contract	Research	และ	Co-Research	กับสถ�บันวิจัยและมห�วิทย�ลัย	ทำ�ให้คว�มต้องก�ร

ของภ�คอตุส�หกรรมไม่ได้ส่งต่อไปยงัหน่วยง�นวจิยัอย่�งแท้จรงิ	และง�นวจิยัพืน้ฐ�นสำ�หรบัอตุส�หกรรม

กไ็ม่ได้รบัก�รพฒัน�	ง�นวิจยัเทคโนโลยีพืน้ฐ�น	(Basic	Core	Technology)	สำ�หรบัอตุส�หกรรมในกลุม่

นี	้จำ�เป็นต้องอ�ศัยบทบ�ทของสถ�บนัและสม�คมในก�รเป็นเจ้�ภ�พ	เพร�ะเป็นง�นวจัิยทีใ่ช้ทนุวจิยัสงู

แต่ผลประโยชน์ในเชิงธรุกจิสำ�หรบัแต่ละบรษัิทมจีำ�กดั	เนือ่งจ�กเป็นง�นวจิยัทีจ่ะยกระดับทัง้อตุส�หกรรม	

ไม่ใช่เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	 ดังนั้นก�รที่สม�คมและสถ�บันไม่ได้มีก�รดำ�เนินก�รในบทบ�ทนี้อย่�ง

ชัดเจน	ทำ�ให้พื้นฐ�นท�งด้�นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตส�หกรรมไม่ได้รับก�รยกระดับขึ้นอย่�งที่

ควรจะเป็น	นอกจ�กนี้	สม�คมและสถ�บันมีบทบ�ทในก�รจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ	สำ�หรับก�ร

ทดสอบที่สำ�คัญของอุตส�หกรรม	ซึ่งมีคว�มจำ�เป็นเมื่อบริษัทต้องก�รจะพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่	เครื่องมือ

ทดสอบเหล่�นี้จำ�เป็นจะต้องจัดห�โดยหน่วยง�นกล�งของอุตส�หกรรม	 เพร�ะอุปกรณ์มีร�ค�แพงและ

แต่ละบริษัทมีก�รใช้อย่�งเฉพ�ะเมื่อต้องก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่เท่�นั้น	 ดังนั้น	 จึงเป็นบทบ�ทของ

สถ�บันและสม�คมในก�รจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับก�รทดสอบเหล่�นี้	 อย่�งไรก็ต�ม	ปัจจุบันคว�ม

สมัพนัธ์ด้�นก�รทดสอบผลติภณัฑ์ระหว่�งบรษัิทกบัสม�คมและสถ�บนัยงัมอียู่อย่�งจำ�กดั	ซึง่เมือ่ต้องก�ร

ทดสอบผลิตภัณฑ์บริษัทจะส่งไปยังศูนย์ทดสอบในต่�งประเทศเพ่ือทำ�ก�รทดสอบ	 ซึ่งมีต้นทุนที่สูงม�ก	

ถือเป็นอุปสรรคในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพื่อแข่งขันในระดับส�กล

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256962



	 ก�รให้สิทธิ์ในก�รใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญในระบบนวัตกรรม	 หน่วยง�นวิจัย

และมห�วทิย�ลยัจะมกี�รคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	เทคโนโลยแีละนวตักรรมไหนทีบ่รษิทัเหน็

ว่�มีประโยชน์และส�ม�รถนำ�ม�ใช้เพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันได้	 ก็จะมีก�รขอสิทธิ์ก�รใช้

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมนัน้เพือ่ให้บรษัิทส�ม�รถใช้ได้	แต่จ�กก�รเกบ็ข้อมลูพบว่�	คว�มสมัพนัธ์ในด้�น

น้ีระหว่�งบริษัทกับสถ�บันวิจัย	 และบริษัทกับมห�วิทย�ลัยมีคว�มสัมพันธ์อย่�งจำ�กัด	 อธิบ�ยได้ว่�

เทคโนโลยทีีคิ่ดค้นโดยสถ�บนัวจิยัและมห�วทิย�ลยัไม่ตรงกบัคว�มต้องก�รของบรษิทั	หรอืบรษิทัไม่ทร�บ

ว่�สถ�บันวิจัยและมห�วิทย�ลัยแต่ละแห่งมีเทคโนโลยีอะไรบ้�ง	 เมื่อคว�มสัมพันธ์ด้�นนี้มีจำ�กัด	บริษัท

จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง	ซึ่งใช้เวล�และทรัพย�กรค่อนข้�งสูง	ทำ�ให้

กระบวนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตส�หกรรมเป็นไปได้ช้�

	 ด้�นสุดท้�ยคือก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กรด้�นง�นวิจัยระหว่�งบริษัทเอกชน	 สถ�บันวิจัย	

มห�วิทย�ลัย	และหน่วยง�นส่งเสริมของรัฐ	เช่น	ผู้เชี่ยวช�ญในภ�คอุตส�หกรรม	เมื่อเกษียณอ�ยุจะม�

เป็นผู้เชี่ยวช�ญในหน่วยง�นส่งเสริมของภ�ครัฐ	 เพื่อสนับสนุนกระบวนก�รพัฒน�อุตส�หกรรมให้มี

ประสิทธิภ�พย่ิงขึ้น	 หรือเป็นอ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยเพ่ือทำ�ให้ง�นวิจัยตรงกับคว�มต้องก�รของภ�ค

อุตส�หกรรมม�กยิ่งขึ้น	 รวมทั้งนักวิจัยในสถ�บันวิจัยหรือมห�วิทย�ลัยที่มีคว�มส�ม�รถม�เป็นนักวิจัย

อ�วุโสสำ�หรบับรษิทัเอกชน	ก�รแลกเปลีย่นบคุล�กรดงักล่�วนีจ้ะทำ�ให้คว�มรูเ้กดิก�รถ่�ยโอนข้�มหน่วย

ง�นและทำ�ให้เกดิเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ได้อย่�งรวดเรว็	แต่จ�กก�รเกบ็ข้อมลูพบว่�ก�รแลกเปลีย่น

บุคล�กรระหว่�งกลุ่มหน่วยง�นมีอย่�งจำ�กัดม�ก	 ทำ�ให้คว�มรู้ในแต่ละกลุ่มไม่ได้รับก�รบูรณ�ก�รและ

ทำ�ให้กระบวนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและอุตส�หกรรมเป็นไปได้ช้�และไม่ตรงกับคว�มต้องก�รที่แท้จริง

ของภ�คอุตส�หกรรม

2.4 ประเด็นท้าทายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย
	 ด้วยบริบทของโลกมคีว�มซบัซ้อนม�กขึน้ในห้วงเวล�ทีผ่่�นม�และมีแนวโน้มดำ�เนนิต่อไปในอน�คต	

พร้อมท้ังมีปัจจัยท่ีจะเป็นแรงผลักดันก�รพัฒน�เทคโนโลยีที่หล�กหล�ย	 ซึ่งย่อมส่งผลต่อแนวท�งก�ร

พัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยเป็นอย่�งม�ก	คว�มท้�ท�ยดังกล่�วส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
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	 สถ�นก�รณ์ของโลกมกี�รเปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็ทัง้ท�งด้�นเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	

อันได้แก่	เศรษฐกิจโลกมีก�รขย�ยตัวและแข่งขันกันอย่�งเสรีม�กขึ้น	รูปแบบก�รค้�และก�ร

ผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป	ก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิต	ก�รทำ�ง�น	และคว�มสัมพันธ์

ของคนในสังคม	 ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัยของประช�กรโลก	 ปัญห�ด้�นส่ิงแวดล้อมจ�กกิจกรรม

ของมนษุย์โดยเฉพ�ะก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศซึง่ส่งผลให้เกดิภยัพบิตัทิ�งธรรมช�ตมิี

แนวโน้มท่ีจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นและรุนแรงม�กขึ้น	 และก�รพัฒน�ของโลกต�มว�ระก�รพัฒน�

ภ�ยหลัง	ค.ศ.	2015	(Post-2015	Development	Agenda)	ของสหประช�ช�ตติ�มเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals–SDGs)	

	 ในอน�คตเทคโนโลยีต่�ง	ๆ	จะมีก�รหลอมรวมกันเป็นเทคโนโลยีใหม่	(Convergence)	ซึ่งจะ

มผีลกระทบกบัเศรษฐกจิและสงัคมในอน�คตในวงกว้�ง	โดยเทคโนโลยวีสัดแุละน�โนเทคโนโลยี

จะเป็นกลุม่เทคโนโลยทีีม่แีนวโน้มทีจ่ะถกูนำ�ไปประยกุต์ใช้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นอย่�งม�ก

	 ก�รพัฒน�ประเทศในระยะย�วเพื่อให้หลุดพ้นจ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�ง	(Middle	Income	

Trap	:	MIT)	เป็นประเทศที่มีร�ยได้สูงนั้นจะต้องให้คว�มสำ�คัญอย่�งสมดุลกับภ�คเศรษฐกิจ

ท่ีสำ�คัญ	 3	 ด้�นคือ	 ภ�คเกษตร	 ภ�คอุตส�หกรรม	 และภ�คบริก�ร	 โดยต้องมีก�รกำ�หนด

อุตส�หกรรมเป้�หม�ยที่สำ�คัญและสอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศ	 รวมทั้งเน้นก�รส่งเสริม

ก�รประยุกต์ใช้และพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบที่เหม�ะสมกับบริบทของ

ประเทศต�มกรอบเวล�ต่�ง	ๆ	

	 จ�กก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็ว	คว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรม	รวมถึงก�ร

ตอบสนองคว�มต้องก�รกำ�ลังคนเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รผลิตและก�รแข่งขันเป็น

ประเด็นที่สำ�คัญ	จึงจำ�เป็นต้องมีระบบกลไกสนับสนุนก�รเชื่อมต่อ	ก�รสร้�ง	ก�รใช้	และก�ร

บริห�รจัดก�รกำ�ลังคนและบุคล�กรด้�นเทคโนโลยี	 ระหว่�งบริษัทเอกชน	 สถ�บันวิจัย	

มห�วิทย�ลัย	 และหน่วยง�นส่งเสริมของรัฐ	 รวมท้ังก�รต้องมีก�รผลิตและยกระดับคุณภ�พ

กำ�ลังคนและบุคล�กรให้มีคุณภ�พท้ังด้�นคว�มรู้	 คว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รใช้และก�รพัฒน�

เทคโนโลยี	 รวมถึงก�รเช่ือมโยงองค์คว�มรู้ในลักษณะสหส�ข�วิช�ชีพ	 (Multidisciplinary)	

และเทคโนโลยด้ี�นอ่ืน	ๆ 	เพือ่ม�ประยกุต์ต่อยอดใช้ในก�รปฏบิตังิ�นได้อย่�งมมี�ตรฐ�นส�กล

	 โครงสร้�งพืน้ฐ�นและปัจจยัเอ้ือท�งด้�นกฎระเบยีบเป็นสิง่สำ�คญัทีจ่ะช่วยให้เกดิสภ�พแวดล้อม	

(Ecosystem)	ทีด่ต่ีอก�รถ่�ยทอดและพฒัน�เทคโนโลยทีัง้ภ�ยในและระว่�งประเทศ	ปัจจบุนั

โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และก�รพัฒน�เทคโนโลยียังไม่ถูกใช้อย่�งมี
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ประสทิธภิ�พสงูสดุ	รวมทัง้ยงัข�ดม�ตรก�รสนบัสนนุหรอืส่งเสริมให้เกดิก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

และก�รพัฒน�เทคโนโลยี

	 ในอดตีภ�ครัฐและภ�คก�รศกึษ�มส่ีวนสำ�คญัในก�รผลกัดนัให้เกดิก�รพัฒน�วทิย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ	 ทั้งในเรื่องก�รให้ทุนสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�และก�รสร้�ง

โครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็น	 แต่ในอน�คตรูปแบบก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีโดย

เฉพ�ะด้�นก�รวิจัยและพัฒน�จะต้องเกิดจ�กคว�มร่วมมือแบบไตรภ�คี	 (Triple	 Helix)	 ทั้ง

จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�ควิช�ก�ร	ในก�รสร้�งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองก�รพัฒน�ในกลุ่มอุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศ

	 เพือ่ให้ประเทศไทยยังคงคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนับนเวทีโลกในสภ�วะทีม่กี�รเปล่ียนแปลงและ

ข้อจำ�กดัอย่�งม�ก	ก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดซ่ึุงเป็นเทคโนโลยฐี�นทีส่ำ�คญัของประเทศจะต้องดำ�เนนิก�ร

อย่�งมียุทธศ�สตร์ท่ีสอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงและข้อจำ�กัดที่จะเกิดขึ้น	 ก�รใช้ศักยภ�พในข้อได้

เปรียบของประเทศจะต้องถูกนำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่�งสูงสุดไปพร้อมกับก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถใน

ส่วนที่เป็นจุดด้อยท�งเทคโนโลยีที่มีอยู่
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กรอบนโยบาย
การพัฒนาเทคโนโลยี
วัสดุของประเทศไทย

3



บทที่ 3 
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย

	 จ�กประเด็นท้�ท�ยที่สำ�คัญทั้งด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	ก�รเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคม	และ

ผลกระทบด้�นสิง่แวดล้อมทีเ่พิม่ขึน้เป็นแรงผลกัดนัสำ�คญัในก�รพัฒน�เทคโนโลยใีนอน�คต	ซึง่มลัีกษณะ

หลอมรวมกันเป็นเทคโนโลยีใหม่	 (Convergence)	 และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 โดย

เทคโนโลยีวัสดุเป็นเทคโนโลยีฐ�น	(Platform	Technology)	ที่สำ�คัญต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยีใหม่เหล่�

นั้น	

	 กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	(พ.ศ.	2560	-	2569)	มีจุดประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุในประเทศไทย	 สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ของโลกที่มี 

ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วทั้งท�งด้�นเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งเป้�หม�ยในก�รออก

จ�กกับดักร�ยได้ป�นกล�งของประเทศในระยะย�ว	 โดยกรอบนโยบ�ยเทคโนโลยีวัสดุนี้	 มีโครงสร้�งที่

ยืดหยุ่นต่อก�รเปลี่ยนแปลงก�รพัฒน�เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่�งรวดเร็ว	 โดยก�รสร้�งสภ�พแวดล้อม 

ที่เหม�ะต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยี	 คว�มพร้อมด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและบุคล�กร	 และส่งเสริมให้เกิด 

คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน

3.1 วิสัยทัศน์
	 “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นวัสดุศ�สตร์	(Material	Science)	เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันท�งเศรษฐกิจ	ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภ�พของสังคมไทยด้วยคว�มร่วมมือ

