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กระทรวงวิทย์ฯ จัดทำ�โครงก�รเฉลิมพระเกียรติ 
“สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี” 

รวมผลง�นด้�นนวัตกรรม วท.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

มีคุณูปการหาที่สุดมิได้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ

คณุภาพชวีติ และเพิม่โอกาสทางการศกึษาของประชาชน ทรงเจรญิรอยตามเบือ้ง

พระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีไ่ดท้รงใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

หลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพื่อนำาความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชน

ชาวไทย ดังนั้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึง

ได้รวบรวมกิจกรรมของหน่วยงานภายใต้กำากับที่ได้จัดทำาขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จัดทำาโครงการ

กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ 

เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” โดยการมอบกล้องโทรทรรศน์ อุปกรณ์ และสื่อการ

สอนด้านดาราศาสตร์ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย ให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาทั้ง         

ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะจัดการอบรมครู

ด้านดาราศาสตร์ ฝึกทักษะการใช้กล้องฯ และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
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เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) จัดทำาเครื่องแสดงผล

อักษรเบรลล์ 20 เซลล์ โดยพัฒนาต้นแบบจากองค์ความรู้ ความสามารถและ

ศักยภาพของเทคโนโลยีการใช้แสงซินโครตรอน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคมในกลุ่มผู้พิการทางสายตา

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(GISTDA) จัดทำาโครงการความร่วมมือไทย-อินเดีย ทำาแผนที่เส้นทางวัฒนธรรม

อาเซียน เชื่อมโยงวัฒนธรรมภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยร่องรอยความเจริญของพระพุทธ

ศาสนา ด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมจากอินเดียมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดตั้งสถานีอ้างอิงพิกัดและเวลามาตรฐาน

ประเทศด้วยระบบดาวเทียมนำาทาง หาค่าพิกัดทั้งแนวราบและค่าระดับแนวดิ่ง

ของการสรวจ มีความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ระดับความตื้น ลึก หนา บาง 

ของพื้นที่ภูมิประเทศ เพื่อประเมินความเสี่ยงในพื้นที่น้ำาท่วม พื้นที่เกษตรกรได้

อย่างถูกต้องแม่นยำา

สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สนช.) จดักจิกรรมประกวดรางวลันวตักรรมขา้วไทย

ปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลติ เปน็การกระตุน้ใหเ้กดิความตืน่ตวัในการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

และนวัตกรรมข้าว  

ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) (TCELL) ดำาเนนิโครงการ

พฒันาเขตนวตักรรมบรกิารสขุภาพ เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิมกีารพฒันาพืน้ทีบ่รกิาร

นวตักรรมสขุภาพทีม่กีารนำาผลงานวจิยัและพฒันาบนฐานของชวีวทิยาศาสตรม์า

เชือ่มโยงกบัการบรกิารทางการแพทยใ์หเ้หน็ผลอยา่งเปน็รปูธรรมและใชง้านไดจ้รงิ 

โดยจะขยายผลไปยงัหนว่ยงานตา่งๆ ทัว่ประเทศเริม่จาก โรงพยาบาลเจา้พระยา

อภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี สวางคนิเวศ จ.สมุทรปราการ จ.ระนอง ฯลฯ
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)       

จัดทำาระบบฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ชุมชน เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความ

หลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น สร้างแหล่งความรู้ในชุมชนและระบบฐานข้อมูล

พรรณไมช้มุชนใหเ้กดิการเชือ่มโยงในระบบเดยีวกนัเปน็เครอืขา่ยความรูพ้นัธกุรรม

พืชในแต่ละท้องถิ่น  
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดทำาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพรรณ        

มะเกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยนำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อ

พฒันาผลติภณัฑม์ะเกีย๋ง อาท ิเครือ่งดืม่กึง่สำาเรจ็รปู แยม เครือ่งดืม่ธญัชาต ิฯลฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำาเนินกิจกรรม

และโครงการเฉลิมพระเกียรติถึง 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการผลิตกล้า

ไม้คุณภาพ 60,000 กล้า เพื่อส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร 

ผักพื้นบ้าน อาทิ ผักหวานป่า ชมจันทร์ ฟักข้าว เป็นต้น โครงการปลูกอนุรักษ์

มเหสักข์และสักสยามินทร์ จำานวน 2,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ ณ สถานีวิจัยลำา

ตะคอง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัก มเหสักซ์ และสัก

สยามมินทร์ ที่มีอายุและขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โครงการจัดสร้างอาคารปฏิบัติ

การและธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช เพื่อเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมในรูปของเมล็ด

พันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการปลูกรักษาในสภาพแปลง โครงการสวน

สมนุไพรและแปลงปลกูพชืผกัพืน้บา้น เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาสวนสมนุไพร และ

ปลูกพืชผักพื้นบ้าน โครงการอาคารเทคโนโลยีการเกษตรเสมือนจริง สำาหรับเป็น

แหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก่

นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำาโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ เพื่อเผยแพร่การดำาเนินงานของ

โครงการใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำาริ              

2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ     

4) เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เดก็ปว่ยในโรงพยาบาล และ 5) เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่พฒันาผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานและเยาวชนในสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และ

เยาวชน ตลอดจนผลงานและความสำาเรจ็ทีเ่ปน็รปูธรรมใหแ้กห่นว่ยงานทัง้ภาครฐั 

ภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ และพสกนิกรทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการดำาเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป และได้จัดแสดงนิทรรศการ        

“60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน ที่ผ่านมา

พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2
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ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาโดย สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (สทอภ.) สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ำาและการเกษตร (สสนก.) และ 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมจัด

แสดงบูทนิทรรศการโครงการคืนภาษี 300 เปอร์เซ็นต์ บัญชีนวัตกรรมไทย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

Talent Mobility ในงานแถลงข่าวผลการดำาเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมดูผลงานดังกล่าว

พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2

น�ยกรัฐมนตรีชมนิทรรศก�ร

ง�นกระทรวงวิทย์ฯ ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล
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สวทช. จับมือ สวน. สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
คัดสรรง�นวิจัย ช่วยผู้ประกอบก�รไทยช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

นำาร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หวังกระตุ้นต่อยอดเป็น

นวัตกรรมสินค้า เตรียมพร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช./วท.)  ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำา “โครงการ

ความร่วมมือขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนนำาผลงานไปใช้ประโยชน์             

เกดิการตอ่ยอด และยกระดบัผูป้ระกอบการใหเ้ขา้ถงึแหลง่รวมงานวจิยัและพฒันา  

เพื่อนำาไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการ

ดำาเนินการในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต 

การดงูาน เอกสาร คูม่อื และคดิคา่ใชจ้า่ยทีต่่ำาทีส่ดุ ซึง่โครงการนีเ้นน้การสง่เสรมิ

ให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนำาเอานวัตกรรมเทคโนโลยี

นำาไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. พยายามผลักดันงานวิจัยให้

ตอบโจทย์และเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ด้วยมองว่า 

ผูป้ระกอบการไทยจะเทยีบชัน้กบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดน้ัน้ ควรนำาเอางานวจิยั/

เทคโนโลยี มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ให้มี

ความแปลกใหม่และทรงคุณค่า เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้น

เทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา

พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2



7พฤษภาคม 2558   •

นั้น สวทช. ยังมีบาทบาทสำาคัญในการต่อยอดและส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด

เทคโนโลยีไปยังภาคอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนผู้ประกอบการทุก

ระดบั ใหไ้ดร้บัการพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ดว้ยการใหค้ำาปรกึษาและ

บริการ รวมถึงการลงทุนต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น 

การสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นพี่เลี้ยงให้คำา

ปรกึษาและฝกึอบรมทางธรุกจิ ตลอดจนเชือ่มโยงใหเ้ขา้ถงึทรพัยากรทีจ่ำาเปน็เพือ่

ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและนำาธุรกิจให้อยู่รอดได้ การหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ประกอบการต่างๆ  เพื่อการค้นคว้า วิจัย

และพัฒนา หรือเพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ตามความต้องการของผู้ประกอบการ การให้บริการสนับสนุนทางการเงิน อาทิ 

กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำาแก่ภาคเอกชน 

และการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อหักลดหย่อนภาษี โดยผู้ประกอบการ

สามารถหักค่าใช้จ่ายสำาหรับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เป็น 3 

เท่าของค่าใช้จ่ายจริง เป็นต้น

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า การร่วมมือ

ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่ สวทช. จะเป็นส่วนเติมเต็มให้ ผู้ประกอบการ

ไทยเข้าถึงแหล่งงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก สวทช. มีผลงานวิจัยที่ภาค

อุตสาหกรรมสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อยู่เป็นจำานวนมาก โดย 

สวทช.จะนำาผลงานวิจัยที่ถือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา 100 เปอร์เซ็นต์ และ

ยงัไมเ่คยใหส้ทิธกิบัผูใ้ดมากอ่น อาท ิงานวจิยัในกลุม่อปุกรณท์างการแพทย ์กลุม่

เกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นต้น มาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ

เอกชนที่สนใจแบบไม่สงวนสิทธิ หรือที่เรียกว่า Non-excusive ซึ่งการถ่ายทอดนี้

จะดำาเนนิการในรปูแบบตา่งๆ ตามความเหมาะสม เชน่ การฝกึอบรม การสาธติ 

การดงูาน เอกสาร คูม่อื และคดิคา่ใชจ้า่ยทีต่่ำาทีส่ดุ ซึง่โครงการนีเ้นน้การสง่เสรมิ

ให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนำาเอานวัตกรรมเทคโนโลยี

นำาไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น 

ทั้งนี้ สวทช. ได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะขอรับการถ่ายทอดต้อง

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ 51 มี

ศักยภาพ มีความพร้อม มีความเข้าใจเทคโนโลยี และมีบุคลากรที่พร้อมรับการ

ถ่ายทอดในสาขาที่สนใจ

ดร.ณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติการ

อนุญาตให้ใช้สิทธินั้น จะใช้เวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น โดยจะมีคณะกรรมการ

พจิารณารว่มระหวา่ง สวทช. และสภาอตุสาหกรรม นอกจากนี ้สวทช. ยงัจะมกีาร

ติดตามประเมินผล รวมถึงการให้ผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดจัดทำารายงาน

ผลการใช้เทคโนโลยี เพื่อที่ทาง สวทช.จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว นำามา

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ในการนี้ สวทช. ได้จัด “Technology Show” ขึ้นใน

วันที่ 30 เมษายน 2558 ณ อาคารศูนย์ประชุมฯ สวทช. รังสิต เพื่อให้ผู้สนใจได้

รับฟังข้อมูลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยสามารถดรูายละเอยีดและลงทะเบยีนไดท้ี ่www.nstda.or.th/nstda-services 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-564-8000 

ภก. เชิญพร เต็งอำานวย ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า โครงการ

นี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม มีช่อง

ทางในการเข้าถึงนักวิจัย ผลงานวิจัย หรือเทคโนโลยี ที่ภาครัฐมีอยู่ เพื่อนำาไป

พัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมเป็นตัวชู ซึ่ง ส.อ.ท. 

