ขอจํากัดของงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
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คณะผูจัดทํา
นายประมวล สุธีจารุวัฒน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ.2537
และ 2540 ตามลําดับ เริ่มรับราชการเปนอาจารยประจําที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาฯ ตั้งแตป พ.ศ.2537
รวมเวลาทํางาน 7 ป กอนที่จะไดรับทุนการศึกษาจากโครงการเงินกู TJTTP-OECF มาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกดานเทคโนโลยีเสมือนจริง ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุน
ในป พ.ศ.2544 ปจจุบันมีสถานะเปนขาราชการระดับ 5 และเปนนักศึกษาปริญญาเอกชั้นปที่ 3
นายชัย วุฒิวิวัฒนชัย
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป พ.ศ.2537 และ
ปริญญาโทในสาขาเดียวกัน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 2540 จากนั้นเขาทํางานในตําแหนงผูชวยนักวิจัย
ณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุนมา
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกดานเทคโนโลยีเสียงพูดสําหรับภาษาไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงโตเกียว
(Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุน ในป พ.ศ.2544 ปจจุบันมีสถานะเปนผูชวยนักวิจัย 2 และเปนนัก
ศึกษาปริญญาเอกชั้นปที่ 2
นายถนอม ปลื้มวงศโรจน
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ในป พ.ศ.2545 กอนที่จะไดรับทุนรัฐบาลญี่ปุนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทดานการสื่อสาร
ดวยแสง ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ปจจุบัน เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทชั้นปที่ 1
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1. บทนํา
ประเทศไทยริเริ่มการสงนักเรียนไทย ทั้งโดยภายใตทุนการศึกษาจากภาครัฐบาล ทุนการศึกษาจากหนวย
งานเอกชน ทุนการศึกษาจากตางชาติ และทุนการศึกษาสวนบุคคล ไปศึกษาตอในตางประเทศนับตั้งแตยุคสมัย
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 จวบจนกระทั่งปจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ถูกสงไปรับการฝกอบรมและศึกษาตอ
ในหลากหลายสาขา ทั้งดานสังคมศาสตร นิติศาสตร การปกครอง วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข วิทยาศาสตร
กายภาพ เทคโนโลยี วิศวกรรม และอื่นๆ อีกนับจํานวนไมถวน เมื่อรวมยอดจํานวนผูที่ไดมีโอกาสเดินทางไป
ศึกษาตอในตางประเทศนับตั้งแตอดีตเปนตนมาก็อาจอยูในเรือนหมื่นหรือหลักแสนคน บุคลากรเหลานั้นเมื่อ
ครั้งขณะศึกษาตอในตางประเทศตางก็มีผลการเรียนหรือผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว สวนหนึ่งเดินทางกลับมาประกอบอาชีพอยูในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไดรับ
การยอมรับอยางสูงในทักษะการทํางานหลายๆ อยางเชนกัน ลักษณะงานของบุคลากรเหลานี้มีทั้งที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยและพัฒนาโดยออม และที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาโดยตรง อาทิ อยูในตําแหนงนักวิชาการ นัก
วิจัยหรืออาจารยในศูนยวิจัยในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
อยางไรก็ดีแมวาวัตถุประสงคสวนหนึ่งของการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือรับการถาย
ทอดองคความรู การสรางและใชงานเครื่องมือ แนวทาง ทิศทาง และเทคนิคการวิจัยพัฒนา เพื่อนํามาปรับใช
สรางองคความรูและเทคโนโลยีใหม สําหรับใชภายในประเทศ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณ
ภาพเชิงวิชาการของนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ภายในประเทศ โดยมีเปาหมายใหมีคุณภาพเปนที่ยอม
รับในระดับนานาชาติ แตภาพโดยรวมนับแตอดีตจนถึงปจจุบันก็ยังคงแสดงใหเห็นวา ประเทศไทย ยังไมประสบ
ความสําเร็จในดานนี้มากนัก เมื่อเทียบกับระยะเวลาและเงินลงทุนทั้งหมดที่ไดใชไป โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจาก
จํานวนและโครงสรางของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและพัฒนาที่ทํางานอยูในระบบ เงินทุนสนับสนุนงาน
วิจัย รวมไปถึงยอดผลลัพธของจํานวนหลักสูตรและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ
ในป พ.ศ.2544 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ1 สามารถรวบรวมขอมูลและขึ้นทะเบียนนักวิจัยไทย
ไดจํานวน 2,124 คน แยกเปนนักวิจัยตามสาขาวิชาการตางๆ 12 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและ
คณิตศาสตร จํานวน 161 คน สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 400 คน สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
จํานวน 146 คน สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา จํานวน 303 คน สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย จํานวน
169 คน สาขาปรัชญา จํานวน 99 คน สาขานิติศาสตร จํานวน 43 คน สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
1

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2544). ทําเนียบนักวิจัย ป 2544
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จํานวน 56 คน สาขาเศรษฐศาสตร จํานวน 104 คน สาขาสังคมวิทยา จํานวน 89 คน สาขาการศึกษา จํานวน 448
คน และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร จํานวน 106 คน ขอมูลทั้งหมดนี้ แมมิใชจํานวนรวมของ
นักวิจัยทั้งหมดที่มีอยูในประเทศไทยเนื่องจากอาจมีบางสวนที่มิไดขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานฯ แตก็สะทอนให
เห็นสถานะบางประการของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาประกอบ
กับขอมูลสถานภาพของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางที่ 1 และ 22
ตารางที่ 1 แสดง สถานภาพทางวิชาการของอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปงบประมาณ 2543
ตําแหนงทางวิชาการ

จํานวน

อาจารย (Lecturer)
ผูชวยศาสตราจารย (Assistant Professor)
รองศาสตราจารย (Associate Professor)
ศาสตราจารย (Professor)

รอยละ
10,823
5,406
4,161
310
20,700

รวม

52.28
26.12
20.10
1.50
100.00

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน แยกตามคุณวุฒิ ปงบประมาณ 2543
ประเภท

รวม

อาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
24 แหง
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 51 แหง

20,700
9,490

ป.ตรี
3,076
2,602

คุณวุฒิ
ป.โท
11,521
5,823

ป.เอก
6,103
1,065

แมประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยของเอกชนเปนจํานวนถึง 51 แหง ในขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐมีอยู 24
แหง แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับยอดจํานวนอาจารยที่มีจะพบวาจํานวนอาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชนมีเพียง
ประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
หากพิจารณาจํานวนเฉลี่ยของอาจารยในแตละ
มหาวิทยาลัยของเอกชนก็ยอมจะอยูในสัดสวนที่ต่ํากวา คณะผูจัดทําไมสามารถคนหาขอมูลตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชนได แตก็อาจประเมินอยางคราวๆ จากขอมูลตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยประเมินจากตําแหนงตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยเปนตนไป ประเทศไทยมีสัดสวน
ของนักวิชาการที่มีสัมฤทธิผลทางวิชาการจนถึงระดับศาสตราจารยอยูในระดับต่ํามาก คิดเปนจํานวนเพียง 1.5
2