แบบไตรภ�คี”

3.2 เป้าหมายหลัก
	 เพิม่ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัท�งเศรษฐกจิของประเทศไทยโดยก�รยกระดบัอตุส�หกรรม

ของไทยไปสู่อุตส�หกรรมก�รผลิตสินค้�ท่ีมีมูลค่�เพ่ิมสูง	 (High	 Value	 Added)	 และ

อุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ	(Bio-based	Industry)
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	 ลดคว�มเหลือ่มลำ�้และเพิม่คณุภ�พสงัคมไทย	โดยก�รใช้เทคโนโลยวีสัดใุนก�รพฒัน�คณุภ�พ

และลดต้นทนุของผลติภณัฑ์และบรกิ�รส�ธ�รณะเพือ่ให้ทุกคนเข้�ถงึผลติภัณฑ์และบรกิ�รได้

อย่�งเท่�เทียมกัน

	 ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	โดยพฒัน�กระบวนก�รออกแบบ	ก�รผลติ	และพฒัน�ผลติภณัฑ์

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 บนหลักก�รของก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 (Resource	

Use	Efficiency)	และก�รพัฒน�เทคโนโลยีพลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น

3.3 แนวทางการพัฒนาของกรอบโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 
พ.ศ. 2560-2569

รูปที่ 3-1 กรอบโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2569)

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256968



 แนวทางการพฒันาท่ี 1 :	ยกระดบัอุตส�หกรรมก�รผลติของประเทศเพือ่ผลติสนิค้�ทีม่มีลูค่�เพิม่

สูงและมีบทบ�ทสำ�คัญในห่วงโซ่ก�รผลิตในระดับโลก

	 “ยกระดับอุตส�หกรรมก�รผลิตของประเทศไปสู่ก�รผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหม�ะสมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภ�พในก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่�เพิ่มสูง	 (High	 Value	 Added)	 และพัฒน�อุตส�หกรรมไปสู่

อุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ	(Bio-based	Industry)	ซึ่งเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของประเทศ”

 ประเด็นท้าทาย

	 ปัจจุบันภ�คอุตส�หกรรมมีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่�งม�ก	

อย่�งไรก็ต�ม	 ในระยะเวล�ที่ผ่�นม�ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมของประเทศไทยมุ่งเน้นก�รเพ่ิมมูลค่�ใน

กระบวนก�รผลิตม�กกว่�ก�รสร้�งคุณค่�	 (Value	 Creation)	 และคว�มส�ม�รถในก�รเพิ่มผลิตภ�พ	

(Productivity)	 ของประเทศไทยในก�รสร้�งคุณค่�ของสินค้�ยังมีน้อยม�กเนื่องจ�กข�ดก�รส่ังสมองค์

คว�มรู้เพื่อพัฒน�ศักยภ�พภ�ยในให้ส�ม�รถต่อยอดองค์คว�มรู้ที่ได้รับม�	 และข�ดก�รยกระดับ

อุตส�หกรรมด้วยองค์คว�มรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รนำ�เข้�ชิ้นส่วนองค์ประกอบ	

ทุนและเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศเพื่อก�รผลิตในสัดส่วนที่สูง	 ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงต้องมีก�รปรับตัว	

จ�กก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจด้วยแรงง�นไร้ฝีมือท่ีมีค่�แรงง�นตำ่�และทุนเป็นหลัก	 ไปสู่ก�รสร้�งคุณค่�

ด้วยองค์คว�มรู	้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ิมม�กข้ึน	เพือ่ปรบัตวัให้เข้�กบัคว�มท้�ท�ย	คว�มเสีย่ง	โอก�ส	

และอปุสรรคทีจ่ะเกิดขึน้ในอน�คต	และเป็นก�รยกระดบัขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของอตุส�หกรรม

ของประเทศไทย

	 จ�กเป้�หม�ยก�รพฒัน�เพือ่ให้เกดิก�รฟ้ืนตวัและสร้�งคว�มเข้มแขง็ให้แก่ระบบเศรษฐกจิภ�ยใน

ประเทศ	 โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�กลุ่มอุตส�หกรรม	 (Cluster)	 เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่�	

(Value	 Chain)	 และนำ�ไปสู่ก�รสร้�งฐ�นอุตส�หกรรมแห่งอน�คต	 เสริมสร้�งศักยภ�พด้�นก�รลงทุน

ของประเทศไทยเพื่อดึงดูดก�รลงทุนที่มีคุณค่�ทั้งจ�กนักลงทุนร�ยเดิมและร�ยใหม่	 ตลอดจนก�รสร้�ง

โอก�สและสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งธุรกิจให้กับวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(SMEs)	และวิส�หกิจ

เริ่มต้น	 (Start	 Up)ท้ังนี้	 รัฐบ�ลได้กำ�หนดคลัสเตอร์สำ�หรับกิจก�รที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 และกลุ่ม

อุตส�หกรรมแห่งอน�คต	(Super	Cluster)	เช่น	คลัสเตอร์ย�นยนต์และชิ้นส่วน	คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้�	

อิเล็กทรอนิกส์	 และอุปกรณ์โทรคมน�คม	 คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	
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คลัสเตอร์ดิจิทัล	 เมืองนวัตกรรมด้�นอ�ห�ร	 (Food	 Innopolis)	 และศูนย์กล�งก�รแพทย์	 (Medical	

Hub)	 ซึ่งในก�รพัฒน�	 Super	 Cluster	 ดังกล่�ว	 จำ�เป็นต้องมีก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	 ไปเป็นม�ตรก�รสำ�คัญที่ยกระดับก�รพัฒน�คลัสเตอร์	 และก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขันของอุตส�หกรรมโดยเฉพ�ะในกลุ่ม	 SMEs	 รวมท้ังก�รส่งเสริมวิส�หกิจเร่ิมต้น	 (Start	 Up)	 ใน	

Super	Cluster	ให้สูงขึ้น

 เป้าหมายของการพัฒนา

(1)	มกี�รพฒัน�กระบวนก�รผลติในอตุส�หกรรมของประเทศให้เป็นก�รผลติขัน้สงูเพ่ือให้เกดิก�ร

เพิ่มมูลค่�ของสินค้�และบริก�ร

(2) ประเทศไทยมีศักยภ�พในก�รผลิตสินค้�ท่ีมีมูลค่�สูงทั้งในระดับอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่และ

อุตส�หกรรมขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(SMEs)	

(3) สร้�งโอก�สให้อุตส�หกรรมของประเทศไทยมีบทบ�ทสำ�คัญในห่วงโซ่ก�รผลิตระดับโลก

 กลยุทธ์การพัฒนา

1.1 ยกระดับความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศเพื่อการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added) โดยก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งด้�น

เทคโนโลยวีสัดใุห้กบัอุตส�หกรรมขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(SMEs)	เช่น	ก�รวิจยัและพฒัน�	

ก�รออกแบบ	 ก�รผลิต	 ให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองในด้�นเทคโนโลยีวัสดุได้	 และสนับสนุนก�ร

พัฒน�อุตส�หกรรมหลักของประเทศไทย	 เช่น	 อุตส�หกรรมย�นยนต์	 ช้ินส่วนย�นยนต	์

อุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�ร	 อุตส�หกรรมปิโตรเคมี	 อุตส�หกรรมส่ิงทอ	 อุตส�หกรรม 

เซร�มิก	 อุตส�หกรรมก่อสร้�ง	 เป็นต้น	 เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนอย่�งมีนัยสำ�คัญในห่วงโซ่มูลค่�	 

(Value	Chain)	ของอุตส�หกรรมในระดับโลกได้

1.2 ใช้ข้อได้เปรียบทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของประเทศไทย

สนับสนุนภาคการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) ด้วยก�ร 

เพิ่มมูลค่�ให้กับอุตส�หกรรมอ�ห�ร	เกษตร	และก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตร	พลังง�น

ชวีภ�พ	พล�สตกิชวีภ�พ	เคมชีวีภ�พ	เป็นต้น	เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ�ท�งด้�นวสัดชีุวภ�พ	

(Bio-based	Material)
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อุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีหลัก (Key Technologies)

เทคโนโลยีหลักอุตสาหกรรม

	 Advanced	materials	

	 (Light-weight	materials,	Conductive	nanomaterial	

for	anti-static,	Bio-based	Materials)

	 Automation	and	Robotic

	 Additive	manufacturing	(3D	printing)

	 Modelling	and	testing	technology	for	materials	

	 Smart/Functional	materials													

	 (Active	packing,	Photo	selective	film)

	 Automation	and	Robotic

	 Smart/Functional	materials														

	 (Active	packing,	Photo	selective	film)

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials)

	 Automation	and	Robotic	

	 Additive	manufacturing	(3D	printing)

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials,	

	 Functional/Technical	textiles)	

	 Smart/Functional	materials	

	 (Technologies	for	self-cleaning)

อุตส�หกรรมย�นยนต์และชิ้นส่วนย�นยนต์	

อุตส�หกรรมอ�ก�ศย�น

อุตส�หกรรมระบบร�ง

อุตส�หกรรมเกษตร

อุตส�หกรรมอ�ห�ร

อุตส�หกรรมสิ่งทอ

1.3 เร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต ได้แก	่

เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ครบวงจร	เทคโนโลยชีวีภ�พ	หุน่ยนต์และเครือ่งมอือุปกรณ์อจัฉรยิะ	

ย�นยนต์สมัยใหม่	ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์	ดิจิทัล	 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่

เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่�ง	 ๆ	ปัญญ�ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 เทคโนโลยี

พลงัง�นทดแทน	ระบบกกัเกบ็พลงัง�น	และเทคโนโลยรีะบบร�งและก�รบนิ	เป็นต้น	เพ่ือสร้�ง

โอก�สให้อุตส�หกรรมของประเทศไทยมีบทบ�ทสำ�คัญในห่วงโซ่มูลค่�ของก�รพัฒน�

เทคโนโลยีในอน�คต

1.4 ยกระดบักระบวนการผลติทางอตุสาหกรรมของประเทศไปสู่ระบบอัตโนมัตแิละดจิทัิล เพ่ือ

เพิม่ประสิทธภิ�พก�รผลติและยกระดับอุตส�หกรรมให้ส�ม�รถผลติสนิค้�และบรกิ�รทีม่มูีลค่�

เพิ่มสูง	และรองรับก�รพัฒน�เข้�สู่อุตส�หกรรมใหม่ในอน�คต
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

มูลค่�ลงทุนท�งด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีในอุตส�หกรรม

จำ�นวนโครงก�รคว�มร่วมมือก�รพัฒน�เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหว่�งภ�ครัฐและเอกชนทั้งในและต่�งประเทศ

จำ�นวนโครงก�รด้�นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีและองค์คว�ม

รู้ด้�นวิศวกรรมจ�กโครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ของประเทศ

1.	มูลค่�ลงทุนในอุตส�หกรรมที่ใช้เทคโนโลยีก�รผลิตขั้นสูง	

(Advanced	Manufacturing)	ในประเทศเพิ่มม�กขึ้น

2.	เกิดคว�มรว่มมอืด้�นก�รพฒัน�เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ระหว่�งภ�ครฐัและเอกชนทัง้ในและต�่งประเทศทีด่ำ�เนนิ

ง�นผ�่นสถ�บนัเฉพ�ะท�ง	Science	Park	และ	Business	

Park

3.	เกิดก�รถ�่ยทอดเทคโนโลยแีละองค์คว�มรูด้�้นวศิวกรรม

จ�กโครงก�รลงทุนขน�ดใหญ่ของประเทศ

 ผลกระทบ (Outcome)

	 กระบวนก�รผลติในอตุส�หกรรมของประเทศมปีระสทิธภิ�พม�กขึน้	และทำ�ให้ประเทศไทยมี

ศักยภ�พในก�รผลิตสินค้�ที่มีมูลค่�สูงทั้งในระดับอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่และอุตส�หกรรม

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(SME)	

	 อุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ	(Bio-based	Industry)	เป็นอตุส�หกรรมหลักสำ�คญัในก�รขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ

 แนวทางการพฒันาท่ี 2 :	เพิม่คณุภ�พชีวติ	ลดคว�มเหลือ่มลำ�้และเพิม่ศกัยภ�พของอตุส�หกรรม

ในระดับชุมชน

	 “ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รในระดับชุมชน	 รวมทั้งลดต้นทุนสินค้�และ

บรกิ�รส�ธ�รณะให้ประช�ชนเข้�ถงึได้อย่�งทัว่ถงึและเท่�เทยีมกนัเพือ่ลดคว�มเหล่ือมลำ�้และเพิม่คณุภ�พ

สังคมไทย”
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18	 มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย.	2556.	สถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย	2552-2556

 ประเด็นท้าทาย

	 ก�รจะให้ประช�ชนเข้�ถงึเทคโนโลยวีสัดไุด้อย่�งทัว่ถงึและเท่�เทียมกนัเพ่ือลดคว�มเหลือ่มลำ�้และ

เพิ่มคุณภ�พสังคมไทยนั้น	สิ่งแรกคือก�รคำ�นึงถึงก�รพัฒน�ที่เป็นพื้นฐ�นปัจจัย	4	คือ	อ�ห�ร	ย�	เครื่อง

นุ่งห่มและที่อยู่อ�ศัย	 เพื่อเสริมสร้�งพื้นฐ�นชีวิตคว�มเป็นอยู่ของประช�ชนทั่วไปให้มีคุณภ�พที่เป็น

ม�ตรฐ�น	ผนวกกับก�รพฒัน�ต่อเนือ่งไปสูก่�รสร้�งคว�มรูแ้ละนวตักรรมเป็นสิง่จำ�เป็นของประเทศทีจ่ะ

ทำ�ให้ส�ม�รถหลุดพ้นจ�กกับดักประเทศร�ยได้ป�นกล�งและยกระดับคุณภ�พชีวิตประช�กรโดยรวม

ของประเทศให้ดข้ึีนต่อไป	แต่ห�กมองในเชงิพืน้ท่ีแล้ว	ก�รพัฒน�ทัง้ก�รศกึษ�และสภ�พแวดล้อมในก�ร

ทำ�นวัตกรรม	 (Innovation	Ecosystem)	นั้น	ยังมีศูนย์รวมอยู่ในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล	และ

จงัหวัดสำ�คญัในส่วนภมูภิ�คสำ�คัญท่ีมมีห�วิทย�ลยัหรอืบริษทัขน�ดใหญ่ตัง้อยูเ่ท่�นัน้	ชมุชนส่วนใหญ่ยงั