มยีทุธศาสตรแ์ละนโยบายทีจ่ะผลกัดนัใหภัาคอตุสาหกรรมไทย ตระหนกัถงึความ

สำาคัญในการนำาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์อยู่แล้ว อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ให้มีการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น 

รวมทัง้เปน็การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัตา่งประเทศ ซึง่จะเปน็สว่น

ชว่ยขบัเคลือ่นใหเ้ศรษฐกจิของประเทศเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง มัน่คงและยัง่ยนื 
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กระทรวงวิทย์ฯ แถลงผลง�น 6 เดือน

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยฯ ดำาเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การปฏิรูปประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม พร้อมเป็นข้อต่อให้

ทกุกระทรวง รวมถงึภาคเอกชน เพือ่เปน็พลงัรว่ม ไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม ซึง่จากความมุง่มัน่ตลอดมานำาไปสูผ่ลงานทีเ่หน็เดน่ชดัในหลาย

มิต ิอาทิ การปฏริูปการวิจยัและพัฒนา ให้เกิดการลงทุนด้านการวจิัยและพฒันา

สู่เป้าหมายไม่ต่ำากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 

30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ดังตัวอย่างของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ได้เพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับค่าใช้จ่ายการวิจัย

และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมจากเดมิที ่200% เปน็ 300% รวมถงึการรบัรอง

บริษัทเอกชนแทนการรองรับรายโครงการ  นอกจากนี้ยังเร่งรัดการยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสำาหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัยได้ 2 เท่า รวมถึงมาตรการกระตุ้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการจัดทำา 

บัญชีนวัตกรรมไทย และสิ่งประดิษฐ์ไทย   ซึ่งส่วนนี้มอบหมายให้มีวัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการนำาผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงาน

วจิยัและพฒันานวตักรรมของไทยใหส้ามารถผลติสูเ่ชงิพาณชิย ์มมีาตรฐานเทยีบ

เคยีงทีเ่ชือ่ถอืได ้ตลอดจนทดแทนการนำาเขา้จากตา่งประเทศ ซึง่เปน็การรวบรวม

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการ

ปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืบรกิารเดมิดว้ยองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โชว์ใช้นวัตกรรมเป็น “ข้อต่อ” เสริมความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความ

คล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและ

รับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง 

และการผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ 

นอกจากนี้ สวทช. ยังมีส่วนในการปฏิรูปสู่สังคมนวัตกรรม สนับสนุน

กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กระทรวงวิทย์ฯ 

โดย สวทช. ได้ดำาเนินการพัฒนากำาลังคนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของเมกะโปรเจ็กต์

ด้านระบบขนส่งทางราง โดยดำาเนินโครงการนำาร่องโครงการพัฒนาระบบขนส่ง

ทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทยด้วย
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สะพ�นเชื่อมก�รใช้ประโยชน์จ�กนวัตกรรมไทยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ

บัญชีนวัตกรรมไทย

ประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นความสำาคัญของการคิดค้น วิจัยและพัฒนา 

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และนวัตกรรม จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนั้นๆ ได้อย่างมหาศาล ในส่วนของประเทศไทยเอง ที่

ผ่านมาเรามีนักประดิษฐ์และผู้พัฒนานวัตกรรมอยู่ไม่น้อย แต่นวัตกรรมไทยมัก

ไม่เติบโตและแข็งแรงเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดการสนับสนุนอย่าง 

ต่อเนื่อง คนไทยเองยังนิยมใช้ของนอก หรือการแข่งขันของไทยยังสู้ต่างประเทศ 

ไมไ่ดก้ต็าม ดว้ยปจัจยัเหลา่นี ้ดงันัน้จงึดไีมน่อ้ยหากภาครฐัจะเปน็ตวัอยา่งนำารอ่ง

ในการส่งเสริมให้ภาครัฐด้วยกันหันมาสนับสนุนนวัตกรรมไทยด้วยกันก่อน และ

ขยายไปยงัภาคเอกชนดว้ย จงึเปน็ทีม่าของการจดัทำาเวบ็ไซตบ์ญัชนีวตักรรมไทย

ขึน้ เพือ่เปน็สะพานเชือ่มทัง้ฝา่ยผูค้ดิคน้นวตักรรมและฝา่ยทีต่อ้งการใชน้วตักรรม

การจัดทำาบัญชีนวัตกรรมไทย และสิ่งประดิษฐ์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมในการนำาผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบ

เคยีงทีเ่ชือ่ถอืได ้ตลอดจนทดแทนการนำาเขา้จากตา่งประเทศ ซึง่เปน็การรวบรวม

ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการ

ปรบัปรงุผลติภณัฑห์รอืบรกิารเดมิดว้ยองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความ

คล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและ

รับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง 

อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่จำาเป็นว่าต้องพัฒนาขึ้นในประเทศไทย

ทั้งหมด อาจซื้อหรือนำาเข้าบางส่วนมาจากต่างประเทศก็ได้ 

บัญชีนวัตกรรมไทย แตกต่างจากบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ตรงที่ผลงาน

นวัตกรรมไทยที่พัฒนาขึ้น ผ่านการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อบังคับ และได้

รบัมาตรฐานอตุสาหกรรม พรอ้มทีจ่ะนำาไปสูก่ารใชง้านจรงิไดท้นัท ีจะถกูบรรจไุว้

ในบญัชนีวตักรรมไทย สว่นผลงานนวตักรรมไทยทีย่งัไมผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน/

คุณภาพ หรืออยู่ในช่วงของการทดสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน/

คุณภาพ/ข้อกำาหนดเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมสำาหรับการนำาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง

อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้ จะถูกบรรจุไว้ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย 

เพื่อใช้พัฒนาประเทศ ลดการพึ่งพาการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
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คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
ติดต่อสำานักงานเลขานุการฯ ได้ที่
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๘๕๓-๗๑๘๖๖
email : nis@nstda.or.th

การเสนอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้า/บริการ เข้าสู่บัญชีรายการสินค้าหรือ

บริการนวัตกรรมไทย

• เป็นผลงานนวัตกรรมที่เป็นผลจากการวิจัย พัฒนานวัตกรรมขึ้น

ในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม อาจพัฒนาขึ้นจากสถาบันการศึกษา 

สถาบันวิจัยของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนก็ได้ 

• ต้องผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานไทย หรือมาตรฐานสากลที่       

