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สวทช อัดแคมเปญตอเนือ่ง เสริฟเทคโนโลยีท่ีนาสนใจใหนักลงทุน 

 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) นําทีมนักวิจัย คัดสรรผลงานเดนทพรอมทําเปนธุรกิจ เปดใหนัก
ลงทุนช็อปปง ในงาน “NSTDA Investors’ Day ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสําหรับนักลงทุน” หวังใหวิทยาศาสตรสามารถตอยอดกับ
ภาคอุตสาหกรรม และนําไปสูการสรางผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 

16 กันยายน 2553 ณ หองบอลลูม ศูนยการประชุมแหงชาติ สิริกิตต ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เปนประธานในพิธีเปดงาน “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสําหรับนักลงทุน ”หรือ NSTDA Investors’ Day ซึ่งเปนกิจกรรม

ประจําปของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยจัดขึ้นในปนี้เปนปแรก เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ไดรับการคัดเลือก

แลววามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเปนสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหกลุมนักลงทุนเปาหมายไดมีโอกาสเขาถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและ

เทคโนโลยีดังกลาว รวมทั้งใหความเห็นตอการนําผลงานวิจัยที่จัดแสดงไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

 ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล     รมว.วท. กลาวถึงรายละเอียดวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดกลายเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมาก เนื่องจาก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานของการสรางองค

ความรูอันนําไปสูการเปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ  แตส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดเลยถาปราศจากการ

เชื่อมโยงงานวิจัยของภาครัฐใหเขากับการใชประโยชนจากภาคเอกชน  เพื่อใหผลงานวิจัยจากภาครัฐสามารถนําไปสรางมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจใหกับภาคเอกชนอยางแทจริงและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศแนวทางหรือกลยุทธของภาครัฐที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจัยมีหลายเรื่อง ไมวาจะเปน การวิจัยเชิงรุก กลไกการสนับสนุนภาคเอกชน หรือ 

โครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดาน การวิจัยเชิงรุก และความรวมมือในการตอยอดเชิงพาณิชย  จะเปนความรวมมือของ

ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public-Private Partnership (PPP) เปนส่ิงที่สําคัญโดยเริ่มตั้งแตการรวมวิจัยและพัฒนา ที่มีการกําหนดโจทย

ที่ใชในการทําวิจัยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน หรือการตอยอดผลงานวิจัยภาครัฐเพื่อใชในเชิง  

 ทั้งนี้ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ไดกลาวโดยสรุปวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมสรางสรรคของประเทศ ไมวาจะเปนวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่จะเปนพื้นฐานในการสรางนวัตกรรมทั้งในผลิตภัณฑและบริการ

ใหกับภาคอุตสาหกรรม ถึงแมวาภาครัฐจะมีบทบาทที่สําคัญในการทําวิจัยและพัฒนาหรือสรางมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนใหทําวิจัยและ

พัฒนา แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือผลงานวิจัยเหลานั้นจะไมมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมเลยถาปราศจากความรวมมือจากภาคเอกชนใน

การนําผลงานวิจัยนั้นไปใชประโยชนอยางแทจริง จึงอยากเห็นงาน NSTDA investors Day เกิดขึ้นแบบนี้ทุกป 

 

 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช.) กลาวเพิ่มเติมวา การจัดงาน 

NSTDA Investors' Day ในป 2553 นี้ ภายใตTheme ของงานในปนี้ คือ “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสําหรับนักลงทุน” มีจุดมุงหมายเพื่อใหเปน

เวทีหรือชองทางเลือกอีกชองทางหนึ่งที่เชื่อมโยงวงการอุตสาหกรรม การลงทุนและการเงิน เขากับวงการวิทยาศาสตร อันจะสามารถกระตุน

 



                                            Press Release 
ใหเกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีที่สรางผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมอยางชัดเจน  โดยเปนชองทางของนักลงทุนในการเขาถึง

ผลงานที่นาสนใจและมีศักยภาพในการลงทุนจาก สวทช. กระทรวงวิทย รวมทั้ง เปนการเปดโอกาสใหนักวิจัยของ สวทช. ไดนําเสนอผลงาน