ไม่มีโอก�สเข้�ถึงองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีหรือไม่ได้รับก�รพัฒน�แนวคิดด้�นนวัตกรรม	 จึงเป็นส�เหตุ

หนึ่งของปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�และข�ดก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	ดังนั้น	ก�รนำ�นวัตกรรมเข้�ไปสู่ชุมชน

เองจึงเป็นประเด็นในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมจ�กระดับล่�ง	 (Bottom	of	Pyramid)	ที่สำ�คัญใน

ก�รสร้�งโอก�สก�รพัฒน�ท่ีเท่�เทียม	 มีสิทธิเข้�ถึงองค์คว�มรู้ที่จำ�เป็นในก�รต่อยอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	

เกิดก�รพัฒน�เศรษฐกิจจ�กระดับร�กหญ้�ต่อไป

	 สังคมไทยกำ�ลังจะเข้�สู่สังคมสูงวัยอย่�งเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้�งหน้�	จ�กปัจจุบันที่มีผู้สูงอ�ยุ

ถึงร้อยละ	14.9	เนื่องจ�กอัตร�ก�รเกิดของคนไทย	ลดตำ่�ลงม�กในอัตร�ก�รเกิดเพียง	1.4	คนต่อคู่	ทั้งนี้

เมื่อพิจ�รณ�ก�รกระจ�ยตัวของผู้สูงอ�ยุต�มเขตก�รปกครอง	 จำ�นวนผู้สูงอ�ยุในเขตกรุงเทพมห�นคร

และภ�คกล�ง	มีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุถึงร้อยละ	41.3	จ�กจำ�นวนผู้สูงอ�ยุทั้งหมด18	 รองลงม�คือภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	31.9	ทั้งนี้ร้อยละ	38.4	ของผู้สูงอ�ยุยังคงทำ�ง�นอยู่	อ�ชีพส่วนใหญ่ของผู้สูงอ�ยุ	

ได้แก่	 ธุรกิจส่วนตัว	 รองลงม�คือก�รช่วยเหลือธุรกิจในครอบครัวโดยไม่ได้รับค�่จ้�ง	 และจำ�นวนก�ร

ทำ�ง�นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	ดังนั้น	 ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยจะทำ�ให้แรงง�นที่มีโอก�สพัฒน�

เป็นแรงง�นที่มีฝีมือ	 (Skill	 Labor)	 มีจำ�นวนลดลง	 เนื่องจ�กทั้งปัญห�ก�รลดถอยของสมรรถนะ	 และ

คว�มห่�งไกลต่อองค์คว�มรูแ้ละก�รอบรมเพือ่พฒัน�ต่อยอด	แต่จ�กสถติก�รทำ�ง�นของผูส้งูอ�ย	ุโอก�ส

ในก�รพฒัน�คือก�รเข้�ให้ถงึผูส้งูอ�ยเุหล่�นัน้	เพือ่นำ�นวตักรรมเข้�ไปสูผู่ส้งูอ�ยอุย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง	เพือ่

สร้�งร�ยได้	เพื่อทุ่นแรง	เพิ่มพูนคว�มเป็นอิสระและลดคว�มช่วยเหลือจ�กสังคมได้
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	 ในปัจจุบัน	 ผู้คนจำ�นวนม�กได้ให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นสุขภ�พม�กขึ้น	 ทั้งในเรื่องของก�รส่ง

เสริมสุขภ�พเพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิดโรคภัยต่�ง	 ๆ	 และก�รห�ท�งเยียวย�รักษ�โรคด้วยวิธีทันสมัย	

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบประเทศในภูมิภ�ค	ด้วยคว�มส�ม�รถเป็นที่ยอมรับและเครื่องมือทันสมัยท�ง

ด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสขุ	ทัง้ยงัมทีีต่ัง้ของประเทศทีไ่ด้เปรยีบ	มสีิง่แวดล้อมทีเ่ป็นมติร	และค่�บรกิ�ร

เทยีบกับก�รบรกิ�รยงัตำ�่กว่�ประเทศพฒัน�แล้วอืน่	ๆ 	นอกจ�กนัน้	ประเทศไทยยงัมกี�รส่งเสริมก�รท่อง

เที่ยวเชิงสุขภ�พอย่�งเป็นระบบ	จ�กข้อได้เปรียบดังกล่�ว	นวัตกรรมท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขเป็น

สิง่ท่ีจะเพิม่ประสทิธภิ�พและ/หรือช่วยลดต้นทนุในก�รผลิตได้	ดงันัน้	ก�รสร้�งนวตักรรมท�งก�รแพทย์

และบรกิ�รส�ธ�รณะสขุภ�ยในประเทศให้ม�กขึน้จะช่วยลดต้นทนุของผลติภณัฑ์และบรกิ�ร	เปิดโอก�ส

ให้เข้�ถงึเครือ่งมอืและบรกิ�รอย่�งทัว่ถงึสำ�หรบัผูด้้อยโอก�สและผู้สูงอ�ยเุพ่ือเป็นก�รลดคว�มเหล่ือมลำ�้

ท�งสังคม	

 เป้าหมายการพัฒนา

(1)	สังคมในทุกระดับมีคว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณะโดยเฉพ�ะด้�นก�รแพทย์

และส�ธ�รณสุขและมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

(2)	ยกระดับคว�มส�ม�รถด้�นก�รผลิตสินค้�และบริก�รของชุมชนในสังคมให้สูงขึ้น

 กลยุทธ์การพัฒนา

2.1 มุ่งเนน้การพัฒนาเทคโนโลยีวสัดเุพื่อสังคม	โดยให้คว�มสำ�คัญกบัก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ

ที่ทำ�ให้ต้นทุนด้�นร�ค�ลดลงหรือมีคุณภ�พที่สูงขึ้น	เพื่อก�รเข้�ถึงได้ของทุกคนและทดแทน

ก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ	 เช่น	 เทคโนโลยีท�งก�รแพทย์	 (ย�และวัคซีน)	 เทคโนโลยีเพื่อผู้

พกิ�ร	เทคโนโลยเีพือ่ผูส้งูอ�ย	ุเทคโนโลยเีก่ียวกับท่ีอยูอ่�ศยั	เทคโนโลยด้ี�นเกษตรและอ�ห�ร	

เป็นต้น	

2.2 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุไปสู่อุตสาหกรรมระดับ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและวสิาหกจิชมุชน ผ่�นกลไกเครอืข่�ยสถ�บนัก�รศกึษ�	

สถ�บันวจิยัและหน่วยง�นภ�ครฐัและเอกชน	โดยมนีกัถ่�ยทอดเทคโนโลยมีอือ�ชีพเข้�ม�ช่วย

ดำ�เนนิก�รสร้�งเครอืข่�ยก�รให้คว�มรู	้สนบัสนนุด้�นเทคโนโลยวีสัดแุก่ชมุชนและส่งเสรมิให้

อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ภูมิภ�คและมห�วิทย�ลัยในภูมิภ�คทำ�ง�นเชิงรุก
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อุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีหลัก (Key Technologies)

เทคโนโลยีหลักอุตสาหกรรม

	 Smart/Functional	materials	

(Active	packing,	Photo	selective	film)

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials,	

Bio-medical	material	(Biocompatible	materials	

for	Implantation,	Drug	delivery	technology/

	 system,	Rehebitation	engineering)

	 Automation	and	Robotic

	 Additive	manufacturing	(3D	printing)	

	 Modelling	and	testing	technology	for	materials	

	 Smart/Functional	materials	(Materials	for	energy	

saving	design,	Technologies	for	self-cleaning)	

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials)	

	 Automation	and	Robotic

	 Additive	manufacturing	(3D	printing)

	 Smart/Functional	materials	

	 (Active	packing,	Photo	selective	film)

	 Automation	and	Robotic

	 Smart/Functional	materials	

	 (Active	packing,	Photo	selective	film)	

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials)	

	 Automation	and	Robotic

	 Additive	manufacturing	(3D	printing)

	 Smart/Functional	materials	

	 (Active	packing,	Photo	selective	film)	

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials,	

	 Functional/Technical	textiles)	

	 Modelling	and	testing	technology	for	materials

	 Material	coating	technology

อุตส�หกรรมก�รแพทย์	

อุตส�หกรรมก่อสร้�ง

อุตส�หกรรมเกษตร

อุตส�หกรรมอ�ห�ร

อุตส�หกรรมระดับชุมชน
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ร�ค�ตน้ทนุกอ่นและหลงัก�รพฒัน�ของผลติภัณฑเ์ป�้หม�ย

จำ�นวนผลติภณัฑด์�้นก�รแพทยท์ีไ่ดรั้บก�รพัฒน�	ปรับปรุง

คุณภ�พและผ่�นม�ตรฐ�นระดับส�กล	

จำ�นวนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีก�รพัฒน�และผลิตขึ้น

ภ�ยในประเทศ

1.	ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ด้�นก�รแพทย์ในประเทศลดลง

2.	วัสดุอุปกรณ์ด้�นก�รแพทย์ในประเทศมีก�รพัฒน�	 

มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้นและคุณภ�พดีขึ้น

3.	เกดิวสิ�หกจิขน�ดกล�งและขน�ดย่อมและวสิ�หกจิชมุชน

มคีว�มส�ม�รถในก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์จ�กเทคโนโลยขีอง

ตนเอง

 ผลกระทบ (Outcome)

	 ประเทศไทยส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองในก�รผลิตวัสดุอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ได้ม�กขึ้นและลด

ก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ

	 อุตส�หกรรมในระดับวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	 และวิส�หกิจชุมชนมีคว�มส�ม�รถ

ในก�รผลิตสินค้�ที่มีมูลค่�สูงขึ้นและได้ม�ตรฐ�นจ�กเทคโนโลยีภ�ยในประเทศ

	 ประช�ชนทกุระดบัส�ม�รถเข้�ถงึวสัดอุปุกรณ์ท�งก�รแพทย์และบริก�รส�ธ�รณะได้เท่�เทยีม

กัน

 แนวทางการพัฒนาที่ 3 :	พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 “ใช้เทคโนโลยวีสัดเุพือ่ก�รออกแบบและพฒัน�ผลติภัณฑ์และบรกิ�รทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและ

ใช้ทรัพย�กรในกระบวนก�รผลิตอย่�งมีประสิทธิภ�พ	(Resource	Use	Efficiency)”	

 ประเด็นท้าทาย

	 แนวโน้มก�รค้�ของโลกอน�คตจะเปลี่ยนจ�กก�รแข่งขันเพื่อลดต้นทุนร�ค�	 ม�เป็นก�รแข่งขัน

เพื่อใช้ต้นทุนทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	(Resource	Use	Efficiency)	ก�รเลือกใช้วัสดุที่ลดก�รใช้

ทรัพย�กร	และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงกล�ยม�เป็นโจทย์สำ�คัญของก�รพัฒน�วัสดุในปัจจุบัน	 เช่น	

ก�รพัฒน�วัสดุจ�กทรัพย�กรที่ส�ม�รถห�ทดแทนใหม่ได้	(Renewable	Materials)	เช่น	ก�รเพิ่มคว�ม
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แข็งแรงให้กับวัสดุคอมโพสิทจ�กชีวมวล	 (Bio-composite)	 วัสดุท่ีย่อยสล�ยได้ต�มธรรมช�ติไม่ก่อให้

เกิดส�รพิษตกค้�ง	(Biodegradable	Materials)	วัสดุนำ้�หนักเบ�	(Lightweight	Materials)	เพื่อลดก�ร

ใช้พลังง�น	 วัสดุท่ีมีคว�มทนท�นยืดอ�ยุก�รใช้ง�น	 หรือวัสดุพิเศษในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังง�น

ทดแทน	(Advance	Material	for	Renewable	Energy)	เช่น	วัสดุสำ�หรับแผงผลิตพลังง�นแสงอ�ทิตย์	

และวัสดุสำ�หรับ	ตัวเก็บประจุ	(Capacitor)	เป็นต้น	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังไม่ส�ม�รถสร้�งผลกระทบได้ชัดเจน	 เนื่องจ�กผู้เล่นในระบบ

นวัตกรรมยังต้องเผชิญกับประเด็นท้�ท�ยดังต่อไปนี้

 ประเด็นท้าทายหลักของการใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 1. วสัดทุีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมมีข้อเสยีเปรยีบในการแข่งขนัในตลาด ทัง้ด้านราคาและสมบตัิ

	 วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหล�ยชนิดยังประสบปัญห�ศักยภ�พในก�รแข่งขัน	 ตัวอย่�งเช่น	

พล�สตกิชวีภ�พจ�กชีวมวล	เป็นวสัดทุีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมทีร่ฐัและเอกชนร�ยใหญ่ในประเทศไทยให้

คว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก	 และเป็นอุตส�หกรรมคลื่นลูกใหม่ที่รัฐให้ก�รสนับสนุนด้�นสิทธิประโยชน์ใน

ก�รลงทุน	มกี�รผลกัดนัให้เกดิม�ตรฐ�นก�รย่อยสล�ยและห้องปฏบิตักิ�รทดสอบก�รย่อยสล�ย	อย่�งไร

ก็ต�ม	 ปัญห�หลักของพล�สติกชีวภ�พ	 คือ	 ร�ค�แพงกว่�วัสดุจ�กปิโตรเลียมพอลิเมอร์	 เนื่องจ�กเป็น

อุตส�หกรรมท่ียังอยู่ในระยะเริ่มต้น	 ต้องใช้เทคโนโลยีเข้มข้น	 ประกอบกับกฎระเบียบด้�นสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยท่ีไม่เข้มงวดจึงทำ�ให้ตล�ดไม่เติบโต	 ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ส่งออกไปข�ยยังยุโรป	

เมื่อผู ้ผลิตไม่เห็นโอก�สก�รทำ�ตล�ดในประเทศ	 ประเทศไทยจึงยังไม่ส�ม�รถดึงดูดก�รลงทุนใน

อุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พในประเทศไทยจนเป็นศูนย์กล�งของเอเชียได้ต�มเป้�หม�ย

	 ในด้�นคุณสมบัติ	 พล�สติกชีวภ�พยังไม่ส�ม�รถทดแทนพล�สติกจ�กปิโตรเลียมได้ในหล�ยด้�น	

เช่น	สมบัตกิ�รทนคว�มร้อน	คว�มส�ม�รถในก�รขึน้รปู	หรอืคว�มส�ม�รถในก�รผลติระดบัขย�ยขน�ด	

(Upscale)	ในขณะที่ก�รใช้ส�รเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ	อ�จทำ�ให้คว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง	

พล�สติกชีวภ�พจึงเหม�ะกับผลิตภัณฑ์บ�งประเภทเท่�นั้น	เช่น	บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง	หรือวัสดุที่ย�กต่อ