เชือ่ถอืได ้สามารถแสดงหลกัฐานการผา่นมาตรฐาน และการรบัรองจากผูม้อีำานาจ    

ลงนามสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ที่ชัดเจนได้

• ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ให้ขึ้นทะเบียนในบัญชี

รายการสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย 

 

ผูป้ระกอบการไทย หรอืสถาบนัวจิยัทีม่ผีลติภณัฑห์รอืบรกิารทีผ่ลติขายใน

ทอ้งตลาดไดแ้ลว้ สามารถเสนอผลงานนวตักรรมของตนเองเขา้สูบ่ญัชนีวตักรรม

ไทยได้ผ่านเว็บไซต์ www.innovation.go.th 

ผลิตภัณฑ์ที่มีใบรับรองผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง) จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียน

ในบัญชีนวัตกรรมไทย

การเสนอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

ผูป้ระกอบการไทย หรอืสถาบนัวจิยัทีม่สีนิคา้หรอืบรกิารทีพ่ฒันาขึน้แลว้

เปน็ตน้แบบสิง่ประดษิฐ ์หากแตย่งัไมก่า้วสูก่ารเปน็นวตักรรม เนือ่งจากอาจยงัอยู่

ในช่วงของการวิเคราะห์ทดสอบรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ และ/หรือ อยู่ในช่วง

ของการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป สามารถ

เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเองเข้าสู่บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยได้ผ่านเว็บไซต์ 

www.innovation.go.th 
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เพิ่มมูลค่�เครื่องสำ�อ�งสมุนไพรไทยด้วยน�โนเทคโนโลยี

เครื่องสำาอาง ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง สมุนไพรไทยหลาย

ชนิด มีศักยภาพในการนำามาผลิตเป็นเครื่องสำาอางได้ดี แต่ยังประสบปัญหา

ด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ดีของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หนึ่งตำาบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP, one tambon one product) จากภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขาดการวิจัยและพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต การ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาดก็ยัง

ไมไ่ดม้าตรฐาน รวมถงึการขาดบคุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น เพื่อให้แข่งขันกับตลาดสากลได้

นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 ซึ่งทางสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ได้มีการปรับกฏระเบียบเครื่องสำาอางให้สอดคล้องกันในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซยีน วา่ดว้ยการใชเ้กณฑห์รอืขอ้บงัคบัเดยีวกนัสำาหรบัผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอาง 

(ASEAN Harmonize Cosmetic Regulatory Scheme) ทีร่ะบใุหผู้ผ้ลติตอ้งปฏบิตัิ

ตามวธิกีารทีด่ใีนการผลติเครือ่งสำาอางอาเซยีนหรอื ASEAN GMP (ASEAN Good 

Manufacturing Practice: GMP) และการประเมนิความปลอดภยัของผลติภณัฑ์

เครื่องสำาอางที่ออกสู่ตลาด ซึ่งจากข้อมูลของสำานักงานควบคุมเครื่องสำาอางและ

วตัถอุนัตราย สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา พบวา่ ผูป้ระกอบการเครือ่ง

สำาอางในระดับโรงงานผลิตเครื่องสำาอางขนาดใหญ่และขนาดกลางของไทย มี

จำานวนเพยีง 132 ราย (ป ี2557) เทา่นัน้ ทีม่ศีกัยภาพไดร้บัมาตรฐานหลกัเกณฑท์ี่

ดใีนการผลติเครือ่งสำาอาง (Cosmetic GMP) จากจำานวนโรงงานผลติเครือ่งสำาอาง

ทั้งหมด 2,486 ราย (ปี 2555) ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ประกอบการระดับ SMEs ยังไม่มีสถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP 

เพือ่การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารเปดิเขตการคา้เสรอีาเซยีนในป ี2558 โดยจาก

ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ปัญหาที่สำาคัญของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ

ผู้ประกอบการเครื่องสำาอางขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้

• ผู้ประกอบการระดับ SMEs และ OTOP ขาดศักยภาพในการปรับปรุง

สถานที่ผลิตเครื่องสำาอาง ตามมาตรฐาน ASEAN GMP เพื่อรองรับการ

เปดิเขตการคา้เสรอีาเซยีน ทัง้ทางดา้นงบประมาณการลงทนุสถานทีแ่ละ

เครื่องจักรผลิต รวมถึงบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 

• ผู้ประกอบการขาดแคลนห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อ

การวิเคราะห์ทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบ

การ SME ไม่มีศักยภาพพอในการสร้างห้องทดสอบขึ้นมาด้วยตนเองได้ 

• ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อก่อให้เกิด

การยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการผลติของผลติภณัฑเ์ดมิ และการ

วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งขาด

การถ่ายทอดงานวิจัยจากภาครัฐสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ระดับ

อุตสาหกรรม  

• ขาดการเชื่อมโยงของธุรกิจเพื่อถ่ายทอดงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่   

ภาคการผลิต

ศูนย์นาโนเทค สวทช. ใช้เทคโนโลยีด้านนาโน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่

เครื่องสำาอางสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพิ่มมูลค่าการส่งออกนับหมื่นล้านบาท
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ยกระดับเครื่องสำาอางสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล

ศูนย์นาโนเทค ได้นำาความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ของสาร

สกัด เพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น และเพิ่ม

ความคงตัวของสารสำาคัญในผลิตภัณฑ์ สามารถพิสูจน์สรรพคุณตามที่กล่าวอ้าง

ไดจ้รงิและมคีวามปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค ซึง่ตวัอยา่งโครงการทีถ่า่ยทอดเทคโนโลยี

จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ 

1. โลชัน่น้ำามนัรำาขา้วนาโน ชว่ยบำารงุใหร้ากผมแขง็แรงชะลอการหลดุรว่ง 

เพิ่มมูลค่าแก่รำาข้าวลดการเหลือทิ้งในกระบวนการสีข้าว 

จากประเดน็ปญัหาดงักลา่วขา้งตน้นี ้จงึอาจสง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมเครือ่ง