เว็บไซตของทบวงมหาวิทยาลัย http://www.mua.go.th/infodata/44/tb10_44.htm และ http://www.mua.go.th/infodata/44/tb12_44.htm
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เปอรเซ็นตของจํานวนอาจารยทั้งหมดที่มี
หากพิจารณาจากมุมมองของกระบวนการพัฒนานักวิจัยรุนใหมๆ
จํานวนและคุณภาพของศาสตราจารยซึ่งจะเปนผูถายทอดแนวความคิดตลอดจนประสบการณการวิจัยใหกับนัก
วิจัยรุนใหมก็เปนดัชนีชี้วัดระดับความสําเร็จประการหนึ่งสําหรับงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา แตดวยจํานวน
ที่มีอยูนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมดภายในประเทศ ก็อาจไมเพียงพอตอการพัฒนาการของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยรวม ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2540-2544 จํานวนนิสิต
นักศึกษาในประเทศไทยมีอยูทั้งสิ้น 4,220,354 คน มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 5.77 โดยมีอัตราสวนเฉลี่ย
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เทากับ 23 : 77 3
ในแงเงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ประเทศไทยมีสัดสวนของเงินลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากงบ
ประมาณแผนดินอยูในชวงประมาณ 0.12 - 0.16 เปอรเซ็นตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ4 ขอมูลเหลา
นี้ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสําคัญอื่นๆ
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ ที่มีสัดสวน จํานวน และเปาหมายของกิจ
กรรมแตกตางจากประเทศไทยมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 ก็ยิ่งแสดงใหเห็นศักยภาพการแขงขันทางเทคโนโลยี
ของไทยอยางนาสนใจ
สําหรับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากรออกไปรองรับตลาดแรงงานอาจพบวา
ยังไมมีปญหารุนแรงมากนัก เนื่องดวยลักษณะงานในตลาดแรงงานในประเทศ สวนใหญไมมีความจําเปนตองใช
เทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญที่มีความสลับซับซอนสูง เมื่อเทียบกับลักษณะงานเชิงวิชาการในระดับการศึกษา
มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที่มีเปาหมายที่แตกตางออกไปทั้งในแงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการสราง
องคความรู เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีใหม ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีกระบวนการทํางานและคุณภาพของผล
งานอยูในระดับเปนที่ยอมรับของนานาชาติ และในแงของตัวองควิชาการใหมที่ไดจากการวิจัยและพัฒนา
จนถึงปจจุบัน สัดสวนของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยที่ถูกผลิตขึ้นและแปรรูปจาก
องคความรูเชิงนามธรรมเปนผลิตภัณฑหรือกระบวนการทํางานเชิงรูปธรรมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ อาทิ การจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรือการผลิตเปนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ อยูในระดับต่ํา ประเทศไทยยังคงมีสัดสวนของการ
นําเขาสินคาเทคโนโลยีจากตางชาติในปริมาณสูง ในขณะที่บุคลากรที่ผานการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ภายในประเทศก็มักถูกจํากัดลักษณะการทํางานอยูในกลุม พนักงานขาย พนักงานสาธิตการใชสินคา วิศวกรควบ
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สรุปขอมูลสถิตินิสิตนักศึกษา ในระยะปการศึกษา 2540-2544 ศูนยสารสนเทศ สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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คุมกระบวนการผลิต วิศวกรคุณภาพ ฯลฯ โดยมีลักษณะนําเขาเครื่องจักร หรือกรรมวิธีการผลิตทั้งระบบจากตาง
ประเทศมากกวางานในลักษณะนักวิจัย และพัฒนา
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของประเทศอื่นๆ5
ประเภท
ปจจัยเขา
Input
ระดับความ
รวมมือ
ผลลัพธ
Output

ผลสัมฤทธิ์
Achievement

ตัววัด
จํานวนนักวิจัย
ตอประชากร 10,000 คน
เงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ลานลานเยน (Trillion Yen)
สัดสวนของเงินทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยภายใตการสนับสนุน
จากภาคเอกชน (%)
จํานวนการยื่นจดสิทธิบัตร
ตอประชากร 10,000 คน
จํานวนบทความทางวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
มูลคาการสงออก
สินคาทางดานเทคโนโลยี
100 ลานดอลลารสหรัฐ
(100 million dollar)
สวนแบงในตลาดโลก
สินคาเทคโนโลยีขั้นสูง (%)

ญี่ปุน อเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส
78.2
111.4
25.5
16.0