ก�รรีไซเคิล	 ได้แก่	 แก้วกระด�ษล�มิเนต	 ถุงขยะสด	พล�สติกชีวภ�พด้�นก�รแพทย์	 พล�สติกคลุมดิน

หรือกระถ�งพล�สติกเพื่อก�รเกษตร	เป็นต้น	
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 2. ประเทศไทยมเีอกชนท่ีทำาวิจยัและพฒันาเทคโนโลยวีสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอยูไ่ม่มาก 

	 นอกจ�กในบ�งอตุส�หกรรมท่ีประสบปัญห�ก�รกีดกันท�งก�รค้�ด้�นเทคนคิส่ิงแวดล้อม	เช่น	กฎ

ระเบียบก�รใช้ส�รเคมีในอุตส�หกรรมสิ่งทอแล้ว	 โจทย์ที่อุตส�หกรรมไทยส่วนใหญ่ให้คว�มสนใจมัก

เป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและก�รลดต้นทุนม�กกว่�ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พด้�นสิ่งแวดล้อม	

หน่วยง�นให้บริก�รทดสอบ	 บริก�รด้�นข้อมูล	 รวมถึงผู้เช่ียวช�ญด้�นวัสดุที่มีหน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�แก่

อุตส�หกรรมในปัจจุบัน	จึงยังไม่ได้ทุ่มเททรัพย�กรไปที่ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นสิ่งแวดล้อมม�กนัก	หรือจัด

ทำ�ฐ�นข้อมูลด้�นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ในขณะที่หน่วยง�นวิจัยเน้นก�รทำ�วิจัยเพียงอย่�งเดียว

 3. เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องการการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และต้องการ 

องค์ความรู้แบบ

	 สหวทิย�ก�ร	(Multidisciplinary)	ทีมี่คว�มเกีย่วข้องกบัศ�สตร์อืน่ทีน่อกเหนอืจ�กด้�นวสัดศุ�สตร์	

เทคโนโลยีวัสดุอ�จไม่ใช่ปัจจัยเดียวท่ีช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคว�มเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมม�กยิ่งขึ้น	 ก�รลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ�จเกิดจ�กกระบวนก�รได้ม�ซึ่งวัตถุดิบ	 กระบวนก�รผลิต	 ก�รขนส่ง	 ก�ร

บริโภค	 ไปจนถึงก�รกำ�จัดซ�ก	 ซึ่งนอกจ�กเทคโนโลยีวัสดุแล้วยังมีเทคโนโลยีอ่ืนท่ีไม่ใช่เทคโนโลยีวัสดุ

เข้�ม�เกี่ยวข้องอีกเป็นจำ�นวนม�ก	 เช่น	 เทคโนโลยีก�รออกแบบที่ลดวัตถุดิบในกระบวนก�รผลิต	

เทคโนโลยคีดัแยกวสัดุให้มคีว�มบรสิทุธิส์งูในกระบวนก�รรไีซเคลิ	วศิวกรรมกระบวนก�รหมกัท�งชวีภ�พ

ในก�รผลิตพล�สติกชีวภ�พ	 เทคโนโลยีก�รข้ึนรูป	 ก�รปรับปรุงสมบัติปล�ยนำ้�ของวัสดุ	 เช่น	 ก�รคอม

พ�วด์	 ส�รเติมแต่ง	 ก�ว	 และเทคโนโลยีก�รกำ�จัดซ�ก	 เป็นต้น	 ซึ่งเทคโนโลยีเหล่�นี้ประเทศไทยยังไม่

ส�ม�รถพัฒน�ให้ทันกับต่�งประเทศได้	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอุตส�หกรรมยังคงต้องนำ�เข้�เทคโนโลยี

วศิวกรรมก�รผลติ	(Process	Engineering)	ส�เหตหุนึง่อ�จม�จ�กกฎระเบยีบของภ�ครัฐท่ีไม่เอ้ือต่อก�ร

ลงทุนในโรงง�นนำ�ร่อง	(Pilot	Plant)	และอ�จเกิดจ�กก�รที่หน่วยง�นวิจัยวัสดุเป็นไปอย่�งแยกส่วน

	 ก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อมนอกจ�กจะคำ�นึงถึงประสิทธิภ�พด้�นสิ่ง

แวดล้อมแล้วยังต้องคำ�นึงถึงปัจจัยอื่น	ๆ 	เช่น	คว�มส�ม�รถในก�รทดแทนวัสดุเดิม	ศักยภ�พก�รแข่งขัน

ในตล�ด	 เป็นต้น	 ก�รวิจัยและพัฒน�จึงจำ�เป็นต้องใช้หลักก�รก�รประเมินวัฏจักรชีวิต	 (Life	 Cycle	

Assessment)	ซึ่งคำ�นึงถึงก�รใช้วัสดุ	พลังง�น	ไปจนถึงก�รกำ�จัดซ�กตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์	ก�ร

วิเคร�ะห์จุดวิกฤติท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 (Hotspot	 Analysis)	 จึงเป็นกระบวนก�รที่จะ

ช่วยระบุขั้นตอนที่สิ้นเปลืองทรัพย�กร	หรือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมม�กที่สุด	ซึ่งจะ

ทำ�ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกจุด	และคุ้มค่�กับก�รลงทุนวิจัยและพัฒน�
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	 ก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมทีส่ร้�งผลกระทบสงูกบัประเทศจะต้องสนบัสนนุ

ให้เกิดตล�ดเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่�นก�รกำ�หนดกฎหม�ยหรือม�ตรฐ�นส่ิงแวดล้อมต่�ง	

ๆ	 หน่วยง�นของรัฐต้องทำ�ง�นใกล้ชิดกับภ�คเอกชนผ่�นก�รให้บริก�รที่ปรึกษ�ด้�นเทคโนโลยีเพิ่ม

ประสิทธิภ�พสิ่งแวดล้อมหรือพลังง�น	 และต้องบูรณ�ก�รกับศ�สตร์อื่น	 ๆ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ

นวัตกรรมจึงจำ�เป็นต้องปรับบทบ�ทและเพิ่มศักยภ�พ

 เป้าหมายการพัฒนา

(1)	เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�วัสดุท่ีมีส่วนสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน

ประเทศ

(2)	เพือ่ผลกัดนัให้เกดิคว�มต้องก�รหรอืตล�ดของเทคโนโลยวีสัดุท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมขึน้ใน

ประเทศ

(3)	เพื่อสร้�งศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นประสิทธิภ�พสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภ�พก�รให้คำ�ปรึกษ�กับ

หน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชน	

 กลยุทธ์การพัฒนา

3.1 สร้างความต้องการใช้เทคโนโลยีวัสดุท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสร้างตลาดผลติภณัฑ์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ผลักดันเครื่องมือเชิงนโยบ�ยด้�นสิ่งแวดล้อมต่�ง	ๆ	 เพื่อก่อให้เกิด

คว�มต้องก�รใช้เทคโนโลยวัีสดทุีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	เช่น	สนบัสนนุก�รประก�ศใช้	พ.ร.บ.	

ก�รกำ�จดัซ�กผลติภณัฑ์ไฟฟ้�และอิเลก็ทรอนกิส์	และกฎหม�ย	หรอืม�ตรฐ�นด้�นสิง่แวดล้อม

อื่น	 ๆ	 ให้มีคว�มเข้มงวด	 ส่งเสริมตล�ดก�รใช้สินค้�และบริก�รท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้

เพ่ิมข้ึน	 ผ่�นกลไกก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐสีเขียว	 (Green	 Government	 Procurement)	

รวมทั้งสร้�งคว�มตระหนักและคว�มรับผิดชอบด้�นสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ผลิต	 ผู้บริโภคและ

สังคม	

3.2 สนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยวีสัดทุีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	เช่น	เทคโนโลยีพลังง�นทดแทน	

(เชือ้เพลงิชวีภ�พ	เซลล์พลงัง�นแสงอ�ทติย์	กงัหนัลม	กงัหนันำ�้)	พอลเิมอร์ชวีภ�พ	เทคโนโลยี

กักเก็บค�ร์บอน	เป็นต้น	โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งเครือข่�ยที่ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�องค์คว�มรู้แบบ

สหวิทย�ก�ร	 (Multidisciplinary)	 ท่ีมีคว�มเกี่ยวข้องกับศ�สตร์อื่น	 ๆ	 ส่งเสริมก�รทำ�ง�น

ระหว่�งนักวิจัยวัสดุศ�สตร์กับศ�สตร์ในส�ข�อื่น	ๆ	เช่น	ก�รประเมินวัฏจักรชีวิต	วิศวกรรม

ขย�ยขน�ด	วิศวกรรมกระบวนก�รผลิต	เป็นต้น	
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3.3 พฒันากลไกเพือ่เชือ่มโยงการพฒันาเทคโนโลยวีสัดแุละแนวคิดวฏัจกัรชวีติ	สร้�งคว�มร่วม

มือระหว่�งหน่วยง�นวิจัยร่วมกับสถ�บันเฉพ�ะท�งในก�รกำ�หนดโจทย์วิจัยและพัฒน�ด้�น

เทคโนโลยีวัสดุ	และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักร

ชีวิต	 (Life	Cycle	Thinking)	 และต่อยอดนำ�ไปใช้ในท�งอุตส�หกรรมเพื่อไปสู่ก�รปรับปรุง

ประสิทธิภ�พด้�นก�รประหยัดพลังง�นและสิ่งแวดล้อม	 และผลักดันให้มีศูนย์บริก�รเพื่อ

สนับสนุนข้อมูลก�รพัฒน�วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 2560-256980



อุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีหลัก (Key Technologies)

เทคโนโลยีหลักอุตสาหกรรม

	 Modelling	and	testing	technology	for	materials

	 Material	coating	technology

	 Solar	Photovoltaic

	 Catalytic	materials

	 Waste	treatment

	 Hydrogen	storage

	 Fuel	cell	technologies

	 Capacitor

	 Carbon	Capture	and	Sequestration	(CCS)

	 Green	technology	for	construction

	 Smart/Functional	materials	(Materials	for	energy	

saving	design,	Technologies	for	self-cleaning)	

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials,	

	 Functional/Technical	Textile)

	 Corrosion	and	erosion	resistant	technology	for	

infrastructure	

	 Automation	and	Robotic

	 Additive	manufacturing	(3D	printing)

	 Advanced	materials	

	 (Light-weight	materials,	Bio-based	Materials)

	 Smart/Functional	materials	

	 (Active	packing,	Photo	selective	film)

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials)

	 Advanced	materials	(Bio-based	Materials,	

	 Functional/Technical	textiles)	

	 Smart/Functional	materials	

	 (Technologies	for	self-cleaning)

พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น

อุตส�หกรรมก่อสร้�ง

อุตส�หกรรมย�นยนต์และชิ้นส่วนย�นยนต์	

อุตส�หกรรมอ�ก�ศย�น

อุตส�หกรรมระบบร�ง

อุตส�หกรรมเกษตร

อุตส�หกรรมอ�ห�ร

อุตส�หกรรมสิ่งทอ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

นโยบ�ย	กฎหม�ย	ม�ตรฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อม

จำ�นวนหน่วยง�นหรือเครือข่�ยคว�มร่วมมือที่มีโครงก�ร

พัฒน�วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำ�ไปใช้ในเชิง

พ�ณิชย์

1.	มีก�รประก�ศใช้กฎหม�ยและม�ตรฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อม

2.	มีหน่วยง�นหรือเครือข่�ยที่มีองค์คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยี

ก�รพัฒน�วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์

กับเอกชน	

 ผลกระทบ (Outcome)

	 ตล�ดของเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีปริม�ณเพิ่มม�กขึ้น

	 เอกชนไทยมีคว�มรู้และให้คว�มสำ�คัญกับเทคโนโลยีวัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 เทคโนโลยีวัสดท่ีุเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมบีทบ�ทสำ�คญัและสร้�งผลกระทบในวงกว้�งต่อก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ	

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 :	ก�รพัฒน�และเพิ่มศักยภ�พกำ�ลังคนและบุคล�กรด้�นเทคโนโลยีวัสดุ

ในอุตส�หกรรมเป้�หม�ย

	 “สร้�งคว�มส�ม�รถและสมรรถนะกำ�ลังคนด้�นเทคโนโลยีวัสดุท้ังด้�นก�รวิจัยและพัฒน�	 และ

แรงง�นในภ�คอุตส�หกรรมให้มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญที่มีม�ตรฐ�นในระดับส�กล”

 ประเด็นท้าทาย

	 ประเทศไทยเผชิญกับคว�มท้�ท�ยด้�นก�รผลิตกำ�ลังคนและพัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีวัสดุ

เป็นอย่�งม�ก	 เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็ว	 คว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรม	

รวมถึงก�รตอบสนองคว�มต้องก�รกำ�ลังคนของโครงก�รขน�ดใหญ่	 (Mega	 Project)	 และคลัสเตอร์ที่

ภ�ครัฐต้องก�รยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รผลิตและก�รแข่งขัน	 โดยประเด็น

ท้�ท�ยสำ�คัญด้�นกำ�ลังคนและบุคล�กรด้�นเทคโนโลยีวัสดุ	มีร�ยละเอียดดังนี้
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(1)	ก�รพัฒน�กลไกเชิงระบบท่ีเชื่อมต่อก�รสร้�ง	 ก�รใช้	 และก�รบริห�รจัดก�รกำ�ลังคนและ

บุคล�กรวิจัยและพัฒน�ท�งเทคนิคและเทคโนโลยี	 ระหว่�งบริษัทเอกชน	 สถ�บันวิจัย	

มห�วิทย�ลัย	 และหน่วยง�นส่งเสริมของรัฐอย่�งยั่งยืน	 อันจะก่อให้เกิดก�รสนับสนุน

กระบวนก�รพัฒน�และตอบสนองอุตส�หกรรมให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	 รวมถึงเกิดก�ร

ถ่�ยทอดองค์คว�มรูร้ะหว่�งหน่วยง�นทำ�ให้เกดิเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ได้อย่�งรวดเรว็

(2)	ก�รผลิตและยกระดับคุณภ�พกำ�ลังคนและบุคล�กรวิจัยและพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีวัสด	ุ 

โดยผลิตให้มคีณุภ�พทัง้ด้�นคว�มรู	้ คว�มเชีย่วช�ญด้�นก�รใช้เทคโนโลย	ี รวมถงึก�รเชือ่มโยง

องค์คว�มรู้และเทคโนโลยีด้�นอื่น	ๆ	เพื่อม�ประยุกต์ต่อยอดใช้ในก�รปฏิบัติง�น

(3)	ก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�นและช่�งให้ได้ม�ตรฐ�น	โดยเสริมสร้�งฐ�นคว�มรู้ด้�น	วทน.	 เพื่อให้