ที่มีศักยภาพสําหรับการลงทุนตอนักลงทุน เปนเวทีใหนักวิจัยไดแสดงความสามารถในการนําเสนอผลงานตอนักธุรกิจ และมีโอกาส

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนทราบถึงความตองการจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อเปนขอมูลสําหรับการทําวิจัยและพัฒนาผลงานอื่นๆ 

ตอไป  โดยผลงานเดนในงานนี้ ไดแก 

• ระบบหมุนเวียนน้ําแบบปดสําหรับเล้ียงสัตวน้ํา (AquaRASD)  เปนระบบหมุนเวียนน้ําแบบปดที่ชวยใหไมตองเปลี่ยนน้ํา

ในบอบอย  

• เม็ดมวลเบาสังเคราะห (G-Rock) ที่เมื่อนําไปผสมที่คอนกรีตแลวจะชวยใหคอนกรีตมีน้ําหนักเบาขึ้น แตยังคงความเข็ง

แรงเทาเดิม ทําใหชวยประหยัดคาใชจายในการกอสราง 

• ระบบจําลองใบหนาหลังจัดฟนและวางแผนการจัดฟน (CephSmile V2) ซึ่งพัฒนาตอยอดเปน version 2 เพื่อ

เตรียมพรอมใหบริการในรูปแบบ web service 

• น้ํายานาโนสําหรับผาไหม (Easy Silk Care) เพื่อทําใหผาไหมมีผิวสัมผัส นุม ล่ืน และลดการยับ 

• ชุดตรวจโรคแพยาในสุนัข (K9 Diagnostic Kit-MDR1) ที่สามารถตรวจหายีนในการแพยาสุนัขไดในเวลาอันรวดเร็ว 

ภายใน 90 นาที และไมจําเปนตองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีราคาแพง 

 นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรผลงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานพันธมิตร หรือของบริษัทที่ สวทช.กระทรวงวิทย รวมลงทุน   ซึ่งถือวา

เปนสวนหนึ่งในกระบวนการ Commercialization cycle ของ สวทช. ที่นักวิจัยจะไดรับโจทยหรือขอคิดเห็นจากเอกชนตั้งแตการเริ่มตน

พัฒนาวิจัย ไปจนถึงโอกาสในการนําผลงานไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยจะสามารถ

ลดปญหางานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาแลวแตไมตรงกับความตองการของภาคเอกชน  โดยหวังวาการจัดงาน NSTDA Investors' Day นี้จะเปน

ชองทางใหนักวิจัย นักธุรกิจ รวมถึงผูที่สนใจทั่วไป มาพบปะเจรจาธุรกิจ เพื่อใหผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถออกไปสราง

คุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงชวยสนับสนุนและสงเสริมใหธุรกิจเทคโนโลยีประสบความสําเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเรงการแขงขันใน

ระดับสากล 

 

 ในงานนี้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดมีการบรรยายเรื่อง 10 

เทคโนโลยีที่นาจับตามองสําหรับวงการธุรกิจแหงโลกอนาคต (10 Technologies to Watch) โดยกลาวถึง Converging Technologies  ที่มี

การหลอมรวมของเทคโนโลยีในส่ีสาขาหลัก ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) เทคโนโลยีทางชีวภาพ 

(biotechnology) นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) และ ศาสตรของการรับรู (cognitive science) ซึ่งจะพลิกโฉมหนาของวงการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทศวรรษนี้ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลก จากนั้น ดร.ทวีศักดิ์ไดกลาวถึงเทคโนโลยีที่นา

จับตามองสําหรับธุรกิจ ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของภาคเอกชน อันเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ

สินคา เชน รถพลังงานไฟฟา พลังงานจากเซลลสาหราย เซลลแสงอาทิตยดัดได อิเล็กทรอนิกสพิมพได วัสดุอัจฉริยะ เสนใยสังเคราะหผสม 

หุนยนตจักรกลบริการ  และ Internet of Things โดยการบรรยายนี้ไดมีการกลาวถึงเทคโนโลยีที่สามารถชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน น้ําพุ

แหงชีวิต และ เภสัชพันธุศาสตร ซึ่งชวยใหมวลมนุษยชาติมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น  
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