อังกฤษ
15.9

เฉลี่ย
48.3

16.3

28.5

5.0

3.0

2.9

11.1

2.5

7.7

11.3

3.4

7.1

6.4

79.2

220.6

60.5

25.9

40.0

85.2

74,050

242,216

66,420

48,006

68,391

99,817

102.3

380.3

28.4

23.2

62.3

119.3

13.2

25.5

10.0

7.1

8.7

12.9

รายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปภาพรวม ชี้ใหเห็น และเปรียบเทียบลักษณะจําเพาะ
ของการทํางาน การดําเนินนโยบาย ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ที่มีผลโยงไปสูการไมประสบความสําเร็จของงาน
วิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบในเห็นใน 3 ประเด็นคือ ดาน
เศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานสังคม ทายที่สุด คณะผูจัดทําไดเสนอแนวทางการแกไขบางประการที่อาจเอื้อ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตอระบบการศึกษาไทยได
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2. อุปสรรค และภาวะคุกคามงานวิจัย และพัฒนา ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประเทศไทย
เพื่อใหสามารถสรุปภาพรวมอุปสรรคของงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศ
ไทยที่มีความซับซอน เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน และมีลักษณะเปนปญหาลูกโซ มากกวาการเปนปญหาเดี่ยวที่ไมขึ้น
ตอกัน รายงานฉบับนี้ จะแยกแยะประเด็นสําหรับการพิจารณาออกเปน 3 ดาน คือ มุมมองดานเศรษฐกิจ มุมมอง
ดานการเมือง และ มุมมองทางดานสังคม
2.1 มุมมองดานเศรษฐกิจ
1. นับตั้งแตเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และมีความพยายามในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจ โดยแรงผลักดันทั้ง
จากภาครัฐ และเอกชนไทย ประเด็นหนึ่งที่มีการกลาวถึง และสงเสริมใหมีการขยายตัวเกิดขึ้น คือ การสง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Size Enterprises, SMEs) ที่เชื่อกันวา มีมูลคา
และความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยรวมอยูในระดับสูง มีการจัดตั้งธนาคารเอสเอ็มอี และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กวา 30-40 หนวยงาน ทั้งโดยภาครัฐ และเอกชน มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีขึ้นหลายสิบโครง
การ มีการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องดังกลาวมากมาย มีการใชเงินทุนจากโครงการมิยาซาวา (Miyazawa Plan)
สวนหนึ่งไปเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ ผานการอมรมผูประกอบการเอสเอ็มอี รวมไปถึงการอมรมผูประเมิน
สถานประกอบการเอสเอ็มอีไปเปนจํานวนมาก ในดานนี้หากพิจารณามูลคาของผลประกอบการโดยรวมที่มี
ตอเศรษฐกิจของประเทศก็อาจเห็นวาการกระตุนเศรษฐกิจผานธุรกิจเอสเอ็มอีมีนัยสําคัญตอมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูง อยางไรก็ดีรายงานฉบับนี้จะไมกลาวถึงเอสเอ็มอีในรายละเอียดทางเศรษฐกิจแตจะกลาวถึงใน
ดานที่เกี่ยวพันกับงานวิจัย และพัฒนาในประเทศไทย
เมื่อมองเอสเอ็มอีในดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา จะพบวา ลักษณะของธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยและ
ญี่ปุน คอนขางแตกตางกัน กลาวคือ เอสเอ็มอีของประเทศไทยสวนใหญ มีลักษณะของบริษัทผูรับชวง (subcontractor) รับจางผลิตสินคาตามแบบและกระบวนการที่ผูวาจางกําหนดให สวนใหญขาดความรู ความ
ชํานาญในทางลึกในระดับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในขณะที่ลักษณะของเอสเอ็มอีในประเทศญี่ปุนมีลักษณะ
ในดานทักษะทางเทคโนโลยีเฉพาะตัว ในระดับผูเชี่ยวชาญสูงมาก
ลักษณะของเอสเอ็มอีที่มีทักษะเฉพาะทางสูงมากนี้ จะเอื้อใหงานวิจัย และพัฒนาเกิดขึ้นไดโดยสะดวก
กลาวคือ บอยครั้งที่สถาบันการศึกษาหรือศูนยวิจัยในบริษัทตางๆ ในประเทศญี่ปุน แมจะมีความเขาใจในตัว
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องควิชาการและทักษะการใชเครื่องมือเพื่อการวิจัยอยูในระดับสูงมาก แตก็มักมีขอจํากัดในดานการผลิต
เครื่องมือขึ้นดวยตัวเอง หากแตเมื่อไดทําการศึกษา ออกแบบกระบวนการหรือตนแบบ และตองการแปรรูป
ตนแบบในจินตนาการเหลานั้นใหเปนเครื่องมือ ซอฟทแวร หรืออุปกรณที่ใชการได ก็สามารถสงตนแบบที่
ไดใหกับเอสเอ็มอีในประเทศผลิตออกมาเพื่อการทดสอบตอไปได โดยมีลักษณะเปนการวาจางกึ่งงานวิจัย
รวมที่มีผลประโยชนรวมกัน สําหรับบริษัทขนาดใหญมากที่มีผลประกอบการอยูในระดับสูงและมีสวนแบง
ในตลาดขนาดใหญ นอกจากจะมีหนวยงานวิจัยเปนของตนเองแลวก็มักมีหนวยงานแปรรูปตนแบบเหลานั้น
เปนของตนเองอีกดวย กระบวนการทํางานวิจัยรวมระหวางศูนยวิจัยและเอสเอ็มอีเหลานี้ อยูในระดับความ
สัมพันธใกลชิด บอยครั้งที่ตองมีการติดตอและติดตามการทํางานอยางตอเนื่อง การมีบริษัทที่มีทักษะทาง
เทคนิคสูงภายในประเทศ จะทําใหการปรับปรุงแกไขตนแบบเกิดขึ้นไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ในลักษณะนี้ เปนขอจํากัดอยางมาก สําหรับงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย กลาวคือ หากแมนัก
วิชาการไทยสามารถพัฒนาตนแบบที่มีความเปนไปไดในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑสูง แตโอกาสในการแปร
รูปเปนตนแบบเพื่อการทดสอบจะต่ํามาก เนื่องเพราะเอสเอ็มอีภายในประเทศไทยไมมีทักษะความเขาใจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ หากสถาบันวิจัยไมมีเงินทุนสูงมากพอ