เกิดคว�มเข้�ใจและนำ�ไปใช้ในก�รผลิต	พร้อมทั้งส�ม�รถสนับสนุนภ�คอุตส�หกรรมได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ	 เนื่องจ�กอุตส�หกรรมในประเทศจะก้�วเข้�สู่อุตส�หกรรมที่ใช้ฐ�นคว�มรู้

และเทคโนโลยีในก�รผลิตเพิ่มขึ้น	

(4)	ก�รเตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีวัสดุสำ�หรับผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี

เพื่อก�รจัดตั้งธุรกิจใหม่ในอุตส�หกรรมใหม่แห่งอน�คต	 (Super	Cluster)	 เนื่องจ�กรัฐบ�ล

ได้ว�งนโยบ�ยเพือ่สร้�งคว�มเข้มแขง็ให้แก่ระบบเศรษฐกจิภ�ยในประเทศ	โดยเลง็เหน็คว�ม

สำ�คญัของก�รพัฒน�	Cluster	และก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็ตลอดส�ยของห่วงโซ่มลูค่�	(Value	

chain)	ทัง้นี	้รฐับ�ลได้กำ�หนด	Cluster	สำ�หรบักจิก�รทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู	และอตุส�หกรรม

แห่งอน�คต	(Super	Cluster)	เช่น	ย�นยนต์และชิ้นส่วน	เครื่องใช้ไฟฟ้�	อิเล็กทรอนิกส์	และ

อุปกรณ์โทรคมน�คม	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ดิจิทัล	Food	Innop-

olis	และ	Medical	Hub

 เป้าหมายการพัฒนา

(1)	สร้�งคว�มส�ม�รถและสมรรถนะด้�นเทคโนโลยีวัสดุด้วยก�รใช้กำ�ลังคน	 เพื่อยกระดับ

อุตส�หกรรมไปสู่อุตส�หกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่�สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

(2)	เกิดก�รเรียนรู้แบบ	สหวิทย�ก�ร	(Multidisciplinary)	ในทุกระดับก�รเรียนรู้	ทั้งในโรงเรียน	

มห�วิทย�ลัย	และภ�คอุตส�หกรรม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

บุคล�กรในภ�คอุตส�หกรรมมีคุณภ�พด้�นฝีมือแรงง�น

เพิ่มม�กขึ้น

จำ�นวนหลักสูตรด้�นเทคโนโลยีที่เป็นสหวิทย�ก�รในส�ข�

เทคโนโลยีวัสดุและส�ข�ที่ข�ดแคลน

1.	บุคล�กรในภ�คอุตส�หกรรมมีขีดคว�มส�ม�รถและองค์

คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีวัสดุเพิ่มม�กขึ้น

2.	เกิดก�รเรยีนรูแ้บบสหวิทย�ก�รในโรงเรยีน	มห�วทิย�ลยั	

และภ�คอุตส�หกรรม

 กลยุทธ์การพัฒนา

4.1 บูรณาการพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของภาค

อตุสาหกรรมเพือ่ขย�ยผลก�รบรูณ�ก�รก�รเรียนรู้เทคโนโลยวีสัดทุัง้ในระดบัอ�ชีวศกึษ�และ

อุดมศึกษ�กับก�รทำ�ง�นในภ�คอุตส�หกรรม	 (Work-integrated	 Learning:	WiL)	 หรือ	

ทวิภ�คี	 สนับสนุนก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กรวิจัยด้�นเทคโนโลยีวัสดุระหว่�งมห�วิทย�ลัย	

สถ�บันวิจัยของภ�ครัฐกับภ�คอุตส�หกรรม	(Talent	Mobility)	เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน

ภ�คอตุส�หกรรมและเกิดก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ระหว่�งหน่วยง�นทำ�ให้เกดิเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมใหม่ได้อย่�งรวดเรว็	และบรูณ�ก�รพฒัน�กำ�ลงัคนด้�นเทคโนโลยวีสัดรุะดบัสงูและ

ส�ข�ที่ข�ดแคลน	

4.2 เพิม่ทกัษะและยกระดบัฝีมอืแรงงาน/ช่างให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒน�หลักสูตรเทคโนโลยวีสัดุ

สำ�หรบัแรงง�น/ช่�งให้ได้ม�ตรฐ�นและสอดคล้องกบัคว�มต้องก�รภ�คอตุส�หกรรม	และส่ง

เสริมภ�คอุตส�หกรรมพัฒน�บุคล�กรเพื่อเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถก�รใช้เทคโนโลยีวัสดุในก�ร

ผลิต

4.3 เตรยีมความพร้อมและพฒันาผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมท้ังรุ่นเดมิและรุ่นใหม่	โดยบรูณ

�ก�รและสนบัสนุนก�รให้คำ�ปรกึษ�ด้�นเทคโนโลยวีสัดใุนก�รผลติผลติภณัฑ์เพ่ือเพ่ิมขดีคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขนัและสนับสนุนหลกัสตูรเทคโนโลยวีสัดเุพ่ือเตรยีมคว�มพร้อมและพัฒน�

เทคโนโลยีวัสดุให้กับผู้ประกอบก�รเดิมและรุ่นใหม่

 ผลกระทบ (Outcome)

	 เกิดก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีวัสดุจ�กกำ�ลังคนภ�ยในประเทศเพิ่มม�กขึ้น

	 เศรษฐกิจขย�ยตัวได้อย่�งมีเสถียรภ�พจ�กปัจจัยแรงง�นที่มีผลิตภ�พเพิ่มขึ้น
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 แนวทางการพัฒนาที่ 5 :	 พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี

วัสดุของประเทศ

	 “บูรณ�ก�รและพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุที่มีอยู่ในประเทศ

ให้เกิดก�รใช้ประโยชน์สูงสุด”

 ประเด็นท้าทาย

 1. การบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐานของห้องปฏบิติัการทดสอบในระบบคณุภาพและมาตรฐาน 

(Metrology Standardization Testing and Quality Management: MSTQ) ของภาครัฐยัง

อยู่ในระยะเริ่มต้น 

	 ในปัจจุบันห้องปฏิบัติก�รทดสอบอยู่ในก�รควบคุมดูแลของหล�ยกระทรวง	 ผู้ประกอบก�รต้อง

ตดิต่อกบัหล�ยหน่วยง�น	ก�รให้บรกิ�รใช้ระยะเวล�และมขีัน้ตอนม�ก	ซึง่รวมถงึขัน้ตอนก�รรบัรองห้อง

ปฏิบัติก�ร	เวล�ที่ต้องเสียไปทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นทุนสำ�หรับภ�คเอกชน	ดังนั้น	ก�รบูรณ�ก�รทั้งระบบ	

ให้เป็นก�รให้บริก�รแบบเบ็ดเสร็จ	ก�รประส�นง�นที่เป็นระบบระหว่�งองค์กรหลัก	ยังต้องมีก�รดำ�เนิน

ก�รอีกม�กและเป็นประเด็นท้�ท�ยที่สำ�คัญ	

 2. การให้บริการทดสอบยังไม่เพียงพอกับความต้องการ 

	 ห้องปฏิบัติก�รในภ�คเอกชนหล�ยแห่งได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นหลัก	บ�งแห่งให้บริก�รทดสอบ	แต่ไม่ได้รับคว�มนิยมเนื่องจ�กมีร�ค�สูง	และ

ผู้ประกอบก�รที่เข้�ใช้บริก�รส่วนม�กกังวลเรื่องคว�มลับรั่วไหล	ห้องปฏิบัติก�รของรัฐจึงมีผู้ใช้บริก�ร

เป็นจำ�นวนม�ก	และไม่ส�ม�รถรองรับผูใ้ช้บรกิ�รได้อย่�งเพียงพอเนือ่งจ�กมค่ี�บริก�รตำ�่กว่�ของเอกชน	

นอกจ�กนี้	ห้องปฏิบัติก�รในภูมิภ�คยังมีไม่ม�ก	

	 ก�รทดสอบบ�งประเภทยังไม่ตรงกับคว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม	ต้องมีก�รสำ�รวจเพื่อรองรับ

ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมใหม่ๆ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รให้บริก�รทดสอบที่ต้องสอดคล้องและรองรับกับ 

แผนพัฒน�เศรษฐกิจของรัฐบ�ล	 เครื่องมือทดสอบบ�งส่วนไม่ได้ถูกใช้ง�น	 ในขณะที่เครื่องมือทดสอบ

สำ�หรบับ�งม�ตรฐ�นเป็นทีต้่องก�รม�กแต่ยงัมบีรกิ�รไม่เพยีงพอ	เช่น	ม�ตรฐ�นวสัดทุีส่มัผสัอ�ห�ร	หรอื

ก�รทดสอบเพื่อรองรับวัสดุประเภทใหม่	ๆ	เป็นต้น
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 3. การทดสอบในระบบคุณภาพไม่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 เทคโนโลยีวัสดุเกี่ยวเนื่องกับก�รวิเคร�ะห์โครงสร้�งวัสดุ	ตลอดไปจนถึงก�รพัฒน�วัสดุต�มคว�ม

ต้องก�รของอุตส�หกรรม	ดังนั้น	ก�รทดสอบวัสดุเพื่อก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จึงจำ�เป็นต้องทำ�ควบคู่ไปกับ

ก�รออกแบบ	และก�รทดสอบขึน้รปู	หรือก�รใช้ง�นท�งวศิวกรรม	อย่�งไรก็ต�ม	ผูร้บับรกิ�รยงัไม่ตระหนกั

ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของกระบวนก�รต่�ง	ๆ	ในระบบคุณภ�พ	เช่น	ก�รทดสอบ	ก�รสอบเทียบ	ก�รขอ

ก�รรับรอง	 ทำ�ให้ก�รรับรองคุณภ�พเป็นเพียงก�รทดสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองเท่�นั้น	 ไม่ก่อให้เกิดคว�ม

ต้องก�รที่จะต่อยอดเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์

	 บคุล�กรทีม่คีว�มส�ม�รถในก�รวเิคร�ะห์ผลก�รทดสอบมไีม่เพียงพอ	เนือ่งจ�กก�รว่�จ้�งนักวิจัย

ระดับสูงที่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลทดสอบ	และแปลงไปสู่ก�รวิจัยและพัฒน�ได้นั้น	จะส่งผลต่อต้นทุนด้�น

บุคล�กรของห้องปฏิบัติก�ร	ทำ�ให้ห้องปฏิบัติก�รส่วนใหญ่จ้�งเพียงช่�งเทคนิคเท่�นั้น	

	 ห้องปฏิบัติก�รระดับสูงที่ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�เร่ืองก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์	 มีไม่ม�ก	 เช่น	

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 และสถ�บันวิจัยภ�ยใต้

ห้องปฏิบัติก�รของมห�วิทย�ลัย	มีเพียงบ�งแห่งที่ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�ได้

 4. ขาดข้อมูลเพื่อการวางนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์

	 หน่วยง�นที่มีหน้�ที่จัดทำ�นโยบ�ยพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ	ข�ดข้อมูลสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์	ประเมิน	

ศักยภ�พเทคโนโลยีในประเทศ	เช่น	ฐ�นข้อมูลง�นวิจัยโดยหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ฐ�นข้อมูลผู้เชี่ยวช�ญ	ฐ�น

ข้อมูลห้องปฏิบัติก�ร	ฐ�นข้อมูลสิทธิบัตร	เป็นต้น	

	 ระบบฐ�นข้อมูลง�นวิจัยในปัจจุบัน	 ยังไม่ส�ม�รถคัดแยกหรือวิเคร�ะห์ข้อมูลศักยภ�พด้�น

เทคโนโลยีวัสดุได้	เนื่องจ�กส�เหตุหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รเก็บข้อมูลโดยหล�ยหน่วยง�น	และเข้�ถึงได้

ย�ก	 เทคโนโลยีวัสดุศ�สตร์แทรกอยู่ในง�นวิจัยหล�กหล�ยรูปแบบ	 และในหล�ยหัวข้อ	 ทำ�ให้ก�รเก็บ

ข้อมูลเป็นไปได้ย�ก	นอกจ�กนี้	ยังไม่มีหน่วยง�นที่รับผิดชอบฐ�นข้อมูล	วทน.	ด้�นวัสดุศ�สตร์	โดยตรง
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 5. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

ศักยภาพ 

	 ภ�ครัฐ	ภ�คก�รศึกษ�	และภ�คเอกชนเริ่มเข้�ใจบทบ�ทของตนในระบบนวัตกรรม	และเกิดเครือ

ข่�ยคว�มร่วมมือบ้�งในรูปแบบของก�รให้บริก�รหรือให้คำ�ปรึกษ�	 อย่�งไรก็ต�ม	 ภ�คอุตส�หกรรมที่

สนใจทำ�วิจยัและพฒัน�ด้�นวสัดศุ�สตร์ยงัมไีม่ม�กนกั	ประกอบกบัศกัยภ�พด้�นก�รวจิยัและพัฒน�ของ

หน่วยง�นภ�ครัฐ	ยังไม่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของอุตส�หกรรมได้ม�กพอ

 เป้าหมายการพัฒนา

(1)	เพื่อยกระดับคุณภ�พของก�รให้บริก�รท�งเทคนิคด้�นวัสดุศ�สตร์	 ที่สะดวกรวดเร็ว	 มี

ประสิทธิภ�พ	ให้บริก�รอย่�งทั่วถึง	และตอบสนองคว�มต้องก�รของทุกภ�คส่วน	โดยเฉพ�ะ

ภ�คอุตส�หกรรม

(2)	เพื่อให้มีโครงสร้�งพื้นฐ�นหรือหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ�ด้�นวัสดุศ�สตร์	 ยกระดับ

ก�รผลิตท�งอุตส�หกรรมเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์มูลค่�เพิ่มสูง	(High	value	added)	

(3)	เพ่ือให้มีระบบฐ�นข้อมูลด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ที่ทันต่อเหตุก�รณ	์

ส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อวิเคร�ะห์และว�งแผนเชิงนโยบ�ยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุศ�สตร์ได้

(4)	เพ่ือเพิม่โอก�สในก�รสร้�งคว�มร่วมมอืระหว่�งภ�ครฐั	ภ�คก�รศกึษ�	และภ�คอตุส�หกรรม	

ในด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�หรับก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย

 กลยุทธ์การพัฒนา

5.1 บรูณาการและปรับปรุงขัน้ตอนการให้บรกิารของห้องปฏบิตักิารทีม่อียูใ่นปัจจบุนัของภาค