สำาอางไทยสูญเสียความเป็นผู้นำาในการค้าระหว่างประเทศอาเซียนและสูญเสีย

ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนั้น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโน

เทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเล็งเห็น

ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง

ไทย จึงได้จัดทำาโครงการยกระดับ เพิ่มมูลค่าเครื่องสำาอางสมุนไพรไทยด้วย

นาโนเทคโนโลยีขึ้น 

2. แป้งหอมศรีจันทร์ทานาคา มีการพัฒนาสูตรตำารับพิเศษ ให้เนื้อแป้ง

ละเอยีดขึน้ เปยีกน้ำาไดง้า่ยขึน้และลา้งออกไดง้า่ยขึน้ ชว่ยลดความมนับน

ใบหน้า แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างตรงความต้องการ 

ปัจจุบัน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำาอางต้นแบบมาตรฐาน GMP และจัดหางบประมาณ

สำาหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการจัดตั้งโรงงานต้นแบบในระดับ Pilot Scale เพื่อ

ทดลองผลติแกผู่ป้ระกอบการภาคเอกชนกอ่นการลงทนุผลติในระดบัอตุสาหกรรม

จริง ซึ่งคาดว่าโรงงานผลิตเครื่องสำาอางต้นแบบมาตรฐาน GMP จะพร้อมให้

บริการประมาณเดือนมิถุนายน 2559 แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs 

และ OTOP ในรูปแบบ One-Stop Service ดังนี้

• ให้บริการผลิตอนุภาคนาโน เครื่องสำาอาง และเวชสำาอาง ในระดับ

ทดลองผลติกอ่นผลติระดบัอตุสาหกรรมจรงิ ตามมาตรฐาน ASEAN GMP

• บริการวิจัยและพัฒนา ให้คำาปรึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 

• ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตาม

มาตรฐาน ASEAN GMP เพื่อการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

• ต่อยอดงานวิจัยภาครัฐสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายฯ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2
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ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม

1. มลูคา่สง่ออกเครือ่งสำาอางไทย เพิม่ขึน้ 10% หรอืคดิเปน็เงนิ 21,200 ลา้นบาท จากการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

เครื่องสำาอางไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมขั้นสูงในตลาดโลก 

2. ลดการนำาเข้าวัตถุดิบสารสกัดสมุนไพรลง 10% คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท (มูลค่านำาเข้าประมาณปีละ 20,000 ล้านบาท)   

ดังนั้นจะสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรไทยมากขึ้นในอนาคต 

3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางไทย ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราจ้างงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางที่มี

มากกว่า 1 ล้านอัตรา

นี่จึงนับว่าเป็นโครงการที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งโครงการหนึ่งในการนำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของคนไทยมาใช้เพื่อ

การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ภาพแสดงแผนการดำาเนินงานโรงงานผลิตเครื่องสำาอางต้นแบบมาตรฐาน GMP

พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

• สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) จัดโปรแกรมฝึกอบรมประจำาเดือนพฤษภาคมแก่บุคคลทั่วไป ดังนี้

XLS015

ITM032

CTR002

CTR004

UML002

XLS016

NWA067

NWA046

PPT002

NWA077

JAV022

6-8 พ.ค. 58

8 พ.ค. 58

18-22 พ.ค. 58

18-22 พ.ค. 58

18-22 พ.ค. 58

18-22 พ.ค. 58

18-22 พ.ค. 58

25-26 พ.ค. 58

25-27 พ.ค. 58

25-27 พ.ค. 58

25-29 พ.ค. 58

Advanced Microsoft Excel 2010/2007 
Function and Database

IT Risk Management 2

Report and Query with Crystal Report 
Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ 
จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม
รายงานสำาหรับ

Advanced Crystal Report Using ASP.NET 
(VB.NET) for Web Application: การสร้าง
รายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดย
ใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงาน
สำาหรับ Web

Software Development with UML Design

Advanced Microsoft Excel 2010/2007 
Macro and VBA Programming

Network System Administration Techniques 
for IT Professionals: 
การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย

Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Pivot-
Table and PivotChart

Technique of Professional Presentation with 
Microsoft PowerPoint 2010/2007: เทคนิการ
นำาเสนอแบบมืออาชีพ (ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง)

TCP/IP Internetworking

JAVA Application & Applet Programming 
(J2SE) Level I - Basic Application 
Programming: การพัฒนาภาษา JAVA 
Application ที่ทำางานบน Client และ Web 
ระดับที่ 1 - การทำางาน

9,000

4,000

15,000

18,000

16,000

12,000

22,000

7,000

9,000

11,500

16,500
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

MBA011

PHP022

PHP023

NWA089

SEC006

MDB009

DOC004

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887 หรือ email :training@nstda.or.th4

25-29 พ.ค. 58

25-29 พ.ค. 58

25-29 พ.ค. 58

25-29 พ.ค. 58

25-29 พ.ค. 58

25-29 พ.ค. 58

25-29 พ.ค. 58

การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android

PHP for Web Application Development

PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, 
XML) Programming

Windows Server 2012 Administration

Ethical Hacking and Countermeasures

Intermediate Microsoft Access 2010/2007
Advanced Microsoft Excel 2010/2007 

Word Advanced Documents and Techniques 
(รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)

2,2000

17,500

20,500

17,500

21,000

9,000

6,500

• สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) 
ในฐานะผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมสัมมนาในงาน Subcon Thailand 2015 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ 
เทคโนโลยี ช่วยพัฒนาธุรกิจและการผลิตในอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 -16.00 น. 
ณ ห้อง MR222 ชั้น 2 ศูนย์แสดงนิทรรศการและสินค้าไบเทค บางนา
ลงทะเบียนสำารองที่นั่งวันนี้ ฟรี !!!!.. ไม่มีค่าใช้จ่าย
*** ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/Q3ohc8 หรือที่ email: marketing@decc.or.th
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ติดต่อ สอบถามโทร 02-564-6310-11ต่อ117 (คุณบริรักษ์) หรือ www.fb.com/decc.cae