ที่จะสงตนแบบมาทําการแปรรูปในตางประเทศ หรือสูงมากพอที่จะเอื้อตอการปรับปรุงแกไขตนแบบอยาง
ตอเนื่อง การวิจัยและพัฒนาก็เปนไปไดโดยลําบาก นักวิจัยในประเทศไทยจึงมักไมทําวิจัยในลักษณะการ
สรางเครื่องตนแบบ เนื่องเพราะมีขอจํากัดในดานการพัฒนาอยูในระดับสูง ทั้งนี้คําวา "ทักษะความเชี่ยวชาญ
สูง" หมายรวมไปถึง ทักษะการสรางเครื่องจักร การสรางตนแบบหุนยนต การสรางเครื่องมือที่มีความ
ละเอียดสูงมาก อาทิในระดับนาโนเทคโนโลยี หรือมีความไวสูงในการตรวจจับสารเคมี กัมมันตภาพรังสี
หรือ เครื่องมือที่ทนตอสภาพแวดลอมที่จัดขึ้นเปนพิเศษ อาทิ ที่สภาวะความดันสูง สุญญากาศ หรือ
เทคโนโลยีสะอาด เปนตน
2. นอกเหนือไปจากทักษะความชํานาญพิเศษของเอสเอ็มอีในประเทศญี่ปุนแลว เมื่อมองเอสเอ็มอีเหลานั้นเปน
เสมือนพลังขับดันในระดับเซลล ที่เกื้อหนุนกิจการการวิจัยพัฒนา และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมปอนออกสู
ตลาดผูบริโภค ทั้งในประเทศ และตางประเทศอยูอยางสม่ําเสมอแลว ในระดับเศรษฐกิจ เอสเอ็มอีเหลานี้
สามารถเติบโตไดดวยตัวเอง เนื่องเพราะทักษะความชํานาญพิเศษที่มี ทําใหหนวยงานวิจัย หรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ จําเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลือทางเทคนิคจากเอสเอ็มอีเหลานี้โดยปริยาย สงผลใหโดยไมจํา
เปนตองพึ่งพาความชวยเหลือจากภาครัฐบาล และไมผูกพันความอยูรอดของบริษัทไวกับภาวะเศรษฐกิจ การ
ผันผวนของคาเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนในตลาดหลักทรัพย นับไดวาเปนจุดแข็งที่นาสนใจ
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3. พื้นฐานของอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุน มีลักษณะที่มีการแขงขันเชิงวิจัยและพัฒนา อยูในระดับสูงมาก
ในบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภค บริโภคตางๆ มักมีแผนกวิจัยและพัฒนา ที่ไดรับเงินสนับสนุนจากบริษัทของ
ตนเองอยูในสัดสวนสูง ภาครัฐบาลเองก็สนับสนุนเงินทุนสําหรับงานวิจัยและพัฒนาใหกับมหาวิทยาลัย และ
ศูนยวิจัยของรัฐตางๆ อยูในสัดสวนสูง ทั้งนี้เอกชนก็ยังมีงานวิจัยและพัฒนา ที่ทํารวมกับบรรดาหองปฏิบัติ
การตางๆ ในมหาวิทยาลัย มีการใชงบประมาณไปเพื่อการวิจัยรวมอยูในระดับสูงมากเชนกัน ผลงานที่ไดจาก
การวิจัยรวม นอกเหนือไปจากการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ หรือการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่จะเปนทั้งบันทึกการทํางาน และดัชนีประเมินผลการทํางานของคณาจารยในหองปฏิบัติการ
ตางๆ ก็มักสามารถถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อการจัดจําหนายทั้งภายใน และภายนอกประเทศไดอยางรวด
เร็ว กลาวไดวา วงจรชีวิตของงานวิจัยชิ้นหนึ่งๆ จากจุดเริ่มตน จนถึงการผลิตเปนสินคา อยูในชวงสั้น และ
คืนผลตอบแทนใหกับเอกชนที่ลงทุนวิจัยไดอยางนาสนใจ
4. ประเทศญี่ปุน มีการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแบบใหเปลากับนักศึกษาตางชาติที่มีผลการเรียนเบื้องตนอยู
ในระดับมันสมองชั้นเลิศของประเทศตางๆ จากพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก ปละจํานวนหลายรอยทุน เพื่อเดินทางมา
ศึกษาตอ หรือทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศญี่ปุน นอกจากจะเอื้อใหเกิดการกระจายรายได ไปยังภูมิ
ภาคตางๆ ตามทองถิ่นที่มีมหาวิทยาลัย หรือศูนยวิจัยตั้งอยูแลว ก็ยังนับเปนการเอื้อใหเกิดแนวความคิดใหมๆ
สําหรับการวิจัยพัฒนา จากนักศึกษาที่มีความแตกตางทั้งในดานวัฒนธรรม และพื้นฐานการศึกษา รวมไปถึง
การยกระดับการยอมรับจากนานาชาติ หองปฏิบัติการตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา
วิจัยจะไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมจากรัฐบาลญี่ปุนอยูในระดับประมาณปละ 1 ลานเยน ตอนัก
ศึกษา 1 คน ผลพลอยไดอีกประการหนึ่งคือ มีนักศึกษาตางชาติจํานวนไมนอยเลือกที่จะทํางานกับสถาบัน
วิจัย ทั้งของรัฐ และเอกชนในญี่ปุน โดยไมเดินทางกลับประเทศของตนเอง ทั้งนี้สวนหนึ่งนอกจากจะมีราย
ไดสูงกวา ก็ยังมีโอกาสไดทํางานวิจัยที่ทาทายความสามารถ มีโอกาสเพิ่มเติมประสบการณเฉพาะตน และสง
เสริมประวัติการทํางาน
5. หากมองวงจรชีวิตของพัฒนาการทั่วไปทางอุตสาหกรรม จะพบวา สามารถแสดงไดอยางงายดังรูปที่ 1 กลาว
คือ
อุตสาหกรรมในยุคเริ่มตน
จะทุมเทความสามารถที่มีใหกับการผลิตสินคาที่ตองการใหไดกอน
เทคโนโลยีที่ใชอาจเปนเทคโนโลยีระดับต่ํา นําเขา หรือดัดแปลงจากตางประเทศ ตัวสินคาเอง ก็อาจไดจาก
การทําเลียนแบบสินคาที่ไดรับการยอมรับในตลาดอยูแลว หรือนําเขาจากตางประเทศ ตอเมื่อเวลาผานไป
เมื่ออุตสาหกรรมเริ่มมีทักษะการผลิตสูงในระดับผลิตไดแลว ประกอบกับมีตลาดรองรับสินคามากพอก็จะ
เริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปสูการผลิตในระดับจํานวนมาก (mass production) หรือผลิตไดมากเทาที่ตองการ การ
แขงขันระหวางผูผลิต และความตองการของลูกคาจะเปนแรงขับดันใหอุตสาหกรรมเกิดความพยายามในการ
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ควบคุมคุณภาพของตัวสินคาและบริการ เกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นไปจนสามารถควบคุมคุณภาพของกระบวน
การผลิต และประยุกตใชระบบประกันคุณภาพตางๆ ภายในองคกร ถึงที่สุดแลว อุตสาหกรรมจะเขาสูระยะ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการที่อาศัยเทคโนโลยีใหม แนวคิดใหม เพื่อสรางผลิตภัณฑที่มี
ความโดดเดน แตกตางจากคูแขงขันในตลาด
ผลิตได