รัฐให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพัฒน�ระบบส�รสนเทศที่เชื่อมโยงก�ร

ให้บริก�รระหว่�งห้องปฏิบัติก�รทดสอบที่มีอยู่เดิม

5.2 เพิม่จำานวนห้องปฏบัิติการ เคร่ืองมอื ให้เพยีงพอและเหมาะสมกบัความต้องการ และสร้าง

ศักยภาพให้กับห้องปฏิบัติการในภูมิภาค สำ�รวจคว�มต้องก�ร	และจัดห�โครงสร้�งพื้นฐ�น

ให้รองรบักบัก�รทดสอบ	ก�รวจิยัและพฒัน�	หรอืม�ตรฐ�น	ของวสัดปุระเภทใหม่	เช่น	เครือ่ง

มือเครื่องจักรเพื่อทดสอบก�รขึ้นรูป	 เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของวัสดุคอมโพสิต	 เป็นต้น	

และยกระดบัห้องปฏบิตักิ�รทดสอบของมห�วทิย�ลัยทีเ่ป็นเครือข่�ยของอุทย�นวทิย�ศ�สตร์	

ให้ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รทดสอบด้�นวัสดุศ�สตร์ของอุตส�หกรรมในพื้นที่ได้
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

จำ�นวนผู้ใช้บริก�รห้องปฏิบัติก�รทดสอบที่เพิ่มขึ้น

จำ�นวนห้องปฏิบัติก�รทดสอบด้�นวัสดุศ�สตร์

จำ�นวนศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�แก้ปัญห�ด้�นวัสดุในกระบวนก�ร

ผลิตและผลิตภัณฑ์

จำ�นวนโครงก�รท่ีเข้�ม�รับบริก�รจ�กห้องปฏิบัติก�รและ

ได้รับก�รปรึกษ�เพื่อแก้ปัญห�ด้�นวัสดุ	 จำ�นวนฐ�นข้อมูล

วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นวัสดุศ�สตร์

1.	ระบบส�รสนเทศเชื่อมโยงก�รให้บริก�รระหว่�งห้อง

ปฏิบัติก�รทดสอบเชิงเทคนิคด้�นวัสดุศ�สตร์

2.	ห้องปฏิบัติก�รทดสอบของมห�วิทย�ลัยในเครือข่�ยของ

อุทย�นวิทย�ศ�สตร์	 และสถ�บันเฉพ�ะท�ง	 ที่ส�ม�รถ

รองรับคว�มต้องก�รทดสอบท�งเทคนิคด้�นวัสดุศ�สตร์

ของอุตส�หกรรมได้ทั่วถึงและครบถ้วน	

3.	ศนูย์ให้คำ�ปรกึษ�ด้�นวสัดศุ�สตร์เพือ่แก้ปัญห�และพฒัน�

ผลิตภัณฑ์	ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่�เพิ่มสูง

4.	ระบบฐ�นข้อมูลด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	 ที่ทันต่อเหตุก�รณ์	 ส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อ

วเิคร�ะห์และว�งแผนในเชงินโยบ�ยเพือ่พฒัน�เทคโนโลยี

วัสดุศ�สตร์ได้

5.3 ยกระดับการให้บริการด้านการทดสอบวัสดุ ให้เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

พัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรทดสอบ	 ให้ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�เพื่อแก้ปัญห�ด้�นวัสดุหรือ

พฒัน�ผลติภณัฑ์และสนบัสนนุให้มกี�รจัดตัง้ศนูย์ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นวัสดศุ�สตร์เพ่ือก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์	ภ�ยใต้อุทย�นวิทย�ศ�สตร์หรือสถ�บันเฉพ�ะท�ง

5.4 จัดทำาฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ท่ีจำาเป็นต่อการ

วางแผนและติดตามนโยบาย	 พัฒน�ฐ�นข้อมูลด้�นง�นวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นข้อมูล

สำ�หรับก�รวิจัยนโยบ�ย	ว�งแผนนโยบ�ย	และติดต�มประเมินผลนโยบ�ยได้	เช่น	ฐ�นข้อมูล

สิทธิบัตร	ง�นวิจัย	ผู้เชี่ยวช�ญ	เป็นต้น

5.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ 

พัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศหรือโครงสร้�งพ้ืนฐ�นอื่น	 ที่สนับสนุนก�รถ่�ยทอดเทคโนโลย	ี

ก�รพัฒน�นวัตกรรมแบบ	open	innovation	ก�รสร้�งเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญด้�นวัสดุศ�สตร์

ทั้งในและต่�งประเทศ	 หรือก�รสร้�งวิส�หกิจเริ่มต้น	 (Start	 up)	 ด้�นก�รให้บริก�รท�ง 

เทคนิควัสดุศ�สตร์	เป็นต้น
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 ผลกระทบ

	 ภ�คอตุส�หกรรม	ภ�ครฐัและภ�คก�รศกึษ�	ได้รับบริก�รท�งเทคนคิด้�นวสัดุศ�สตร์	ทีส่ะดวก

รวดเร็ว	มีประสิทธิภ�พ	

	 อุตส�หกรรมใช้บริก�รท่ีปรึกษ�ด้�นวัสดุศ�สตร์เพ่ือยกระดับก�รผลิตและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

มูลค่�สูง

	 หน่วยง�นภ�ครฐัว�งแผนเชงินโยบ�ยพฒัน�เทคโนโลยวีสัดศุ�สตร์	โดยอยูบ่นพืน้ฐ�นของข้อมลู

	 เกดิเครอืข่�ยระหว่�งภ�ครฐั	ภ�คก�รศกึษ�	และภ�คอตุส�หกรรม	เพือ่ร่วมกนัพัฒน�เทคโนโลยี

วัสดุ

 แนวทางการพัฒนาท่ี 6 :	กฎระเบยีบเพือ่ให้เกิดก�รลงทนุ	คว�มร่วมมอืและก�รใช้ประโยชน์จ�ก

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ

	 “ปรับปรงุหรอืกำ�หนดกฎระเบียบเพือ่สร้�งแรงจงูใจเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิคว�มร่วมมอืด้�นก�รพฒัน�

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในส�ข�วัสดุศ�สตร์ระหว่�งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และมห�วิทย�ลัย”

 ประเด็นท้าทาย

	 ก�รลงทุนและก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยจี�กต่�งประเทศยงัคงเป็นส่ิงสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในอตุส�หกรรมของประเทศไทย	ดงันัน้	จงึจำ�เป็นต้องมกีลไกในก�รสนบัสนนุภ�คก�รผลติ

ให้มคีว�มเข้มแขง็ท�งด้�นเทคโนโลย	ี(Technology	Innovation	and	Commercialization	Support)	

เพิ่มม�กขึ้น	 ประกอบด้วยก�รกำ�หนดให้มีม�ตรก�รสร้�งแรงจูงใจท�งก�รเงิน	 ก�รลงทุนและภ�ษี	 

ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�เมืองของผู้เชี่ยวช�ญต่�งประเทศ	 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกจุดเดียว	 

ก�รส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่�งประเทศ	 ก�รสนับสนุนด้�น 

ก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�	 ก�รแก้กฎระเบียบและกฎหม�ยที่เอื้อต่อก�รทำ�ธุรกิจ	 ก�รส่งเสริม 

ก�รสร้�งนิคมนวัตกรรมของภ�คเอกชน	 ก�รสนับสนุนก�รลงทุนที่มีคว�มเสี่ยง	 (Venture	 Capital)	 

ตลอดจนก�รสนับสนุนก�รสร้�งผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่	(Entrepreneurship	Program)
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 เป้าหมาย

(1)	มีมูลค่�ก�รลงทุนวิจัยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นวัสดุศ�สตร์ของภ�คเอกชนทั้ง

ในประเทศและจ�กต่�งประเทศเพิ่มม�กขึ้น

(2)	มีโครงก�รวิจัยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นวัสดุศ�สตร์ในระยะย�วเพิ่มม�กขึ้น

(3)	มีเทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้�นวสัดศุ�สตร์จำ�หน่�ยในเชิงพ�ณชิย์ทีเ่กิดจ�กก�รวจัิยและพฒัน�

ภ�ยในประเทศ

 กลยุทธ์การพัฒนา

6.1 สนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของภาคเอกชน

ภายในประเทศโดยก�รให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษีเพ่ือสนับสนุนภ�คเอกชนในก�รลงทุนด้�น

วิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีในประเทศ	 จัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมภ�ยในประเทศ	 และส่งเสริมให้เกิดก�รใช้

ประโยชน์สิทธิบัตรจ�กผลง�นวิจัยและพัฒน�ที่ได้รับทุนวิจัยจ�กภ�ครัฐ

6.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศให้ผล

ประโยชน์ท�งด้�นภ�ษีนำ�เข้�เทคโนโลยีเพ่ือก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีวัสดุภ�ยใน

ประเทศ

6.3 ใช้กลไกการจัดซื้อภาครัฐ (Government Procurement) เพ่ือสร้างอุปสงค์ภายใน

ประเทศให้เกิดขึ้นในระดับท่ีเหม�ะสมและคุ้มทุนกับก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภ�ยในประเทศ	
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

	 มูลค่�ก�รลงทุนด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้�นเทคโนโลยีวัสดุ

	จำ�นวนบริษัทที่มีก�รลงทุนด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้�นเทคโนโลยีวัสดุ

จำ�นวนนวัตกรรมด้�นเทคโนโลยีวัสดุที่เกิดขึ้นจ�กก�ร

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีระหว่�งภ�ยในและต่�งประเทศ

จำ�นวนสิทธิบัตรที่ถูกนำ�ไปใช้ต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ของง�น

วิจัยและพัฒน�ที่ได้รับทุนจ�กภ�ครัฐ

1.	ภ�คเอกชนมีก�รลงทุนด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้�นเทคโนโลยีวัสดุเพิ่มม�กขึ้น

2.	เกิดก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และเทคโนโลยด้ี�นเทคโนโลยี

วัสดุศ�สตร์

3.	เกดิก�รใช้ประโยชน์จ�กสทิธบิตัรง�นวจิยัและพฒัน�ทีไ่ด้

รับก�รจัดสรรทุนวิจัยจ�กภ�ครัฐ

 ผลกระทบ (Outcome)

	 เกิดก�รลงทุนด้�นเทคโนโลยีวัสดุเพิ่มม�กขึ้นภ�ยในประเทศ

	 อุตส�หกรรมในประเทศมีคว�มเข้มแข็งท�งด้�นเทคโนโลยีวัสดุ

	 มีก�รใช้พัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นเทคโนโลยีวัสดุที่เกิดจ�กง�นวิจัยและพัฒน�ของ

ภ�ครัฐ
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บทที่ 4
การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล

กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ

4.1 กลไกการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
	 กลไกก�รขับเคลื่อนกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุเป็นขั้นตอนสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน

ให้มกี�รดำ�เนนิก�รจนเกดิผลสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยของแผน	ซึง่ก�รดำ�เนนิก�รต้องอ�ศัยคว�มร่วมมอืจ�ก

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในระบบนวัตกรรม	(Innovation	System)	ทั้งระดับนโยบ�ยและระดับปฏิบัติก�ร	

โดยบทบ�ทหน้�ที่ของหน่วยง�น	(Functional	Layer)	ในอุตส�หกรรม	ได้แก่	

	 กลุม่ผูก้ำ�หนดนโยบ�ยท�งด้�นเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Technology	&	Innovation	Policy	

Makers)	

	 กลุม่ผู้ดำ�เนนิก�รประส�นด้�นก�รวจิยัและนวตักรรม	(Research	&	Innovation	Facilitators)	

	 กลุ่มผู้ดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�	(R&D	Performers)	

	 กลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี	(Technology	Diffusers)	

	 กลุ่มผู้ผลิตสินค้�และบริก�ร	(Goods	&	Service	Producers)

ดังแสดงในรูปที่	4-1

รูปที่ 4-1 โครงสร้างภายในระดับหน่วยงานที่มีปฏิสัมพันธ์ภายในระบบนวัตกรรม

การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ 93



	 เพือ่ให้ก�รขบัเคลือ่นกรอบนโยบ�ยก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทย	พ.ศ.	2559	–	2568	

มีคว�มสอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	12

ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีต�มนโยบ�ยและแผนวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง

ช�ติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2555-2564)	และก�รพัฒน�อุตส�หกรรมต�มแผนแม่บทก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

ไทย	 พ.ศ.	 2555-2574	 รวมทั้งยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศในเรื่องต่�ง	 ๆ	 จึงกำ�หนด

โครงสร้�งก�รบริห�รและดำ�เนินก�รขับเคลื่อนเป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับกำ�หนดนโยบ�ย	ระดับขับเคลื่อน

แผน	และระดับปฏิบัติก�ร	ดังนี้

	 ระดับกำ�หนดนโยบ�ย	มสีภ�นโยบ�ยวิจยัและนวตักรรมแห่งช�ต	ิ(สวนช.)	ซึง่มอีำ�น�จหน้�ทีก่ำ�หนด

ทิศท�งและนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปใน

ทิศท�งเดียวกัน	 ทั้งง�นนโยบ�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ประเทศ	พิจ�รณ�และจัดทำ�นโยบ�ยและแผนระดับช�ติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจ�รณ�อนุมัติ	 จัด

ให้มีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและแผนระดับช�ติของหน่วยง�นของรัฐเสนอต่อคณะ

รัฐมนตรี	รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รของหน่วยง�นและเสนอม�ตรก�ร

แก้ไขปัญห�อุปสรรคก�รปฏิบัติก�รต�มแผนดังกล่�ว	

	 ระดับขับเคลื่อนแผน	จะมีสำ�นักง�นหรือหน่วยง�นภ�ยใต้คณะอนุกรรมก�รฯ	ที่ได้รับมอบหม�ย

จ�ก	สวนช.	ทำ�หน้�ที่ติดต�มคว�มก้�วหน้�และประเมินสถ�นก�รณ์ด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุต�ม

กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย	พ.ศ.	2560-2569	อย่�งต่อเนื่อง	และดำ�เนิน

ก�รวิจยัเชงินโยบ�ยและนำ�เสนอข้อเสนอแนะต่อ	สวนช.	เพือ่ดำ�เนนิก�รขบัเคลือ่นให้เกดิก�รดำ�เนนิก�ร

ท�งนโยบ�ยในระดับสูงขึ้นไป	ทั้งนี้	สำ�นักง�นหรือหน่วยง�นดังกล่�วจะต้องมีกรรมก�รที่	ประกอบด้วย

ผู้แทนจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�ควิช�ก�รที่เกี่ยวข้อง	ทำ�หน้�ที่ประส�นและขับเคลื่อน

กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยฯ	ไปสู่ก�รปฏิบัติ

	 ระดับปฏิบัติก�ร	ประกอบด้วยหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�ควิช�ก�ร	ซึ่งเป็น

หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เป็นทั้งผู้ดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�	ได้แก่	สถ�บันวิจัย	(Research	Institutes)	เช่น	

ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งช�ต	ิ(ศว.)	สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต	ิ(สวทช.)	

