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สารจากผู้อำ นวยการ

 	 	 	 	 	 	 ในยุคของการค้าเสรีแบบไร้พรมแดน	 การวิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตนับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ท่ีจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
อันจะน�าไปสู่การได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน	 แต่ด้วยความ

เสยีเปรยีบในดา้นตน้ทุนแรงงานและดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
ซ่ึงมีอยู่จ�ากัด	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
จะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม	 จากการใช้
แรงงานมาสู่การใช้ความรู้	 ซ่ึงมีรากฐานมาจากการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี

			ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ	หรือ	สวทช.	ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ																								

ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ มีบทบาทผลักดัน ให้ประ เทศไทยแข็ งแกร่ ง 

และเจริญรุง่เรอืงบนเวทเีศรษฐกจิระดับโลก	โดยการส่งเสรมิ
ให้มีการน�างานวิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาช่ วย เพิ่ มขีดความสามารถและ 

ขบัเคลือ่นภาคการเกษตร	ภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร																																																																																																																																
ให้สามารถด�าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ซ่ึงที่ผ่านมา																																																																																																	
สวทช.	ได้ด�าเนินการสนับสนุนการวิจัย	พัฒนา	และช่วยแก้ปัญหา																																																																																

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

(Solution	 Provider)	 ให้กับผู้ประกอบการใน 
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	 โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลาง 
และขนาดย่อม	 (SME)	 ผ่านบริการต่างๆ	 มากมาย																																																																																																																		
ภายใต้การด�าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง																																																																													
4	ศนูย	์ไดแ้ก	่ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ
แห่งชาติ	 (ไบโอเทค)	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
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แห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 และ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (นาโนเทค)	 โดยมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี	 (ทีเอ็มซี)	 
ท�าหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชนในการน�างานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ	 ไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ 
และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร	 พร้อมด้้วยกลไกสนับสนุนทางการเงินและให้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
	 หนังสือรวบรวมผลงานความร่วมมือเด่นระหว่าง	 สวทช.	 และภาคเอกชน	 เล่มนี้																																																						
จัดท�าข้ึนภายใต้แนวคิด	 “The Power of R&D: พลังงานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจไทย 
ก้าวไกล ย่ังยืน”	 เพื่อรวบรวมบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารธุรกิจใน	 10	 กลุ่มอุตสาหกรรม	
จ�านวน	 33	 บริษัท	 ที่เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา	 
และมีการรับบริการกลไกสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆ	ของ	สวทช.	ซึ่งประกอบด้วย																															 
ภาคเอกชนทั้ งบริษัทขนาดใหญ่	 บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	 รวมถึง 
เป็นแบบอย่างของการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม
	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เปน็แรงบันดาลใจใหก้บัภาคธรุกจิไทยในการกา้วเขา้สูก่ารท�าธรุกจิ
บนพื้นฐานของ	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนา 
อันจะส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ	 และสามารถ 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน	และสร้างความตระหนักถึงกลไกสนับสนุนต่างๆ	ของ	สวทช.
	 ผมได้มอบนโยบายให้	 สวทช.	 เป็นองค์กรเปิด	 และบุคลากรทุกคนใน	 สวทช.	 ต้อง
มุ่งท�างานเพื่อชาติ	 สวทช.	 ขอประกาศความพร้อมในการให้บริการ	 และการมีบทบาท 
ในการช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจ	 และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
ผู้ประกอบการไทย	 ให้ยืนหยัดในเวทีการค้าเสรีได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน	 สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของ	สวทช.	ที่ตั้งไว้ว่า
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“ สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ”



พลังงานวิจัยขับเคลื่อนธุรกิจไทย 

ก้าวไกล ยั่งยืน

	 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี	 (Technology	Management	
Center:	 ทีเอ็มซี)	 เป็นหน่วยงานภายใต้	 สวทช.	 ท่ีมีภารกิจหลัก 
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยี	 เริ่มตั้งแต่	 การก�าหนดโจทย์วิจัย																																																			
บริหารงานวิจัย	 ถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และน�าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	รวมถึงมีกลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ส�าหรับภาคเอกชน	ทั้งด้านการเงิน	 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และด้าน 
การพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของทีเอ็มซี	มีกรณีตัวอย่างความส�าเร็จ
ของความร่วมมืออยู่เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งส่วนหนึ่งได้รวบรวมไว้ใน
บทสัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ส่วนหลัก	ได้แก่
	 1.	 NSTDA	 Technology 	 Champ ions 	 fo r	 
Commercialization:	 รวบรวมตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของ
ภาคเอกชนจ�านวน	 8	 บริ ษัท	 ท่ีมีความร่วมมือด้านการ 
วิจัยและพัฒนา	 หรือน�าผลงานวิจัยของ	 4	 ศูนย์วิ จัย 
แห่งชาติของ	 สวทช.	 ไปต่อยอดท�าให้ เ กิดผลิตภัณฑ์  
หรือบริการใหม่	 ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเดิมหรือ 
แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเดิมได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
และผู้อ�านวยการ	ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
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	 2.	 NSTDA	 Services	 Customization	 for	 Commercialization:	 รวบรวม
ตั วอย่ า งบทสัมภาษณ์ของภาคเอกชนจ� านวน	 25	 บริษัท 	 ที่ เข้ ารับบริการและ 
กลไกสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของ	 สวทช.	 ภายใต้การด�าเนินงานของทีเอ็มซี	 อาทิเช่น	 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี	การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์	
กลไกทางการเงินและทางภาษีเพื่องานวิจัยและพัฒนา	 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี	 และการบ่มเพาะ 
ธุรกิจเทคโนโลยี	เป็นต้น	รวมถึงการใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ
	 การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)	 นั้น 
ถือเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีนอกจากจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับผู้ประกอบการแล้ว	 ยังเป็นหนทางแห่งการสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ของประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม	 หรือ	 SME																													
ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส�าคัญที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 และทีเอ็มซี	 ก็มี 
ความมุ่งมั่นที่จะเป็นแรงสนับสนุนภาคเอกชนไทย	เพื่อให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้านการเงิน
-  บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
-  บริการรับรองโครงการวิจัยเพื่อยกเว้น 
   ภาษี 300%
-  เงินร่วมลงทุน
-  กองทุนเพื่อพัฒนา STI

ด้านเทคโนโลยี
-  บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
-  บริการวิเคราะห์ทดสอบ
-  บริการรับจ้างวิจัยและร่วมวิจัย ฯลฯ

ด้านกำาลังคน
-  บริการฝึกอบรมและพัฒนากำ ลังคน
-  บริการฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
-  บริการพื้นที่เช่าเพื่อทำ งานวิจัย
-  บริการศูนย์ประชุมอุทยาน     
   วิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
-  บ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี
-  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
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Biotechnology 
R&D @ NSTDA
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
		 ศูนยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต	ิหรอื	ไบโอเทค																																																
เป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติ	1	ใน	4	ศูนย์	ที่มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	
ทั้งในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนา	 และการสร้างความตระหนัก
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม	 โดยมีนโยบายมุ่งสนับสนุนและผลักดัน 
ให้มีการนำาองค์ความรู้ต่างๆ	 ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์
ใช้ในระดับอุตสาหกรรม	 เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ 
ภาคอุตสาหกรรมไทย	 ในสาขาอาหารและเกษตร	 ยาและเวชภัณฑ์	 และ 
ส่ิ งแวดล้อม	 โดยมีกิจกรรมพัฒนาธุ ร กิจ เทคโนโลยีชี วภาพท่ีมี  
ความหลากหลาย	และยดืหยุน่เพือ่รองรบักับความตอ้งการของภาคเอกชน 
โดยมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย	 ซ่ึงจัดตั้งอยู่ 	 ณ	 อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยและหน่วยปฏิบัติการร่วมท่ีตั้งในมหาวิทยาลัยหรือหน่วย
งานของรัฐในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทางทั่วประเทศ																																																																																																																										
กว่า	20	หน่วยปฏิบัติการวิจัย 
		 ไบโอเทคดำาเนินการวิจัยทั้ งการพัฒนาขีดความสามารถ 
ดา้นเทคโนโลยฐีาน	ไดแ้ก	่เทคโนโลยจีโีนมกิส	์โปรตโีอมกิส์	เมตะโบโลมกิส์	
ไมโครอะเรย	์ชวีสารสนเทศ	เทคโนโลยกีารออกแบบการแสดงออกของยนี	
เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเซลล	์เทคโนโลยกีารถา่ยยนี	ตลอดจนการทำาวจิยั
เชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ	ดังนี้
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สนใจติดต่อ:
 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 113	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
	 ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
	 โทรศัพท์	0	2564	6700	ต่อ	3301-3306	โทรสาร	0	2564	6701
	 เว็บไซต์	http://www.biotec.or.th

ด้านอาหารและการเกษตร
มุง่เนน้การใช้เทคโนโลยชีีวภาพเพือ่เพิม่ผลผลติและเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม	 โดยให้ความสำาคัญกับพืช	 สัตว์	 และ	

อุตสาหกรรมท่ีมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 ข้าว	 มันสำาปะหลัง	 ยางพารา 
ปาล์มน้ำ�มัน	กุ้ง	ฯลฯ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับชีววิทยาโมเลกุลโดย
เน้นเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติช้ำ�ที่สำาคัญและเป็น

ปัญหาของประเทศ	เช่น	มาลาเรีย	ไข้เลือดออก	วัณโรค	ไข้หวัดใหญ่	และไข้หวัดนก	
ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรค	พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค	นอกจากนั้นยัง
มีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพื่อการทำานาย	ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง
ที่มีปัจจัยทางพันธุกรรม	เช่น	โรคธาลัสซีเมีย	เป็นต้น

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการบำาบัดและฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม	
และผลิตพลังงานทดแทน

ด้านทรัพยากรชีวภาพ
มุ่งเน้นงานวิจัยทรัพยากรจุลินทรีย์แบบเชื่อมโยงและครบวงจร 
ตัง้แตก่ารเกบ็ตวัอยา่ง	การจำาแนกและแยกชนดิใหบ้ริสทุธิ	์การจัดเกบ็ 

การพฒันากระบวนการเลีย้งและเพิม่ความสามารถและประสิทธภิาพของจลิุนทรยี์
ในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	 เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์	 ในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
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จุลินทรีย์	(Microorganism)
ไบโอเทค	ได้ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ	เพื่อดำาเนินงานวิจัยอย่างครบวงจร	ตั้งแต่การค้นหาทรัพยากร
ชีวภาพ	เทคโนโลยีการคัดแยกและการจัดจำาแนกอนุกรมวิธาน	เทคโนโลยี
การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์	เทคโนโลยี
การค้นหายีนจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยเทคนิคเมตาจีโนมทำาให้สามารถ

ค้นหายีนจากธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเฉพาะตัว	เช่น	บ่อน ้ำ�พุร้อน	และลำาไส้
ปลวก		เทคโนโลยีการสังเคราะห์สารและดัดแปรโมเลกุลทางเคมีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์	รวมทั้งเทคโนโลยีการขยายขนาดการ
ผลิต	โดยมีเป้าหมายเพื่อการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิด

ใหม่ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาเป็น	
ยา	เอนไซม์	สารมูลค่าสูง	หรือสารชีวภัณฑ์ปราบ

แมลงศัตรูพืช	เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ

ตัวอย่างเทคโนโลยีเด่นของไบโอเทค 
เทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
ได้แก่ จุลินทรีย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.	 สารชีวภัณฑ์จากราแมลง	 ท่ีมีความจำาเพาะต่อกลุ่มแมลงศัตรูพืช	 สามารถ 
ใช้เป็นสารชีวินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช	 ซึ่งจะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้

ยาฆ่าแมลงท่ีเป็นอันตราย	 และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 
โดยไบโอเทคได้ค้นพบเช้ือ	Beauveria	bassiana	ท่ีมีศักยภาพในการควบคุม
เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยแป้ง	และเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ตาล		เป็นต้น	

2.	 สูตรเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์	 ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	 เช่น	 
หัวเชื้อสำาหรับการผลิตแหนมซ่ึงจะทำาให้อาหารมีคุณภาพสม ่ำ�เสมอและ
ปลอดภัยกับผู้บริโภค	 หรือประยุกต์การใช้เอนไซม์เพื่อลดระยะเวลาในการ 
หมักน้ำ�ปลา	เป็นต้น

3.	อาหารเสรมิชวีภาพจากจุลนิทรย์ี	สำาหรบัเติมในอาหารสตัว	์ซึง่มจีลุนิทรยี์
หลายชนิดใน	 Biotec	 Culture	 Collection	 ที่มีคุณสมบัติในการผลิต 
สารสำาคัญซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารเสริมของสัตว์ได้

5.	 เอนไซม์จากจุลินทรีย์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมผ้า	 และการใช้
เอนไซม์ที่ได้จากเทคนิคเมตาจีโนมในอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษเพื่อลด
การใช้สารเคมี

4.	 สายพันธุ์จุลินทรีย์	ที่มีความสามารถในการย่อยสลายคราบน้ำ�มัน	 ซึ่ง
มีการผ่านการทดสอบประสิทธิภาพท้ังในระดับห้องปฏิบัติการและระดับ
ภาคสนาม

	 นอกจากน้ี	ไบโอเทคยังมีการจัดต้ัง	“ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย”	(Thailand	Bioresource	
Research	 Center	 หรือ	 TBRC)	 เพ่ือให้บริการแก่	 อาจารย์	 นักวิจัย	 หรือภาคเอกชนต่างๆ 
ท่ีประสงค์จะนำา	จุลินทรีย์ไปใช้ท้ังเพ่ือวิจัยพัฒนา	และต่อยอดเพ่ือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	
ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับธนาคารจุลินทรีย์ระดับโลก	 โดยในปัจจุบันมีภาคเอกชนหลายๆ 
บริษัทท่ีมีความร่วมมือกับไบโอเทค	 สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม 
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้

ความสำ คัญและประโยชน์ของจุลินทรีย์

จุลินทรีย์...ส่ิงมีชีวิตเล็กๆท่ีแม้ตาเปล่ายังมองไม่เห็น	แต่สร้างนวัตกรรมท่ีย่ิงใหญ่ได้
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 หรือ	 เอ็มเทค	 มุ่งพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดตุา่งๆ	โดยมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ	 มีการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และความชำานาญทางด้าน 
วัสดุศาสตร์	 เทคโนโลยีวัสดุ	 และองค์ความรู้อ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้เกิดผลกระทบ 
เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและสังคม	 สิ่งแวดล้อมและประชาชน	
นอกจากนี	้เอม็เทค	ยงัเปน็ศนูยก์ลางทางวชิาการทางดา้นเทคโนโลยโีลหะและวสัด	ุ
ทั้งในส่วนของข้อมูลข่าวสาร	ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ	โดยทำาหน้าที่ประสาน
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของศูนย์ฯ	 และนักวิจัยจาก 
หนว่ยงานภายนอกตลอดจนผูใ้ชเ้ทคโนโลยใีนกลุม่ของภาคอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง	
อีกทั้งมีการให้บริการทางวิชาการ	 รวมท้ังการจัดฝึกอบรมการวิเคราะห์ทดสอบ 
และการแก้ปัญหาทางภาคการผลิต	

 ปัจจุบัน	 เอ็มเทค	 มีหน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุที่ตั้งขึ้น 
จำานวน	7	หน่วยวิจัย	พร้อมด้วย	2	หน่วยเฉพาะทาง	และอีก	1	หน่วยวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ	

Metal and Materials  
R&D @ NSTDA
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
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แผนงานวิจัยมุ่งเป้าของเอ็มเทค จำ นวน 8 แผนงานวิจัยได้แก่

1
2

4

การผลิตยางธรรมชาติ	และผลิตภัณฑ์ยาง “สีเขียว”

เป้าหมาย:	 เพื่อช่วยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ 
และผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ใ ห้มีประสิทธิภาพ	 และพัฒนา 
กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องของประเทศให้ปลอดภัยส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

เป้าหมาย:	 เพื่อใช้ศาสตร์ด้านรีโอโลยี	 (การไหลของวัสดุ)	ช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน	 และ
อาหารพร้อมรับประทานสำาหรับผู้สูงอายุ	 ด้วยการปรับโครงสร้างของ
อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการและเปน็ประโยชนต์อ่คณุภาพชวีติ
โดยรวมมากขึ้น

เป้าหมาย:	 เพื่อผลิตวัสดุทดแทนกระดูกสำาหรับการรักษาและ 
เสรมิสรา้งกระดกูในรปูแบบตา่งๆทีห่ลากหลายขึน้ในประเทศ	สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาของแพทย์	 และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน
ระยะยาวได้

เป้าหมาย:	เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และระบบการออกกำาลังกาย	และฟื้นฟู
ที่เหมาะสมในระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ

การพัฒนาคุณภาพอาหารไทย	โดยใช้ศาสตร์ด้านรีโอโลยี

การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำาหรับการรักษาและสร้างเสริมกระดูก

การพัฒนาอุปกรณ์และระบบการออกกำาลังกายและฟ้ืนฟูสำาหรับผู้สูงอายุ

3
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สนใจติดต่อ:
 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติิ
	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 114	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
	 ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
	 โทรศัพท์	0	2564	6500	ต่อ	4785-4789	โทรสาร	0	2564	6504
	 เว็บไซต์	http://www.mtec.or.th

แผนงานวิจัยมุ่งเป้าของเอ็มเทค จำ นวน 8 แผนงานวิจัย (ต่อ)

เปา้หมาย:	เพือ่การใชง้านผลติสนิค้าตา่งๆ	ท่ีตอ้งการใชว้สัด	ุน้ำ�หนักเบา	
เพือ่เพ่ิมสมบตับิางอยา่งของผลติภณัฑโ์ดยยงัคงรกัษาคณุภาพมาตรฐาน
เอาไว้ในภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย:	 เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยยกระดับงานด้านวิศวกรรม 
ของภาคอตุสาหกรรมดว้ยการใช้ข้อมลูการคำานวนและสร้างแบบจำาลอง
เชิงโครงสร้างต่างๆ	 ของงานวิศวกรรมด้วยผลงานของนักวิจัยไทย	 
ใหม้กีารใชง้านไดจ้รงิในระดบัมาตรฐานสากลสามารถลดภาระค่าใชจ้า่ย 
ชุดซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ

เป้าหมาย:	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการกักเก็บพลังงาน	 เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้งานด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพและลด
มลภาวะในระยะยาว

เป้าหมาย:	 เพื่อพัฒนา	 ทั้งเทคนิคการตรวจสอบ	 ความเชี่ยวชาญ 
ด้านการวิเคราะห์	 เพื่อประเมินและป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วน
โลหะและอปุกรณ์สำาหรบัอตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องในระยะยาว

การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะน้ำ�หนักเบา

การประดิษฐ์และพัฒนาชุดซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการออกแบบและ
วิเคราะห์งานทางวิศวกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าเคมีเพื่อระบบการกักเก็บพลังงาน

การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วน
ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

5
6
7
8
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ตัวอย่างเทคโนโลยีเด่นของเอ็มเทค

วัสดุเฉพาะทาง (Functional Materials)

วัสดุก็คือสิ่งของต่างๆ	 ที่อยู่รอบตัวเรานั่นเอง	 เราอาจแบ่งประเภทของวัสดุรอบตัวเรา 
ออกได้เป็น	พอลิเมอร์	เซรามิก	โลหะ	และวัสดุผสม	กลุ่มพอลิเมอร์	ได้แก่	พลาสติก	ยาง	สารเคลือบผิว	 
และส่ิงทอ	 วัสดุเหล่านี้เป็นสารอินทรีย์	 ถ้าพิจารณาจากโครงสร้างก็คือวัสดุที่มีโครงสร้างพื้นฐานหลัก 
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	 คุณสมบัติหลักคือ	น้ำ�หนักเบา	 ทนต่อแรงดึง	 ไม่นำาไฟฟ้า	 ส่วนกลุ่ม 
เซรามิกจะเป็นสารอนินทรีย์	เช่นหิน	ดิน	ทราย	แร่ต่างๆ	คุณสมบัติคือ	ทนอุณหภูมิสูง	ทนการกัดกร่อน	 
ทนการขัดสี	 และกลุ่มโลหะเป็นสารอนินทรีย์เช่นกัน	 มี	 2	 ประเภทคือ	 โลหะที่เป็นเหล็ก	 และโลหะ 
ที่ไม่ใช่เหล็ก	มีคุณสมบัตินำาไฟฟ้าและความร้อนดีมาก	ส่วนวัสดุผสมนั้นคือการผสมวัสดุตั้งแต่	2	ชนิด																															
ขึ้นไป	 วัสดุผสมส่วนใหญ่ยังประกอบด้วยสารเติมแต่ง	 วัสดุเสริมแรง	 หรือสารเชื่อมประสาน	 
โดยส่วนใหญ่	วัสดุผสมจะถูกออกแบบให้รวมลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติที่ดีที่สุดของวัสดุแต่ละชนิด 
ที่เป็นองค์ประกอบเข้าด้วยกัน

 การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมต้องคำานึงถึงคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ	 ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของงานแต่ละประเภท	คุณสมบัติสำาคัญที่ใช้พิจารณาเลือกวัสดุอาจแบ่งออกได้เป็น	

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	และเกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ	จึงเกดิการศกึษาวจิยัและพฒันาคณุสมบตั	ิ	โครงสรา้ง	กระบวนการผลติ	และการออกแบบของวสัดุ
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน	โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง 
ทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นเทคโนโลยโีลหะและวสัด	ุโดยใหบ้รกิารดา้นการฝกึอบรม	การวจิยัและพฒันา	
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ	และให้บริการด้านวิชาการ	เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

 ตวัอยา่งความกา้วหนา้ทางวสัดซุึง่หลายทา่นอาจเคยไดย้นิคำาวา่	วสัดุฉลาด	(smart	materials)	
เช่น	 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถยืดอายุผักและผลไม้	 หรือการพัฒนาด้านวัสดุการแพทย์ 
เพื่อใช้รักษาแผลไฟไหม้	น้ำ�ร้อนลวก	เป็นต้น

 

2.	คุณสมบัติทางกายภาพ	
เป็นลักษณะภายนอกท่ีสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือ
โดยใช้เคร่ืองมือวัดได้	เช่น	สี	ความหนาแน่น	จุดหลอมเหลว	