ผลิตจํานวนมาก

คุณภาพสินคา

ประกันคุณภาพ

นวัตกรรม

Mass Production

Quality Control

Quality
Assurance

Innovation

รูปที่ 1 แสดงพัฒนาการของอุตสาหกรรม
สําหรับประเทศญี่ปุน ขณะนี้อยูในระดับที่ 5 คือ มีกิจกรรมการทําวิจัยและพัฒนา สรางสินคาและ
บริการใหม อยูอยางตอเนื่อง โดยมีเรื่องคุณภาพของสินคา และการประกันคุณภาพกระบวนการเปนเรื่องพื้น
ฐานที่ตองผานการกลั่นกรองจากกระบวนการภายในบริษัทเปนเรื่องปรกติ ในขณะที่สําหรับประเทศไทย จะ
พบวา เรามีการนําเขาแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินคาไปเผยแพรใหกับอุต
สาหกรรมไทย นับตั้งแตชวงป พ.ศ. 2520 และในขณะปจจุบัน อุตสาหกรรมไทยจํานวนมาก กําลังใหความ
สนใจกับงานดานการประกันคุณภาพ โดยมีบริษัทที่ใชงบประมาณไปกับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหม
อยูในระดับต่ํา จุดนี้ มีขอนาสังเกต คือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่ออกไป
ประกอบอาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมไทยไมนอย ขาดโอกาสที่จะไดพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา
แตตองออกไปทําหนาที่ ในระดับผูควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนการจัดการระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานตางๆ อาทิ ISQ9000:1994/ISO9000:2000/14000 QS9000 เปนตน
2.2 มุมมองดานการเมือง
1. แมประเทศไทยจะมีการใชงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จวบจนยางเขาสูฉบับที่ 9 และมีการ
กําหนดยุทธศาสตรดานการศึกษาอยูในแผนพัฒนาฯ เหลานี้ดวย แตความผันผวน ความไมมีเสถียรภาพทาง
การเมือง ความไมตอเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย การตัดรอนเงินทุนสนับสนุน ระหวางคณะรัฐ
บาล รวมไปถึงความไมจริงจังตอการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ ไดสงผลให ประเทศไทยขาดทิศทาง
การพัฒนางานดานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา อยางแทจริง สวนหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ถูกรางขึ้นจาก
บุคลากรในรั้วสถาบันการศึกษาที่ขาดความเปนมืออาชีพในวิชาการศาสตรสาขาของตนเอง
โดยเฉพาะ
อาจารยรุนใหมๆ ที่ยังมีประสบการณในงานวิชาการต่ํา มักถูกมอบหมายใหเปนผูรับภาระรางเอกสารเหลานี้
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เพื่อนําเสนอตอในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะถูกรวบรวมนําไปไวในแผนพัฒนาฯ และในเวลาตอมา
ถูกนําไปใชงานโดยบุคลากรรุนหลัง ภายในระบบที่มิไดเอื้อใหเกิดนักวิจัยมืออาชีพอยางยั่งยืน อันสงผล
กระทบตอทิศทางวิชาการในประเทศไทยอยางชัดเจน สําหรับในเรื่องนี้ จะกลาวถึงในหัวขอที่ 2.3 มุมมอง
ดานสังคม
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง โดยเจตนาที่ดีคณะผูบริหารมักมีนโยบายปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงหนวยงานตางๆ ใหเกิดความคลองตัวสําหรับการทํางานภายใตการนําของคณะรัฐบาลนั้นๆ การยุบ
รวม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือโยกยายหนวยงานตางๆ ที่วานี้แมโดยทฤษฎีจะสามารถทําได แตก็มักทําได
ยากในทางปฏิบัติ รัฐบาลจึงมักแกไขโดยตั้งหนวยงานใหมขึ้น บอยครั้งพบวาหนวยงานดังกลาวทํางานบาง
สวนซ้ําซอนกับหนวยงานเดิมที่มีอยู
ซึ่งนอกจากจะไมเหมาะกับประเทศที่มีทรัพยากรบุคคลจํากัดอยาง
ประเทศไทย ก็ยังสงผลใหเกิดความสับสนในขอบขายหนาที่การงานของบุคลากรในแตละหนวยงาน ทั้งยัง
สรางความสับสนในการติดตองานหรือหาขอมูลประกอบการศึกษาวิจัย ไมวาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
หรือภาควิชาการตลอดจนประชาชนผูสนใจอื่นๆ
2.3 มุมมองดานสังคม
1. วงจรชีวิตของนักวิจัยอาชีพ ของประเทศญี่ปุน และไทยคอนขางแตกตางกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะนักวิจัย
ภายในรั้วมหาวิทยาลัย กลาวคือ ในขณะที่อาจารยชาวไทยผูเพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากตาง
ประเทศ ไดรับการยอมรับ และประเมินคุณคาของปริญญาบัตรที่ไดรับไวอยางสูง เมื่อเดินทางกลับประเทศ
ไทย มักไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดใหรับตําแหนงหนาที่ ในลักษณะกึ่งผูบริหารระดับกลาง
หรือไดรับมอบหมายใหทํางานในลักษณะการบริหาร งานเอกสารราชการของหนวยงาน มากกวางานทาง
ดานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งไดรับมอบหมายใหทําการสอนในวิชาพื้นฐาน ใหกับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มากกวาการสอน หรือมีสวนในงานวิจัยและพัฒนาในระดับมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต โดย
สวนใหญ หลักสูตรการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประเทศไทย มักมีสัดสวนจํานวนนักเรียน
ตอชั้นปคอนขางสูง สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร อาจมีนิสิตในชั้นปที่ 1 อยูในราว 500 - 700 คน ภาระการ
สอน การสอบ การตรวจงาน มักไมเอื้อใหดุษฎีบัณฑิตจบใหมมีเวลาสําหรับการทํางานวิจัยและพัฒนาที่ได
รับการฝกฝนอบรมมา ตอไดโดยสะดวก ในขณะที่อาจารยอาวุโสของหนวยงาน มักหันเหภาระออกไปใน
ทางการใหบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งในรูปการบรรยายพิเศษ การใหบริการที่ปรึกษา หรืองาน
อื่นๆ ที่มีผลตอบแทน
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สําหรับประเทศญี่ปุน ดุษฎีบัณฑิตจบใหมจะไดรับการประเมินวาเปนผูเพิ่งสําเร็จหลักสูตรการเปนนัก
วิจัยขั้นตน ตองไดรับการฝกฝน และพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น โดยปรกติ จะตองทํางานในตําแหนง "ผูชวย
วิจัย (โจะฌุ)" มีหนาที่ดูแล ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาการทํางานวิจัยใหกับนักเรียนระดับชั้นตางๆ ภายใน
หองปฏิบัติการที่สังกัดอยู ในชวงระยะเวลาราว 5 - 10 ป ในระหวางนี้ ก็อาจไดรับมอบหมายใหทําการสอน
บางรายวิชา ตามคําสั่งของ "ศาสตราจารย (เคียวจุ)" ประจําหองปฏิบัติการได แตก็มิใชภาระหนาที่หลัก กอน
ที่จะไดรับการคัดเลือก หรือสมัครเขาเปนตําแหนง "ผูชวยศาสตราจารย (โจะเคียวจุ)" ประจําหองปฏิบัติการ
หลังจากไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยแลว ก็จะมีหนาที่ดูแลงานวิจัย ใหกับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และเอก โดยมีหนาที่ทํางานวิจัยของตนเองควบคูไปดวย ใชระยะเวลาอยูในตําแหนงนี้ อยู
นาน ตราบเทาที่ศาสตราจารยประจําหองปฏิบัติการนั้นๆ ยังมิไดเกษียณอายุ หรือยายออกไป ทั้งนี้ เมื่อ
ตําแหนงศาสตราจารยวางลง สภามหาวิทยาลัยจะมีหนาที่พิจารณา แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยของหอง
ปฏิบัติการนั้นๆ ขึ้นดํารงตําแหนงศาสตราจารยที่วางลง หรือ หากผลงานของผูชวยศาสตราจารยยังไมมาก
พอ หรือมีคุณภาพไมเพียงพอ ก็อาจพิจารณาคัดเลือก หรือเชิญอาจารยจากสถาบันอื่น ใหมาดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยที่วางลง สําหรับศาสตราจารยประจําหองปฏิบัติการ เนื่องจากไดผานการฝกฝนการทํางานวิจัย
และควบคุมวิทยานิพนธมาเปนระยะเวลานาน จึงมักมีหนาที่ในการกําหนดทิศทางในการวิจัยของนักศึกษา
ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งเปนชองทางติดตอหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐ และเอกชนตางๆ ดวย
ศาสตราจารยของญี่ปุนมักไดรับหนาที่สอนวิชาพื้นฐานใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในขณะที่ผูชวย
ศาสตราจารยมักไดรับมอบหมายใหสอนในรายวิชาสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย
ลักษณะวงจรชีวิตดังกลาวนี้ เอื้อใหดุษฎีบัณฑิตจบใหม มีโอกาสใชเวลาในการฝกฝน และพัฒนาศักย
ภาพความเปนนักวิจัยในตัวเองสูงมาก ทั้งยังเปดโอกาสใหศาสตราจารยผูเต็มเปยมทางวิชาการแลว สั่งสอน
อบรมนักศึกษารุนเยาว ที่จะพลิกผันตัวเองขึ้นมาเปนนักวิจัยที่ดีตอไปในอนาคต ที่สําคัญวงจรชีวิตลักษณะนี้
จะทําใหผูที่จะกลายมาเปนศาสตราจารย มีลักษณะของนักวิจัยมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
ศาสตรสาขาของตนอยางแทจริง มิใชเพียงในระดับนโยบาย หรือในระดับผูควบคุมการทํางานวิจัย แตเปน
ในระดับเทคนิคระดับลาง ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาที่ใหญขึ้น หรือมีระดับ
ความซับซอนของโครงการสูงมากขึ้น
2. สําหรับวงการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน นอกจากการมีระดับขั้นของการสรางนักวิจัยที่
มีประสิทธิภาพ ตามขอ 1. ในระดับมหาวิทยาลัย ก็ยังมีสภาศาสตราจารย ที่มีหนาที่กําหนดทิศทาง และจัด
สรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง การไดมาซึ่งเงินงบประมาณในการทํางานวิจัยของตน ศาสตราจารยประจํา
หองปฏิบัติการตางๆ จึงจําเปนที่จะตองมีผลงานเปนที่ยอมรับของศาสตราจารยทานอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ใน
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ระดับระหวางองคกร ที่ไมจําเพาะอยูแคสถาบันการศึกษา ก็ยังมีหนวยงานกลางที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
นักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัย และนักวิจัยในบริษัทเอกชนตางๆ จัดตั้งเปนคณะกรรมการวิจัยในศาสตรสาขา
ของตนเอง ที่มีแขนงเฉพาะทางละเอียดปลีกยอยจํานวนมาก กิจกรรมที่กรรมการวิชาการเหลานี้จัดใหมีขึ้น มี
ทั้งที่เปนกลุมคณะทํางานที่ไมเปนทางการ ไลเรียงไปจนกระทั่งเปนคณะทํางานที่อิงกับคณะทํางานในระดับ
นานาชาติ อยาง IEEE ACM หรือ CIRP เปนตน มีกิจกรรมที่เอื้อใหเกิดการเผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางวิชาการ ทั้งในระดับเขต ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีการออกวารสารทางวิชาการ (journals)
เปนประจํา มีการจัดการประชุมทางวิชาการแหงชาติ (national conferences) การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
(workshops) การรายงานเชิงเทคนิค (technical reports) ตลอดจนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(international conferences) ตลอดทั้งป
ขอดีของการจัดกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะดังกลาว เอื้อใหเกิดประโยชนในหลายทาง ทั้งกอให
เกิดความรวมมือระหวางสถาบันในระดับหนึ่ง และกอใหเกิดการแขงขันกันในระดับหนึ่ง กลาวคือ การรวม
ตัวกันของกลุมนักวิชาการในศาสตรเฉพาะทางมากๆ จะทําใหเกิดการให และใชขอมูลทางวิชาการที่เปน
ประโยชนรวมกัน การจัดรายงานเชิงเทคนิค จะทําใหมีการถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการทํางานในรายละเอียด ในขณะที่การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จะทําใหเกิด
สังคมนักวิชาการในศาสตรสาขาเดียวกันภายในประเทศอยางเหนียวแนน และการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จะกอใหเกิดการยอมรับระดับคุณภาพมาตรฐานของงานวิชาการ
นอกไปจากนี้ การออกวารสารและการจัดประชุมวิชาการตางๆ ยังเอื้อใหบรรดานักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษาระดับตางๆ มีโอกาส มีชองทางในการนําเสนอผลงานของตนเอง เมื่อเทียบกับลักษณะงานวิชาการ
ที่ประเทศไทยที่มีสังคมในลักษณะนี้อยูเปนจํานวนนอยมาก มีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการในเบื้องลึกคอน
ขางนอยและมีวารสารวิชาการที่ใชอางอิงไดเปนจํานวนนอยมาก เมื่อนักวิชาการไทยจําเปนที่จะตองเผยแพร
ผลงานวิชาการมักตองอาศัยวารสารหรืองานประชุมวิชาการของตางประเทศ ซึ่งเปนปญหาอยางมากใหดาน
งบประมาณและการยอมรับ
อนึ่ง คณะผูจัดทําเชื่อวาการจัดใหมีองคกรทางวิชาการที่มิใชศูนยวิจัย มิใชสถาบันการศึกษาแตมีหนา
ที่จัดกิจกรรมทางวิชาการที่ไดมาตรฐานในระดับอางอิงขอมูลความนาเชื่อถือทางวิชาการภายในประเทศได
โดยเฉพาะการใชภาษาไทยจะเปนเครื่องมือที่เอื้อใหการสราง พัฒนา การเผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูลทาง
วิชาการภายในประเทศเปนไปอยางแพรหลายและเปนประโยชนตองานวิจัยและพัฒนาโดยรวม
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3. นอกเหนือไปจากชุมชนนักวิจัยในประเทศญี่ปุนที่มีความแข็งแกรงในดานที่กลาวมาแลว ในแตละสถาบัน
หรือบริษัทที่มีหนวยผลิตงานวิจัยและพัฒนามักจะมีระบบเอกสาร ระบบฐานขอมูลงานวิจัยทั้งในเชิงรูปเลม
หนังสือและในเชิงวารสารอิเล็กทรอนิกสที่งายตอการสืบคนและอางอิง ตัวอยางเชน สถาบันเทคโนโลยีแหง
โตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ถูกจัดอันดับใหเปนสถาบันการศึกษาที่มีความสมบูรณของระบบ
หองสมุดวารสารอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับสูงมาก นักศึกษาในหองปฏิบัติการตางๆ สามารถสืบคน ดาวน
โหลด และพิมพเอกสารทางวิชาการนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน
มหาวิทยาลัย ความสมบูรณแบบดังกลาวนี้จะเอื้อใหงานวิจัยและพัฒนาเปนไปอยางสะดวก ลดแรงกดดัน
หรือภาระดานการสืบคนที่ไมจําเปนของนักวิจัยลงอยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเทียบกับระบบในลักษณะดังกลาวนี้กับสถาบันวิจัย หรือ มหาวิทยาลัยตางๆ ภายในประเทศไทย ก็
จะพบวา มีมาตรฐานในดานนี้ อยูในระดับต่ํา ถึงต่ํามาก การคนหาบทความวิชาการเปนไปไดอยางยาก
ลําบาก และสรางภาระกดดันที่ไมจําเปนใหกับนักวิจัยรุนใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตองทํางานวิจัยรวม
กับ คณาจารยที่ยังมิไดเปนนักวิจัยมืออาชีพ ดังไดกลาวมาแลวขางตน
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนภายในประเทศญี่ปุน อยูในระดับสูงมาก มีอัตราการเกิด
อาชญากรรมอยูในระดับต่ํา มหาวิทยาลัยหรือศูนยวิจัยตางๆ สามารถเปดทําการใหพนักงานนักวิจัย หรือนัก
ศึกษา ไมวาหญิง หรือชาย ทํางานวิชาการอยูภายในหองปฏิบัติการไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยศาสตราจารย
ประจําหองปฏิบัติการ จะมอบสําเนากุญแจผาน เขา-ออก อาคารใหกับนักศึกษาในสังกัดของตน ลักษณะเชน
นี้เอื้อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการที่จริงจัง ในขณะที่มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยสวนใหญ ไมสามารถ
เปดใหนิสิต นักศึกษาทํากิจกรรมทางวิชาการอยูภายในไดตลอดเวลา มักปดทําการในเวลาค่ํา และมีการควบ
คุมการเขา-ออกอาคาร โดยไมอนุญาตใหนิสิต นักศึกษามีกุญแจผานเขา-ออกได
5. สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศญีป่ ุนสวนใหญมีจุดแข็งอยูที่การดํารงอยูของ
หองปฏิบัติการวิจัยตางๆ ที่ชัดเจน หองปฏิบัติการตางๆ จะมีบุคลากรหลักอยางนอย 3 คน คือ ศาสตราจารย