มห�วิทย�ลัย	 (Universities)	 และหน่วยง�นวิจัยและพัฒน�ภ�ยในองค์กร	 (Corporate	 R&D)	 กลุ่มผู้
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ดำ�เนินก�รประส�นด้�นก�รวิจัยและนวัตกรรม	(Research	&	Innovation	Facilitators)	ได้แก่	หน่วย

ง�นที่ให้ทุน	(Funding	Agencies)	และกลุ่มทุนส�ธ�รณะ	ธน�ค�ร	และอื่น	ๆ	(Public	Funds,	Banks,	

etc.)	กลุ่มผูแ้พร่เทคโนโลย	ี(Technology	Diffusers)	ประกอบด้วย	Science	Park	หรอื	Business	Park	

กลุ่มสม�คมในอุตส�หกรรม	 (Industrial	 Associations)	 และกลุ่มของหน่วยง�นที่ส่งเสริมก�รพัฒน�

ผลิตภัณฑ์และบริก�ร	(Promoting	Agencies)	และภ�คเอกชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้�และบริก�ร	(Goods	&	

Service	Producers)	ได้แก่	กลุ่มผู้ประกอบก�รเอกชนตั้งแต่ขน�ดเล็กจนถึงขน�ดใหญ่	(SMEs	&	Large	

Firms)

	 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นควรดำ�เนินก�รในลักษณะของเครือข่�ย	 (Network)	 หรือ	 Consortium	

จ�กคว�มร่วมมือของหน่วยง�นที่สำ�คัญในระบบนวัตกรรมทั้งภ�ครัฐ	ภ�ควิช�ก�ร	และภ�คเอกชน	ที่มี

บทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญในระบบนวัตกรรม	 ในก�รจัดต้ังเครือข่�ยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยีต้องพิจ�รณ�ถึง

เทคโนโลยีทีจ่ะเข้�ไปสนบัสนนุอุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศต�มแผนต่�ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในปัจจบุนั

และอน�คต	ในก�รขบัเคลือ่นกรอบนโยบ�ยฯ	ต้องเพิม่บทบ�ทให้ภ�คเอกชนเข้�ม�มส่ีวนร่วมทัง้ในระดบั

นโยบ�ยและระดับปฏิบัติก�ร	เพื่อให้ก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุตอบโจทย์ปัญห�ของภ�คเอกชนได้อย่�ง

เหม�ะสมและมีคุณค่�	 ต้องเพิ่มบทบ�ทของหน่วยง�นสถ�บันก�รเงิน	 เช่น	 โครงก�รให้บริก�รสินเช่ือ

ดอกเบีย้ตำ�่ในก�รพฒัน�เทคโนโลยีแก่อุตส�หกรรม	โดยมธีน�ค�รหรอืสถ�บนัก�รเงินเป็นผู้สนบัสนนุด้�น

สินเชื่อดังกล่�ว	 และต้องส่งเสริมให้กลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี	 เช่น	 	 Science	 Park	 มีคว�มส�ม�รถในก�ร

วิเคร�ะห์เพื่อแปลงคว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรมไปสู่ก�รกำ�หนดหัวข้อง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

ส�ม�รถเชื่อมโยงกับหน่วยง�นวิจัยที่รับผิดชอบได้	 และ	 Business	 Park	 ควรเป็นหน่วยง�นที่มีคว�ม

ส�ม�รถในก�รรวบรวมผลง�นวิจัยจ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ	และแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับคว�ม

ต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรมและส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ท�งด้�นเทคโนโลยีได้	 เป็นต้น	 นอกจ�ก

นั้น		สถ�บันส่งเสริม	(Promoting	Agencies)	และ	สม�คม	(Association)	จำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รวิจยัพฒัน�เพือ่รองรบัคว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรม	เช่น	ก�รวจิยัพืน้ฐ�นทีจ่ำ�เป็นต่อกลุม่สม�ชกิ

ในอตุส�หกรรม	สม�คมควรมกี�รเกบ็รวบรวมคว�มต้องก�รพืน้ฐ�นร่วมกนัของสม�ชกิ	เพือ่ทีจ่ะจ้�งหน่วย

ง�นวิจัยในก�รแก้ปัญห�ที่พบร่วมกันภ�ยในกลุ่มสม�ชิก	และมีหน่วยง�นในก�รทำ�หน้�ที่เป็นผู้รวบรวม

และเผยแพร่เทคโนโลย(ีGatekeeper)	ช่วยทำ�ให้ปัญห�ของภ�คอตุส�หกรรมส�ม�รถถกูนำ�ม�วเิคร�ะห์

และเชือ่มโยงไปยังหน่วยง�นวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่จะส่งผลให้ส�ม�รถแก้ปัญห�ทีม่คีว�มซบัซ้อนได้	มกีลไก

ภ�ยในหน่วยง�นวจิยัเพือ่รองรบัก�รยกระดับก�รวจิยัจ�กระดบับคุคลสู่ระดบัองค์กร	ทำ�ให้ง�นวิจัยขย�ย
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ผลและมีผลระทบในวงกว้�งม�กยิ่งขึ้น	 มีก�รสนับสนุนให้มีก�รเคลื่อนย้�ยบุคล�กรระหว่�งหน่วยง�น 

เพื่อเสริมสร้�งทักษะ	 ถ่�ยทอดและแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้	 โดยมีนักวิจัยเป็นคนกล�งในก�รส่งผ่�น 

องค์คว�มรู้	(Talent	Mobility)

	 ก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยจะต้องมองไปยังเป้�หม�ยเดียวกันเพื่อให้เกิดก�รทำ�ง�นอย่�งเป็น

ระบบ	ดังนั้น	ก�รจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุในเทคโนโลยีหรืออุตส�หกรรมเป้�หม�ย

จึงมีคว�มจำ�เป็น	เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐ	ภ�ควิช�ก�ร	และภ�คเอกชน	

4.2 หน่วยงานหลักและเครือข่ายการดำาเนินงาน
	 หน่วยง�นหลกัและเครอืข่�ยก�รดำ�เนนิง�นทีเ่กีย่วข้องหรอืสนบัสนนุก�รขบัเคลือ่นกรอบนโยบ�ยฯ	

ส�ม�รถแบ่งต�มโครงสร้�งระบบนวัตกรรมได้	ดังนี้

การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ96



กลุ่มผู้กำาหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation Policy Makers)

กลุ่มผู้ดำาเนินการประสานด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation Facilitators)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กระทรวงอุตส�หกรรม,	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน,	

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม,	สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

กระทรวงส�ธ�รณสุข,	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�,	กระทรวงมห�ดไทย,	

กระทรวงพ�ณิชย์,	สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม,	สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม,	กรมควบคุมมลพิษ,	กระทรวงพลังง�น

กระทรวงศึกษ�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�,

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�,	สำ�นักง�นม�ตรฐ�นอ�ชีวศึกษ�และวิช�ชีพ,

กระทรวงแรงง�น

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	(สวทน.)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน,	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	(สวทน.)

ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�ง	และขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย	ธน�ค�รต่�ง	ๆ

กองทุนภ�ครัฐต่�ง	ๆ	ที่สนับสนุนชุมชนและวิส�หกิจชุมชน

กลุ่มหน่วยง�นที่ให้ทุนวิจัย	เครือข่�ยองค์กรบริห�รง�นวิจัยแห่งช�ติ	(คอบช.)	กระทรวงก�รคลัง
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กลุ่มผู้ดำาเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D Performers)

 สถาบันวิจัย	สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง	ประเทศไทย	(วว.)	กรมวิทย�ศ�สตร์บริก�ร	ศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	(MTEC)	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	สถ�บันวิจัยย�ง

 สถาบันการศึกษาต่าง ๆ	เช่น	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�

คุณทห�รล�ดกระบัง	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัยมหิดล	มห�วิทย�ลัยสงขล�

นครินทร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	เป็นต้น

กลุ่มผู้แพร่เทคโนโลยี (Technology Diffusers)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สมาคมอุตสาหกรรม	:	สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	สม�คมต่�ง	ๆ 	เช่น	สม�คมผู้ผลิตชิ้นส่วน

ย�นยนต์ไทย	สม�คมเครือ่งจกัรกลไทย	สม�คมอตุส�หกรรมผ้�ทอไทย	สม�คมอตุส�หกรรมก่อสร้�ง

ไทย	 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	 สม�คมอุตส�หกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย	 สม�คมย�งพ�ร�

ไทย	 สม�คมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย	 สม�คมก�รกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย	 สม�คมผู้ผลิตท่อ

โลหะและเหล็กแผ่น	สม�คมเซร�มิกส์ไทย	สม�คมผู้ผลิตถุงมือย�งไทย

หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม :	 สถ�บันเหล็ก	 และเหล็กกล้�แห่งประเทศไทย	 

สถ�บนัพล�สตกิ	สถ�บันไทย	–	เยอรมนั	สถ�บนัพฒัน�อตุส�หกรรมสิง่ทอ	สถ�บนัย�นยนต์	สถ�บนั

ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	 สถ�บันก�รก่อสร้�งแห่งประเทศไทย	 สถ�บันพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�ง

และขน�ดย่อม	กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	กรมโรงง�นอุตส�หกรรม		

สม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์

องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก	(องค์ก�รมห�ชน)		

สม�คมสถ�บันอุดมศึกษ�สิ่งแวดล้อมไทย

กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	มห�วิทย�ลัย	อ�ชีวะศึกษ�

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าบริการ (Goods & Service Producers)

กลุ่มผู้ประกอบก�รเอกชนตั้งแต่ขน�ดเล็กถึงขน�ดใหญ่	
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4.3 แนวทางในการติดตามและประเมินผล
	 ก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของ 

ประเทศไทยฯ	ควรดำ�เนินก�รอย่�งมรีะบบและต่อเนือ่ง	คูข่น�นไปกบัก�รบรหิ�รแผนง�นไปสูก่�รปฏบิตัิ

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกรอบนโยบ�ยฯ	ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้	นอกจ�กนั้น	ผลก�รประเมินจะถูกนำ�

ม�ใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของ 

กรอบนโยบ�ยฯ	ม�กยิ่งขึ้น	

	 ก�รประเมนิผลกรอบนโยบ�ยก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทยฯ	แบ่งเป็น	2	ระยะ	ได้แก่	

	 ระยะสิ้นสุดปีที่	 5	 ของกรอบนโยบ�ยเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยฯ	 เพื่อประเมินผล 

ก�รดำ�เนินง�นครึ่งแผนและพิจ�รณ�ห�แนวท�งขับเคลื่อนกรอบนโยบ�ยฯ	ในระยะต่อไป

	 ระยะส้ินสุดปีที่	 10	 ของกรอบนโยบ�ยเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยฯ	 เพ่ือประเมินผล 

ก�รดำ�เนนิง�นต�มกรอบนโยบ�ยฯ	และเพ่ือพจิ�รณ�จัดทำ�กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยี

วัสดุของประเทศไทยฯ	ในฉบับต่อไป

	 ก�รประเมินผลกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยฯ	มี	2	ระดับคือ

 ระดับผลลัพธ์	 :	 ประเมินผลสำ�เร็จและประโยชน์ท่ีได้รับจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์และ

กลยุทธ์ของกรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยฯ

 ระดับผลกระทบ	 :	 ประเมินผลกระทบที่ได้รับต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมจ�กผลลัพธ์ของก�ร

ดำ�เนนินโยบ�ยต�มยทุธศ�สตร์และกลยทุธ์ของกรอบนโยบ�ยก�รพฒัน�เทคโนโลยวีสัดขุองประเทศไทยฯ

 

	 เครื่องมือท่ีจะใช้ในก�รประเมินผลกระทบ	 คือก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลทั้งจ�ก 

ภ�ครฐัและเอกชน	และทำ�ก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์วทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของประเทศไทย	

เพือ่สร้�งค่�ดชันชีีว้ดัทีส่ำ�คญัทีจ่ะใช้ในก�รประเมนิผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมจ�กก�รดำ�เนนิต�ม

กรอบนโยบ�ยก�รพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย
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คณะกรรมการกำากับการจัดทำากรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2569)

(1)	 ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	 ที่ปรึกษ�

(2)	 น�ยหริส	สูตะบุตร	 ที่ปรึกษ�

(3)	 น�ยศักรินทร์	ภูมิรัตน	 ประธ�นกรรมก�ร

(4)	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	 กรรมก�ร

(5)	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 กรรมก�ร

(6)	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย กรรมก�ร

(7)	 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	 กรรมก�ร

	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	

(8)	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น กรรมก�ร

(9)	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 กรรมก�ร

(10)	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 กรรมก�ร

(11)	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 กรรมก�ร

(12) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม	 กรรมก�ร

(13)	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม กรรมก�ร

(14)	ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร

(15)	น�งวิไลพร	เจตนจันทร์		 กรรมก�ร

(16)	น�ยพรศิลป์	พัชรินทร์ตนะกุล	 กรรมก�ร

(17)	น�ยอธิคม	เติบศิริ		 กรรมก�ร

(18)	น�ยนินน�ท	ไชยธีรภิญโญ	 กรรมก�ร

(19)	น�ยสุพจน์	ห�รหนองบัว	 กรรมก�ร

(20)	น�ยทวี	ตันฆศิริ	 กรรมก�ร

(21)	น�ยชิต	เหล่�วัฒน�		 กรรมก�ร

(22)	น�ยวีระศักดิ์	อุดมกิจเดช�	 กรรมก�ร

(23)	ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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(24)	ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิจัยและก�รจัดก�รนโยบ�ย	2 กรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�ร

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี

	 และนวัตกรรมแห่งช�ติ	

(25)	ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยอ�วุโส	ฝ่�ยแผน	งบประม�ณ	และกลยุทธ์ กรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�ร

	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	

	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ  
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คณะทำางานการจัดทำากรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2569)

(1)	 น�ยพิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	 ที่ปรึกษ�

(2)	 น�ยช�ตรี	ศรีไพพรรณ	 ที่ปรึกษ�

(3)	 น�ยวีระศักดิ์	อุดมกิจเดช�	 ประธ�นคณะทำ�ง�น

(4)	 อธิบดีกรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น	 คณะทำ�ง�น

(5)	 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	 คณะทำ�ง�น

	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ	

(6)	 น�ยกสม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)		 คณะทำ�ง�น

(7)	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันไทย-เยอรมัน คณะทำ�ง�น

(8)	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักม�ตรฐ�นก�รอ�ชีวศึกษ�และวิช�ชีพ คณะทำ�ง�น