เป็นต้น

3.	คุณสมบัติเชิงกล	 
เป็นสมบัติของวัสดุเมื่อถูกกระทำาด้วยแรง	เช่น	ความสามารถ

ในการยืดหดตัว	ความแข็ง	เป็นต้น

1.	คุณสมบัติทางเคมี
จะบอกถึงโครงสร้างและองค์ประกอบธาตุที่เกิดเป็นวัสดุนั้น
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Electronics and  
Computer Technology  
R&D @ NSTDA
งานวิจัยพัฒนา 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 หรือ	 เนคเทค 
มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	 โดยสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ	 พร้อมทั้ง 
ดำาเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี	 การพัฒนาบุคลากร	 และการเสริมสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน	 เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้ทั้ ง ในภาครัฐและเอกชน	 โดยในปัจจุบันมีหน่วยวิ จัยและพัฒนา 
จำานวน	8	หน่วย	 คือ	หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ	หน่วยวิจัยสารสนเทศการส่ือสาร 
และการคำานวณ	หน่วยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์	หน่วยวิจัย
เทคโนโลยไีรส้าย	ขอ้มูล	ความมัน่คงและนวตักรรมอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่อนรุกัษพ์ลังงาน
และส่ิงแวดล้อม	 หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง	 หน่วยวิจัย 
อุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ	 หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม	 ศูนย์เทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	 โดยหน่วยวิจัยและพัฒนาทั้ง	 8	 หน่วย	 ประกอบด้วย 
ห้องปฏิบัติการวิจัยจำานวน	 31	 ห้องปฏิบัติการ	 นอกจากน้ียังมีหน่วยพัฒนาและ
ให้บริการคือ	 	 สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ	 งานรับรองคุณภาพ
บรภิณัฑอิ์เลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์	ศนูยน์วตักรรมการพมิพ์อเิลก็ทรอนกิส์และ
อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
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7 กลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ของประเทศ
	 เนคเทคได้กำาหนดแผนการดำาเนินงานด้านงานวิจัยและพัฒนา	 เพื่อตอบสนองต่อโจทย์ของ

ประเทศและคลัสเตอร์	 สวทช.	 รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อผลักดันผลงานการวิจัยและพัฒนาไปสู่

การใชป้ระโยชนท์ีไ่มจ่ำากดัเฉพาะในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร	์ไมโครชปิ	และอเิลก็ทรอนกิส	์โดยม	ี7	กลุม่

เป้าหมาย	คือ

สนใจติดต่อ:
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
112	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	0	2564	6900	ต่อ	2346-2351,	2382,	2399	โทรสาร	0	2564	6901-3
เว็บไซต์	http://www.nectec.or.th

กลุ่มการเกษตรและอาหาร	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยมุ่งเน้นด้านระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของภาคการเกษตร	 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร	
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของภาคอุตสาหกรรมการผลิตสู่การใช้เทคโนโลยีข้ันสูง	มุ่งรักษาฐาน
อุตสาหกรรมเดิมและมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตที่สร้างรายได้ใหม่

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ	 	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม 
การบริการรูปแบบใหม่ 	 บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอำานวยความสะดวก 
ในภาคอุตสาหกรรมบริการ

กลุ่มทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านระบบควบคุม 
การใช้พลังงาน	ระบบการจัดเก็บพลังงาน	และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	เพ่ือลดการใช้พลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ	และศักยภาพการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มชุมชน	 ชนบทและผู้ด้อยโอกาส	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านระบบและ
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึง 
แหล่งความรู้เทคโนโลยี	นวัตกรรมข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม	รวมท้ังพัฒนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทำางานร่วมกับโซล่าร์เซลล์	 เพื่อลดต้นทุน	 มีความทนทาน	 ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานในชุมชนห่างไกล

กลุ่มสุขภาพและการแพทย์	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านระบบบูรณาการข้อมูล 
เพือ่บรกิารสาธารณสขุทีม่คีณุภาพอยา่งเทา่เทยีม	และการเพ่ิมประสทิธภิาพอปุกรณท์างการ
แพทย์	เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลุ่มความม่ันคง	 มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านระบบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ	 รวมทั้งความปลอดภัยของการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในสังคมออนไลน์	(Cybersecurity)
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ตัวอย่างเทคโนโลยีเด่นของเนคเทค

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
(Natural Language Processing)

	 ภาษาคอมพิวเตอร์	 คือ	 ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการทำาให้คอมพิวเตอร์ 
เข้าใจภาษามนุษย์	 หรือเรียกอีกอย่างว่า	 “การประมวลผลภาษาธรรมชาติ” 
(Natural	Language	Processing:	NLP)	ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับศาสตร์หลายๆ	แขนง
ได้แก่	 คอมพิวเตอร์	 จิตวิทยา	 วิศวกรไฟฟ้า	 และสถิติ	 โดยที่ทางคอมพิวเตอร์ 
จะเน้นการศึกษาในเร่ืองของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ	 เร่ืองของการแทนรูป
ความรู้	 และเร่ืองของเทคนิคต่างๆ	ของการแจงส่วนประโยค	 เป็นต้น	การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติเป็นระบบที่จะช่วยทำาให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาธรรมชาติ 
ของมนุษย์	 เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและแปลงคำาส่ังที่เป็นภาษา
ในชีวิตประจำาวันเป็นรูปแบบความรู้ที่คอมพิวเตอร์สามารถนำาไปใช้งานได้	 เช่น	 
เคร่ืองคิดเลขพูดได้	(Talking	Calculator)	โปรแกรมเรียงลำาดับคำาไทย	โปรแกรมตัดคำา 
ภาษาไทย	โปรแกรมการสืบค้นคำาไทย	โปรแกรมการสืบค้นคำาไทยตามเสียงอ่าน	เป็นต้น
	 ประโยชน์ท่ีได้จากการทำาให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์
ด้วยภาษามนุษย์เองน้ันส่งผลให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างสะดวก 
มากยิ่งขึ้น	 โดยคอมพิวเตอร์จะเข้ามาช่วยในงานด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับภาษา 
ได้มากขึ้น	 เช่น	 เป็นเครื่องแปลภาษามนุษย์จากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหนึ่ง 
(Machine	Translation)	การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารต่างๆ	รวมไปถึงช่วยสรุป
ประเด็นและสาระสำาคัญที่ปรากฏในเอกสารนั้นๆ	เป็นต้น
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ทิศทางการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และตัวอย่างเทคโนโลยีเด่น       



	 ในปจัจบุนัแนวโนม้การวจิยัดา้นการประมวลผลภาษาธรรมชาตใิชเ้ทคนคิ
ที่เรียกว่าการเรียนรู้ด้วยเครื่อง	หรือ	Machine	 learning	ซึ่งจะต้องเรียนรู้ข้อมูล
ภาษาจากข้อมูลจริง	หรือที่เรียกว่าคลังข้อความ	โดยมีการจัดเตรียมคลังข้อความ
แบบต่างๆ	 ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละเร่ือง	 การจัดสร้างคลังข้อความท่ีมี
การกำากับข้อมูลไว้แล้วนั้น	 เป็นงานที่ใช้ท้ังทรัพยากร	 เวลา	 และบุคลากร	 ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาและการนำาไปประยุกต์ใช้งานจริง 
ในภาคสังคมและอุตสาหกรรมมากข้ึน	 เนคเทคจึงได้จัดทำาสร้างคลังข้อมูล 
เพ่ือการวจิยัและพฒันาขึน้	โดยมุง่เป้าหมายใหก้ลุม่อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร	์สถาบนั
การศึกษา	บริษัทเอกชน	และหน่วยงานพันธมิตรวิจัย	นำาข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาของ
เนคเทคทีผ่า่นมา	ไปตอ่ยอดเพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์า่งๆ	ช่วยลดต้นทนุการวจิยัพฒันา
ให้กับองค์กรต่างๆ	 อีกท้ังยังมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่เริ่มต้นจากการประยุกต์ 
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านดังกล่าวอีกหลายๆ	ผลงาน	อาทิ	TVIS	ระบบรายงาน
สภาพจราจรและเหตุการณ์รอบตัวด้วยเสียงพูด	 VAJA	 ซอฟต์แวร์สังเคราะห์ 
เสียงพูดภาษาไทย	 หรือ	 S-Sense	 ระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป
หรือกลุ่มลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย	 เป็นต้น	 ซึ่งได้มีภาคเอกชนการนำาไปต่อยอด 
ออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
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Nano-Technology
R&D @NSTDA
การวิจัยพัฒนา
ด้านนาโนเทคโนโลยี
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 หรือ	 นาโนเทค	 มุ่งพัฒนางานวิจัยและ 
พัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี	 ท้ังในส่วนของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาศักยภาพและกำาลังคนด้านนาโนเทคโนโลยี	 การเผยแพร่และถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านนาโนเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจและประชาชน	อีกทั้งกำาหนด 
ทิศทางงานวิจัย	 การผลักดันนโยบายและกลยุทธ์ด้านนาโนศาสตร์และ 
นาโนเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นรูปธรรมและย่ังยืน	โดยในปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการ
ด้านนาโนเทคโนโลยีเฉพาะทางต่างๆ	จำานวน	14	ห้องปฏิบัติการ

	 การดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีเป็นภารกิจสำาคัญ 
ของนาโนเทค	 โดยทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย	(พ.ศ.	2555	-	2564)	คือ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
โดยดำาเนินตามกรอบแผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 โดยสอดคล้องและ 
อยูภ่ายใตแ้ผนกลยทุธข์อง	สวทช.	ซึง่นาโนเทค	มงีานวจัิยมุง่เปา้	(Flagship	Program)	
10	โครงการ	ดังนี้
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Future Energy
เป้าหมาย:		เพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ

Mosquito Control
เป้าหมาย:		คนไทยเป็นโรคจากยุงลดลงร้อยละ	25

Clean Water
เป้าหมาย:	เปลี่ยนน้ำ�สกปรกท่ีปนเป้ือนเป็นน้ำ�ดื่มสะอาดที่ปลอดภัย	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
น้ำ�สะอาด	แม้ในยามเกิดภัยพิบัติ

Silk Thai Treasure
เป้าหมาย:	 สร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำ�กาวไหมไทย	 ลดการทิ้งน้ำ�กาวไหมได้	 30,000	 ลิตรภายใน 
ปี	 2559	 (คิดเป็น	 10	 เปอร์เซ็นต์จากยอดน้ำ�กาวไหมเหลือทิ้งของประเทศ	 300,000	 กิโลกรัม 
ต่อปีของกรมหม่อนไหม)

Clean Air
เป้าหมาย:		เฝ้าระวัง	เตือนภัยและพัฒนาคุณภาพอากาศเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนไทย

Nano Textile
เป้าหมาย:	 สร้างรายได้ให้กับสิ่งทอพื้นบ้าน	 (สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิ่งทอ)	 เพิ่มมูลค่าสิ่งทอไทย 
จาก	 5,000	 ล้านบาท	 เป็น	 7,000	 ล้านบาท	 พัฒนากำาลังคนและสร้างงาน	 10,000	 คน 
สร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ

Smart Soil and Fertilizers
เป้าหมาย:	 เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจให้ดีขึ้น	 ด้วยการลดต้นทุนการผลิต 
โดยรวมลงร้อยละ	20	และเพิ่มผลผลิตต่อไร่เป็นร้อยละ	20

Smart Health
เป้าหมาย:	ลดอัตราการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำาคัญของคนไทย

Nano Mark
เป้าหมาย:	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผลิตภัณฑ์นาโนเป้าหมาย	 (เครื่องสำาอาง	
ผลิตภัณฑ์	 อาหาร	 และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย)	 ของไทย	 ให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัย

Food Quality
เป้าหมาย:	 การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลไม้และอาหารอื่นโดยวิธีการควบคุมคุณภาพ 
ยกระดบัคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารทีผ่ลติในประเทศไทยเพือ่การคา้ในประเทศและการสง่ออก	
โดยมีการนำาผลิตภัณฑ์ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
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ตัวอย่างเทคโนโลยีเด่นของนาโนเทค

วัสดุผสมระดับนาโน (Nanocomposite)

	 วัสดุผสมระดับนาโน	หรือนาโนคอมโพสิต	 (Nanocomposite)	 เป็นการ
เรยีกวสัดผุสมทีม่กีารเตมิวสัดรุะดบันาโนขนาดอนภุาคจิว๋ระดบั	1-100	นาโนเมตร																							
(1	 นาโนเมตร	 =	 10-9	 เมตร)	 ลงไป	 ท้ังน้ีวัสดุระดับนาโนที่ถูกใส่เข้าไปนั้น	 
เพ่ือปรับปรุงสมบัติของวัสดุนั้นให้ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน																																																																																																												
โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีนาโนคอมโพสิตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในหลาย
อุตสาหกรรม	 ไม่ว่าจะเป็น	 เครื่องสำาอาง	 รถยนต์	พลาสติก	อิเล็กทรอนิกส์	 และ
การแพทย์	เป็นต้น

	 ตวัอยา่งวสัดรุะดบันาโนทีน่ยิมเตมิลงไปเพือ่ปรบัปรงุสมบตัขิองวสัด	ุไดแ้ก	่
คารบ์อนนาโนทวิบ	์(Carbon-nanotube)	นาโนเคลย	์(Nanoclay)	อนภุาคซิลเวอร์
นาโน	(Siver	nanoparticles)	เป็นต้น

สนใจติดต่อ:
 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 111	หมู่	9	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน
	 ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
	 โทรศัพท์	0	2564	7100	ต่อ	6650	โทรสาร	0	2564	6985
	 เว็บไซต์	http://www.nanotec.or.th
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ทิศทางการวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และตัวอย่างเทคโนโลยีเด่น       



   

เอนแคปซูเลชั่น (Encapsulation)

 เทคโนโลยีเอนแคปซูเลช่ัน	 ได้เริ่มมีการนำามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
มาเป็นเวลากว่า	 60	 ปี	 และแพร่หลายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ	 มากมาย 
เช่น	อุตสาหกรรมการแพทย์	เกษตร	ส่ิงทอ	เคมี	และเคร่ืองสำาอาง	เป็นต้น	ซ่ึงคำาว่า 
Encapsulation	นัน้ถา้แปลกนัตรงๆ	ตวัมคีวามหมายวา่	การถกูหอ่หุม้อยา่งมิดชิด	
ดังนั้นในวงการอุตสาหกรรมจะหมายถึง	 กระบวนการที่สารบางชนิดในสถานะ
ของแข็ง	 ของเหลว	 หรือ	 ก๊าซก็ได้	 ถูกเคลือบ	 ยึด	 จับ	 หรือ	 ห่อหุ้มอย่างมิดชิด 
ด้วยสารชนิดอื่น	สารที่ถูกเคลือบอาจถูกเรียกว่า	active	agent,	core	material	
หรือ	 internal	 phase	 ส่วนสารที่นำามาเคลือบจะถูกเรียกว่า	 wall	material,	 
carrier,	membrane	shell	หรือ	coating

 กระบวนการดังกล่าวนี้มีประโยชน์คือ	 ช่วยลดความว่องไวต่อปฏิกิริยา, 
ลดการระเหย	และ	ลดปริมาณการใช้	active	agent	ลงได้	นอกจากนี้ยังควบคุม
การปลดปลอ่ย	active	agent	ใหถ้งึเปา้หมายอยา่งมปีระสิทธภิาพ	ทำาใหก้ล่ิน	หรอื	
รส	ของ	active	agent	คงที่สม่ำ�เสมอ	และทำาให้การขนส่ง	การเคลื่อนย้าย	หรือ
การเก็บรักษา	active	agent	เป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น

 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชั่น	 มาช่วยในอุตสาหกรรมจริง 
เช่น	 การนำาแป้ง	 (wall	material)	 มาห่อหุ้ม	 (encapsulate)	 ผงเครื่องต้มยำา 
(active	agent)	เพือ่สง่ออกไปขายตา่งประเทศ	ทำาใหง้า่ยตอ่การขนสง่	เมือ่ใสแ่คปซลู
นีล้งในน้ำ�รอ้นแปง้กจ็ะละลายออก	หรอืการทำา	encapsulation	สารใหค้วามหอม																																																	
ต่างๆ	 เพื่อให้เกิดการปลดปล่อยกลิ่นเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมหรืออุณหภูมิ 
ที่ต้องการ	เป็นต้น

 ท้ังน้ีนาโนคอมโพสิตและเอนแคปซูเลช่ัน	 เป็นเพียงตัวอย่างเทคโนโลยีเด่น
ของนาโนเทค	 ท่ีในปัจจุบันได้มีการนำาไปต่อยอดและแก้ไขปัญหาในเชิงพาณิชย์	
และสามารถสรา้งความแตกตา่งใหก้บัผลติภณัฑต์า่งๆ	อาท	ิในอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร	 อุตสาหกรรมเวชสำ าอาง 	 และอุตสาหกรรมการผลิต	 เป็ นต้ น	
ซึ่งนาโนเทค	 ยังมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี
อีกหลากหลายสาขา	 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ	
คุณภาพชีวิต	สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ด้วย

นาโนเทคโนโลยี...นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
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NSTDA R&D Directions and Technology Champions





for Commercial ization

Technology 
Champions

NSTDA

เรื่องราวของภาคเอกชนที่มีความร่วมมือ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาหรือนำ ผลงานวิจัยของ
ศูนย์วิจัยแห่งชาติของ สวทช. ไปต่อยอดทางธุรกิจ



นวัตกรรมสีเขียว	 หรือ	 Greenovative	 
Technology	 ในมุมมองของเขาอย่างจริงจัง	  
“เดมิผมท�ำธรุกจิกำรแก้ไขปัญหำมลภำวะจำก
อุตสำหกรรม และออกแบบระบบ เช่นระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย โดยกำรน�ำเข้ำเคมีเพื่อใช้ก�ำจัด
ครำบน�้ำมัน และต่อมำผมเรียนปริญญำโท 
ต้องท�ำ Project จึงคิดว่ำหัวข้อ “กำรก�ำจัด
ครำบน�ำ้มนัโดยวธิธีรรมชำตบิ�ำบดัธรรมชำต”ิ 
น่ำจะช่วยผมพัฒนำแนวคิดในกำรท�ำธุรกิจ
และท่ีส�ำคัญเพื่อช่วยโลกจำกสภำวะมลพิษ 
ในทะเลจำกครำบน�้ำมันปิโตรเลียม”   

  จุลินทรีย์ช่วยโลกได้ 

 จากการค้นคว้าหาข้อมูล	 ดร.	 วสันต์ 
พบว่าจุลินทรีย์สามารถย่อยนำ้ามันปิโตรเลียม
ได้	 จึงได้ทำาการนำาเข้าจุลินทรีย์มาศึกษา
ทดลอง	2-3	ตัว	แต่พบว่ายังมีข้อจำากัดอยูม่าก	

นวัตกรรม
สีเขยีว
เพือ่โลก
ดร. วสนัต์ อรยิพทุธรตัน์ 
ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง     
บริษัท คีนน์ จ�ากัด

 ลก 	 ทุ ก วั นนี้ เ ต็ ม ไปด ้ ว ยมลภาวะ	 
ความรับผิดชอบอยู่ที่ทุกคนต้องร่วมกัน	

ด ้ วยแรงบันดาลใจที่ ต ้ องการช ่ วยโลก 
ประกอบกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	
ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	
มหาวทิยาลยัมหดิล	หลกัสตูรนานาชาติ	สาขา	
Industrial	 Ecology	 จึงเป็นที่มาของหัวข้อ
เรื่อง	“กำรก�ำจัดครำบน�้ำมันโดยวิธีธรรมชำติ
บ�ำบัดธรรมชำติ”	 และจากการค้นคว้าหา
ข้อมูล	 จึงพบว่าจุลินทรีย์สามารถช่วยแก้
ปัญหานี้ได้…จุลินทรีย์ช่วยโลกได้

ดร.วสันต ์	 อริยพุทธรัตน ์	 ซีอีโอ	 
บริษัท	คีนน์	จำากัด	ผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์สารชีว
บำาบัด	แบรนด์	“KEEEN”	 (คีนน์)	นวัตกรรม
ขจัด-บำาบดั-และเยยีวยาในขัน้ตอนเดยีว	ซ่ึงใช้
กำาจัดคราบนำ้ามันเล่าถึงที่มาของ	 เทคโนโลยี

โ
999	อาคารโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ถ.พทุธมณฑล	สาย	4	ต.ศาลายา	อ.พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	73170
E-mail	:	info@keeen.co.th			Website	:	http://www.keeen.co.th
โทรศัพท์	0	2800	2570-3			โทรสาร	0	2800	2779
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 “ช่วงแรกผมใช้บริษัทเดิมในเครือ  
ชื่อ บริษัท ไฮกริม อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด” 
เพ่ือท�ำสัญญำกำรใช้สิทธิเทคโนโลยีจุลินทรีย์
ตั วที่ ค ้นพบ และจดแยกต ่ำงหำกเป ็น 
บริษัทใหม่ในเวลำต่อมำ คือ “บริษัท ไฮกริม 
เอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์รีเสิร ์ช จ�ำกัด”  
จุดประสงค์เพื่อเข้ำรับกำรบ่มเพำะธุรกิจกับ 
สวทช. และจำกกำรเข้ำรับการบ่มเพาะนี้  
ผมได้รับโอกำสหลำยต่อหลำยครั้ง ซ่ึงเปิด 
ช่องทำงให้บริษัทเล็กๆ อย่ำงไฮกริม ได้มี
โอกำสเข้ำรบักำรอบรมสมัมนำจำกสถำบนัทีด่ี  
พำออกไปประกวดในเวทีนำนำชำติ  สร้ำง
ที่ทำงให้บริษัทเล็กๆ อย่ำงไฮกริมได้มีที่ยืน 
ในตลำด” 

“โอกำสที่ส�ำคัญคือกำรท่ีผมได้เข้ำ
อบรมโครงกำรสัมมนำหนึ่งของ K-Bank ซึ่งผู้

จึงเกิดเป ็นแนวคิดที่จะหาจุลินทรีย ์ที่มี
คุณสมบัติที่ดีสามารถย่อยนำ้ามันปิโตรเลียม 
ได้อย่างสมบรูณ์		จากน้ันจงึเร่ิมเสาะหาผู้ท่ีจะ
ทำาให้แนวความคิดเป็นจริงได้	 และ	 สวทช.	 
ก็เป็นคำาตอบ	
   สวทช. ผู้ช่วยแก้ปัญหาโจทย์ยาก