ผูชวยวิจัย และเลขานุการที่ดูแลงานธุรการเอกสารตางๆ ตําแหนงเลขานุการประจําหองปฏิบัติการนี้ มักเปน
งานพิเศษ เจาหนาที่ๆ ทําหนาที่นี้ สวนใหญไมใชพนักงานประจําของมหาวิทยาลัย สวนตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย อาจจะมี หรือไมมีก็ได ดวยลําพังบุคลากรหลักเพียง 3 คน หองปฏิบัติการหนึ่งๆ อาจมีนัก
ศึกษาวิจัยทั้งชาวญี่ปุน และตางชาติ ในทุกระดับการศึกษา รวมกันไดมากถึง 30 คน ในจํานวนนี้อาจเปนนัก
ศึกษาตางชาติถึง 50 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับงบประมาณสําหรับการวิจัยที่หองปฏิบัติการนั้นๆ ไดรับ
นอกจากนี้ งานสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นไดลวนมีบุคคล 3 ตําแหนงนี้เปนแกนหลักในการดําเนินงาน
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จุดที่นาสังเกตอีกประเด็นหนึ่งคือ ระดับความชํานาญเฉพาะทางของหองปฏิบัติการหนึ่งๆ จะมีความ
สัมพันธอยางเหนียวแนนกับความสนใจเฉพาะตัวและชื่อเสียงในวงการวิชาการของศาสตราจารยที่เปนผู
ควบคุม และเนื่องจากประเด็นดังกลาวมีความสําคัญในตัวเองสูง การยกยองใหเกียรติที่ตัวบุคคลจึงถูกนํามา
ใช หองปฏิบัติการตางๆ มักมีชื่อกลุมเรียกตามชื่อศาสตราจารยผูดูแล อาทิ Nakajima Laboratory เปนหอง
ปฏิบัติการของศาสตราจารยนาคาจิมา หรือ Hirose-Yoneda Laboratory ก็จะเปนหองปฏิบัติการของ
ศาสตราจารยฮิโรเซะและผูชวยศาสตราจารยโยเนะดะ เปนตน
การติดตอกันระหวางหนวยงานตางๆ หรือกับเอกชนที่ใหการสนับสนุนเงินทุนวิจัย ก็จะติดตอกันใน
ลักษณะที่วา หนวยงานใหการสนับสนุนกับกลุมวิจัยของศาสตราจารยทานใด มากกวาในระดับอื่นๆ อาทิ
ระดับภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ในขณะที่หากใชมุมมองในลักษณะเดียวกันนี้ พิจารณาหองปฏิบัติการ
ตางๆ ในประเทศไทย เราจะเรียกชื่อหองปฏิบัติการตามชนิดของงานวิจัยที่ทํา เชน หองปฏิบัติการหุนยนต
อุตสาหกรรม หองปฏิบัติการการยศาสตร (Ergonomics Laboratory) เปนตน ในลักษณะนี้ จะเห็นวา มีระดับ
การใหความสําคัญที่แตกตางกัน
6. ในแงรายได สังคมญี่ปุนใหความสําคัญกับนักวิชาชีพที่มีทักษะเฉพาะตัว อยูในระดับสูงมาก ทั้งในระดับนาย
ชางเทคนิค วิศวกร นักประดิษฐ หรือนักวิจัย กลาวคือ ใหความสําคัญกับระดับความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และ
อาวุโส มากกวาวุฒิทางการศึกษา บุคลากรที่มีอายุการทํางานใกลเคียงกัน หรือมีความเชี่ยวชาญใกลเคียงกัน
ก็มักจะมีอัตรารายไดใกลเคียงกัน โดยไมขึ้นกับความแตกตางของระดับวุฒิทางการศึกษา ดวยเหตุนี้ คน
ญี่ปุนสวนใหญจึงสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ มากกวาการมองที่ประเด็นรายได นัก
วิชาชีพ หรือชางเทคนิคดานใดดานหนึ่ง มีแนวโนมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง แมตนเอง
จะเกษียณอายุแลวก็ตาม
เมื่อมองยอนกลับไปที่สังคมนักวิชาชีพในประเทศไทย หากมีโอกาส ชางเทคนิคจํานวนมาก ตองการ
ยกระดับตนเองขึ้นใหมีคุณวุฒิเปนวิศวกร อาจโดยการเขาศึกษาตอในระบบการศึกษาตอเนื่อง จากคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไปสูคุณวุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในขณะที่ ในระดับวิศวกรจํานวนไมนอย ที่ผันตนเองไปสูสายงานการบริหาร โดย
การศึกษาตอในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร หรือแมแตนิติศาสตร มากกวาในสาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม เนื่องเพราะมีปจจัยดานรายได และการยอมรับในสังคมที่แตกตางกัน ซึ่งนับไดวา
เปนการตัดตอนการสรางชางเทคนิค วิศวกร หรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว
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7. สําหรับประเทศไทย ปญหาอยางหนึ่งของนักประดิษฐ นักวิจัยพัฒนารุนใหม เมื่อยังเยาวมักเริ่มตนดวยอุดม
การณที่จะใชความรูของตนในการประดิษฐ พัฒนาสิ่งตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม หากแตวาหนวยงาน
สําหรับรองรับการทํางานของนักวิจัยเหลานี้มักมีอยางกระจัดกระจาย มีนโยบายการพัฒนางานวิจัยที่ไมชัด
เจน สนับสนุนอยางตอเนื่องอยูในระดับต่ํา รวมทั้งอาจไมมีแนวทางในการนําผลงานวิจัยไปใชในทางปฏิบัติ
ปญหาลักษณะนี้มักเปนเครื่องหนวงที่ทําใหนักวิจัยมีอัตราความกระตือรือลนต่ําลง นอกจากนี้ความขัดแยง
กันเองทั้งระดับภายในและระหวางหนวยงานวิจัยมักเปนตัวเพิ่มความเบื่อหนายและสรางความกดดันในการ
ทํางานใหกับนักวิจัย บอยครั้งที่นักวิจัยที่มีผลงานดี มีแนวโนมในการสรางงานที่มีคุณภาพสูงผันตัวเองไปสู
ภาคธุรกิจอื่นและเลิกลมความคิดอุดมการณในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงบางสวนโยกยายไปรวมทีม
วิจัยกับหนวยงานวิจัยของตางประเทศซึ่งมักมีโอกาสที่จะไดใชความรู มีลูทางกาวหนาในอนาคตในทางวิชา
การมากกวา แมโดยปจเจกบุคคลจะเปนเรื่องที่ดีแตก็นับเปนการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและชลอการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศอยางชัดเจน
3. จุดแข็ง และโอกาสของการปรับปรุงงานวิจัย และพัฒนา ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประเทศไทย
1. เมื่อเทียบกับคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาวิจัยในตางชาติ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน นิสิต นักศึกษาไทย ที่
ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไทย มีระดับความสามารถในการรับการถายทอดองค
ความรู การใชเครื่องมือ เทคนิคพิเศษ และ กระบวนการวิจัยและพัฒนาไดสูง มีศักยภาพในตัวเอง โดย
พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย และความสามารถในการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ
แขงขันเขามหาวิทยาลัย แตโดยเงื่อนไขขอจํากัด ที่กลาวถึงขางตน มักเปนเหตุ ใหทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา
เหลานี้ไมถูกฝกฝนอบรมอยางถูกวิธี ตลอดจนไมไดรับการฝกฝนจากนักวิชาการมืออาชีพ ทําใหประเทศไทย
ขาดโอกาสในการกาวล้ําในดานงานวิจัยและพัฒนาไปอยางนาเสียดาย
2. ผลงานวิจัย ของนักศึกษาไทยในตางประเทศ มักไดรับการยอมรับ รวมทั้งไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ
หากแตการสงเสริมนักวิจัยเหลานั้น ทั้งในระดับนโยบายของรัฐ และการตอบรับทางระบบงานวิชาการใน
เมืองไทย ยังมิไดถูกจัดสรรอยางเหมาะสมดังไดกลาวถึงขางตน จึงเปนเหตุใหพัฒนาการของงานวิจัยและ
พัฒนาในประเทศไทยเปนไปไดชา
3. ประเทศไทย มีภูมิศาสตรที่เอื้อตอการทองเที่ยว และมีศักยภาพในการเปนศูนยการขนสงคมนาคม สําหรับ
หรับภูมิภาคเอเชียอาคเนย รวมทั้งมีระดับความปลอดภัยภายในประเทศอยูในระดับคอนขางสูง การเปนผูนํา
ทางวิชาการ จัดสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ มีโอกาสในการประสบความสําเร็จสูง
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4. เสถียรภาพของรัฐบาลชุดปจจุบันภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิณวัตร มี
แนวโนมความมั่นคงอยูในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับรัฐบาลในอดีตที่ผานมา นอกจากประสบความสําเร็จ
อยางทวมทนในการสรางความสัมพันธกับนานาอารยประเทศ
ก็ยังไดรับการยอมรับอยางชัดเจนในดาน