(9)	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ คณะทำ�ง�น

(10)	ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันเหล็กและเหล็กกล้�แห่งประเทศไทย คณะทำ�ง�น

(11)	ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพล�สติก คณะทำ�ง�น

(12)	ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพัฒน�อุตส�หกรรมสิ่งทอ คณะทำ�ง�น

(13) ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันย�นยนต์ คณะทำ�ง�น

(14) น�ยกฤษฎ�	สุชีวะ		 คณะทำ�ง�น

(15)	น�งศิริลักษณ์	นิวิฐจรรยงค์		 คณะทำ�ง�น

(16)	น�ยปร�โมทย์	เดชะอำ�ไพ	 คณะทำ�ง�น

(17)	น�ยณัฐพันธุ์	ศุภก�	 คณะทำ�ง�น

(18)	น�ยนเรศ	ดำ�รงชัย คณะทำ�ง�น

(19)	น�ยณัฐสิทธิ์	เกิดศรี	 คณะทำ�ง�น

(20)	น�ยสุธี	ผู้เจริญชนะชัย	 คณะทำ�ง�น

(21)	น�งส�วกษิติธร	ภูภร�ดัย	 คณะทำ�ง�น

(22)	น�งส�วศิริวรรณ	ตัณฑเวชกิจ			 คณะทำ�ง�น

(23)	น�ยสุช�ต	อุดมโสภกิจ	 คณะทำ�ง�น
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(24)	น�ยอังค�ร	วงษ์ดีไทย	 คณะทำ�ง�น

(25)	น�งพรรณี	พนิตประช�	 คณะทำ�ง�น

(26)	น�งอัญชลิย�	ธงศรี	 คณะทำ�ง�น

(27)	น�งส�วปิยะรัตน์	เซ้�ซี้	 คณะทำ�ง�น

(28)	น�งส�วเส�วนีย์	ป�นสีนุ่น	 คณะทำ�ง�น

(29)	น�งส�วนพวรรณ	สงวนสัตย์				 คณะทำ�ง�น

(30)	น�งส�วศศิวิมล	เศวตคชกุล					 คณะทำ�ง�น

(31)	น�งส�วสรนันท์	ตุลย�นนท์						 คณะทำ�ง�น

(32)	น�งส�วสุขวส�	สินเจริญเลิศ	 คณะทำ�ง�น

(33)	น�ยสุรชัย		สถิตคุณ�รัตน์	 คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�รร่วม

(34)	น�ยฉัตรชัย	รัตนล�ภ		 คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�รร่วม

(35)	น�ยจักรพงศ์	พงศ์ธไนศวรรย์	 คณะทำ�ง�นและผูช้ว่ยเลข�นกุ�ร

(36)	น�งส�วนันทิกร	ภิญโญ	 คณะทำ�ง�นและผูช้ว่ยเลข�นกุ�ร
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ฝ่ายเลขานุการของคณะทำางานการจัดทำากรอบนโยบายการ
พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2569)

(1) น�งส�วนันทิกร	ภิญโญ		 	 	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(2)	 น�ยจักรพงศ์	พงศ์ธไนศวรรย์	 	

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ

(3)	 น�ยช�ญวิทย์	อุดมศักดิกุล	

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ

(4)	 น�ยวรงค์	สุกโชติรัตน์	

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ

(5)	 น�งส�วณิศร�	จันทรประทิน	

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ

(6)	 น�งส�วสิรินย�	ลิม	

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ
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ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2560-2569)

(1)	 น�ย	ศุภเกียรติ	คำ�บุทอง		

 Malee	Group	PLC

(2)		 น�งส�ว	รัญญ�	อัศวศิลปกุล		

 Material	Engineering 

(3) 	 น�งส�ว	ญ�ณิศร�	รุ่งน�ไร่		

 NISSAN	MOTOR	ASIA	PACIFIC

(4) 	 น�งส�ว	ชลีพร	เจียมอำ�ไพภรณ์		

 NISSAN	MOTOR	ASIA	PACIFIC

(5) 	 น�ย	วันเฉลิม	ชโลธร		

 Siam	City	Cement	Public	Company	Limited

(6) 	 น�ง	น�ตย�	สีทับทิม		

 กองกำ�หนดม�ตรฐ�น	สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม

(7) 	 น�งส�ว	จ�รุวรรณ	หันต�		

 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

(8) 	 น�ย	พัฒนะ	รักคว�มสุข		

 คณะพลังง�นสิ่งแวดล้อมและวัสดุ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

(9) 	 น�ย	กฤษฎ�	สุชีวะ		

 คณะวิทย�ศ�สตร์		มห�วิทย�ลัยมหิดล

(10)	น�งส�ว	รังรอง	ยกส้�น	

 คณะอุตส�หกรรมเกษตร	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

(11) น�ย	วินัย	วีรวัฒน์ปรัชญ�	

 บริษัท	PW	PLUS	จำ�กัด
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(12) น�ย	สุรพงษ์	ธนะพงศ์พิทย�	

 บริษัท	จี	เจ	สตีล	จำ�กัด	(มห�ชน)

(13)	น�ย	อภิช�ติ				ชัยดรุณ	

 บริษัท	ซีเอชโอโตพ�ร์ต	จำ�กัด

(14)	น�ย	ชัยวัฒน์	แสงขจ�ย	

 บริษัท	ไทยชน�ธร	อุตส�หกรรม	จำ�กัด

(15)	น�ย	ชัยวัฒน์	แสงขจ�ย	

 บริษัท	ไทยชน�ธร	อุตส�หกรรม	จำ�กัด

(16)	น�ย	จิรัฏฐ์	เลียวกิจสิริ	

 บริษัท	ไทยเทคโนกล�ส	จำ�กัด

(17)	น�ง	อธิษฐ�น	เลียวกิจสิริ	

 บริษัท	ไทยเทคโนกล�ส	จำ�กัด

(18)	น�ย	คุณพลัฏฐ์	เลียวกิจสิริ	

 บริษัท	ไทยเทคโนกล�ส	จำ�กัด

(19)	น�งส�ว	ปนัดด�	ลิขิตสัจจ�กุล	

 บริษัท	ไทยย�ม�ฮ่�มอเตอร์	จำ�กัด

(20)	น�งส�ว	ปิยณัฏฐ์	อ่วมด้วง	

 บริษัท	ไทยย�ม�ฮ่�มอเตอร์	จำ�กัด

(21)	น�ย	ฌ�นิน	สมวัชรจิต	

 บริษัท	ไทยไวร์โพรดัคท์	จำ�กัด	(มห�ชน)

(22)	น�งส�ว		กิติม�	ปิ่นแก้ว	

 บริษัท	มิตรผล	ไบโอ-เพ�เวอร์	จำ�กัด

(23)	น�งส�ว		ชมผก�	ตันตระกูล	

 บริษัท	มิตรผล	ไบโอ-เพ�เวอร์	จำ�กัด

(24)	น�งส�ว		สินีน�ถ	ตุลวรรธนะ	

 บริษัท	เมอร์เซเดส-เบนซ์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

(25) น�งส�ว	วชิร�พร	วิษณุวนิชนันท์		

 บริษัท	ร�ช�เซร�มิค	จำ�กัด
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(26)	น�งส�ว	สมสกุล		สุวรรณกร	

 บริษัท	ร�ช�ปอร์ซเลน	จำ�กัด	

(27)	น�ย	พงศธร	บุษร�นนท์	

 บริษัท	สย�มฟริท	จำ�กัด

(28) น�งส�ว	ฉัตร�พร	ยิ่งสม	

 บริษัทโตโยต้�	มอเตอร์	ประเทศไทย	จำ�กัด

(29)	น�ย	กัมปน�ท	ศิริเวทิน	

 บัณฑิตวิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์น�น�ช�ติสิรินธร	ไทย-เยอรมัน	

	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

(30)	น�ย	ทวีชัย	อมรศักดิ์ชัย	

 ภ�ควิช�เคมี	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล

(31) น�งส�ว	ปร�ณี	ภิญโญชีพ	

 ภ�ควิช�เคมี	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล

(32) น�ย	สถ�พร	ช�ต�คม	

 ภ�ควิช�เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ

(33)	น�ง	มณิศร�	พิริยวิรุตม์	

 ภ�ควิช�วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ	คณะวิศวกรรมศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	

(34)	น�ย	อภิรัตน์	เล�ห์บุตรี	

 ภ�ควิช�วิศวกรรมวัสดุ	คณะวิศวกรรมศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

(35)	น�ง	สิริพร	โรจนนันต์	

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

(36)	น�ย	สุรศิษฐ์	โรจนนันต์	

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

(37) น�ง	สุภ�ภรณ์		เทอดเทียนวงษ์	

 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

(38)	น�ย	วุฒิวัฒน์		คงรัตนประเสริฐ	

 มห�วิทย�ลัยเทคโลโยีร�ชมงคลกรุงเทพ
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(39)	น�ย	บรรจง	มไหสวริยะ	

 มห�วิทย�ลัยมหิดล

(40)	น�ย	พงศ์พันธุ์		เง�ง�ม	

 วิทย�ลัยเทคนิคสุรน�รี

(41) น�ง	รัตนวรรณ	มกรพันธุ์	

 วิทย�ลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

(42)	น�งส�ว	ธัญญลักษณ์	ฉ�ยสุวรรณ์	

 วิทย�ลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

(43) น�ย	สืบศักดิ์	สุ่มอิ่ม	

 วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สิงห์บุรี

(44)	น�งส�ว	จ�รุภ�		ศรีน�ค	

 วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�สิงห์บุรี

(45)	น�งส�ว	ชลีพร	เจียมอำ�ไพภรณ์ 

 วิศวกรรมวัสดุย�นยนต์

(46) น�ย	สุพจน์	ประทีปถิ่นทอง	

	 ศูนย์ก�รบรรจุหีบห่อไทย	สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(47)	น�ย	ปร�โมช	รังสรรค์วิจิตร	

	 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

(48) น�ง	หทัยก�นต์		มนัสปิยะ	

 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

(49)	น�งส�ว	แก้วใจ		คำ�วิลัยศักดิ์ 

 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

(50) น�ย	บุญรอด	สัจจกุลนุกิจ	

 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นเทคโนโลยีพลังง�นและสิ่งแวดล้อม

(51)	น�ย	วิวัฒน์				จันทรส�ธิต	

 ศูนย์เทคโนโลยีท�งทันตกรรมขั้นสูง	ADTEC

(52) น�ง	ศิริลักษณ์	นิวิฐจรรยงค์	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
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(53) น�ย	กฤษด�	ประภ�กร	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(54) น�งส�ว	นันทิกร	ภิญโญ	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(55)	น�ย	จินตมัย	สุวรรณประทีป	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(56) น�งส�ว	ณิฎฐ�	คุ้มโต	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(57)	น�ย	จุลเทพ	ขจรไชยกูล	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(58)	น�ง	อ�รี	ธนบุญสมบัติ	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(59) น�งส�ว	ศิริวรรณ	ตัณฑเวชกิจ	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(60)	น�ย	กฤษด�	ประภ�กร	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(61) น�งส�ว	ทิพวรรณ	ตั้งจิตพิบูล	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(62)	น�งส�ว	ศิริวรรณ		ตัณฑเวชกิจ	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(63)	น�งส�ว	ดวงเดือน	อ�จองค์	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(64) น�งส�ว	เส�วนีย์	ป�นสีนุ่น	

	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(65) น�งส�ว	นพวรรณ	สงวนสัตย์	

	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(66) น�ย	ธน�ภรณ์	โกร�ษฎร์	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
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(67)	น�งส�ว	สุธินี	แสงอรุณ	

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(68)	น�งส�ว	สุมิตร�	จรสโรจน์กุล		

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(69)	น�ย	จักรพงศ์	พิพิธภักดี	

	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ	

	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(70)	น�ย	สุธี	ผู้เจริญชนะชัย	

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ	

	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(71)	น�ง	กัณญ�	สิทธิ์สงวน	

 ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(72)	น�ย	วรล	อินทะสันต�	

	 ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(73)	น�ย	จักรพล	สุนทรวร�ภ�ส	

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมเเละเทคโนโลยีชีวภ�พเเห่งช�ติ	

	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(74) น�ย	สินชัย	เทียนศิริ	

 สถ�บันก�รจัดก�รบรรจุภัณท์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

(75)	น�ย	อรุณ	เจียงศรีเจริญ	

	 สถ�บันไทย-เยอรมัน

(76)	น�ย	สุรัส	ตั้งไพฑูรย์	

 สถ�บันไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์

(77)	น�ย	จเร	วิช�ไทย	

 สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข

(78)	น�งส�ว	วิวรรณ	ธรรมมงคล	

	 สถ�บันวิจัยและเทคโนโลยี	ปตท.	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

(79)	น�ย	ทศพล	เฉตรไธสง	

	 สถ�บันเหล็กและเหล็กกล้�แห่งประเทศไทย
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(80)	น�ย	วิเชียร	เชิดชูตระกูลทอง	

	 สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

(81)	น�งส�ว	พรรณรัตน์		ฤทธิ์สืบเชื้อ	

	 สม�คมไทยคอมโพสิท

(82)	น�ย	กมล	น�คะสุวรรณ	

	 สม�คมอุตส�หกรรมแม่พิมพ์ไทย

(83)	น�ย	ธนวัฒน์		คุ้มสิน	

	 สม�คมอุตส�หกรรมย�นยนต์ไทย

(84)	น�ย	ครรชิต		ไชยสุโพธิ์	

	 สม�คมอุตส�หกรรมย�นยนต์ไทย

(85)	น�ย	สมช�ย		พรจินด�รักษ์	

	 สม�พันธ์อัญมณี	เครื่องประดับ	และโลหะมีค่�แห่งประเทศไทย

(86)	น�งส�ว	สุด�พร	ฉัตรปิย�นนท์	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�

(87)	น�ง	ปัทม�	เธียรวิศิษฎ์สกุล	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

(88) น�งส�ว	จิตรลด�	พิศ�ลสุพงศ์	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

(89) น�งส�ว	ศศิเพ็ญ	หทัยโชติ	

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

(90) น�ย	จะเด็ด		สุขดี	

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ

(91) น�ย	หริส	สูตะบุตร	

 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(92)	น�ย	ฉัตรชัย	รัตนล�ภ	

 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

(93)	น�งส�ว	มรกต	ตันติเจริญ	

	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ
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