“ผมเร่ิมเข ้ำมำคุยกับทีมนักวิจัย 
ไบโอเทค ดร. สมเกียรติ เตชกำญจนรักษ ์
และ ดร. วศิมน เรืองเล็ก และเล่ำถึงแนวคิด
ทีต้่องกำรหำจุลนิทรีย์สำยพนัธุท์ีจ่ะตอบโจทย์
ของเรำได้คอืสำมำรถย่อยสลำยโมเลกลุน�ำ้มนั
ได ้อย ่ำงสมบูรณ์ ไม ่ ทิ้ งครำบและกลิ่น  
เรำท�ำงำนร่วมกัน ต้องใช้ท้ังแรงกำยและ 
แรงใจร ่วมกันลองผิดลองถูก งำนวิจัย 
ต้องใช้เวลำ แต่ด้วยควำมเชื่อมั่น ในที่สุด 
หลังจากใช้เวลากว่า 2 ปี ทีมนักวิจัยจึงค้น
พบจุลินทรีย์สายพันธุ์ท่ีตอบโจทย์ได้อย่าง 
ครบถ้วน”
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ที่จะเข ้ำสัมมนำนี้ ได ้ต ้องมี เงินฝำกหรือ 
ใช้สินเชื่อ 500 ล้ำนบำทขึ้นไป ซึ่งบริษัทเล็กๆ 
อย่ำงไฮกริม หำกไม่มี Connection นี้คงยำก
ทีจ่ะได้เข้ำร่วมสมัมนำดีๆ  ท่ีมกูีรใูนหลำกหลำย                                                                                                             
ด้ำนมำแบ่งปันให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำร  และ
จำกสัมมนำนี้ท�ำให้ผมได้เรียนรู ้กำรสร้ำง
แบรนด์จำกกูรูสร้ำงแบรนด์ชื่อดังในระดับ
เอเชีย คือดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ท�ำให้เกิด
แบรนด์ KEEEN ในทุกวันนี้”

  Greenovation สร้าง Satisfaction

นอกจากนี้ภายใต้โครงการบ่มเพาะ
ธุรกิจ	 ดร.วสันต ์จึงร ่วมโครงการโดยส่ง
ผลิตภัณฑ์เข ้าประกวดและกวาดรางวัล 
มาทุกเวทีที่ เข ้าประกวดไม่ว ่าจะในหรือ 
ต่างประเทศ	อาทิ	รางวัลเหรียญทอง	ในงาน	
International	 Invention	 Innovation	 
&	 Technology	 Exh ib i t ion	 2012		 
ณ	ประเทศมาเลเซีย	รางวัล	“Grand	Prize”	
in	 Asia	 ในงาน	 Asian	 Science	 Park	 
Associat ion	 (ASPA	 Award	 2012)	 

และรางวัล	 The	 Best	 Innovation	 in	 
Environment	 ในงาน	 SME	 THAILAND	
INNO	AWARDS	2012	เป็นต้น

“ผมอยำกฝำกให ้ ผู ้ประกอบกำร 
ที่ต ้องกำรที่ยืนในตลำด ควรพำตัวเอง 
ออกประกวดในงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะในงำน
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นการสร้างหลักฐาน 
ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับการยอมรับ 
โดยทั่วไป เป ็นการสร ้างที่ยืนในตลาด 
ที่ลงทุนน้อย”

  วาง Position เป็นแบรนด์ระดับโลก
“KEEEN”	 ที่มี	“E”	 3	 ตัว	 หมายถึง	

Ecology,	 Environment	 และ	 Earth	 
พร้อมความหมายพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ ่น	 
แปลว่า	 “ทองค�ำ”	 นำามาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีคิด
แบบ	 360	 องศา	 หรือตอบโจทย์ได้ครบ”	
ปัจจุบัน	 ผลิตภัณฑ์ชีวบำาบัดภัณฑ์ภายใต้
แบรนด์	 KEEEN	 มีสินค้ามากกว่า	 13	 สูตร	
ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ทั้ง	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	
(แท่นขุดเจาะนำ้ามัน	 โรงกลั่นนำ้ามัน	 สถานี
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บริการนำ้ ามัน ) 	 อุตสาหกรรมยานยนต ์	 
โรงพยาบาล	อาหาร	และที่พักอาศัย

บริษัทจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา		
การผลติหวัเชือ้	จากนัน้จะจ้างโรงงานมาบรรจุ	
การทำาตลาดของแบรนด์	 KEEEN	 เพื่อท่ีจะ 
เป็นแบรนด์ระดับโลก	 เน้นทำาตลาดผ่าน 
ตัวแทนจำาหน ่ายทั้งในและต ่างประเทศ	 
อาทิ	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 เกาหลีใต้	 ญ่ีปุ่น 
สิงคโปร์	 ศรีลังกา	 อินเดีย	 ฟินแลนด์	 รัสเซีย	
ซาอุดิอาระเบีย	 กาน่า	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	
บรษัิทยงัมีแผนร่วมทำา	R&D	ต่อยอดนวตักรรม
กับสถาบันไบโอเทคโนโลยี	 จากมหาวิทยาลัย
เฮลซิงกิ	 ประเทศฟินแลนด์	 โดยคาดว่า 
ฐานลูกค ้าที่แข็งแกร ่งจะทำาให ้สามารถ 
ต่อยอดไปยังตลาดอื่นๆ	ในระดับโลก

  วางแผน 4 ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์

ดร .วสันต ์ เ ชื่ อ ม่ัน ใน เ ร่ืองระบบ 
เพราะองค์กรทีจ่ะเจรญิเตบิโตได้ด	ีต้องมรีะบบ
จดัการทีด่ด้ีวย	“เพือ่ยกระดบับรษิทัสู ่World 
Class ผมก�ำลังน�ำระบบ ISO 9001 และ 

ISO 14001 เข้ำมำเพือ่รองรบักำรขยำยงำนของ
องค์กร และบรหิำรระบบ ISO 9001 & 14001 
ต่อเน่ือง อีก 3 ปี จำกนั้นจะน�ำบริษัทเข้ำ
ประกวด TQA (Thailand Quality Award) 
ในอกี 4 ปีข้ำงหน้ำ ก่อนเข้ำสูอ่งค์กรตลำดทนุ
ระดบัมหำชน หรอืตลำดหลกัทรัพย์ MAI” 

“KEEEN ในวันนี้ เกิดขึ้นได ้จำก 
งำนวิจัยและพัฒนำ เรำจึงให้ควำมส�ำคัญกับ
งำนวิจัยมำก เพรำะท�ำให้สินค้ำเรำแตกต่ำง
อย ่ำงยั่ ง ยืน ที่ส� ำ คัญคือท�ำให ้สำมำรถ 
แข่งขันได้ผมต้องเรียนรู้ตลอดเวลำ ส�ำหรับ 
ผมแล้ว Success is not destination, 
it’s just a journey ดังนั้นผมยังคงต้อง 
พัฒนำตัวเองไปเรื่อยๆ”

นี่ คื อนั ก ส ร ้ า ง ส ร รค ์ น วั ต ก ร รม 
สีเขียว	 ที่ทำาให้เป็นจริงได้ในเชิงพาณิชย	์ 
เพื่อตอบโจทย์ทั้ง	 Ecology,	 Environment	
และ	 Earth	 (ระบบนิเวศ	 สิ่งแวดล้อม	 และ 

โลก)	อย่างแท้จริง	
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ปั้นเอ็นไซม์
ให้เป็นดาว 

กฤษณ โชคพพิฒันผล 
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท เอเชียสตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จ�ากัด

 า ก พ้ื น ฐ า น ที่ ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ 
การเพาะเลีย้งสตัว์นำา้มากว่า	15	ปี	ร่วม

กั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก พั น ธ มิ ต ร ที ่
ดำาเนินธุรกิจหลากหลายมากว่า	33	ปี	 ตั้งแต่
การผลิตยาปฏิชีวนะสำาหรับมนุษย์	 จำาหน่าย
และผลิตเคมีอุตสาหกรรม	 และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองคุณภาพ
ต่างๆ	 ได้แก่	 GMP,	 ISO	 9001:	 2000,	 
ISO	 14001:2004	 และเป ็นที่ยอมรับ 
ในระดบัสากล	ทำาให้วนันี	้บรษิทั	เอเชีย	สตาร์	
แอนนิมัล	 เฮลธ์	 จำากัด	 โดย	 คุณกฤษณ	 
โชคพิพัฒนผล	 กรรมการผู้จัดการ	 มีความ
แข็งแกร่งในด้านการพัฒนาเอ็นไซม์เพื่อใช ้
ในอุตสาหกรรมสัตว ์เลี้ยงแบบครบวงจร	 
สร้างผลกำาไรให้กับผู ้ เลี้ยงสัตว์อย่างเป็น 
นยัสำาคญั	ลดการนำาเข้า	และสร้างความมัน่คง
ด้านอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ของประเทศ 

จ   จากหิง้สูห้่าง งานวจิยัทีต่อบโจทย์จงึขายได้

	 คุณกฤษณ	 เล่าเบ้ืองหลังความสำาเร็จ
ว่า	 เมื่อปี	 2551	 ได้ลงนามสัญญาขอรับ
อนญุาตใช้สทิธใินเทคโนโลยี	ผลงานวจิยักบั
ไบโอเทคเรื่องการใช้ประโยชน์เชื้อจุลินทรีย	์ 
Aspergillus	 sp.	 และสภาวะที่เหมาะสม 
ในการเพิ่มปริมาณเช้ือดังกล่าวด้วยเทคนิค	
solid	 state	 fermentation	 เพื่อใช้ผลิต 
สารเสริมในอาหารสัตว์	 ทั้งนี้เพราะสุกรและ
สัตว์ปีกเป็นสัตว์กระเพาะเดียวที่ไม่สามารถ
ผลิตเอนไซม์สำาหรับย่อยโภชนะบางชนิดได้	
และในบางช ่วงอายุก็ยังผลิตเอนไซม์ได ้ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย	 
ดังนั้นจึงมีการประยุกต ์ใช ้ เอนไซม์เสริม 
ลงในสูตรอาหารสัตว์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 
ทั้งการย่อยและการใช้ประโยชน์ของโภชนะ
นัน้ๆ	ในสตัว์ให้ดียิง่ขึน้	นบัต้ังแต่นัน้เป็นต้นมา	

9	ซ.ประดิพัทธ์	10	ถ.ประดิพัทธ์	แขวงสามเสนใน	
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
E-mail	:	mailtoasah@gmail.com			Website	:	http://www.asah.co.th	
โทรศัพท์	0	2618	4303-4				โทรสาร	0	2618	4300
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บริษัทก็ร่วมวิจัยกับไบโอเทคอย่างต่อเนื่อง	 
จนกระทั่งปี	 2556	 บริษัทได้ลงนามสัญญา
ข อ รั บ อนุ ญ า ต ใ ช ้ สิ ท ธิ ใ น เ ท ค โ น โ ล ยี 
ผลงานวจิยักบัไบโอเทค	เรือ่งการใช้ประโยชน์

จากเชื้อจุลินทรีย์สเตรนใหม่	 และภาวะที่

เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณเชื้อดังกล่าวด้วย

 “เรำร่วมมือวิจัยในโครงกำรพัฒนำ

กระบวนกำรผลิต เอนไซม ์  เพื่ อ ใช ้ ใน

อุตสำหกรรมอำหำรสัตว ์แบบครบวงจร 

จนประสบควำมส�ำเรจ็ ได้คดัเลือกสำยพันธุร์ำ

ที่สำมำรถเป็นแหล่งผลิตเอนไซม์ส�ำหรับเสริม

ในอำหำรสัตว์ซึ่งใช้งำนได้จริงในสัตว์ โดย 

สำยพันธุ ์รำสเตรนใหม่น้ีมีควำมสำมำรถ 

ในกำรผลติเอนไซม์ในกลุม่ย่อยคำร์โบไฮเดรต

ได้ในปริมำณทีส่งูและมคีวำมเสถยีรทีค่่ำพเีอช

ต�่ำ ท�ำให้ท�ำงำนได้ดีในกระเพำะอำหำรสัตว์ 
ซึ่งสัญญำอนุญำต ใช้สิทธิฉบับนี้จะครอบคลุม

ถึงกำรใช้ประโยชน์เชือ้รำสำยพนัธุส์เตรนใหม่
ที่ คัด เ ลือกและเทคนิคกำรเ ล้ียง เ ช้ือรำ 
สเตรนใหม่นี้”

 “ทีตั่ดสินใจซือ้งานวจิยัชิน้นี ้ เพราะ
เรารูว่้าสามารถน�าไปผลติเอนไซม์ ใช้ได้จรงิ 
ในอาหารสตัว์ สามารถขยายขนาดการผลติ 
ได้ง่ายและมีเทคโนโลยีรองรับ ที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยน� ำ เข ้ ำ เอนไซม ์มู ลค ่ ำนับ 
พันล ้ำนบำทต่อป ีเพื่อใช ้ในปศุสัตว ์และ 
อตุสำหกรรมอืน่ๆ แต่ยงัพบ ปัญหำเรือ่งสตัว์ 
กินอำหำรแล้วไม ่ย ่อย “สำรเอ็นเอสพี” 
(NSP:Non-Starch Polysaccharides)  
สตัว์จะขีเ้หลว มกีลิน่เหมน็จำกมลู และเตบิโต
ได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น การใช้ผลิตภณัฑ์ทีพ่ฒันา
จากงานวจิยัดงักล่าวจงึช่วยลดปัญหาเหล่านี ้
ของสัตว์ได้โดยตรง และคุ้มค่ำกับเม็ดเงิน 
ที่จ ่ำย อีกทั้ งยั งช ่วยเกษตรกรไทยและ 

ประเทศชำติให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง”
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โรงงานผลิตเอนไซม์	 ในนาม	 บริษัท	 เอเชีย
สตาร์	เทรด	จำากัด	ทั้งนี้ก็ไดร้ับการสนับสนุน
แหล่งเงินทุนงานสนับสนุนการวิจัยและ 
พัฒนาวิศวกรรมภาคเอกชน	 (CDP)	 
ศูนย ์บริหารจัดการเทคโนโลยี	 สวทช.	 
เพ่ือสร้างโรงงานผลิตเอนไซม์ที่มีมาตรฐาน
สากลและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เอนไซม์ท่ีวิจัย
โดยคนไทยสู่ตลาดในและต่างประเทศต่อไป

  ทดแทนการน�าเข้าด้วยงานวจิยั
  ทีต่อบโจทย์ถูกจุด

 เมื่ อมองย ้อนกลับ ไปที่ ก ารวิ จั ย 
เริ่มต้นน้ัน	 ทำาให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนถึง 
การแก้ปัญหาด้วยงานวิจัย	 โจทย์งานวิจัยนี ้
เกิดจากภาคเอกชนที่เ ล้ียงสุกรซึ่งจำาเป็น 
ต้องมีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์เอนไซม์ราคาแพง	
ทำ า ใ ห ้ ต ้ นทุ นก า รผ ลิ ต สู ง ต าม ไปด ้ ว ย	 
ส่วนผลิตภัณฑ์เอนไซม์แต่ละชนิดน้ันมีความ
จำาเพาะและความคงทนแตกต่างกนั	ขึน้อยูก่บั
แหล่งท่ีมาและชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการ
ผลิต	 อีกทั้งยังขึ้นอยู ่กับชนิดของวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ท่ีใช้เลี้ยงสัตว์	 ทำาให้ได้ผลและ
ความคุ้มค่าในการนำามาใช้แตกต่างกัน

   เกษตรกรยอมรับผลการใช ้
   จนต้องขยายฐานการผลิต

 คุณกฤษณ	เล่าต่อว่า	หลังจากลงนาม
สัญญาปี	 2551	 บริษัทรับการถ ่ายทอด
เทคโนโลย	ีเร่ิมต้นจากการทดลองผลติเอนไซม์
ในระดับห้องปฏิบัติการและพัฒนาการผลิต
จนถึงระดับก่อนโรงงานต้นแบบ	 (Pre-pilot	
scale)	จากนัน้บริษัทจงึให้เกษตรกรทดลองใช้
และเริ่มจัดจำาหน่ายแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ท่ัวประเทศ	
เกษตรกรยอมรับผลการใช้สินค้าเอนไซม์ 
เพิ่มมากข้ึนตามลำาดับ	 จนปัจจุบันบริษัท 
มีกำาลังการผลิตถึงระดับโรงงานต้นแบบ	 
(Pilot	scale)	โดยมุ่งหวังจะคงคุณภาพสินค้า
เอนไซม์โดยใช้ระบบควบคุม	 และขยายการ
ผลิต ให ้ ได ้ตามมาตรฐานสากลโดยใช ้
เครื่องจักรที่ทันสมัย	 รวมถึงพัฒนาสินค้า
เอนไซม์ที่ร่วมวิจัยกับไบโอเทคให้ดียิ่งขึ้น

   บริการของ สวทช. ช่วยขยายการผลิต

 เพื่ อ รอ ง รับความต ้ อ งการของ 
ผู ้เลี้ยงสัตว์ท้ังในและต่างประเทศจึงเป็น 
แรงขับเคลื่อนให้บริษัททำาโครงการขยาย
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 “ผลิตภัณฑ ์ เอนไซม ์ที่พัฒนำใน 
ต่ำงประเทศ โดยใช้วัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่ไม่ใช้
ในประเทศไทย จะมคีวำมจ�ำเพำะน้อยกว่ำเมือ่
น�ำเอนไซม์เหล่ำนี้เข้ำมำใช้ในประเทศ อีกทั้ง
ยงัท�ำให้เรำจะต้องเสยีดุลกำรค้ำเพ่ือน�ำเข้ำใน
รำคำแพง นอกจำกน้ีเอนไซม์ท่ีผลิตจำกต่ำง
ประเทศส่วนใหญ่จะผลิตจำกจุลินทรีย์ท่ีคัด
แยกได้จำกสภำพแวดล้อมท่ีแตกต่ำงกัน ซ่ึง
จุลินทรีย์เหล่ำนี้อำจไม่ทนต่อสภำพแวดล้อม
ในประเทศไทยที่อำกำศร ้อน ส ่งผลต ่อ 
เอนไซม์เสื่อมสภำพ มีประสิทธิภำพลดลง  
เมือ่น�ำมำใช้เลีย้งสตัว์” คุณกฤษณ	 กล่าวถึง
ปัญหาที่พบในอดีต

  ธนาคารจุลินทรีย์ไบโอเทค

	 จุลินทรีย ์ที่ ใช ้ในการผลิตเอนไซม์
อาหารสัตว์นี้ได้มาจาก	 ธนาคารจุลินทรีย ์
(Microbe	Bank)	ของไบโอเทค	ซึง่เป็นแหล่ง
ทีม่จีลุนิทรีย์ให้บริการมากกว่า	70,000	ตวัอย่าง	
และเก็บรักษาจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน	 ISO	
9001	 คือ	 เก็บรักษาในสภาพเยือกแข็งในถัง
ไนโตรเจนเหลว	 หรอืในหลอดแห้งสญุญากาศ	
โดยมผีูเ้ชีย่วชาญด้านจลุนิทรย์ีกำาหนดขัน้ตอน	

วิธีการจัดเก็บ	 เพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่ถูกต้อง	 
มชีีวิตรอด	และปราศจากการปนเปื้อน

	 ทีมวิจัยได้นำาเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส 
มาจากธนาคารจุลินทรีย์ที่เก็บรักษาสายพันธุ์
จลุนิทรย์ี	(Biotec	Culture	Collection)	ของ
ไบโอเทค	โดยคัดเลือกจุลินทรีย์กว่า	100	สาย
พันธุ์	 และได้สายพันธุ์ซ่ึงตรงตามเกณฑ์เพื่อ
ผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสที่ทำางานได้ดีใน
ลำาไส้ของสตัว์	ไม่สร้างสารพษิและย่อยอาหาร
สัตว์ได้	 และโดยธรรมชาติเช้ือราชนิดน้ีก็จะ
อาศัยอยู่ในดินทรายอยู่แล้ว

บริษัท	 เอเชีย	สตาร์	แอนนิมัล	 เฮลธ์		
จำากัด	 	 เป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับธุรกิจยุคใหม่	 
ในการนำางานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ผลติภณัฑ์ใหม่ทีส่ามารถทดแทนการนำาเข้าได้	
และมปีระสทิธภิาพดกีว่าสนิค้านำาเข้าทีม่รีาคา
แพง	 โดยยังไม่ทิ้งปณิธานสำาคัญคือ	 การนำา
เสนอผลติภณัฑ์นวตักรรม	มบีรกิารทีพึ่งพอใจ
แก่ลูกค้าและร่วมแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
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	 วดแก้วเก่าดูอย่างไรก็ไร้ค่า	 ถ้าไม่ถูก 

	 นำ า ไปหลอมขึ้ น รูป เป ็ นขวด ใหม  ่

สร้างมูลค่าเพิ่มออกขาย	 แต่เม่ือเส้นทางน้ี

กลายเป็นทางตัน	 เพราะโรงหลอมไม่รับซ้ือ

เศษแก้วอย่างที่เคย	 ถ้าเป็นคนทั่วไปคงเลิก

กจิการไปทำาอย่างอืน่	แต่คณุวฒัน	ทพิย์วรีนนัท์ 

กรรมการผู้จัดการ	 หจก.แก้วสิงห์	 (2000)	 

บอกว่าเขารับช ่วงธุรกิจนี้ต ่อจากคุณแม่ 

ท่ีเสียชีวิตเมื่อปี	 2534	 ก็เพราะทั้งชีวิตรู้จัก 

แต่เศษแก้ว	 ทำาเป็นอยู่อาชีพเดียว	 เขาก็เลย

จากเศษแก้ว 
สู่..งานศิลป์

เ ลื อ กยื นหยั ดต ่ อ 	 พร ้ อมกับพยายาม 
หาทางออกให้กับสิ่งที่เขาอยู่กับมันมาทั้งชีวิต	

 สมัยคุณแม่ของคุณวัฒนทำาธุรกิจ 
ซ้ือขายเศษแก ้วส ่งโรงหลอมภายใต ้ชื่อ 
ห้างหุ้นส่วนจำากดัแก้วสิงห์	 (2000)	 และมีฐาน 
อยูท่ี่จังหวัดขอนแก่น	 ก่อนที่เขาจะพับฐานที่
ขอนแก่น	แล้วย้ายมาปักหลกัทีว่งัน้อย	อยธุยา		
คุณวัฒนจบปริญญาตรีด ้านวิทยาศาสตร์	 
แต่โดยส่วนตัวเขาบอกว่าชอบแนวศิลปะ
มากกว่า	ซ่ึงท้ายทีสุ่ดทัง้สองส่วนกถ็กูหลอมรวม
มาอยู่ในชีวิตงานของเขาจนได้

ข

วัฒน ทิพย์วีรนันท์

111	หมู่	2	ต.วังจุฬา	อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	13170
E-mail	:	wat_kaewsing@hotmail.com			
https://www.facebook.com/wat.kaewsing	
โทรศัพท์	035	721	291			มือถือ	086	099	6099
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 “ตอนนั้นมีกำรเปิดโรงงำนเป่ำแก้ว 

ที่ขอนแก่น บทบำทผู ้ค ้ำเศษแก้วหมดไป  

เพรำะโรงงำนหันมำรับซ้ือเศษแก้วดิบจำก 

รำยย่อยแข่งกับเรำ แถมให้รำคำที่ดีกว่ำด้วย 

ธรุกจิของเรำกเ็ลยตก ผมมองว่ำธรุกจินีจ้ะตำย 

ในทีส่ดุ พอย้ำยโรงงำนจำกขอนแก่นมำวงัน้อย

ผมกเ็ดนิหน้ำเข้ำไปหำเอม็เทคเพ่ือจ้ำงท�ำวจิยั

เลย”