นโยบายการบริหาร การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกรณีความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation
Dialogue, ACD) ที่กําลังไดรับความสนใจ ตลอดจนการดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการองคการคาโลกของ
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ หากไดใชโอกาสนี้ เปนจุดแข็งในการปฏิรูป ลักษณะการดําเนินงาน โครงสราง และ
องคกรเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศก็จะเปนแรงเสริมที่จะชวยผลักดันใหมีโอกาสในการ
ประสบความสําเร็จสูง
4. ขอเสนอแนะ เพื่อการยกระดับคุณภาพงานวิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย
- รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยยอยหรือหองปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและศูนยวิจัยตางๆ โดยเนนใหเกิดความเปนเลิศเฉพาะดานโดยไมกระจัดกระจายหรือ
มีอยูเหมือนๆ กันในทุกสถาบัน อาทิ สงเสริมมหาวิทยาลัย ก. ใหเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
สําหรับการเกษตร ในขณะเดียวกันก็สงเสริมมหาวิทยาลัย ข. ใหเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน
ทั้งนี้เพื่อทําใหเงินงบประมาณสําหรับสนับสนุนงานวิจัยในดานใดดานหนึ่งไมถูกกระจายออกไปยัง
มหาวิทยาลัย หรือศูนยวิจัยหลายๆ แหง ทั้งอาจจะทําใหหนวยวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ยังไมมีความสามารถ
เพียงพอนําเงินสนับสนุนที่ไดไปใชอยางเหมาะสมก็อาจเปนเหตุใหไมสามารถจัดสรรใหเพียงพอได เงิน
สนับสนุนควรถูกนําไปใชโดยกลุมวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยแหงใดแหงหนึ่ง หรือภูมิ
ภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
ในลักษณะเชนนี้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกันก็มีโอกาสที่จะเลือกไป
ทํางานกับหนวยงานเดียวกันโดยมีนักวิจัยที่มีทักษะหรือความสนใจในเรื่องเดียวกันอยูในกลุมเดียวกันไม
กระจัดกระจายกันอยูในสถาบันตางๆ รวมทั้งอาจเอื้อใหปญหาการแบงแยกสถาบันลดลงได
- ในเบื้องตน รัฐบาลควรสนับสนุนดําเนินการใหมีหนวยงานวิชาการกลาง ที่มิใชหนวยงานวิจัย หรือสถาบัน
การศึกษา ที่มีหนาที่ในการจัดทําวารสารวิชาการ รายงานเชิงเทคนิค ประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โดยแยกเปนกลุมวิจัยยอยตางๆ เพื่อสนับสนุนใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน และเผยแพรผลงานวิชาการภาย
ในประเทศ รวมทั้งควรจัดใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย วารสารวิชาการในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
ภายในประเทศ ทั้งโดยภาษาไทย หรือ ภาษาตางประเทศ ที่สามารถสืบคนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
อาทิ อินเทอรเน็ต ได อยางไรก็ดี ในระดับที่ตองการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่เปนประโยชนตอการใช
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งานในประเทศ ก็ควรสนับสนุนใหใชภาษาไทย ตอเมื่อในระดับที่ตองการเผยแพรผลงานเพื่อการยอมรับ
มาตรฐานในระดับนานาชาติ จึงควรสงเสริมใหใชภาษาตางประเทศ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับเปาหมายในการใชงาน
เปนหลัก การไดมีโอกาสประชุมสัมมนาระหวางนักวิชาการในศาสตรสาขาเดียวกันเปนระยะนอกจากจะ
ชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันแลว ในระยะยาวก็จะเอื้อใหนักวิจัยสามารถยายตนเองไปรวมกลุมกับ
หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่ตนเองสนใจ
- รัฐบาลควรสนับสนุนใหเกิดบรรษัท เอสเอ็มอี หรือหนวยงานของรัฐอื่นใด ที่มีความชํานาญเฉพาะทางเชิง
เทคนิคระดับสูงในดานการพัฒนาตนแบบ ทํางานตามสั่ง เพื่อรองรับงานตนแบบจากงานวิจัยทั้งจากเอกชน
หรือสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ หนวยงานดังกลาวนี้ ควรมีการฝกอมรมทักษะการทํางานของบุคลากร ใหมี
ทักษะเชิงเทคนิคเฉพาะทางในระดับสูงมาก
- ควรมีการจัดระบบวงจรชีวิต หรือเสนทางวิชาชีพ (career path) ของนักวิจัยไทย ใหมีความเหมาะสมตอการ
เติบโต และการพัฒนานักวิจัยอาชีพรุนใหม โดยรวมไปถึงการกําหนดอัตรารายไดที่เหมาะสมตอสภาวะทาง
เศรษฐกิจ เพราะจะกระตุนใหเกิดนักวิจัยมืออาชีพในระยะยาว
- ควรสงเสริมใหมีความสัมพันธในระดับองคกร ระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยการจัด
ใหมีการพบปะ เยี่ยมชม หรือการบรรยายพิเศษ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาตอใหกับเยาวชนรุนใหม เพื่อเอื้อ
ใหการเลือกทิศทาง หรือสาขาวิชาชีพที่สนใจ สอดคลองกับความสนใจเฉพาะของตนอยางแทจริง มากกวา
การเลือกศึกษาตอในศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่งตามคานิยมของสังคม ซึ่งบอยครั้งที่มีผลทําให บัณฑิตที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเลือกที่จะไมทํางานในสาขาของตน แตไปศึกษาตอและทํางานในสาขาอื่น ซึ่ง
นับวาเปนการสูญเสียประการหนึ่ง
- สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควรเพิ่มเติมการศึกษาดานระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และระบบ
สังคม ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ในทุกสาขาคณะวิชา เพื่อเอื้อใหนิสิตนักศึกษาเขาใจสถานะ บท
บาท และความสําคัญของตนเองในฐานะนักวิชาชีพในศาสตรสาขาของตน ทั้งนอกจากจะเปนการชี้นําเสน
ทางการดําเนินวิชาชีพที่เปนประโยชนกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ก็ยังสามารถทําใหนักวิชาชีพไทย
เขาใจภาพรวมและเสริมความสามารถของไทยในการแขงขันระดับโลก รวมทั้งเขากลไกการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เกิดขึ้นในโลก
- ควรสงเสริม และสนับสนุนคานิยมการใชสินคาภายในประเทศอยางตอเนื่องโดยอาศัยสื่อตางๆ ทั้งของรัฐ
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และเอกชน อาทิ การใชแผนปายประชาสัมพันธ วิทยุ โทรทัศน เปนตน
- ควรสงเสริม และใหความสําคัญกับวิชาชีพนักวิจัย และนายชางเทคนิค ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง ทั้ง
ในดานเกียรติประวัติ รายได หรือสวัสดิการอื่นใด
- รัฐบาลควรสนับสนุนเอกชนไทย ที่ริเริ่มหรือพยายามสรางผลิตภัณฑของตนเองจากงานวิจัยและพัฒนา โดย
อาศัยมาตรการดานภาษี เงินอุดหนุนการวิจัย นักวิจัย หรือ มาตรการอื่นใด ที่สามารถเอื้อใหเอกชนดําเนิน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมตอคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยได
- รัฐบาลควรผลักดันนโยบายการพัฒนางานวิจัยของไทยในแบบบูรณาการ กลาวคือมีแนวทางชัดเจนทั้งใน
ดานเปาหมายในการวิจัยจนถึงการนําไปพัฒนาใชจริง โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานภาพของ
ประเทศไทยเปนหลัก มีการจัดสรรอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเอื้อ
ใหหนวยงานตางๆ ไดเห็นภาพรวมอันเปนเปาหมายรวม มีความเขาใจในบทบาทหนาที่และสิทธิของตน ไม
เกิดความซ้ําซอนเหลื่อมล้ําในการทํางาน เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการตอสูทางเทคโนโลยีในเวที
ระดับโลก
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