• คลัสเตอร์นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
จัด “งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีและแสดงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ประจาปี 2558” 
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ฟรี !! 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0 2564 7200 ต่อ 5365, 5367 
email: techday2015@nstda.or.th

พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2
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ถ้�ทำ�อะไรเป็นคนแรกของประเทศได้ จงรีบทำ�

ดร.อดิสร เตือนตร�นนท์

ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติิ (NECTEC)

สัมภาษณ์พิเศษของจดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 2 จะพาผู้อ่านไป       

พูดคุยกับนักวิจัยผู้เป็นทั้งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงานองค์

ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นคนแรกในเมืองไทยที่ทำางานด้าน MEMS (ระบบ

เครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค), Lab on Chip และกราฟีน* โดยเฉพาะกราฟีนได้ร่วม

กับทีมงานสังเคราะห์ได้เป็นที่แรกๆ ในประเทศไทย และยังได้รับสิทธิบัตรระดับ

นานาชาติด้วย 

แขกพิเศษของเราท่านนี้เคยได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในปี 2547 

และผลงานวิจัยได้รับรางวัลอีกหลายรางวัล นอกจากนี้ ยังมีความชอบและความ

สามารถพิเศษในด้านการเขียน โดยมีผลงานทั้งงานเขียนทางวิชาการ ซึ่งได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและตำาราวิชาการระดับนานาชาติ และงานเขียนด้าน

วิทยาศาสตร์เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ชื่อดัง 

แม้โอกาสที่จะได้ชื่อเสียงและเงินทองมากมายมาอยู่แค่เอื้อมกับการได้ทำางานใน

ต่างประเทศ แต่ด้วยความสำานึกรักบ้านเกิดและคำาพูดของอาจารย์ที่ปรึกษาชาว

ต่างประเทศที่กล่าวว่า...”ถ้าคุณได้ทำาอะไรสักอย่างในประเทศของคุณเป็นคน

แรก ก็จงรีบทำาเถอะ” จึงทำาให้มีวันนี้ วันที่เราได้มาพูดคุยกับแขกพิเศษของเรา... 

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ณ ที่ทำางานในเมืองไทยค่ะ

พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2

*วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีสมบัตินำาความร้อน และนำาไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยม จนเป็นความหวังในอนาคตที่จะนำามาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ทำาเป็นจอทัชสกรีนที่มีความบางจนสามารถโค้งงอพับเก็บได้ 

เป็นเซ็นเชอร์ตรวจวัด เป็นโซลาร์เซลล์ เป็นต้น การศึกษาจนค้นพบกราฟีนของนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย อาจารย์และศิษย์คือ อังเดร ไกม์ (Andre Geim) และคอนสแตนติน โนโวเซลอฟ (Konstantin Novoselov) 

ได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ.2553

เรื่องโดย : งานสื่อสารภายในองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
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ถาม : ขอทราบถึงที่มาที่ได้ก้าวเข้ามาทำางานใน สวทช. ค่ะ

ตอบ : ชวีติการทำางานผมเริม่ตน้จากการเปน็นกัเรยีนทนุกระทรวงวทิยาศาสตร ์

โดยสอบได้ทุนสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้วเลือก

กลับมาใช้ทุนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัดเนคเทคเลย โดยได้ทุนด้านเลเซอร์     

ออปติก ส่วนก่อนหน้านี้เรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จบแล้วไปทำางาน

เป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่ที่โรงกลั่นน้ำามันเชลล์ที่ระยอง ทำางานได้ประมาณ 8 เดือน 

ก็สอบทุนไปเรียนต่อ

เนื่องจากผมชอบด้านเลเซอร์ จึงเลือกเรียนด้านนี้ที่ University of Colo-

rado สหรัฐอเมริกา ตอนเรียนปริญญาโท ก็เรียนเรื่องเลเซอร์ออปติก แล้วเกิดได้

เกรด A วิชาหนึ่งเพียงคนเดียวในชั้น อาจารย์ที่สอนเลยสนใจและชวนผมมาเป็น

ผู้ช่วยนักวิจัย พอตอนเรียนปริญญาเอกได้ Professor Victor M. Bright มาเป็น

ที่ปรึกษา ท่านเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี MEMS หรือ MicroElectroMechanical 

Systems ในอเมริกา ผมก็เลยหันมาศึกษาเทคโนโลยี MEMS และเรียนจบเป็น 

Ph.D.คนแรกของ Professor ท่านนี้ที่มหาวิทยาลัย และได้ช่วยท่านตั้งแล็บ MEMS 

ขึ้นใหม่ที่มหาวิทยาลัยด้วย

เมื่อมาทำางานที่เนคเทค ผู้ใหญ่ของ สวทช. ค่อนข้างให้อิสระในการ

ทำางาน ให้อิสระทางความคิด กับผม ตอนผมเข้ามาแรกๆ นั้นก็ต้องบรรยายให้

ความรู้เกี่ยวกับ MEMS แก่คนอื่น และได้ขออนุญาตตั้งแล็บ ทางผู้ใหญ่ก็เห็นชอบ 

จึงเกิดแล็บ MEMS (ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค) ได้ในที่สุด

ผมได้ทำาเรื่อง “ห้องปฏิบัติการบนชิป” หรือ Lab on Chip และต่อ

มาก็เป็น กราฟีน (Graphene) แล็บผมเป็นแล็บแรกของประเทศที่สังเคราะห์      

กราฟนีได ้ผมทำางานหลากหลายมากทัง้ดา้นนาโน ไบโอ และ Materials Science 

หลายคนบอกวา่มนัเหนือ่ยนะทีเ่ปลีย่นสาขาบอ่ยๆ แตผ่มม ีPassion ทีจ่ะทำาอะไร

ใหม่ๆ  และไมก่ลวัทีจ่ะทำาอะไรทีอ่ยูน่อกเหนอืจากความคุน้เคยของตวัเอง ผมชอบ

แนวทางของ MIT Media Lab ซึง่เปน็แลบ็ทีส่รา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ทีน่ีม่แีนวคดิวา่