  เมือ่เอม็เทคเสกเศษแก้วเป็นกระเบือ้งสวย 
	 คุ ณ วัฒน จึ ง ตั ด สิ น ใ จ ข อ ค ว า ม 

ช่วยเหลือจากเอ็มเทค	 เพ่ือพัฒนาเป็นสินค้า 

ที่ ทำ าจาก เศษแก ้ ว 	 ซึ่ ง ในขณะนั้ นก็ ยั ง 

ไม่มีความคิดว่าจะพัฒนาเป็นสินค้าอะไร	 

แต่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษแก้วให้ได	้

เพ่ือหาทางรอดให้ธุรกิจด้วยงานวิจัยและ

พัฒนา		

	 ในปี	 2548	 โครงการรับจ้างวิจัยของ

เอ็มเทคที่ช่วยเปลี่ยนเศษแก้วเป็นกระเบื้อง 

หินสวย	 ได้สร้าง	 “ต้นแบบกระเบ้ืองลายหิน

จากเศษแก้ว”	 สำาเร็จ	 จากน้ันตามมาด้วย

โครงการรบัจ้างวจิยั	ในปี	2549	“การปรบัปรงุ
สมบัติของกระเบ้ืองลายหินจากเศษแก้ว” 

ง านวิ จั ยทั้ ง 	 2 	 โคร งการดำ า เนิ น ง าน 

โดยทีมนักวิจัยกลุ ่มเทคโนโลยีเซรามิก	 มี	 

ดร.อนุชา	 วรรณก้อน	 เอ็มเทค	ซึ่งร่วมกับทีม

วิ จั ยภาควิ ช า เค มี อุตสาหกรรม 	 คณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 “นักวิจัยต ้องท�ำวิจัยไปด ้วยสอน 

ไปด้วย ท�ำให้ใช้เวลำถงึ 1 ปี กว่ำจะได้ต้นแบบ

กระเบ้ืองจำกเศษแก้วช้ินเล็กๆ ก่อนจะเพิ่ม

ขนำดในเฟส 2 โจทย์ที่ผมตั้งว่ำท�ำอะไรก็ได้ 

ดร.วรพงษ์ เทียมสอน หนึ่งในทีมวิจัย ก็น�ำ 

เศษแก้วมำบด แล ้วเลียนแบบลวดลำย 

หินแกรนิตธรรมชำติ อัดด้วยแรงกดแล้วเผำ 

ได้ผลออกมำเหมือนกระเบื้องเซรำมิก”

   

The Power of R&D 35



ที่แพงเพรำะม่ันใจว ่ำไม ่มีใครท�ำได ้ด ้วย  

เพรำะผมเป็นคนคมุตลำดเรือ่งวตัถดุบิไว้ตัง้แต่ต้น  

โดยผมเลอืกทีจ่ะเจำะกลุม่เป้ำหมำยทีก่ลุม่คน 

รักษ์สิ่งแวดล้อมและกลุ ่มที่ชอบงำนอำร์ต  

กำรท�ำตำมสั่งของลูกค้ำก็ได้รำคำ เรียกว่ำ 

การมีสินค ้าจากเทคโนโลยีช ่วยให ้ เรา 

หมดปัญหาตัดราคาและไม่ต้องใช้แรงงาน

มาก”

	 ตอนนี้บริษัทมีออเดอร์จากลูกค้า 

หลากหลายแนว	 แต่ละงานล้วนเป็นงาน 

เฉพาะทาง	 เช่น	 กระเบื้องสำาหรับปูพื้นโบสถ	์

งานตกแต่งต่างๆ	เป็นต้น

  ผลงานวจิยัสร้างคณุค่าให้เศษแก้วทกุชนดิ
	 นอกจากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

เป็นกระเบื้องลายหินจากเศษแก้วขนาด 

10X10	 เซนติเมตร	 ที่มีราคาถึงตารางเมตร 

ละ	 3,000	 บาท	 ผลวิจัยนี้ยังตอบสนอง 

ความฝันวัยเด็กของคุณวัฒนที่อยากเห็น 

เศษแก้วสีสวยที่แตกต่างจากขวดเบียร์และ

เครื่องดื่มชูกำาลัง	 ก็กลายเป ็นจริงขึ้นมา 

ในยุคของเขานี่เอง

  เจาะตลาดเฉพาะกลุม่ ท�าน้อยแต่ได้ราคา

 ผลผลิตจากงานวิจัยของเอ็มเทค 

ออกมาในยุคที่กระแสสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อมตืน่ตวัในไทย	ซึง่คณุวฒัน	เลอืกทำา

ตลาดอย่างถกูช่องทาง	เมือ่	ดร.สิงห์	อนิทรชโูต	

เจ้าของแบรนด์	OSISU	ที่มีแนวคิดผลิตสินค้า

จากขยะ	 มาเห็นแล้วตื่นเต้นทันทีเมื่อรู ้ว ่า 

ทำาจากเศษแก้ว	 จากที่ตอนแรกเฉยๆ	 เพราะ 

นึกว่าเป็นเซรามิกธรรมดา	 จึงได้ช่วยผลักดัน

ผลงานให้เป็นที่รู้จักในโอกาสต่างๆ	หลายครั้ง

	 กระเบือ้งลายหนิจากเศษแก้ว	เริม่เป็น

ที่ รู ้จักและถูกนำางานไปเป ิดตัวบ ่อยครั้ ง 

และผลงานได้ถูกตีพิมพ์ในแมกกาซีนต่างๆ	

 “เรำตั้งรำคำแพงกว่ำเซรำมิกทั่วไป 

เพรำะมันเป็นงำนเฉพำะ ท�ำมำกไม่ได้ และ 
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 “ตอนเด็กถำมคุณแม่ท�ำไมคัดแก้ว 

สีสวยๆ ทิ้ง คุณแม่บอกขำยไม่ได้ แต่วันนี้ผม

ใช้ได้ทั้งกระเบื้องสีแดง สีน�้ำเงิน แก้วพวกนี ้

ที่เคยถูกทิ้ง ฝังกลบไปแล้ว ถ้ำรู้ว่ำอยู่ท่ีไหน 

ผมก็ตำมไปขุดมำใช้ใหม่ และยังมีบำงส่วน 

ที่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นด้วย”  

    อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว 
    ความส�าเร็จของงานวิจัยอีกหนึ่งงาน
 อย่างไรก็ตามเศษแก้วเหล่านี้	 เมื่อบด
แล้วกย็งัเหลอืเศษแก้วป่นทีต้่องกำาจดัให้ถกูวธิี
อยู่อีก	 เศษแก้วป่นละเอียดท่ีแทบลอยไปกับ
ลมได้นี้	 ถูกนำามาวิจัยต่อภายใต้การร่วมวิจัย
ของบริษัทกับเอ็มเทคโดยทีมนักวิจัยกลุ่มเดิม
เพื่อ	“พัฒนาอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว”		

 “ตัวนี้มีช่ือทำงกำรค้ำว่ำ อิฐมวลเบำ
ผสมเศษแก้วซีแอลซี ใช้ระบบเทหล่อท่ัวไป  
จุ ด เด ่ นมี แก ้ ว เป ็ นส ่ วนผสมช ่ ว ย เพิ่ ม 
ควำมแข็งแรง ตอนนี้มีตลำดที่กัมพูชำ 
ซึ่งมีผู ้ประกอบกำรเข ้ำมำหำอิฐมวลเบำ
มำตรฐำนที่ไม่ต้องใช้ปูนเฉพำะในกำรก่อฉำบ 
ก�ำลงักำรผลติตอนนีท้�ำได้ 1,500-2,000 ก้อน

ต่อวัน จำกแรงงำน 8 คน สำมำรถเพิ่มก�ำลัง
กำรผลติได้อกีถ้ำมตีลำดเพิม่”	คุณวฒันยนืยนั	

  ตัง้ใจ ใส่ใจ และวจิยั หวัใจสูค่วามส�าเรจ็

	 ความสำาเรจ็ของหจก.แก้วสิงห์	(2000)	
เป็นตัวอย่างของการใช้งานวจิยัช่วยพลกิธรุกจิ	
เปลี่ยนสินค้าจากที่อาจจะถือว่ามีกำาไรตำ่าสุด
ในตลาดมาเป็นสินค้ามูลค่าสูงสำาหรับตลาด
เฉพาะกลุ่ม	 คุณวัฒนแนะนำาเพ่ือน	 SME	 
ด้วยกนัว่าสิง่สำาคญัก่อนจะนำาไปสูง่านวจิยันัน้	
ผูป้ระกอบการต้องรูจ้กัและรูจ้รงิในส่ิงทีท่ำาอยู่
เสียก่อน	 ตั้งใจ	 และใส่ใจในสิ่งที่ทำา	 เพราะ	
อย่างน้อยเมื่อถึงจุดที่ต้องการงานวิจัยมาช่วย 
จะได้ถ่ายทอดความต้องการได้อย่างชัดเจน

 “เหมือนผมรู้จักแก้วตั้งแต่เด็ก เวลำ
คิดไม่ออกก็เดินไปพึ่งเอ็มเทคเลย แต่ให้ดี 
ควรรู้ก่อนว่ำอยำกท�ำอะไร แต่ตอนผมไม่รู ้  
รู ้แค ่ตัวเองถนัดอะไรแล ้วเล ่ำให ้ เขำฟ ัง  
บอกข้อมลูเท่ำท่ีม ีมีวัตถดุบิอย่ำงนีจ้ะท�ำอะไร 
แต่สิ่งหนึ่งที่เอสเอ็มอีม่ันใจได้คือ ไป สวทช.  
ไม่มีกำรลองผิดลองถูก ไปหำนักวิจัยแล้ว 
เริ่มไปพร้อมกัน หรือบำงทีมีงำนวิจัยเก่ำ 
อยู่มำกก็น�ำมำต่อยอดได้ทันที”	 	 คุณวัฒน	 
สรุปทิ้งท้าย 
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ยดือายสิุนค้าเกษตร
ด้วยบรรจุภัณฑ์แอคทฟี 

สุพงศ์ รัตนไตรภพ 
ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด    
บรษิทั เซน็ทรลัเวิลด์ไวด์ล จ�ากดั

 ปัญหาการเก็บรักษาสินค้าเกษตร
ให้มีความสดใหม่อยู ่เสมอระหว่าง 

การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค	 ยังคงเป็นปัญหา
ที่ทำาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจลดลง	 เน่ืองจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้น	 รวมไปถึงช่วงเวลาที่
สินค้าเกษตรมีมากกว่าความต้องการของ
ตลาด	 ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตำ่ากว่า 
ค่าเฉลี่ยปกติ	 ทำาให ้ต ้องมีการสนับสนุน 
งบประมาณจากภาครัฐเพ่ือกำาหนดราคา
สินค ้ า เกษตรให ้อยู ่ ในช ่ วงที่ เกษตรกร 
สามารถอยู่รอดได้	 จากปัญหาการเน่าเสีย 
ที่มีผลกระทบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน	
แนวคิดการ รักษาความสดของผลผลิต 
ทางการเกษตรให้ได้ยาวนานท่ีสุด	 ระหว่าง
ขนส่งและอยู ่ในสถานท่ีจำาหน่ายก่อนถงึมือ 
ผู้บริโภค	 จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหา 
ความเสียหายจากการเน่าเสียในระยะเวลา 

ปั อันสั้น	 ตัวอย่างการรักษาความสดของผัก- 
ผลไม้ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 การใช้ส่วนผสม 
ของสารเคมซึี่งมีผลเสียเรื่องสารเคมีตกค้าง	
นอกจากนีก้ารพฒันาวธิกีารจดัเกบ็ในห้องเยน็ 
ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จำาเป็นต้องมีความรู้ 
ในลักษณะเฉพาะของผัก-ผลไม้แต่ละชนิด	 
เพื่อจัดเก็บให้ถูกวิธี	 ซึ่งปัญหาการเสียหาย 
จากการใช้ความเย็นก็ยังพบอยู่	เป็นต้น 

  ผลงานวิจัย เอ็มเทค ตอบโจทย์ปัญหา

 จึงเป็นที่มาของแนวคิดของทีมวิจัย
ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 เพื่อยืดอายุผลิตผล
ทางการเกษตรเรียกผลงานนี้ว่า	“บรรจุภัณฑ์
แอคทีฟ”	ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสด ุ
แห่งชาต	ิสวทช.	โดยบรษิทั	เซน็ทรลัเวลิด์ไวด์ล	
จำากดั	หนึง่ในผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร 

หมูท่ี	่7	2/3	ซ.รัตนราช	ถนนบางนา-ตราด	ต.บางโฉลง	อ.บางพล	ีสมทุรปราการ	10540
E-mail	:	sales@centralworldwide.com			
Website	:	http://www.centralworldwide.com		
โทรศัพท์	0	2312	7237-40		โทรสาร	0	2312	7241
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ผลิตรายแรกๆ	โดย	คุณสุพงศ์		รัตนไตรภพ  
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด		ได้เล่าถงึทีม่า
ของการมส่ีวนร่วมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี	
รวมถึงประสบการณ์ด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์
แอคทีฟ	ร่วมกับทีมวิจัยสวทช.	ดังนี้

  เอ็มเทค ผู้ถ่ายทอดความรู้

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ	 เป็นผลงานของ
ทีมวิจัย	ดร.วรรณี	ฉินศิริกุล	นักวิจัยจากศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)		
สวทช.	 ที่ ได ้พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ที่มีความสามารถควบคุมการผ่านเข้าออก 
ของก๊าซและไอนำ้าได ้	 ทำาให ้บรรจุภัณฑ์ 
มีสมดุลในการผ่านของก๊าซออกซิเจน	 และ
คาร์บอนไดออกไซด์	 อย่างเหมาะสม	 ทำาให้

ชะลอความสุกของผัก-ผลไม้ได้	 สามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตผลสดเพิ่มข้ึนได้	 2-5	
เท่าในความเยน็	คณุสพุงศ์ได้กล่าวอย่างชืน่ชมว่า

“ถอืว่ำเป็นควำมโชคดขีองเรำ ทีไ่ด้รบั
กำรตดิต่อจำกแผนกพฒันำธุรกจิ ของเอม็เทค 
สวทช. เร่ืองกำรพฒันำบรรจภัุณฑ์เพือ่ยดือำยุ
ผัก และผลไม้ ซึ่งทำง สวทช. ได้พัฒนำมำ 
ระดบัหนึง่แล้ว แต่ต้องกำรให้มกีำรพฒันำไปใน
ระดับอุตสำหกรรม จึงอยำกลองเข้ำมำผลิต 
ในโรงงำนจริงๆ เพื่อรับทรำบปัญหำที่อำจจะ
เ กิ ด ข้ึ น ใ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ผ ลิ ต ร ะ ดั บ 
อุตสำหกรรม ทำงเรำเองก็ค่อนข้ำงมั่นใจ 
ในระดับหน่ึงว่ำ สวทช.นั้นเป็นหน่วยงาน 
มันสมองที่ใหญ่ที่สุดด้านการวิจัยของรัฐ 
ย ่อมน�าความรู ้ต ่างๆ มาให้เรา จึงได ้       
ตัดสินใจตอบตกลง”
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คุณสุพงศ์	เล่าต่ออีกว่า	บริษัทใช้เวลา
ร่วมทดสอบการผลิตกับทีมงานของเอ็มเทค
เกือบ	2	ปี	นำาเมด็พลาสตกิมาเป่า	และนำากลบั
ไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ	 ซ่ึงทางบริษัท
ถือว่าเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
อย่างมาก	 เพราะพนักงานได้เรียนรู้วิธีการ
ทำางานตามแบบแผนของการวิจัย	 ทำาให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	 และนำา
ไปคิดต่อยอดได้

“บุคลากรของเราท�างานง่ายข้ึน 
ผมเองรู้สึกประทับใจทีมวิจัยในการแบ่งปัน
แนวคิด และน�าจุดเด่นของเขา และของเรา
มาพัฒนาร่วมกัน จริงๆ ก็รู้สึกเกรงใจทีมนัก
วิจัยเพรำะในช่วงนั้นเครื่องจักรเรำไม่พร้อม 
หลังจำกนั้นเรำก็ร่วมพัฒนำพลำสติกชนิดนี ้
มำเรื่อยๆ เพรำะในตอนแรกอำจจะมีข้อด้อย 
ไม่ค่อยใส หรือ ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของ 
ผู ้ใช้บ้ำง แต่ก็ค่อยๆ ปรับจนตอนนี้เป็นที่
ยอมรับของตลำดแล้ว”

  จากธุรกิจซื้อมาขายไปสู่ผู้ผลิต

คุณสุพงศ์ย้อนเล่าให้ฟังถึงที่มาของ
เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล	 ก่อนจะเดินมาถึงในจุดนี้
ว่า	 บริษัทก่อตั้งโดย	 คุณพรชัย	 รัตนไตรภพ 
เม่ือ	 30	 ปีท่ีแล้ว	 โดยเร่ิมจากธุรกิจซื้อมา 
ขายไป	 ซ่ึงประสบความสำาเร็จพอสมควร	 
แต ่ เนื่องจากมีคำาส่ังซ้ือเข้ามาเยอะ	 ทำาให้ 
โรงงานผูผ้ลิตผลติสนิค้าไม่ทนัตามความต้องการ
ของลูกค้า	 ด้วยสาเหตุดังกล่าวคุณพรชัย 
จึ ง เ ริ่ ม ส ร ้ า ง โ ร ง ง านผ ลิตถุ งพลาสติก 
ในนามบรษัิทเซ็นทรลัเวล์ิดไวด์ล	 โดยสามารถ 
ผลติถุงร้อน	 (Polypropylene;	 PP),	 ถงุเยน็	
(Polyethylene;	 PE)	 และถุงอุตสาหกรรม 
ท่ัวๆ	 ไป	 ปัจจุบันมีกำาลังการผลิตเดือนละ
ประมาณ	600	ตนั	และสามารถผลิตถงุพลาสตกิ
ได้ครบทุกประเภท	 เช่น	 ถุงซีลก้นทั่วไป	 
ถุ งซี ลก ้ นขนาด เล็ ก - ใหญ ่ 	 ถุ ง ซี ลข ้ า ง 
ถุงฝากาว	 ซองจดหมายคูเรียร์	 และซอง 
ลามเินตเป็นต้น
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  ความส�าคัญของการวิจัย
  และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยความที่เป็นบริษัทขนาดกลาง	

และโครงสร้างของตลาดถงุพลาสตกิน้ัน	สนิค้า

มีความหลากหลายค่อนข้างมาก	บริษัทจึงยัง

ไม่มีแผนกวิจัยและพัฒนาโดยตรง	 แต่ยังคง

เห็นความสำาคัญของการทำาวิจัยและพัฒนา	 

ดงันัน้การได้เข้ามาเรยีนรูแ้ละรบัการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจาก	สวทช.	โดยตรงนั้น	เสมือนว่า

บริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ 

ที่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

  สวทช. ตัวช่วยต่อยอดทางธุรกิจ

คุณสุพงศ์	 พูดท้ิงท้ายถึงการต่อยอด

ทางธุรกิจจากการได ้ร ่วมมือกับ	 สวทช. 

ผ่านการขอรบัอนญุาตใช้สทิธใินเทคโนโลย	ีว่า

“เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล ได้รับอนุญำต

จำกทำงเอ็มเทค ในกำรใช้สิทธิทำงเทคโนโลยี

ผลิตบรรจุภัณฑ์แอคทีฟมำต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 

ท�ำให้มีส่วนเพิ่มยอดขำยของบริษัท และยัง

เป ็นกำรเพิ่มสำยกำรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม  ่

ของบริษัท และยังมองอีกว่ำ บริษัทที่ก�าลัง

ขยายการลงทุน และต้องการเทคโนโลยี  

หรือความรู้ใหม่ๆ ควรเข้ามาหา สวทช. 

เพราะองค์ความรูท้ี่มีอยู่ใน สวทช. จะช่วย 

ตอบโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่จ�ำเป็นต้องไป 

ตั้งต้นใหม่เองหรือหำค�ำตอบถึงต่ำงประเทศ 

ให้เสียเวลำและงบประมำณ ท้ังน้ีบริษัท 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งที่จะได้รับอนุญำตใช้สิทธิ 

ทำงเทคโนโลยีในปีต่อๆไป และในงำนวิจัย

อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ”   
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เชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์	 โดยใช้
เทคนิคทางนาโนเทคโนโลยีคัดเลือกชนิดและ
ดัดแปลงโครงสร้างอนุภาคเคลย์ให้เป็นวัสดุ
นาโนคอมโพสติ	ตลอดจนเพิม่ศกัยภาพการดดู
จบัสารพษิร่วมกบัการใช้เอนไซม์ในการเปลีย่น
โครงสร้างสารพษิเชือ้รา	โดยกระบวนการตรงึ
บนอนุภาคเคลย์	ทำาให้สามารถออกฤทธิ์เสริม
ประสิทธิภาพกันได้เป็นอย่างดี	 ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ ์สามารถดูดจับสารพิษเชื้อรา 
ได้ครอบคลุมทุกชนิด	 ช่วยให้การทำาปศุสัตว	์ 
มีประสิทธิภาพ

   ก�าจัดพิษ แล้วต้องพิชิตตลาด

 ขณะเดียวกันผลประโยชน ์จาก 
งานวิจัยที่ได ้ในเชิงเศรษฐกิจ	 นอกจาก 
สร้างรายได้ให้กับบริษัทถึง	 50	 ล้านบาท
ภายในปีแรกทีท่ำาผลิตภณัฑ์ออกขาย	ยงัส่งผล

พชิติพษิร้ายด้วย 
นาโนเทคโนโลยี

น.สพ.กติต ิทรพัย์ชกูลุ 
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท คลีน กรีนเทค จ�ากัด

eta-Technology	นวัตกรรมสารดดูจบั
ชีวพิษเชื้อราปนเปื ้อนในวัตถุดิบ

อาหารสัตว์	 ผลงานจากการร่วมวิจัยระหว่าง	
น.สพ.กิตติ	 ทรัพย์ชูกุล	 กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	คลีน	กรีนเทค	จำากัด	 กับนักวิจัยจาก
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจาก	 iTAP 
2	หน่วยงานในสังกัด	สวทช.	เป็นผลงานที่ได้
รับรางวัลชมเชย	 ด้านเศรษฐกิจ	 ของรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ	 2557	 จากสำานักงาน
นวตักรรมแห่งชาติ	(NIA)	และรางวลั	The	Top	

of	 Agriculture	 จากงานแสดงผลงาน

นวัตกรรม	KIE2014	จากประเทศไต้หวัน  

 ความเป็นนวัตกรรมของผลงานช้ินน้ี	

จัดเป็นการคิดค้นนวัตกรรมระดับโลกเพื่อ

ความปลอดภัยด้านอาหารในการลดสารพิษ

Z
156	โครงการศศิมณฑล	ถ.บางแวก	แขวงบางไผ่	เขตบางแค	กทม.	10160
E-mail	:	klengreentech@gmail.com			
Website	:	http://www.kleangreentech.com
โทรศัพท์	0	2865	4264			โทรสาร	0	2865	4263		
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ดีต ่อด ้านปศุสัตว ์ของประเทศโดยตรง	 
เพราะทำ า ให ้ ลดการนำ า เข ้ าผลิ ตภัณฑ  ์
กลุ่มสารดูดจับสารพิษเชื้อรา	 (Mycotoxin	
binder)	 ซึ่งมีมูลค่าการตลาดในประเทศ 
1,400	 ล ้านบาทต่อป ีได ้อีกด ้วย	 ทำาให  ้
คนไทยซื้อสินค้าท่ีจำาเป็นในการเล้ียงสัตว์ 
ได้ราคาถูกลง	แต่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการใช้งานทีส่ามารถพสิจูน์ผลได้จรงิ	อกีทัง้
สร้างการจ้างแรงงานในการผลติ	และทีส่ำาคญั
เป ็นการส ่ ง เส ริมการ ใช ้ วิ ทยาศาสตร  ์
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไทยให้เติบโตไป 
พร้อมๆ	กัน	

 “สิ่งที่มำกกว่ำกำรได้รำงวัลคือโอกำส 

มีผลต่อกำรท�ำตลำดของเรำโดยตรง เพรำะ 

สนิค้ำของคนไทยเรำต้องใช้เวลำในกำรพสูิจน์

ผลงำน และเมื่อได ้รับกำรยอมรับเป ็น

นวัตกรรมแห่งชำติและระดับนำนำชำติ  
กำรยอมรับจะมำกขึ้ น  คู ่ แข ่ งของ เรำ 
คือผลิตภัณฑ์ที่มีกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
มำกกว่ำ 500 ยีห้่อ เรำต้องพสิจูน์ด้วยคณุภำพ 
ให้ลูกค้ำยอมรับและประเมินผลกำรใช้จริง  
เ ร ำ ท� ำ ง ำ น ใ ก ล ้ ชิ ด กั บ ที่ ป รึ ก ษ ำ ด ้ ำ น 
กำรเลี้ยงสัตว์ นักโภชนำกำรอำหำรสัตว ์ 
กลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้ำงผลผลิตที่ดี อำหำร
ปลอดภัย ผู้บริโภคก็จะปลอดภัย ซึ่งเป็น 
เป้ำหมำยส�ำคัญของกำรเป็นครัวโลกของไทย 
กำรได้รำงวัล ถือเป็นอีกช่องทำงในกำร 
ขยำยตลำดได้ดี”

 น.สพ.กติต	ิเล่าว่า	สำาหรับการทำาตลาด

กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นั้น	ภายหลังจาก

ที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม	 

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น	3	ตัวหลักๆ	ได้แก่	
The Power of R&D 43



Zeta	 L-Tonic,	 Zeta	 8	 และ	 Zeta	 Plus	 
โดยตัวแรกเป็นสูตรมาตรฐาน	 ส่วน	 Zeta	 8	
เน ้นขายผู ้ เลี้ยงไก ่ไข ่	 และ	 Zeta	 Plus	 
เป็นสูตรเข้มข้น	โดย	80%	ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทคือกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร

 “เรำเน้นกำรครอบคลุมปัญหำท้ัง
ระบบ จะช่วยเกษตรกรได้มำก เพรำะกลุ่ม
เกษตรกรหนึ่งรำยจะเลือกใช ้ผลิตภัณฑ์ 
หลำยตัวตำมควำมส�ำคัญของสัตว์ท่ีเลี้ยง  
โดยเฉลี่ยจะใช้ L-Tonic กับหมูทั่วไป ใช้ 
Zeta Plus ซ่ึงรำคำสูงกว่ำกับแม่พันธุ์และ 
ลูกหมู โดยมีสัดส่วนกำรขำย 50% และ  
30% ตำมล�ำดับ ส่วน Zeta 8 ของกลุ่ม 
ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประมำณ 20%” 

 น.สพ.กิตติ	 เข้าใจกลุ ่มเกษตรกรดี
เพราะมปีระสบการณ์ในธรุกจินีม้านาน	ก่อนจะ
เปิดบริษัทของตัวเองเคยมีประสบการณ์

ทำางานนับสิบๆ	ปี	กับบริษัทดีทแฮล์มและซีพี
ซ่ึงมีบทบาทเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่
ของประเทศด้วย	ทำาให้มัน่ใจว่าผลติภณัฑ์จาก
งานวิจัยท่ีคิดขึ้นนี้	 มีประสิทธิภาพเหนือกว่า 
ทีเ่คยมีมาในตลาดและไม่ใช่เฉพาะในประเทศ	
แต่รวมถึงตลาดในต่างประเทศด้วย

  ขายของที่มองไม่เห็นต้องมีผู้ช่วย

 “ถงึจะบอกว่ำดกีว่ำ แต่จะชิงส่วนแบ่ง
ตลำดก็ต ้องเหนื่อยนิดหนึ่ง และต้องท�ำ 
โปรโมชั่น”	 น.สพ.กิตติ	 เปรยก่อนจะเล่า
เทคนคิการขายให้ฟังว่า	“บรษิทัจะม ีTest Kit 
ที่ช่วยทดสอบหำกำรปนเปื ้อนของสำรพิษ 
เชื้อรำในอำหำรสัตว์ให้กับกลุ ่มเกษตรกร  
ร่วมกับกำรท�ำโปรโมชั่นให้เกษตรกรทดลอง 
ใช้สินค้ำฟรีในช่วง 3-4 เดือนแรกเพื่อพิสูจน์
ผล ซึ่ง ผลตอบรับสูงมำก รวมทั้งในประเทศ
เพือ่นบ้ำนอำเซียนอย่ำงมำเลเซยีและเวยีดนำม 
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ก็มีกำรซื้อซ�้ำอย่ำงต่อเนื่อง น่ำภูมิใจครับ 
น.สพ.กิตติ กล่ำวว่ำ นาโนเทคเป็นผู้ช่วย 
ด้านงานวิจัยที่ดี เกษตรกรหรือเอสเอ็มอ ี

ผู ้ เลี้ยงสัตว ์รายอื่นๆ อาจให้นาโนเทค 

เป็นผู้ช่วยด้านงานวิจัยได้เช่นกัน”

  บุกต่อไป มองไกลถึงตลาดยุโรป

 มูลค่าตลาด	 50	 ล ้านบาทที่คลีน	 
กรีนเทค	ทำาได้ในปีแรกเทียบแล้วอาจจะเป็น
เพียงส่วนน้อยนิดของมูลค่าตลาดกว่า	 1,400	
ล ้านบาท	 แต่แนวโน ้มนี้และรางวัลที่ ได  ้
จะช่วยให้	 เตรียมพร้อมท่ีจะก้าวกระโดด	 
จากผลงานที่นำาไปโชว ์ในการแสดงด้าน 
นาโนเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งบริษัท
แสดงให้เห็นผลงานการนำานาโนเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช ้สร ้างผลิตภัณฑ์ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ก็ทำาให้มีแนวโน้มที่นักลงทุน
ญี่ปุ ่นสนใจอยากจะเข้ามาจับคู ่ร ่วมลงทุน 

ธุรกิจด้วย	 อีกทั้งผู ้ผลิตจากยุโรปก็สนใจ 
ติดต่อขอสูตรเพื่อนำาไปผลิต

 “เรำต้องพฒันำต่อเนือ่งครับ กำรสร้ำง
มำตรฐำนไทยสู ่สำกลคือเป้ำหมำยต่อไป 
ของเรำครับ ตอนนี้เรำพร้อมแล้วส�ำหรับ 
ตลำดต่ำงประเทศ”

	 เรื่องราวของคลีน	 กรีนเทค	 เป็นการ
สร้างนวัตกรรมโดยความร่วมมือของคนไทย
กับหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพอย่าง
สวทช.	อยากบอกว่าคนไทยทำาได้และทำาได้ดี
ด้วย	 แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริม	
โดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และ
ปศสุตัว์	เป็นงานเพือ่ความมัน่คงและปลอดภยั
ทางด ้ านอาหาร 	 ซึ่ ง มีความสำ า คัญต ่อ 

มวลมนุษยชาติอย่างยิ่ง	
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ต่อยอด
R&D
อย่างก้าวกระโดด
สุเทพ  ตรีะพพิฒันกลุ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารสายงานการพัฒนาประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีการผลิต เครือเบทาโกร  
บรษิทั บ.ีฟู้ดส์ โปรดกัส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั

 ม้ว่าเมื่อครั้งที่เครือเบทาโกร	 ก่อตั้ง
ขึ้นในปี	พ.ศ.	2510	จะเป็นการทำาธุรกิจ

ทีเ่น้นด้านอตุสาหกรรมเกษตรเป็นหลกั	แต่ต่อ
มาเครือเบทาโกร	 ก็ค่อยๆ	 ขยายกิจการไปสู่
ธุรกิจอาหารครบวงจร	ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ
อาหารสตัว์	ปศสุตัว์	ผลติภณัฑ์สำาหรบัสขุภาพ
สัตว์	 ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ	 เนื้อ
ไก่สด	ไข่ไก่	เนื้อสุกร	อาหารแปรรูปต่างๆ	เพื่อ
การส่งออกและจำาหน่ายในประเทศ	 ขึ้นชั้น
ธุรกิจขนาดใหญ่รายหนึ่งของเมืองไทย

   วจิยัและพฒันา หวัใจของ
   ความอยูร่อดอย่างยัง่ยนื
	 ด ้วยการทำา ธุรกิจภายใต ้แนวคิด	 
“เพือ่คณุภำพชวีติ”	หรือ	“Quality for Life” 
นี่ เอง	 ทำาให ้การพัฒนาธุร กิจของเครือ 
เบทาโกรจึงแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจประเภท
เดียวกัน	 เพราะเครือเบทาโกรให้ความสำาคัญ

แ

   

กับการวิ จั ยและพัฒนาเป ็นอย ่ า งมาก	 
เนื่องจาก	 มีความสำาคัญต่อการอยู่รอดอย่าง
ยั่งยืน	ต่อทั้งธุรกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ดังนั้น
การปรับตัวโดยที่ไม่มีการวิจัยและพัฒนา	 
จะทำาได้เพียงแค่การชะลอหรือยืดอายุธุรกิจ
เท่าน้ัน	 ดังน้ันความคิดใหม่ๆ	 เทคโนโลย ี
ใหม่ๆ	 หรือ	 นวัตกรรมใหม่ๆ	 ที่ดีขึ้น	 และ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเท่านั้น	 ที่จะทำาให้เกิด
ความยั่งยืนที่แท้จริง

	 เครือเบทาโกร	 จึงได้ก่อตั้งศูนย์วิจัย 
และพัฒนาขึ้น	 ซึ่ งตั้ งอยู ่ภายในอาคาร 
ศูนย ์วิทยาศาสตร ์ เบทาโกร	 ในพื้นที่ 
อุทยานวิทยาศาสตร ์แห ่งประเทศไทย 
บริหารงานโดย	 สวทช.	 เพื่อให้นักวิจัยของ 
บริษัทฯ	 ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทำาวิจัยและพัฒนา	 รวมทั้งสามารถท่ีจะ 
เข้าถึงฐานความรู้	 และเคร่ืองมือวิจัยต่างๆ	 
ได้สะดวก	และรวดเรว็

39	หมู่	5	ถ.สระบุรี-หล่มสัก	ต.ช่องสาริกา	อ.พัฒนานิคม	จ.ลพบุรี	15220
E-mail	:	contactcenter@betagro.com			
Website	:	http://www.betagro.com
โทรศัพท์	036	436	333-47			โทรสาร	036	436	331		
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  18 โครงการความร่วมมือกับ สวทช.

 คุ ณ สุ เ ท พ 	 ตี ร ะ พิ พั ฒ น กุ ล  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริหารรายงาน 
สายงานการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
เทคโนโลยีการผลิตเครือเบทาโกร	 กล่าวว่า	 
“คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร (CEO) ของเครือเบทำโกรน้ันมองว่ำ 
งำนวิจัยและพัฒนำหลำยๆ อย่ำงน้ันคนไทย 
ก็สำมำรถท�ำได้ และท�ำได้ดีด้วย แต่กข็ำดกำร
เข้ำถงึและกำรน�ำมำใช้ประโยชน์จริง ท�ำให้ 
ไม ่เป ็นที่รู ้จักในวงกว ้ำง ท ่ำนจึงเห็นว ่ำ  
การร่วมมือกับหน่วยงานที่ทรงความรู้ด้าน
การวิจัยอย่าง สวทช. นั้นจะช่วยให้เข้าถึง
ผลงานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญการท�าวิจัย 
ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำที่ตอบสนองด้ำนกำรพำณิชย์ 
มำกยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกำรน�ำมำใช้อย่ำงจริงจัง 
โดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันเรามี
ความร่วมมือกับ สวทช. มามากกว่า 18 
โครงการ”

   ร่วมกับนาโนเทคแก้ปัญหากากไขมัน

	 นอกจากการวิจัย	 และพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว	ในปี	พ.ศ.	2554	
บริษัท	 บี.ฟู้ดส์	 โปรดักส์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำากัด	 ในเครือเบทาโกร	 ยังได้ร่วมกับศูนย์
นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต	ิสวทช.	ทำาโครงการ	
“การเพิ่มมูลค่าของเสียกากไขมัน”	 ซึ่งมี 
จุดเริ่มต้นมาจากข้ันตอนการผลิตไก่สดของ
โรงงานจะทำาให้เกดิกากไขมนัไก่ซึง่ต้องนำาเข้า
สู่ระบบบำาบัดนำ้าเสียเป็นจำานวนมาก

	 แนวทางการจัดการในขณะนั้นคือ	 
การแยกไขมันและจำาหน่ายแก่บริษัทรับซ้ือ	
เพือ่นำาไปแปรรปูทำาอาหารสตัว์	อย่างไรกต็าม
บริษัทฯ	 คำานึงถึงความยั่งยืนที่แท้จริงของ
กระบวนการ	WasteRecycle	 มากกว่าคือ	
ต้องการทำาให้องค์ประกอบไขมันที่เช่ือว่า 
มีคุณค ่าอยู ่ ใช ้ประโยชน์ได ้สูงสุดโดยใช ้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วย	และจะ
ทำาให้ของเสียเรื่องไขมันเป็นศูนย์ได ้จริง	 
โครงการร ่ วมวิ จั ยกับศูนย ์นา โน เทค	 
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ผลิตนำ้ามันไบโอดีเซลโดยใช้กากไขมันไก่ 
เป ็นวัตถุ ดิบ	 100%	 ป ัจจุบัน	 นักวิจัย 
ได้จัดทำาเครื่องต้นแบบระบบผลิตไบโอดีเซล
จากกากไขมันไก่ได้จรงิ	ขนาด	50	ลติร	ต่อรอบ 
การผลิต	 (2	 รอบการผลิต/วัน)	 ซึ่งสามารถ 
ผลิตไบโอดีเซลได้ทั้ง	 2	 ระบบ	 คือ	 แบบใช ้
ตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลว	 (Homogenous	
Catalyst)	 และแบบใช ้ ตัวเร ่งปฏิ กิริยา 
ของแข็ง	(Heterogeneous	Catalyst)

  นวัตกรรมต่อยอดจากงานวิจัย
	 ขณะเดียวกันโครงการนี้	 ยังส่งผล 
ให้เกิดนวัตกรรมข้ึนมา	 คือ	 ระบบการผลิต 
ไบโอดีเซลแบบลดผลกระทบนำ้าเสียที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการล ้ า งตั ว เ ร ่ งปฏิ กิ ริ ย า 
ที่ เ ป ็ นของ เหลว 	 ในขั้ นตอนการผลิ ต 
ไบโอดีเซล	 โดยเรียกระบบนี้ว่า	 “การผลิต 
ไบโอดีเซลแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง”	 
(Hete rogeneous 	 Cata lys t ) 	 ซึ่ งม ี

ความสำาเร็จในขั้นตอนระดับห้องปฏิบัติการ	
(Lab	Scale)	แล้ว	

	 ป ั จจุ บัน โครงการนี้ อยู ่ ระหว ่ า ง 
การดำาเนินการใน	 2	 ขั้นตอนพร้อมกัน	 คือ	 
ข้ันตอนท่ี	 1	 การร่วมวิจัยและพัฒนาตัวเร่ง 
ปฏกิริยิาไบโอดเีซลจากเปลอืกไข่	เพือ่จะทำาให้
ระบบการผลิตไบโอดี เซลแบบใช ้ตัวเร ่ง
ปฏิกิ ริ ยาของแข็ ง 	 (Heterogeneous	 
Catalyst)	 สามารถทำาได ้จริงในระดับ	 
Model	 ของเครื่ อง 	 50	 ลิตร	 ซึ่ ง เ ร่ิม 
โครงการนี้ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน	2556

	 ส ่วนขั้นตอนท่ี	 2	 คือ	 การผลิต 
ไบโอดีเซลแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของเหลว	
(Homogenous	 Catalyst)	 ในเครื่อง	 
50 	 ลิ ต ร 	 ให ้ มี ค วาม เสถี ย รภาพและ 
ต ่อเ น่ือง	 จากนั้นจะทำาการสร ้างระบบ 
ขนาด	2,000-3,000	ลิตร/วัน	ต่อไป
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	 คุณสุเทพระบุว่า	 “โครงกำรน้ี ท�ำให้
เห็นโอกำสลดปริมำณของเสียกำกไขมัน  
ลงระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี แบบเป็นศนูย์ได้  (Zero 
Waste)  และยังสำมำรถท�ำให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม 
ในส่วนที่ เป ็นน�้ำมันไบโอดีเซลได้อีกด้วย  
ซึ่งบริษัทฯ วำงแผนไว ้ว ่ำจะใช ้ในระบบ 
รถขนส่งของภำยในบริษัทก่อน โดยต้นทุน 
กำรผลิตไบโอดีเซล มีกำรประเมินตั้งแต่ 
เริ่มโครงกำรแล้วว่ำมีควำมคุ้มค่ำกำรลงทุน
อย่ำงแน่นอน ซึ่งปัจจุบันเรำก�ำลังทดลอง 
เพื่อจับตัวเลขที่แท้จริง” 

   สวทช.ช่วยต่อยอดการท�า R&D 
   อย่างก้าวกระโดด

คุณสุเทพมองว ่า	 ภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรม	 อาจจะมีความรู้ประสบการณ์
มากก็จริง	 แต่ก็จะเป็นการใช้ความรู ้และ
เทคโนโลยทีีม่อียูใ่นปัจจบัุนเป็นหลกั	ซึง่การได้
ร่วมงานกบันกัวจิยัของ	สวทช.	จะทำาให้เกดิ
การพฒันาความรู	้และความเชีย่วชาญในอกี
มุมหนึง่ทำาให้ธรุกจิหรอือตุสาหกรรมเกิดการ
พฒันาท่ีต่อยอดเพ่ิมขึน้แบบก้าวกระโดด

 “เครือเบทำโกร ก็เริ่มต้นจำกธุรกิจ

ขนำดย่อม และพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ำ ตั้งแต่กำร
ท�ำกำรเกษตร ปศุสัตว์ จนถึงโรงงำนผลิต
อำหำร ทุกกระบวนกำรต้องมีวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมำเกี่ยวข้อง  เพื่อท�ำให้
กระบวนกำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพ และยิ่ง
ส�ำคัญขึ้นมำกเมื่อเรำต้องขยำยงำน เรำไม่
สำมำรถใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีแบบเดิม
ตลอด ไป ได ้  เ ร ำต ้ อ งกำร เครื่ อ ง จั ก ร
กระบวนกำรผลิต และเทคโนโลยีที่ดีขึ้น  
ผมจึงให้ความส�าคัญกับการต่อยอดทาง
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ด ้วยการ 
สนับสนุนให้ท�างานวิจัยอย่างต่อเน่ือง และ 
สิ่งส�ำคัญ คือกำรน�ำองค์ควำมรู้ที่ได้แบ่งปัน 
สู่คู่ค้ำ ลูกค้ำ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่กำรผลิต 
(Supply  Cha in )  รวมถึ งภำคสั งคม 
เพื่อก้ำวสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป”  
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 “ผมน�ำแนวคิดนีไ้ปหำรอืกบันกัลงทนุ 

(Angle Investor) หลำยคนก็ได้รับเสียงตอบ

รบัทีด่ ีและได้รบัทุนในกำรก่อตัง้บรษิทั Siam 

Guru ข้ึนมำ และใช้ชือ่น้ีเป็นชือ่เดยีวกบัระบบ 

Search Engine ภำษำไทย ที่บริษัทได้พัฒนำ

ขึ้นซึ่ง Siamguru สำมำรถสืบค้นข้อควำม

ภำษำไทยได้ผลลัพธ์ที่แม่นย�ำ เนื่องจำกใช้

เทคนิคกำรสืบค้นที่แท้จริง ในขณะที่เว็บไซต์

อื่นๆ บำงแห่งยังคงใช้กำรเปรียบเทียบตัว

อักขระ (string matching) ซึ่งมีควำมคลำด

เคลื่อนสูง”

  Search Engine เลือดไทย 
  สู่งานวิจัยเพื่อการพาณิชย์

	 เวลาต่อมา	 ดร.สุรพันธ์	 พร้อมกับ 
นักวิจัยท่ีเคยร่วมงานกันมา	 เห็นว่า	 งานวิจัย

ดร.สรุพนัธ์  เมฆนาวนิ
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท กูรูสแควร์ จ�ากัด

	 ลายปี	2542	เป็นช่วงที่ธุรกิจ	Search 

		 Engine	 กำาลังได้รับความนิยมไป 

ทั่วโลก	และมี	Search	Engine	ดังๆ	เกิดขึ้น

มากมายอาทิเช่น	yahoo,	 lycos,	altavista	

แม้ว่าจะสามารถสืบค้นข้อมูลได้แม่นยำา	 แต	่

Search	 Engine	 เหล่านี้ก็ยังไม่รองรับการ

สืบค้นด้วยภาษาไทย	

 ดร.สุรพันธ์	 เมฆนาวิน	 ขณะน้ันเป็น

หน่ึงในนักวิจัยด้านการประมวลผลภาษา

ธรรมชาติ	 (ภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน)	 และ

ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence) 

ของเนคเทค	 ในสังกัด	 สวทช.	 จึงมีแนวคิด 

ทีจ่ะทำา	Search	Engine	ภาษาไทย	เพือ่ทำาให้

การสืบค้นข้อมูลภาษาไทยออนไลน์	 มีความ

แม่นยำาและถกูต้อง	ได้ผลตรงกบัความต้องการ

ของผู้สืบค้นมากที่สุดขึ้นมา

     