ถ้าคุณระบุได้ว่าคุณมีสาขาอาชีพอะไร คุณก็ไม่ควรอยู่ที่ MIT Media Lab เพราะ

คนที่นี่ต้องมีหลากหลายความสามารถในตัวเอง

ล่าสุดนี้ผมสนใจอุตสาหกรรมใหม่ คือการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ จึงตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และ

อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์พันธ์ศักดิ์          

(ดร.พนัธศ์กัดิ ์ศริริชัตพงษ-์ผูอ้ำานวยการเนคเทคในขณะนัน้) และผูใ้หญใ่จดอียา่ง

อาจารย์ทวีศักดิ์ (ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล -ผู้อำานวยการ สวทช. ในปัจจุบัน) ก็

ให้เงินทุนมาทำากิจกรรม เป็นโครงการ President Initiatives หน้าที่ของศูนย์

ผมมี Passion ที่จะทำ�อะไรใหม่ๆ

และไม่กลัวที่จะทำ�อะไร
ที่อยู่นอกเหนือ

จ�กคว�มคุ้นเคยของตัวเอง

ก็คือทำาให้อุตสาหกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Electronics) เกิดขึ้น        

ให้ได้ในประเทศไทย
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กลยุทธ์ก�รวิจัยสำ�คัญม�ก

ห�กมีคนดี เครื่องมือดี

อ�วุธดี แต่ไม่มีกลยุทธ์

หรือว�งแผนไม่ดี ก็จะเป็น

กองทัพที่รบอย่�งไรก็แพ้

ถาม : ดร.อดิสร มีแนวคิดในเรื่องการทำางานอย่างไร

ตอบ : ผมทำางานได้หลากหลายสาขา ไม่รังเกียจที่จะทำางานร่วมกับคนอื่น 

เห็นว่าการทำางานร่วมกับคนอื่นที่มีหลากหลายสาขาวิชา ก็จะทำาให้งานเสร็จเร็ว

ขึ้น เวลามีศูนย์อื่นมาขอให้ช่วยทำาวิจัยด้วยก็ยินดี เลยเกิดการบุกเบิกการทำางาน

ระหว่างศูนย์ วันหนึ่งมีนักวิจัยจากไบโอเทค เดินมาขอความร่วมมือให้ช่วยทำา

เครื่องมือโดยใช้ Lab on Chip ก็ได้ทำางานที่ก่อให้เกิดเทคนิค LAMP ขึ้นมา ทำา

เครือ่งตรวจไวรสัในกุง้ ใชเ้ทคนคิวดัความขุน่ดว้ยแสง ตอนนัน้ สวทช.ยงัไมม่กีาร

ทำางานข้ามศูนย์ นี่จึงเป็นโครงการแรกๆ ที่มีการทำางานร่วมกัน และได้ผลงาน                                                                    

ครบทุกด้านเลยนะ ทั้งเปเปอร์ ต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยี License สิทธิบัตร 

และรางวัล 

หลังจากนั้นก็ได้ร่วมมือกันกับไบโอเทคอีกหลายเรื่อง เช่น เครื่อง DNA 

Hybridization Enhancer ล่าสุดก็ทำาเครื่องตรวจวัดเชื้อราที่ก่อให้เกิดอัลฟา

ท็อกซิน เรียกชื่อว่า AflaSense คือ ไบโอเทคทำาน้ำายาตรวจสอบ เนคเทคทำา  

เครื่องมืออ่านค่า งานวิจัยสามารถนำาไปใช้ได้จริง ซึ่งก็มีผลพลอยได้อีกหลาย

อย่างตามมา เช่น วารสารวิชาการ สิทธิบัตร ได้รับรางวัลในงาน Investor Day 

และรางวัลเหรียญทองจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ Seoul Inter-

national Invention Fair (SIIF 2013) และเหรียญรางวัลพิเศษจาก International 

Warsaw Invention Show ต่อมาได้ทุนวิจัยเพิ่มจาก สกว. เพื่อให้ผลิตในเชิง

พาณิชย์ และกำาลังจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทที่รออยู่อีกด้วย

สิ่งที่ผมอยากจะแชร์ก็คือ การตั้งแล็บหรือการสร้างงานวิจัย ก็เหมือนเรา

สร้างกองทัพ ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างที่สำาคัญคือ 

1. คน เปรียบเสมือนนักรบ เราสามารถเลือกคนมาเองได้ ให้มองหาคน

ที่มีทักษะหลากหลายมาอยู่ในทีม โดยมีทั้งวิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล เทคนิค เคมี 

ฟิสิกส์ พอลิเมอร์ 

2. เครือ่งมอืดีๆ  กเ็หมอืนอาวธุ อาวธุทีเ่รามคีอืครภุณัฑ ์ผมโชคดไีดด้แูล

ครุภัณฑ์ของทั้งศูนย์ด้วย ทำาให้เราทราบว่าจะหยิบอะไรจากไหนมาใช้ ทรัพยากร

อะไรอยูท่ีไ่หน ถา้เราเอาเครือ่งมอืทัง้หมดของ สวทช. มารวมกนั กจ็ะไดค้รภุณัฑ์

ที่ดีและมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้

3. กลยุทธ์ หรือการวางแผนให้กองทัพมีประสิทธิภาพ เปรียบเหมือน

การวางแผนวิจัยและเครือข่ายวิจัยที่ดี หากมีคนดี เครื่องมือดี อาวุธดี แต่ไม่มี

กลยุทธ์ หรือวางแผนไม่ดี ก็จะเป็นกองทัพที่รบอย่างไรก็แพ้ กลยุทธ์การวิจัยเป็น

สิ่งสำาคัญมาก ซึ่งต้องเกิดจากผู้นำาในการวิจัยเป็นสำาคัญนั่นคือ ขุนพลผู้เก่งกล้า 

หรือหัวหน้าห้องแล็บ

ถาม : ผลงานที่ประทับใจมีอะไรบ้างคะ

ตอบ : ผมมีหลายเรื่องในหลายช่วงของชีวิตครับ อย่างตอนผมเรียนใกล้จบ 

Ph.D. ทาง Bell Laboratories หรอืบรษิทั Lucent Technologies ซึง่เปน็หนว่ยงาน

ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ระดับโลกมากมาย เช่น ทรานซิสเตอร์ตัวแรกของ