การวิจัย 
ที่มากกว่า
Technology  
Breakthrough

อาคารบัณฑิตแนะแนว	ชั้น	6	เลขที่	1033/4	ถ.พหลโยธิน	
แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
E-mail	:	contact@gurusquare.com			Website	http://www.gurusquare.com
โทรศัพท์	0	2619	8833			โทรสาร	0	2619	8833	ต่อ	121		
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ในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคธุรกิจได้เพียงพอ	 จึงมี
ความต้องการทำางานวิจัยทีไ่ม่เพยีงอยูแ่ต่บนหิง้	
แต่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย	์
และสร ้างประโยชน ์ให ้กับสังคมได ้จริง	 
ด ้วย เหตุนี้ จึ ง ได ้ ร ่ วมกันก ่อตั้ ง 	 บ ริ ษั ท	 
กูรูสแควร์	 จำากัด	 ขึ้นมา	 เพื่อเน้นการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายมากกว่า	 Search	
Engine	เพียงอย่างเดียว
	 ดร.สุรพันธ ์	 กล ่าวถึงจุดเด ่นของ 
กูรูสแควร์ว่า “เป็นบริษัทท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรประมวลภำษำธรรมชำต ิปัญญำประดษิฐ์ 
และ กำรประมวลผลข้อมูลจ�ำนวนมำก (Big 
Data) โดยมกีำรรวมนกัวจิยัจำกหลำยๆ สำขำ 
ท�ำให ้มีควำมหลำกหลำยในด ้ำนปัญญำ
ประดิษฐ์ มีควำมเช่ียวชำญด้ำนประมวลผล
ภำษำธรรมชำติ/Machine Learning/ และ 
OCR (Optical Character Recognition)  

Focus งำนวิจัยที่ออกมำใช้งำนได้จริง”

  ร่วมมอืกบัเนคเทค เพือ่คนตาบอด

 หนึง่ในโครงการท่ีสำาคญัของ	กรูสูแควร์	

ก็คือ	โครงการที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ

ทางสายตาสามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ	 ได้
อย่างสะดวก	 โดยที่มิต้องรอการพิมพ์เป็น
อักษรเบรลล์	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง	 ทำาให้โอกาส 
ทีจ่ะนำาออกมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นเรือ่งยาก	
	 กูรูสแควร์จึงได้นำาแนวคิดแบบเดียว
กับที่รัฐบาลเกาหลีนำามาใช้คือ	 ให้หน่วยงาน
ภาครฐัพมิพ์	2D	Barcode	ตดิเอาไว้ทีเ่อกสาร
ทกุแผ่น	โดยที	่2D	Barcode	จะเกบ็ข้อมลูของ
แต่ละหน้าเอาไว้	 เมื่อผู้พิการทางสายตานำา
อุปกรณ์อ่าน	 2D	 Barcode	 เช่น	 โทรศัพท ์
มือถือมาสแกนที่	2D	Barcode	ก็จะสามารถ
ดงึข้อมลูออกมาได้ทัง้หมด	และเปล่งเสยีงอ่าน
ออกมาให้ผู้พิการฟังได้	
	 ซึ่งการใช้	2D	Barcode	นั้นเป็นเรื่อง
ง่ายเนื่องจาก	โรงพิมพ์ทุกแห่งในประเทศไทย
สามารถทำาได้	 และหากทำาได้จริงผู้พิการก็จะ
ไม่มอีปุสรรคขวางกัน้การเข้าถงึเอกสารของรฐั
ได้เลย	 อย่างไรก็ตามส่ิงที่สำาคัญที่สุดสำาหรับ
โครงการนีก้คื็อ	การสงัเคราะห์เสียงภาษาไทย

  ป้ัน VAJA ให้เครือ่งพดูภาษาไทยได้

	 เดิมที	 ดร.สุรพันธ์	 ทราบว่าเนคเทค 

นัน้มกีารวจัิยการสงัเคราะห์เสียงพดูภาษาไทย
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หลายประการ	 จึงได ้ร ่วมมือกับเนคเทค 

เปลี่ยนสถานะกูรูสแควร์เป็นผู้ช่วยทดสอบ	

เพื่ อหาจุ ดบกพร ่องและข ้อ เสนอแนะ 

เพือ่ทำาการปรบัปรงุ	 ขณะเดยีวกนัเนคเทคเอง

ก็เป็นหน่วยงานด้านวิจัยของรัฐ	 มีความ

ต ้องการถ ่ ายทอดเทคโนโลยี ให ้บริษัท 

ทำาการตลาดแทน

	 ด ้ วย เหตุ น้ี จึ ง ได ้มี การ เจรจาให  ้

กู รู สแควร ์ซึ่ ง มีความเ ช่ียวชาญในด ้ าน 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	ทำาหน้าทีด้่าน

การตลาด	การนำาไปต่อยอดต่างๆ	เช่น	การทำา			

การตลาด	 VAJA	 Android	 หรือซอฟต์แวร์

สัง เคราะห ์ เสียงพูดภาษาไทยบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยด์	 ให้สามารถใช้งาน 

ได้จริงและขายได้ในเชิงพาณิชย์

  หายใจเป็น R&D

	 ด ้วยความที่ เป ็นนักวิจัยมาเกือบ 

ท้ังชีวิต	 และทราบดีว่า	 งานวิจัยนั้นเป็นส่ิง

สำาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์เป็น 

อย่างมาก	ดร.สุรพันธ์	จึงถือเอาเรื่องของการ

ชื่อโปรแกรม	 VAJA	 ซึ่งหน่วยปฏิบัติการวิจัย

เทคโนโลยีเสียง	 (Speech	 and	 Audio	 

Technology	Laby,	SPT)	ได้ดำาเนินการวิจัย	 

และพัฒนา	 VAJA	 	 อย่างต่อเนื่องมา

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2540	 จึงได้เปรียบเทียบ 

งานวิจัยน้ีกับของหน่วยงานอ่ืนๆ	 ก็พบว่า	

VAJA	 มีศักยภาพสูงที่สุด	 ประกอบกับทาง 

เนคเทคมีทีมนักวิจัย	และโปรแกรมเมอร์ที่จะ

ปรับปรุง	VAJA	ได้ตลอดเวลา

	 กูรูสแควร์จึงได้เข้าไปหารือกับฝ่าย

พัฒนาธุรกิจและทีมนักวิจัยของทางเนคเทค 

ซึ่งในตอนแรกนั้นเข้าไปในฐานะผู้ใช้บริการ	

แต ่ เ ม่ือทดลองนำาไปใช ้ก็พบกับป ัญหา 
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ทำาวิจัยและพัฒนา	 หรือ	 R&D	 เป็นนโยบาย

หลักของกูรูสแควร์	เลยก็ว่าได้	

 “เรำให้ควำมส�ำคัญกับกำรวิจัยและ

พัฒนำอย่ำงมำก เรียกได้ว่ำ หำยใจเป็น R&D 

โดยมคีวำมตัง้ใจท่ีจะน�ำเทคโนโลยแีละจดุเด่น

ที่ บ ริษัทมี ไปตอบโจทย ์ภำคสั งคมและ

เศรษฐกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่จ�ำกัดอยู่

แค ่เพียงกำรเขียนเอำไว ้ในหน้ำกระดำษ

เท่ำนั้น”

 อย่างไรกต็าม	แม้ว่าจะสามารถพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่ดีมีประสิทธิภาพออกสู่ท้องตลาด
ได้	 แต่	 ดร.สุรพันธ์	 ก็กล่าวถึง	 อุปสรรคของ 
ภาคธรุกจิไอทไีทยว่า	ลกูค้าในภาคธรุกจิต่างๆ	
นิยมการใช้ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ	 เพราะ 
เชื่อว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าของไทยท้ังๆ	 ท่ี 
ในความเป็นจริงแล้ว	 ซอฟต์แวร์ต่างประเทศ
ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับต่างประเทศ	
ในขณะทีซ่อฟต์แวร์ไทยพฒันาให้เหมาะสมกบั
การใช้งานในสภาพแวดล้อมของภาคธุรกิจ
ไทย

	 กรณีนี้	ดร.สุรพันธ์มองว่า	ภาครัฐควร

สนับสนุน	 ให้บริษัทซอฟต์แวร์ไทย	 มีสิทธิ

ประโยชน์	 หรือได้รับความคุ้มครองบางส่วน

เหนือกว่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศ	 เพื่อให้

แข่งขันได้	

 “นอกจำกน้ีผมคิดว ่ำ Techno- 

preneur ทุกคนจ�ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถ 

ในกำรปรับตัว นอกเหนือจำกกำรท่ีคุณจะ 

ต้องมีเทคโนโลยทีี่โดดเด่นแตกต่ำงจำกคนอืน่

แล้ว เนือ่งจำกธรุกจินี ้พลวตัมำก นกัธรุกจิเอง

ก็ต ้องจัดล�ำดับงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูง 

ให ้ เป ็นงำนวิจัยที่สำมำรถเช่ือมโยงไปสู ่ 

เชิงพำณิชย์ให้ได้ มำกกว่ำกำรวิจัยเพื่อหำ 
Technology Breakthrough” (กำรค้นพบ

เทคโนโลยีที่ส�ำคัญ) 
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รู้เขารู้เรา 
บนโลกโซเชยีล 
คอืงานของเรา 
วัชระ เอมวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ�ากัด

ณวชัระ เอมวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั คอมพิวเตอร์โลจ ีจ�ากดั เล่าว่า 

บริษัทเริ่มก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2552 

ซึ่งความคิดแรกในการออกมาสร้างบริษัทเอง

นั้นคงเหมือนกับนักพัฒนาคนอื่นๆ ท่ีเบ่ือกับ

การเป็นพนกังานท�างานประจ�าและต้องการมี

ธุรกิจเป็นของตัวเอง ประกอบกับได้มีโอกาส

เข้าร่วมกับ สวทช. ในโครงการบ่มเพาะ     

นักพัฒนาเพื่อผลิตซอฟต์แวร์เชื้อสายไทย

ออกไปแข่งขันในเวทีระดับโลก เป็นการเปิด

โลกทัศน์ส�าหรับนักลงทุนหน้าใหม่อย่างดี

“ส�ำหรับผมมองว่ำเป็น Passion 

ในกำรที่จะผลิตซอฟต์แวร์เพื่อน�ำออกไปขำย 

ยังตลำดต่ำงประเทศ จึงตัดสินใจออกมำ 

ตั้งบริษัทกับเพื่อนอีก 2 คน โดยมีควำมมุ่งมั่น

คุ ว่ำจะต้องพัฒนำซอฟต์แวร์ดีๆ ออกไปขำย 
ในตลำดต่ำงประเทศให้ได้”

  การเกดิซอฟต์แวร์ SocialEnable 

 คุณวัชระ กล่าวต่อว่า เริ่มพัฒนา
ซอฟต์แวร์โซเชียลมีเดียขึ้นประมาณ พ.ศ. 
2554 โดยเริ่มจากแอพพลิเคชั่นบน Face-
book และมีการรวบรวมโซเชียลมี เดีย  
หลายๆ ตวัเข้ามาไว้รวมกนัด้วย เพือ่ให้องค์กร
บริหารจัดการง่ายขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้เริ่มมาจาก 
CEO บริษัทท่านหนึ่งบอกว่า ต้องการระบบ
ที่มาช่วยบริหารจัดการโซเชียลมีเดียให้กับ
องค์กร ท�าให้ตัดสินใจมาศึกษาและพัฒนา
ซอฟต์แวร์บรกิารด้านการจดัการโซเชยีลมเีดยี
ให้กับองค์กร โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น  
ใช้ชื่อว่า SocialEnable นอกเหนือจากนี้ได้มี
การพฒันาแอพพลเิคชัน่ เกีย่วกบัโซเชยีลมเีดยี

     

64/3 หมู่ 1 ถนนสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
E-mail : info@computerlogy.com   
Website : http://www.computerlogy.com 
โทรศัพท์ 038 321 100 
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ซ่ึงนักกำรตลำดสำมำรถใช้เคร่ืองมือนี้ในกำร
สร้ำงแคมเปญทำงกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ
ได้มำกข้ึน รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ดีส�ำหรับ 
เอเยนซ่ีด้วยในกำรบริหำรจัดกำรแบรนด์ 
ให้กับลูกค้ำ”

   เน้นพัฒนาซอฟต์แวร์การตลาด
   ด้านโซเชียลมีเดีย

คุณวัชระ กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของบริษัทยังคงมุ ่งเน้นพัฒนา

ให้กับองค์กรใหญ่ๆ ด้วย เช่น ลูกค้าธนาคาร 

โทรศัพท์มือถือ และธุรกิจรีเทล เป็นต้น

“SocialEnable เป็น Software as 

a Service อยู่บน Cloud และเรียกว่ำท�ำงำน

แบบ Total Solution ที่ครอบคลุมโซเชียล 

มีเดียทั้งหมด เพรำะสำมำรถบริหำรจัดกำร 

โซเ ชียลมี เดียได ้แบบครบวงจร ตั้ งแต ่ 

กำรจัดกำรข ้อมูล กำรมอนิเตอร ์ข ้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรวำงแผนกำรตลำด 
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ซอฟต ์แวร ์ด ้ านวางแผนทางการตลาด 
ที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อน�าออกสู่ตลาดและเจาะไปยังกลุ่มผู ้ใช้
ท่ัวไป ซึง่ยงัคงเป็นแอพฯ เกีย่วกบัโซเชียลมเีดยี
เช่นเดิม เนื่องจากเห็นว่าเป็นฐานลูกค้า 
กลุ่มใหญ่ แต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือโจทย์ 
ในการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานง่าย 
เนื้อหา (Content) โดนใจ และมีรูปแบบ 
(Feature) แตกต่าง โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ 
อื่นๆ อย่างไร

“ส�ำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ Social- 
Enable นี้คำดว่ำจะเติบโตไปตำมปริมำณ 
กำรใช้งำนโซเชยีลมเีดยีในประเทศไทย เพรำะ
ในวันนี้กำรวัดค่ำ KPI ของแบรนด์คือ จ�ำนวน
ลูกค้ำในโซเชียลกลับมำเป็นลูกค้ำท่ีตัดสินใจ
ซื้อจริงเท ่ำไร ซึ่ งไม ่ เหมือนในอดีตที่ ให ้ 
ควำมส�ำคัญแค่จ�ำนวนแฟนเพจเท่ำนั้น” 
คณุวชัระให้ความเหน็

  ซื้อสิทธิเทคโนโลยี S-Sense จากเนคเทค       
เพื่อต่อยอดธุรกิจ

 เ ม่ือ Soc ialEnable ติดตลาด 

การมองหา Eng ine ใหม ่ๆ มาเสริม

ประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งจ�าเป็น และ สวทช.  

กเ็ป็นค�าตอบทีน่่าสนใจทีส่ดุ เพราะคุณวชัระ

ทราบดีว่า  ที่นี่มีนักวิจัยจ�านวนมาก  มีผลงาน

วจัิยดีๆ  ทีร่อการน�าไปพฒันาเพือ่ใช้งาน และ 

S-Sense กเ็ป็น Engine ทีน่กัวจิยัของเนคเทค

พฒันาไว้แล้ว การซือ้สทิธเิทคโนโลยมีาใช้งาน 

จึงประหยัดเวลาในการพัฒนาเอง และเสีย 

ค่าใช้จ่ายไม่มากเมื่อเทียบกับการพัฒนาเอง

“S-Sense จะวิ เครำะห ์ข ้อมูล 

ในโซเชียลมีเดียทั้งหมด ที่ เกี่ยวข ้องกับ 

แบรนด์เป้ำหมำยว่ำ ลูกค้ำพูดถึงคุณอย่ำงไร 

เรำสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำข้อควำมแบบไหน
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เป็นบวกหรือเป็นลบ ข้อควำมไหนเป็นเชิง

ค�ำถำม ค�ำติชม หรอืกำรร้องเรียน ท�ำให้ รูว่้ำ

ควรจะวำงแผนกำรตลำดอย่ำงไร ท้ังเชิงรุก 

และเชิงรบั”

คุณ วัชระ กล ่ าวว ่ า  สวทช .  มี 

ผลงานวิจัยดีๆ อยู่เป็นจ�านวนมาก และพร้อม

ที่จะพัฒนางานวิจัยใหม ่ๆ ที่สอดรับกับ 

ความต ้องการของตลาดอยู ่ เสมอ โดย 

กล่าวว่า “ผมคำดหวังว่ำปีต่อๆ ไป จะมีกำร

พัฒนำ S-Sense ให้ดีขึ้น จำกเวอร์ชั่น 1 เป็น

เวอร์ชั่น 1.1 หรือ 1.2 ต่อไปเพื่อเรำ จะได ้

ใช้งำนต่อเนื่องได้เลย”

  ตั้งเป้าเป็น Computer Base Company

คุณวัชระ ตั้งเป้าจะเป็น  Computer 

Base Company ในป ี  2558 ด ้ วย 

โครงการ 1 เดือน 1 โปรเจ็คเพื่อผลักดัน 

ให้ทีมงาน “Innovation Team” ช่วยกัน 

พัฒนาสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้    

 “ตลำดมันถูกฟูมฟักด้วยเงินลงทุนอยู่

แล้ว  สิ่งที่จะชนะได้ก็ต้องเป็นเรื่องเทคโนโลยี

เท่ำนั้น แม้เรำจะมีทีมงำนที่ใหญ่มำกอยู่แล้ว 

แต่ก็ยังต ้องกำรให้ใหญ่กว่ำนี้  เพื่อสร้ำง

ขีปนำวุธทำงปัญญำที่ทรงพลัง ซึ่งผมได้ไปพบ

ผู้ยิ่งใหญ่ในซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) 

มำแล้ว จงึรูว่้ำอนิเดยีมบีคุลำกรเก่งๆ อยูท่ีน่ัน่

เยอะมำก ถ้ำหำกเรำไม่สร้ำงควำมแตกต่ำง 

เรำก็ไม่มีทำงไปถึงเป้ำหมำย”

คุณวั ชระ เป ิ ด เผยถึ ง เป ้ าหมาย 

การเติบโตของบริษัทอย่างมั่นใจ และแน่นอน

หน่ึงในพันธมิตรท่ีขาดไม่ได้ก็คืองานวิจัยดีๆ 

จาก สวทช. นั่นเอง 
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NSTD A 
Ser vices
Customization

เรื่องราวของภาคเอกชน
ที่เข้ารับบริการต่างๆ และกลไกการสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนาของ สวทช.

for Commercialization



ผูบ้กุเบกิ
ออโตเมชัน่ 
เมดอนิไทยแลนด์
อนันต์ วงศ์ทิพย์
กรรมการผู้จัดการ     
บรษิทั เกรทเทค ไซเบอร์เนตกิส์ จ�ากดั

มื่อพูดถึง GDP ของประเทศ จุดใหญ่ที่สุด

คอือตุสาหกรรมการผลติ ซึง่ล้วนแล้วแต่ใช้

เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

จากต่างประเทศ การคิดประดิษฐ์เครื่องจักร

โดยเฉพาะเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งต้องอาศัย

การคิดวิเคราะห์เพื่อออกแบบให้เหมาะกับ

การผลิตสินค้าแต่ละประเภทน้ัน ส่วนใหญ ่

ต ้องพึ่ งพาการน�า เข ้าจากต ่างประเทศ 

คุณอนันต์ วงศ์ทิพย์ กรรมการผู ้จัดการ  

บริษัทเกรทเทค ไซเบอร ์เนติกส ์ จ�ากัด            

เป็นหน่ึงในบริษัททีม่องเห็นโอกาสนี ้และเลอืก

ที่ จะน�าประสบการณ ์ของตัว เอง และ          

ความร่วมมือกบัผูช้�านาญการ เพือ่สร้างผลงาน

ระบบออโตเมชั่นผลิตโดยคนไทยขึ้นเป็น 

รายต้นๆ ของประเทศ

เ    จุดเริ่มต้น เกรทเทค  
   จดุเปลีย่นการ พฒันาระบบออโตเมช่ันไทย

 คุณอนันต ์ มีพื้ นฐานการท� า งาน 
ด ้ านออโต เม ชั่ นมาตลอด โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์และอิเล็กทรอนิกส์
จากการท�างานกับบริษัทระดับโลกท่ีเคย 
เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิต จึงมีความคิด
น�าความรู้จากประสบการณ์ท�างาน บวกกับ
การมองเห็นช่องว่างในตลาดที่ประเทศไทย
ต้องน�าเข้าระบบออโตเมช่ันจากต่างประเทศ
เข้ามาใช้ในโรงงานกันอย่างมากมายและมี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้นจากแนวทางการลด
ต้นทนุการผลติ และการแข่งขนัทีส่งูในปัจจบุนั 
เขาจึงตัดสินใจต้ังบริษัทเพ่ือพัฒนาและผลิต
ระบบออโตเมชั่นส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

     

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ชั้นที่ 2
ห้องเลขที ่INC 1-225 หมู ่9 ถ.พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธาน ี12120
E-mail : sale@gtcyber.com   Website : http://www.gtcyber.com 
โทรศัพท์ 0 2564 7970   โทรสาร 0 2564 7970
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   โอกาสและเป้าหมายของเกรทเทค

คุณอนันต์เล่าว่า การพัฒนาระบบ 

ออโตเมชั่นที่ใช้ในโรงงานส่วนใหญ่จะพัฒนา

ตามความต้องการของลูกค้าและน�าเข ้า 

จากญีปุ่น่ ยโุรปหรอือเมรกิาซึง่เป็นผู้ผลิตหลัก 

โดยบริษัทเริ่มท�าตลาดด้วยการพัฒนาระบบ

ตามความต ้องการของ ลูกค ้ าทดแทน 

ผู้ผลิตหลักในต่างประเทศเพราะสะดวกและ

รวดเร็วกว่า โดยทีมงานของบริษัทต้องศึกษา

หาข้อมลูและมคีวามเข้าใจการท�างานในระบบ

การผลิตของลูกค้าก่อนในเบื้องต้น  

ปัจจุบนัลกูค้าส่วนใหญ่คอืบรษิทัญีปุ่น่

ทีต่ัง้โรงงานในนคิมต่างๆ ทัง้ในกรงุเทพฯ และ

ต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเดินเข้ามาที่

บริษัทเองจากการรู ้จักผ่านเครือข่ายต่างๆ  

การผลิตต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อทดแทนการน�าเข้า
จากต่างประเทศซึ่งศูนย์การผลิตส่วนใหญ่ 
อยู่ในญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกา

“ระบบออโตเมชั่ นคือ  ระบบที่ 
พัฒนำเคร่ืองจักรขึ้นมำท�ำงำนแทนคน ไม่ว่ำ
จะเป็นขั้นตอนกำรประกอบ กำรทดสอบ  
กำรตรวจวัด กำรวิเครำะห์ผล ซึ่งในกำรผลิต
ระบบจะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ คือ 
ฮำร ์ดแวร ์หรือเครื่องจักร ซอฟต ์แวร ์ที ่
เกิดจำกกำรออกแบบเพื่อให้เครื่องท�ำงำน 
ตำมวัตถุประสงค์ และเทคนิคหรือโนว์ฮำว
ประกอบกัน” คุณอนันต์อธิบาย