โลก ทางบรษิทัไดเ้ชญิผมไปพดูใหน้กัวทิยาศาสตรจ์ำานวน 60 คน ทีเ่กง่มากๆ ฟงั 

ก็เป็นความประทับใจในชีวิตผม พูดเสร็จทาง Bell Lab ชวนผมให้เข้าทำางานด้วย 

และยนิดจีะใชท้นุแทนให ้แตท่าง กพ. เรยีกตวัผมกลบัเมอืงไทย และผมนกึถงึคำา

สอนของ Professor ของผมที่ว่า ถ้าทำาอะไรเป็นคนแรกของประเทศได้ จงรีบทำา 

ผมก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทย ปิดโอกาสในการทำางานที่ Bell Laboratories ไป
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งานที่เมืองไทย ผมเป็นคนแรกที่ทำางานด้าน MEMS, Lab on Chip 

และกราฟีน โดยเฉพาะกราฟีน ผมและทีมงานสังเคราะห์ได้เป็นที่แรกๆ ใน

ประเทศไทย และยังได้รับสิทธิบัตรระดับนานาชาติด้วย เราได้หมึกกราฟีนที่ใส

และนำาไฟฟ้าได้ดี สามารถจดสิทธิบัตร และ License ให้บริษัทเอกชน ซึ่งเป็น 

License แรกๆ ที่ได้เงินเป็นหลักหลายล้านบาท ผมแบ่งเงินให้ทุกคนในแล็บ 

น้องๆ ในแล็บก็แฮปปี้

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือผมเป็นคอลัมนิสต์ให้หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจด้วย เขียนมา 12 ปีแล้ว พอเขียนสัก 2-3 ปี เราก็รวมเล่มเป็นหนังสือได้  

ผมเห็นเด็กๆ ที่มาเรียนด้านนาโนบอกว่ามีแรงบันดาลใจจากหนังสือที่ผมเขียน   

ชื่อหนังสือ “นาโนเทคโนโลยี จิ๋วแต่แจ๋ว” มันเป็นความประทับใจอย่างหนึ่ง 

และอีกเล่มหนึ่งคือปีที่แล้วผมได้เป็น Editor เขียนตำารา Text Book 

เรื่อง Applications of Nanomaterials in Sensors and Diagnostics ที่ใช้ใน

มหาวิทยาลัยทั่วโลกให้กับสำานักพิมพ์ Springer ของเยอรมนี ซึ่งใช้เวลาเกือบ     

3 ปี ในการเขียน ดีใจครับเพราะหนังสือนี้ขายไปทั่วโลก

เรื่องของความเชี่ยวชาญด้านเซ็นเซอร์ ผมเป็นคนหนึ่งที่เขียนบทความ

เรื่องเซ็นเซอร์และได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทุกเล่มทั่ว

โลกที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่า 90 เรื่องแล้ว คาดว่าจะทำา       

Century Break คอืครบ 100 เรือ่งภายในปนีี ้และปจัจบุนัไดช้ว่ยงานเปน็ทีป่รกึษา

ใหก้บัสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงู (THAIST) สำานกังานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ  สวทน. ในเรื่อง   

การวางแผนยุทธศาสตร์เซ็นเซอร์ของประเทศ โดยคำาชักชวนของ ศ.ดร.วัลลภ   

สุระกำาพลธร ผู้อำานวยการ THAIST คนปัจจุบัน

ส่วนทางด้านรางวัล ผมได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ในปี 2547 

จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาก็ได้

รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม จาก วช. 

รางวัลผลการวิจัยดีเยี่ยมจาก สกว. เรื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร ซึ่ง  

ส่งผลถึงความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตผม นั่นก็คือในทุกๆ ปี สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดงาน 

NAC (งานประชุมวิชาการประจำาปีของ สวทช.) พระองค์ท่านรับสั่งว่ากลิ่นที่            

สวางคนิวาส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พัก

อาศัย เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางโรงงานต่างๆ และมีกองขยะของเทศบาลอยู่ไม่ไกล

อีก เนคเทคมีจมูกอิเล็กทรอนิกส์นี่ ช่วยไปแก้ปัญหาให้หน่อย เราก็เลยไปติดตั้ง

จมกูอเิลก็ทรอนกิสท์ีส่วางคนวิาส ทำาใหส้ามารถรูว้า่กลิน่มาจากทีไ่หน มาเวลาใด 

จึงแก้ปัญหาได้ถูกจุด พระองค์ท่านทรงพอพระทัย และรับสั่งให้ไปติดตั้งที่หลังวัง

สระปทุมด้วย เพราะมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกัน จมูกอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถบอก

ได้ว่ากลิ่นมาจากน้ำาขึ้นน้ำาลง และควันจากเรือหางยาว ทำาให้ควบคุมกลิ่นได้โดย

เฉพาะเวลาที่พระองค์ท่านรับแขก 

ทุกวันนี้ ดร.อดิสร ยังคงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้กับงาน

วิจัย งานในหน้าที่ และงานเขียนอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นบุคลากรที่เป็นกำาลัง

สำาคัญของประเทศชาติ และเชื่อว่าคงจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ เยาวชน

ได้ไม่น้อยที่จะเดินรอยตามในการเป็นนักวิจัยที่ดีและนำาแง่คิดในการทำางานไป

ปรับใช้ได้
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