ข้อดขีองการน�าระบบออโตเมชัน่มาใช้
แทนคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเร็วในการผลิต 
ที่สู งขึ้น ความถูกต ้อง การลดปริมาณ 
ของเสีย และมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง
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เช่น ภายใต้เครือข่ายของ สวทช. ท่ีบริษัท 

ร่วมท�าวิจัยมาหลายโครงการ

“ตอนนี้ ท่ี เป ็นคู ่ แข ่ ง กับเรำมีแค  ่

ในมำเลเซียและสิงคโปร์ และแม้บริษัทจะ 

มีรำยได้ไม่มำกนัก แต่เรำก็มองกำรเติบโต 

ในอนำคตจำกข้อได้เปรยีบทีไ่ทยเป็นประเทศ

ผลิตและมีภูมิศำสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลำงอำเซียน 

ว ่ ำจะท�ำ ให ้ เรำพัฒนำสินค ้ ำ เพื่ อ ไปลด 

กำรน�ำเข ้ำ และพัฒนำเครื่องจักรใหม่ๆ 

ท่ียั งไม ่ เคยมีส�ำหรับโรงงำนที่ตั้ งอยู ่ที่นี ่

ได้อีกมำกในอนำคต ที่ส�ำคัญสินค้ำของเรำ

สำมำรถพัฒนำเข้ำได้กับทุกอุตสำหกรรม”

   จากระบบออโตเมชั่นตามสั่ง 
   สู่การพัฒนาสินค้าของตัวเอง

เกรทเทคเริ่มต้นจากการผลิตระบบ 

ออโตเมชั่นตามความต้องการของลูกค้า  

แต่ถงึจดุหน่ึงเม่ือบริษทัมองเหน็โอกาสมากขึน้ 
ก็เริ่มพัฒนาระบบออโตเมชั่นเป็นผลิตภัณฑ์
ออกจ�าหน่ายด้วยตัวเอง โดยอาศัยจากการ 
ตีโจทย์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ตามการมอง
ตลาดของคุณอนันต์นั่นเอง

อุตสาหกรรมท่ีคุณอนันต์มองเห็น
โอกาสนัน้ มตีัง้แต่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร  ก า ร ท ด ส อ บ 
ทางการแพทย์ การตรวจสอบวินิจฉัยโรค  
การตรวจสอบรสชาติอาหาร เกษตรหรือ 
การแปรรปูวสัดเุหลอืใช้ และอืน่ๆ อกีมากมาย

   ร่วมมือกับสวทช. ท�างานวิจัยและพัฒนา

ก่อนทีเ่กรทเทคจะประสบความส�าเร็จ
ในวนันี ้ คณุอนนัต์ได้รบัการแนะน�าให้ร่วมงาน 
กบัเนคเทค ผลทีไ่ด้ท�าให้บริษทัสามารถน�าผล
วิจัยจากความร่วมมือมาพัฒนาผลิตภัณฑ  ์
ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้มากยิง่ขึน้
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“งำนวิจัยหนึ่งที่ช ่วยให้ตอบโจทย์
ลูกค้ำได้มำกคือ กำรพัฒนำระบบชุบเคลือบ
ผิวโลหะที่ท�ำร่วมกับเนคเทคซึ่งได้ผลวิจัย 
ที่ท� ำ ให ้ เคลือบผิว โลหะได ้บำงมำกแค ่  
1-2 ไมครอน จำกปกติในประเทศไทย 
จะเคลือบกันได ้ที่ ระดับ 100 ไมครอน 
ยิง่เคลอืบได้บำงยิง่หลดุลอกยำก และยดืหยุน่
ได้ดีกว่ำ มีกำรท�ำ Surface Engineering  
ท�ำให้เกิดกำรปรับผิววัสดุใหม่ในกำรเคลือบ
โลหะทุกประเภทรวมถึงพลำสติก เปลี่ยน
พลำสตกิเป็นผวิโลหะได้”

ทั้งนี้ ในช่วงแรกเกรทเทคท�าเฉพาะ
การเคลอืบผวิโลหะ เช่น อลมูเินียม ประโยชน์
ที่ได้โดยตรงก็คือ เมื่อบริษัทออกแบบระบบ 
ออโตเมชัน่ให้กบัโรงงานประเภทไฮเทคโนโลยี
ซึ่ งส ่วนใหญ่จะกลัวป ัญหาเรื่องฝุ ่นและ 
ต้องชุบเคลือบผิวอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการ 
ออกซิไดซ์ ระบบการชุบเคลือบที่ร ่วมกัน
พัฒนากับเนคเทคจึง เป ็นส ่วนหน่ึงของ 
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบออโตเมชั่น 
ที่ช ่ วยให ้การเคลือบผิวมีประสิทธิภาพ 
ได้ชิน้งานทีม่ขีนาดถกูต้องไม่ผดิเพีย้น ไม่มปัีญหา
ในการประกอบและใช้งาน 

อีกตัวอย่างหน่ึงได้แก่ การท�าสัญญา
ร่วมวจิยักับเนคเทค ในการท�าเคร่ืองตรวจสอบ
แผ่น Flexcircuit แผงวงจรแบบบางท่ีีเป็น 
ส่วนประกอบในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ทั้ งจ ้าง วิจัยและร ่วมวิจัย ท�าให  ้
ต้องผูกพันกับนักวิจัยของเนคเทคไปโดย
ปริยาย  การย้ายห้องปฏบิตักิารมาอยูก่บัสวทช.
จึงเป็นทางออกที่ win-win ท้ังสองฝ่าย 

คณุอนนัต์จึงย้ายมาเช่าพ้ืนทีอ่ทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทยมาเป็นเวลาร่วม 6 ปีแล้วและ
พร้อมท่ีจะต่อสัญญาการเช่าไปตลอดเพราะ 
“อยู่ทีน่ีก่ด็แีล้วมทีกุอย่างทีเ่ราต้องการ”

นอกจากน้ี คุณอนันต์ยังเตรียมที่จะ 
ขอใช้สิทธิ์เพื่อยกเว้นภาษีส�าหรับงานวิจัย       
ที่ก�าลังจะปรับจาก 200% เป็น 300% ในปีนี้
จากหน่วยงานกระตุน้การวจิยัและพฒันาภาค
เอกชน (RDP) ด้วย

   SME ส�าคัญที่ต้นทุน

จากความส� า เ ร็ จของ เกรท เทค              
ที่มีประสบการณ์ทั้งคิดเองท�าเอง และใช้งาน
วิจัยเป็นตัวขับเคล่ือนการพัฒนาสินค้าและ
บริการ คุณอนันต์ มีค�าแนะน�าที่น่าสนใจ    
ฝากถึงเพือ่น SME ด้วยกนัในเรือ่ง “ต้นทนุ” ซึง่ 
ต้นทนุทีว่่านีเ้ป็นเรือ่งของประสบการณ์ท�างาน
ที ่ SME ต้องดใูห้ดก่ีอนว่ามต้ีนทนุในด้านไหน
อย่างไร ส�าหรับใครที่มั่นใจแล้วว่าจะมาด้าน
เทคโนโลยี ต ้นทุนที่ขาดไม ่ได ้จะต ้องมี 
องค์ประกอบครบทัง้เรือ่ง เงนิทุน Know how 
Network และตลาด

“ถ้ำยังมีไม่ครบ ก็ไปสร้ำงต้นทุน 
ไว้ก่อน เพรำะสีต่วันีค้อืพืน้ฐำนของกำรเริม่ต้น 
ทีส่�ำคัญ เพรำะหลังจำกเริม่จะต้องเจอกับอปุสรรค
อีกมำก และหำกจะหวังพึ่งกลไกลสนับสนุน
จำกภำครัฐก็ต ้องรู ้จักเลือกหน่วยงำนที่
สนับสนุนกับกำรท�ำงำนได ้จริง ภำยใต ้
เงื่อนไขที่เป็นไปได้ และร่วมเส่ียงกับ SME 
อย่ำงแท้จริง” คุณอนันต์กล่าว
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ภูมิปัญญาไทย
เหนอืชัน้

ซ่อมระบบเลเซอร์
รถถงัเหมอืนใหม่

กชพงษ์ มหายศนันทน์
กรรมการผู้จัดการ    
บริษัท เค.ซี.พี. แอสโซซิเอท จ�ากัด

ากบรษิทัซ่อมบ�ารงุด้านเครือ่งจกัรแห่ง

หนึ่งของไทย พัฒนาตนเองจนประสบ

ความส� า เ ร็ จ  ส ามารถ เข ้ า ไปรั บ ง าน 

ซ่อมบ�ารุงรถถังของกองทัพบกได้ สามารถลด

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการซ่อม 

บ�ารุงจากต่างประเทศได้ อันเป็นผลจาก 

วิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลของกองทัพบก 

ในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการซ ่อม 

บ�ารุงยุทโธปกรณ์จากต ่างประเทศและ 

พึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศให้มากขึ้น 

ที่ส�าคัญยังสามารถผลิตชิ้นส่วนส�ารองได้เอง

ไม่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ น่ีคือผลงาน 

ของบริษทั เค.ซ.ีพี. แอสโซซิเอท จ�ากดั ภายใต้

การน�าของ คุณกชพงษ์ มหายศนันทน  ์

กรรมการผู้จัดการ

จ    การวิจัยและพัฒนา 
   สร้างความได้เปรียบให้บริษัท

 โ ด ยพื้ น ฐ าน  บ ริ ษั ท  เ ค . ซี . พี . 

แอสโซซิเอท จ�ากัด นั้นให้ความสนใจกับ 

งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น 

การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีของบริษัท

จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก หากบริษัทสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที 

โดย เฉพาะอย ่ า งยิ่ ง กั บก ลุ ่ ม ลูกค ้ าที่ มี 

โจทย์เฉพาะ ก็จะท�าให้บริษัทมีความพร้อม

ความเข ้ า ใจ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี ใหม ่ๆ 

อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหัวใจหลักก็คือการได้ลงมือ

ทดลองท�า เพื่อพิสูจน์ว่าท�าได้หรือไม่ ถ้าท�า 

ไม่ได้เพราะอะไร และหาทางแก้ปัญหานั้นๆ 

ที ม ง านส ่ วน ใหญ ่ที่ บ ริ ษั ท เป ็ นวิ ศ วกร 

     

97/176 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ 10270
E-mail : info@kcpgroup.com   
Website : http://www.kcpgroup.com
โทรศัพท์ 0 2398 5945   โทรสาร 0 2398 5944 
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มีความสามารถเฉพาะทางอยู่แล้ว บริษัทจึง

สนบัสนุนให้ใช้ความคดิสร้างสรรค์ และท�าการ

ทดลองใหม่ๆ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดจากการ

ค้นคว้าทดลองมีคุณค่ามากกว่าตัวเงิน

  เทคโนโลยีทางทหารที่เป็นความลับ        
  ยากต่อการซ่อมบ�ารุง

 เป็นทีท่ราบกนัดีว่าในแวดวงของอาวธุ

ยุทโธปกรณ์นั้น เป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็นต้องปกปิด

เป็นความลับ โดยเฉพาะเรื่องของอาวุธที่ต้อง

เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี ช้ันสูง เ ม่ือเป ็น 

ความมั่นคงของชาติ การจัดซ้ือจัดหาอาวุธ 

ที่เหมาะสม พร้อมทั้งการจัดหาอะไหล่ที่

จ�าเป ็นต ่อการซ่อมบ�ารุง จึงไม ่สามารถ 

เปิดเผยสเปคอย่างละเอียดได้ทั้งหมด แต่เมื่อ

ถึงวันหนึ่งเมื่อเกิดความจ�าเป็นต้องซ่อมบ�ารุง 

และค่าซ่อมบ�ารุงหรือการซ้ือยุทโธปกรณ์ใหม่

ก็มีวงเงินสูงมาก การหาทางเลือกใหม่ในการ

ซ่อมบ�ารุงเองจึงเป็นทางเลือกที่น ่าสนใจ 

แต่จะหาใครทีม่ปีระสบการณ์มคีวามสามารถ

ระดับนี้ เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

คณุกชพงษ์ มหายศนนัทน์ เล่าถงึทีม่า

ของโครงการนี้ว ่า เมื่อประมาณปี 2547   

บริษัทได้เข้าไปรับซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์

ของกองทพับก หนึง่ในยทุโธปกรณ์นั้นคือการ

ซ่อมบ�ารุงเครื่องควบคุมการยิงของรถถัง โดย

ระบบเครื่องควบคุมการยิงที่ควบคุมด้วย

ระบบไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์เสยีหายใช้การไม่ได้ 

ถ้าหากซ่อมระบบนี้ไม่ได้ รถถังเหล่านี้ทั้งหมด 

ก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะขาดอุปกรณ์ส�าคัญในการเล็งเป้าหมาย

ที่แม่นย�า
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“เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีทำงกำร

ทหำรท่ีลับมำก บริษัทต่ำงประเทศที่ผลิต

อุปกรณ์ไม่มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดของ

เทคโนโลยทีีใ่ช้ ท�ำให้กำรซ่อมบ�ำรงุเป็นไปด้วย

ควำมยำกล�ำบำก ถึงกระนั้น ก็ยังสำมำรถใช้

ทมีวศิวกรคนไทยซ่อมบ�ำรงุและจดัท�ำอปุกรณ์

หลัก 3 ใน 4 ส่วน ขึ้นทดแทนได้จนประสบ

ควำมส�ำเ ร็จ ประหยัดเ งินงบประมำณ 

ในกำรซื้ออะไหล ่จำกต ่ำงประเทศไปได ้

เป็นจ�ำนวนมำก” คุณกชพงษ์กล่าว

  ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงจากเนคเทค
  คือกุญแจส�าคัญ 

อย่างไรก็ดียังมีอุปกรณ์อีกชิ้นหน่ึงท่ีมี

ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบทั้งหมด คือ 

ระบบวดัระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Range 

Finder) มีปัญหาช�ารุดบกพร่องและเสื่อม

สภาพของอปุกรณ์ทางด้านแสง และการช�ารดุ

บกพร่องของอปุกรณ์ทางไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ 

ถ้าอุปกรณ์ชิ้นน้ีไม่ท�างาน ระบบการควบคุม

การยิงอื่นๆ จะไม่สามารถตั้งค่าและควบคุม

การยิงอัตโนมัติให้ตรงเป้าหมายอย่างแม่นย�า

ได้ บริษัทยังไม่สามารถหาเทคโนโลยีอื่น 

มาซ่อมอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ จนกระทั่งได้พบกับ 

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ปัจจุบันคือ              

ผู้อ�านวยการเนคเทคซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

เรื่องเทคโนโลยีทางด้านแสง

“ดร.ศรัณย์ และคุณชูวิทย์ โภคบุตร  

ผู ้ช ่วยนักวิจัย ได ้ให ้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ต่ำงประเทศไม่เปิดเผย จนเรำ

สำมำรถซ่อมบ�ำรุงและแก้ไขได้ด้วยฝีมือของ

คนไทย ท�ำให้ระบบเครื่องควบคุมกำรยิง 

ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งระบบ สำมำรถท�ำงำนได้ตำมข้ันตอน

มำตรฐำนของรถถัง (เบำ) 32/Commando 
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Stingray, รถถัง M48 A5 และรถถัง M60 

A1  มกีำรทดสอบกำรยงิปืนจำกรถถังในหลำย
ลักษณะตำมยุทธวิธีกำรรบ ซึ่งผลเป็นท่ี 
น่ำพอใจ กระสุนปืนเข้ำสู ่เป้ำหมำยอย่ำง 

แม่นย�ำ และผู้ปฏิบัติงำนภำคสนำมมีควำม 

พึงพอใจเป็นอย่ำงมำกในประสิทธิภำพของ

อุปกรณ์ที่กลับมำเหมือนเดิมเกือบ 100 %” 

คุณกชพงษ์เผย

เนคเทคผู้ให้ค�าแนะน�าข้อมูลส�าคัญ

 ส�าหรับการให้ค�าแนะน�าของเนคเทค 

น้ันได้ให้ค�าแนะน�าข้อมูลทางวิชาการของ

ระบบวดัระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Range 

Finder) ว่ามีคุณลักษณะ จุดอ่อน ข้อจ�ากัด 

ปัญหา และการซ่อมบ�ารงุแก้ไขได้อย่างไรบ้าง 

ซ่ึงเทคโนโลยีในลักษณะนี้บริษัทผู้ผลิตหรือ 

ผู้ขายไม่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ซื้อรับทราบ ส่งผล

ให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก 

ต่างประเทศหรือผู้ขายอยู่ตลอดเวลา หาก 

เกิดป ัญหาข้ึนก็อาจจะส ่งผลกระทบต่อ

สมรรถนะของอุปกรณ์น้ันๆ ได ้ การให้ 

ค�าปรึกษาทางด้านวิชาการในครั้งนี้ จึงเป็น

เรือ่งส�าคญัทีค่นไทยสามารถพึง่พาตนเองได้ 

ไม่ต ้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

อยูต่ลอดเวลา และช่วยลดการสญูเสยีเงนิตรา

ออกนอกประเทศอีกด้วย

  ความภาคภูมิใจของวิศวกรไทย

คุณกชพงษ์ยังเล ่าให ้ฟ ังถึงความ 

ภาคภมูใิจของเขาอกีว่า การมส่ีวนช่วยสนบัสนนุ

การส ่ งก� าลั งบ�ารุ ง ให ้กับกองทัพบกไทย 

ในการซ่อมปรับปรุงเครื่องควบคุมการยิง 

กล้องตรวจการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน 

รวมถึงระบบควบคุมป้อมปืน ระบบล่ันไก 

ระบบทรงตัวอัตโนมัติ และอ่ืนๆ ของรถถัง 

M48 A5, M60 A1, COMMANDO STINGRAY 

(ถ.เบา 32) ที่ช่วยชาติประหยัดงบประมาณ 

ได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทเมื่ อ เที ยบกับ

ก า ร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ค ว บ คุ ม การยิงใหม่ 

มาเปลี่ยนทดแทนทั้งหมด นับเป็นการลด 

ช ่ อ งว ่ า งที่ เ ร า เสี ย เปรี ยบต ่ า งประเทศ 

เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
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เมื่อนักวิจัยก้าว
มาเป็นนักธุรกิจ

ตราทัศ อาพทัธนานนท์
กรรมการผู้จัดการ    
บริษัท คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จ�ากัด

ทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ 

(Medical Rapid Prototype) เป็นผลงาน

วิจัยของศูนย ์ เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ 

แห่งชาติ หรือเอ็มเทคเพื่อใช้ในการวินิจฉัย 

วางแผนการผ่าตัดและสร้างชิ้นงานวัสดุฝังใน

เฉพาะบุคคล เช่น กะโหลกเทียม กรามเทียม 

ชิ้นส่วนกระดูกเทียม เพื่อใช้แก้ไขผู้ป่วยที่มี

ความพิการหรือส่วนที่บกพร่องให้กลบัมาเป็น

ปกต ิซึง่ คุณตราทัศ อาพทัธนานนท์ กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จ�ากัด 

คืออดีตหนึ่งในทีมนักวิจัยของเอ็มเทคท่ีเห็น

โอกาสทางการตลาดของผลติภณัฑ์และบรกิาร

ดังกล ่าว ประกอบกับความรู ้และทักษะ 

ความช�านาญที่มี จึงตัดสินใจลาออกจาก 

เ การเป็นนักวิจัย จัดตั้งบริษัทและขออนุญาต

ใช ้สิทธิ เทคโนโลยี  Med ica l  Rap id  

Prototype หรือ Medical RP จากเอ็มเทค

เพ่ือน�าไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย ์ ผ ่านส�านักงานจัดการสิทธิ

เทคโนโลย ี(Technology Licensing Office: TLO)

  จากนักวจิยัสูน่กัธรุกจิ

คุณตราทัศเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้น  

ก่อนเป็นนกัธรุกจิเฉพาะทางด้าน“วสัดทุดแทน

กะโหลกศีรษะใบหน ้ ำและขำกรรไกร        

เฉพำะบุคคล” ว่า

“จริ ง ๆ  แล ้ ว ผมจบ  ทำ งด ้ ำน  
Mechatronics จำก AIT ก็อยำกท�ำด้ำน 

39 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
E-mail : info@customized.co.th   
Website : http://www.customized.co.th
โทรศัพท์ 0 2901 7412   โทรสาร 0 2901 7412   
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หุ ่นยนต์ แต่มีโอกำสมำเป็นนักวิจัยของ  
ADTEC ซึ่งเป็นโครงกำรพิเศษทุนประเดิม 
ของ สวทช. ที่ท�ำวิจัยเฉพำะด้ำนทันตกรรม  
ผมเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีออฟฟิศ ท�ำอยู ่ 3 ป ี
ก็ย ้ำยมำอยู ่เอ็มเทคและเริ่มสนใจเทคนิค 
Medical Rapid Prototype หรือ RP 
ทำงกำรแพทย์ ซ่ึงตอนนั้นเป็นเทคนิคใหม่ 
จึงร ่วมพัฒนำกันมำจนเป ็นวัสดุทดแทน
กระดูก ในผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุเก่ียวกับ
กะโหลกศีรษะ หรือมีควำมพิกำรแต่ก�ำเนิด”

เทคนคิ RP ตวัช่วยทางกรแพทย์อย่างม ี
ประสทิธิภาพ

ด้วยเทคนคิ RP ท�าให้สามารถลดเวลา
ในการผ่าตัดลงได้ถึง 50% ท�าให้คนไข  ้
ฟื้นตัวเร็ว ปลอดภัยสูงข้ึน จากเดิมท่ีแพทย์ 

จะต้องเป็นผู ้ท�าการผ่าตัดผู ้ป ่วยด้วยการ 
เปิดหนังศีรษะ วัดขนาดกะโหลกที่จะรักษา 
ผสมผงซีเมนต์พิเศษ เพื่อปั ้นขึ้นรูป กว่า 
จะเสร็จก็เสียเวลาไปมาก ในขณะที่ผลงาน 
ก็อาจจะไม่พอดีนัก ขึ้นอยู ่ฝ ีมือและเหตุ 
ปัจจัยแวดล้อมของแพทย์ท่านนั้นในขณะ 
ผ่าตัด

“วิธีกำรก็คือ เรำจะท�ำ CT-Scan 
คนไข้ก่อนแล้วเอำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แล้วจึง 
เอำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จนได้ 
วัสดุที่ สำมำรถใช ้ทดแทนกะโหลกหรือ 
ขำกรรไกรได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ โดยเรำ 
จะวำงแผนร่วมกันกับแพทย์ผู้ท�ำกำรผ่ำตัด
ล่วงหน้ำ และมีกำรเลือกใช้วัสดุในกำรท�ำ
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กะโหลกเทียมได้อย่ำงเหมำะสมมำกขึ้น”

  งานวิจยั สวทช.สร้างโอกาสทางธรุกจิ

บริษัท คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จ�ากัด 
เป็นบริษัทที่นับได้ว่าเกิดจาก สวทช. อย่าง
แท้จริง โดยทีมงานวิจัยของเอ็มเทคบางส่วน 
ตัดสินใจลาออก จัดตั้งเป็นบริษัท และขอรับ
อนุญาตการใช้สิทธิในเทคโนโลยี จาก สวทช.
ในการน�าไปพัฒนาและตอ่ยอดในเชงิพาณชิย์

คณุตราทศัได้เล่าให้ฟังถงึการตดัสนิใจ
ครัง้ส�าคญัของชวีติ ในการกระโดดจากนกัวจิยั
มาเป็นนักธุรกิจว่า “ผมท�ำงำนกับเอ็มเทค     
ได้ 7 ปี จนพัฒนำเทคโนโลยีกำรใช้เลเซอร ์
ขึ้นรูปวัสดุเองในประเทศ ส่วนใหญ่เรำก็
ประสำนกับ โรงพยำบำลรั ฐท� ำ ให ้ เ กิด 
กำรพัฒนำบริกำร “วัสดุฝังในเฉพำะบุคคล” 
เป็นรำยแรกของประเทศ จนเป็นทีรู่จ้กักันไปทัว่ 
ซึ่งนโยบำยของ สวทช. เอง เม่ือเทคโนโลย ี
ค่อนข้ำงนิ่งแล้วและมีผลกำรใช้งำนที่มั่นใจได้ 

ก็จะหำทำงให้เอกชนมำขออนุญำตใช้สิทธิ 
ออกไปท�ำเป็นธุรกิจต่อ ซึ่ง สวทช. ก็จะดู 
ควำมพร ้อมทำงด ้ำนต ่ำงๆ ของบริษัท 
แ ละ โ อก ำสที่ จ ะป ร ะสบคว ำมส� ำ เ ร็ จ 
ในธุรกิจน้ันๆ ด้วย”                                                   

บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีต้นแบบ
รวดเร็วทางการแพทย์มาขึ้นรูปวัสดุฝังใน
เฉพาะบุคคล เพื่อทดแทนอวัยวะที่เสียหาย
หรือบกพร่อง โดยจะขึ้นรูปวัสดุดังกล่าว 
ให ้ เสร็จสมบูรณ ์ก ่อนท�าการผ ่าตัดจริ ง  
ด้วยการออกแบบคอมพิวเตอร์ จึงท�าให้ได ้
วัสดุฝังในเฉพาะบุคคล ที่มีขนาดและรูปร่าง
เหมาะสมกับผู ้ป ่วยแต ่ละราย และจาก
กระบวนการดงักล่าว ส่งผลให้ ลดเวลาในการ
ผ่าตดั ตลอดจนปริมาณการดมยาสลบ และลด
จ�านวนครัง้ในการผ่าตดัลงได้ ผูป่้วยจงึมคีวาม
ปลอดภัยในการผ ่าตัดมากยิ่ งขึ้น  และ 
เน่ืองจากเป็นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
จึงท�าให้กะโหลกศรีษะ ใบหน้าและขากรรไกร
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ของผูป่้วยมีความสมมาตร กว่าวิธีการดั้งเดิม
ซึ่งใช้การปั้นหรือดัดวัสดุด้วยมือในระหว่าง
ท�าการผ่าตัด

  ต้นทนุถูก ช่วยผูป่้วยไทยจ่ายน้อย

ปัจจุบัน มีผู ้ป ่วยทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีถูก
ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีนี้มากกว่า 
1,500 รายแล้ว  และมีการตอบรับจากผู้ป่วย
เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง นอกจากน้ี เทคโนโลยีท่ี 
บริษัท คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จ�ากัด ใช้อยู ่
ได้รับการยอมรับจากสถาบันทางการแพทย์
หลายแห่งในประเทศไทย ทั้งยังเคยได้รับ
รางวัลโครงการดีเด่นของชาติอีกด้วย

“ผลิตภัณฑ์ของเรำ ตั้งใจไว้แล้วว่ำ 
ต้องไม่แพง เพ่ือให้คนรบับรกิำรต้องไม่จ่ำยแพง
เกินไป และเรำก็อยู ่ ได ้ด ้วย รำคำของ 
ชิ้ นงำนที่ เ รำผลิตจะอยู ่ประมำณ 3-5  
หมืน่บำท ในขณะทีถ้่ำน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

จ ะ ต ก ป ร ะ ม ำ ณ  1 0 , 0 0 0  U S D .  
(หรือประมำณ 3 แสนบำท) ถูกกว่ำกัน เกือบ 
10 เท่ำตัว ขณะนี้เรำผลิตได้ประมำณ 3-5 ชิ้น
ต่อวัน และรับได้สูงสุดถึง 10 ช้ินต่อวัน  
จำกข้อมูลของ สปสช. ทรำบว่ำ ปัจจุบันนี้ 
มผีูป่้วยลกัษณะนีอ้ยูป่ระมำณปีละ 1,700 รำย  
ซึ่งในจ�ำนวนนี้ สำมำรถใช้บริกำรของเรำ   
เพยีงประมำณ 10% เท่ำนัน้ ทำงห้องปฏบิตักิำร
เองพยำยำมเสนอให ้  สปสช .  อนุมั ติ 
ให ้สำมำรถเบิกจ ่ำยค ่ำรักษำโดยวิธี น้ีได ้  
เพื่อท่ีผู ้ป ่วยที่มีรำยได้น้อยจะได้สำมำรถ 
รับกำรรักษำที่ดีขึ้น ไม่ต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำย
ที่มำกเกินไป” 
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ผู้น�า R&D 
วงการชิน้ส่วนยานยนต์ไทย

กรกฤช จฬุางกูร
กรรมการผู้จัดการ    
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ�ากัด

ารปรับตัวครั้งใหญ่ในการลงทุนด้าน 

R&D ของกลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต

บอดี้ อินดัสตรี จ�ากัด ภายใต้การน�าของ  

คุณกรกฤช จุฬางกูร ทายาทคนส�าคัญของ

ตระกูลจุฬางกูร นับเป ็นปรากฏการณ  ์

ท่ีน่าสนใจย่ิงเพราะจะส่งผลกระทบในวงกว้าง

ต่ออุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของไทย 

ในอนาคต เนื่องจากกลุ ่ม บริษัท ซัมมิท  

เป็นกลุ ่มผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ 

ที่สุดของประเทศนั่นเอง

  บรษิทัฯ แรกæ ทีล่งทนุด้าน R&D อย่างจรงิจงั

 “กำรตดัสนิใจลงทนุด้ำน R&D เป็นสิง่

ท่ีท ่ำนประธำน คุณสรรเสริญ จุฬำงกูร  

ให้ควำมส�ำคัญและเน้นย�้ำอยู่เสมอ ช่วงแรก

ของกำรก่อตัง้ส่วนงำน R&D ผูบ้รหิำรส่วนหนึง่

ก ก็ตั้งข ้อสังเกตว่ำจะท�ำ R&D ของตัวเอง 

ไปท�ำไม ในเมื่อเรำก็ท�ำตำม R&D ของลูกค้ำ

อยู่แล้ว แต่ก็มีกำรผลักดันจนเกิดหน่วยงำน 

R&D ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 100 กว่ำล้ำนบำท 

ด้วยกำรท�ำผลิตภัณฑ์ท่อไอเสีย ท�ำมำเรื่อยๆ 

จนปัจจุบันทุกคนก็ขอบคุณที่ เรำเริ่มท�ำ  

R&D ในวันนั้น เรำถือเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วน

ยำนยนต์บริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่มำ

ลงทุนด้ำนนี้” คุณกรกฤชร�าลึกความหลัง

 จากวันนั้นถึงวันนี้ลูกค้าก็ผลักดันให ้

ผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท�า R&D มากขึ้น  

อย่างเรื่องท่อไอเสียน้ัน จากเดิมที่บริษัทฯ  

รั บค� าสั่ ง จ า ก ลู ก ค ้ า ม า ผ ลิ ต ต า ม แ บ บ   

แต่ปัจจบุนัลกูค้าจะบอกความต้องการว่าจะใช้

ระยะห่างจากตัวถังเท่าไร ตามมาตรฐาน 

     

หมู ่17 32-3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
E-mail : wichuta.sab@summitautogroup.com  
Website : http://www.summitautogroup.com
โทรศัพท์ 0 2338 6000   โทรสาร 0 2316 8798
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ยูโร 4 หรือ ยูโร 5 ส่วนเรื่องการดีไซน  ์

หรือประสิทธิภาพท่ีถูกต้องตามมาตรฐานน้ัน  

บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง และนี่คือเหตุผล

ที่ได้รับเลือกให้เป็น Product Champion

  จับมือกับ สวทช. แล้วเดินไปด้วยกัน

 “กำรเข้ำไปร่วมงำนกับ สวทช. เป็น

นโยบำยที่ผมมองว่ำ เรำจ�ำเป็นต้องเปลี่ยน 

ตัวเองจำก OEM หรือ Original Equipment 

Manufacturing เป็น ODM หรือ Original 

Design Manufacturing ให้มำกขึ้น ปัจจุบัน

เรำแข่งขันกับญี่ปุ่น ท่ีได้รับกำรยอมรับด้ำน

เทคโนโลยมีำก เรำจงึต้องพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง

ให้สู้เขำได้ นอกจำกจะแข่งขันแล้วเรำยังซ้ือ

เทคโนโลยจีำกบรษัิทขนำดกลำงในญีปุ่น่ทีเ่ขำ

ไม่มีควำมสำมำรถในกำรลงทุนต่ำงประเทศ 

แต่มอีงค์ควำมรู ้ซึง่บรษิทัประเภทนีก้ห็ำได้ยำก

เหมื อนกัน  เ ร ำจึ ง เดิ นหลำย เส ้ นทำง 

ไปพร้อมกัน” คุณกรกฤชปูพื้นถึงการเดิน

เข้าไปหา สวทช. พร้อมทั้งเสริมว่า

 “สวทช. ก็ เป ็นองค ์กรหน่ึงที่ เรำ 

ภำคภูมิใจ ที่ช่วยเหลือผู้ผลิตคนไทยได้เป็น

อย ่ำงดี  ผมได ้ เข ้ ำ ไปเยี่ ยมชม สวทช.  

หลำยครั้งก็รู ้สึกประทับใจ ช่วงแรกเรำจึง 

ได้เริ่มงำนกับเอ็มเทคก่อน ในกำรวิจัยและ

พัฒนำเหล็กขึ้นรูปตัวถัง ซึ่งปัจจุบันเน้นทั้ง

ควำมแข็งแรงและน�้ำหนักเบำ เพรำะแม้แต่

ญ่ีปุ่นเองก็ยังมีปัญหำในกำรผลิตเหมือนกัน  

ถึงวนันีเ้รำกม็กีำรร่วมลงทนุในโครงกำรต่ำงๆ ถงึ 

9 โครงการด้วยเงนิลงทนุกว่า 100 ล้านบาท”
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 ทั้ งนี้   สวทช. โดยทีมวิจัยศูนย ์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)    

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้านการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 

ชิ้นส่วนรถยนต์ กับบริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ด ี

เซ็นเตอร์ จ�ากัด (SRDC) ซ่ึงเป็นบริษัท 

ในกลุ่มบริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี 

จ�ากัด เพื่อการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีด ้ านการผลิตอุตสาหกรรม 

ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วย

 นอกจากนีท้างบริษัทยงัได้น�าโครงการ

วิจัยและพัฒนาเสนอขอรับรองต่อฝ่ายบริการ

พัฒนาผู ้ ป ระกอบการทาง เทค โน โลยี  

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 

(RDP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. 

เพื่ อ ใช ้ สิทธิประโยชน ์จากการยกเว ้น 

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 200% ส�าหรับค่าใช้จ่าย

ท่ีใช้ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

ได้อีกด้วย

  มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 “ด้วยกำรแข่งขนัทีส่งูขึน้ บรษิทัผูผ้ลติ
รถยนต์กมี็ควำมต้องกำรสงูขึน้ แรงกดดนักม็ำ
ตกอยู่ผู้ผลิตชิ้นส่วน ถ้ำคุณท�ำได้ คุณก็ได้งำน
ไปด้วย อย่ำง Product Champion ของเรำ
ก็มีหลำยตัวท่ีมีควำมส�ำคัญเช่น โครงเหล็ก 
ข้ึนรูป โครงประตู ท่อไอเสีย ซึ่งเรำก็ต้องท�ำ 
ทั้ง Product ที่มีอยู่แล้วและกำรหำ Product 
ใหม่ๆ เข้ำมำด้วย ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งเครือ่งยนต์
ทีเ่รำยงัท�ำไม่ได้ แต่มมีำร์จิน้สงูและคูแ่ข่งน้อย 
หรือเรื่องกำรพัฒนำรถไฮบริด หรือ รถไฟฟ้ำ 
เรำก็สนใจแม้จะดูสุดโต่งไปหน่อย แต่ก็เป็น
เทคโนโลยีท่ีท่ัวโลกพยำยำมผลักดัน ซึ่งผมก็
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คำดหวงักบั  สวทช. ในเรือ่งเหล่ำนีเ้หมอืนกนั” 
คุณกรกฤชเผยความคาดหวังกับ สวทช.

  มั่นใจ สวทช. เพราะคนไทยท�าได้

 “ผมไปที่ไหนก็จะพูดเสมอว่าถ้า
ต้องการ R&D ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ต้องมา
ที่ สวทช. ซึ่งก่อนหน้ำนี้ผมก็จะมีทัศนคติว่ำ  
ผู้ที่จบดอกเตอร์ก็จะซีเรียสหน่อย แต่เมื่อได ้
สัมผัสแล้วนักวิจัยทั้งหมดของ สวทช. จะเป็น
คนทีย่ิม้แย้ม รู้ว่ำจะไม่ลงในรำยละเอยีดเชงิลกึ
เกินไป แต่กลับมีมุมมองทำงธุรกิจและอยำก
จะปรับเปลีย่นตวัเองตลอดเวลำ รูส้กึประทบัใจ 
สวทช. ทีม่คีวำมตัง้ใจในกำรท�ำงำนและพร้อม
ช ่วยเหลือผู ้ประกอบกำร” คุณกรกฤช 
เผยความในใจต่อ สวทช. พร้อมข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า

 “เรำอยำกให้ สวทช. ส่งนักวิจัยมำอยู่
กับเรำสัก 2-3 เดือน เพื่อคิดโครงกำรร่วมกัน 

เพือ่ให้ทำงนกัวจิยัได้รูภ้ำพรวมและเชงิลกึของ
บรษัิทมำกข้ึนเพือ่จะได้กลบัไปพฒันำต่อเนือ่ง
ได้ เพรำะบริษัทฯ เรำมี Product ค่อนข้ำง
หลำกหลำย เวลำ 2-3 เดอืนถือว่ำเป็นช่วงเวลำ
ที่สั้นมำก แต่ก็จะเป็นประโยชน์เพรำะจะได้รู้
ตั้งแต่เรื่องของ Product เรื่องควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ เรื่องต้นทุนและอื่นๆ  ซึ่งจะท�ำให้
เรำคยุกนักับนกัวิจยัเป็นภำษำเดยีวกนัได้มำก
ขึ้น เรำเข้ำใจว่ำเวลำแค่ 2-3 เดือนคงไม่
สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันที แต่เรำ
อำจจับมือกับ สวทช. ไปคุยกับทำงญี่ปุ ่น 
เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ในระยะยำว”

 นีค่อืวสัิยทศัน์อนัน่าสนใจของผู้บรหิาร
สูงสุดของกลุ่มซัมมิท  ซึ่งเชื่อแน่ว่าในอนาคต 
ผลผลิตจากการท�า R&D อย่างจรงิจงั จะท�าให้
กลุ ่มบริ ษัท ซัมมิท เป ็นผู ้น�านวัตกรรม 
ด้านชิน้ส่วนยานยนต์ของไทยอย่างแน่นอน 
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ท�า R&D
ด้วยจิตวิญญาณ

พชิติ อรรถเวชกลุ 
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จ�ากัด 

นบรรดาผู้ผลิตบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
สัญชาติไทยนั้น คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 

บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จ�ากัด คือ หนึ่งในผู้ที่
ยืนอยู่ที่หัวแถวมากว่า 20 ปีทั้งในฐานะผู้ผลิต
สินค้า และผู ้น�าตลาดจากสินค้าใหม่ ๆ          
โดยผู้มีบทบาทต่อแนวคิดในการพัฒนาสินค้า
ของบริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จ�ากัด ก็คือ  
คณุพชิิต อรรถเวชกลุ กรรมการผูจ้ดัการ และ
ผู้ก่อตั้งบริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จ�ากัด นั่นเอง

นักคิดสร้างสิ่งใหม่บนโลก
 เดมิทก่ีอนทีจ่ะมาก่อตัง้ ไดโน่ อเีลค็ทรคิ                                                               
คุณพิชิ ต  อดีตบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ ้ า  
จากสหรฐัอเมริกา เคยท�าธรุกิจส่งออกมาก่อน 
แต่เนื่องจากเลือดนักประดิษฐ์ และลมหายใจ
ของการวิจัยที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในร่างกาย
ท�าให้คุณพิชิต เลือกที่จะท�าไดโน่ อีเล็คทริค

ใ  "ไดโน่ฯ นี่จะมีส่วนของผมอยู่ในนั้น 
ผมจะต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมำบนโลกใบนี้  
พอดผีมชอบในเรื่องของกำรอนุรักษ์พลังงำน  
ก็คิดว่ำ น่ำจะท�ำบัลลำสต์ประหยัดไฟฟ้ำ  
แล ้วก็มองว ่ำขนำดของกำรลงทุนธุรกิจ 
ตรงน้ีมันไม ่ใหญ ่มำก ขณะที่ ช ่ องทำง 
กำรตลำดก็ยังพอม ีเพรำะยงัไม่มีใครผกูขำด" 

 คุณพิชิ ต  เริ่ มการท� าธุ รกิ จผ ลิต 
บัลลาสต์ ด้วยงบประมาณเพียง 1 ล้านบาท 
โดยมีพนักงานแค่ 3 คน คือ คุณพิชิต กับ  
ลูกน้อง และอาจารย์ยุทธนา กุลวิทิต จาก 
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ์  จุ ฬ าลงกรณ ์
มหาวิทยาลั ย  ต ่ อมาจึ ง ได ้ ร ่ วมมือกับ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า บางมด ร่วมกนัท�างานวจิยั จาก
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นบัลลาสต์แบบ
ปรับหรี่แสงได้

     

32/10 หมู ่2 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
E-mail : sales@dynoelectric.com
Website : http://www.dynoelectric.com 
โทรศัพท์ 0 2482 1900-7   โทรสาร 0 2482 1909 
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   PTEC สวทช. ตัวช่วยสร้าง
   ความเข้มแข็งให้ธุรกิจ

 เมื่อผลิตบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว  

สิ่งแรกที่ไดโน่ต้องท�าก็คือ การทดสอบสินค้า

เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน และเนื่องจากการ

จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาทดสอบนั้น ไดโน่

ยังไม ่มีความพร ้อมทั้ งด ้านงบประมาณ 

การจดัซือ้ และการดแูลรกัษา ขณะทีเ่รือ่งของ

บุคลากรเองก็ยังมีจ�ากัด คุณพิชิตจึงเลือกใช้

บริการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ สวทช. หรือ PTEC ซึ่งเป็น 

จุดเริ่มต ้นของความสัมพันธ ์ที่ด�าเนินมา 

อย่างยาวนานกว่า 18 ปี จนกระทั่งปัจจุบัน

 “PTEC มบุีคลากรทีม่คีวามรู ้และให้

ความช่วยเหลือเราได้มาก หลายๆ ครั้งเรา

ได้ค�าแนะน�าเรื่องดีๆ ไม่ใช่เฉพำะแต่ในเรื่อง

ท่ีเ ก่ียวกับสินค ้ำของเรำเท ่ำนั้น ขณะที่     

สวทช. เอง ก็มีบริกำรรับรองงำนวิจัยเพื่อกำร            

ลดหย่อนภำษี 200% (RDP) ส�ำหรับธุรกิจ 

SME ที่มีกำรซื้อเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ หรือ

กำรว่ำจ้ำงนักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ให้น�ำ

มำพัฒนำเทคโนโลยีซึ่ ง เรำมองดูแล ้วมี

ประโยชน์มำก เป็นกำรช่วยเหลือพวกเรำทำงอ้อม"

   วิจัยและพัฒนาเป็นหัวใจของ
ความอยู่รอดธุรกิจ

 การทีไ่ดโน่ อเีล็คทรคิ เป็นผู้ผลิตสินค้า

นวตักรรม  ท�าให้การวจิยัและพฒันาจงึเป็นสิง่

ส�าคัญไปโดยปริยาย ซ่ึงคุณพิชิตระบุว ่า  

เป็นหัวใจของความอยู ่รอดทางธุรกิจเลย 

ก็ว่าได้ เพราะว่าจะเป็นสิง่ทีบ่อกว่า บริษทัควร
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ท�าให้ดีขึ้นกว่านี้ ซึ่งค�าว่า ดีขึ้นส�าหรับธุรกิจ 

ก็คือ ต้นทุนถูกลง มีฟังก์ชั่นในตัวสินค้าที่เด่น

กว่าผู้ผลิตรายอื่น 

 อย ่ างไรก็ตามคุณพิชิตให ้แง ่คิด 

ที่น่าสนใจเอาไว้ว่า อุปสรรคส�าคัญในการท�า

วิจัยก็คือ เรื่องของบุคลากร ที่ค่อนข้างมีน้อย

และหายากมาก เนื่องจากงบประมาณของ

บริษัทใหญ่ๆ ในการเสาะหานักวิจัยมาท�างาน

ด้วยนั้นสูงกว่า ท�าให้ธุรกิจเล็กๆ จึงยังคง 

ขาดแคลนบุคลากรด ้ านนี้ อยู ่  ขณะที่ 

อีกประเด็นก็คือในการวิจัยสินค้าขึ้นมานั้น 

บางทีอาจจะต้องวิจัยสินค้า 10 ตัว แต่เมื่อ 

ท�าส�าเร็จออกมาแล้ว สินค้าที่ผ่านการวิจัย 

อาจจะไม่ได ้รับการตอบรับจากผู ้บริโภค  

ซึง่กเ็ท่ากบัว่า การท�าวจิยัที่ผ่านมาไม่ประสบ

ความส� า เ ร็ จ  และ เป ็นการขาดทุน ไป 

โดยปริยายเนื่องจากงบประมาณที่ลงทุนไป 

ไม่สามารถถอนทุนคืนได้ สิ่งนี้จึงท�าให้ธุรกิจ

เล็กๆ ไม่กล้าที่จะท�าการวิจัยสักเท่าไร  

 “งำนแบบนีเ้ป็นงำนเชงิแสวงหำควำมรู้

และต้องท�ำด้วยใจรกั ท�ำด้วยจติวิญญำณ รวมทัง้

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่ผ่ำนมำผมก็พอใจ 

ผลงำนของบริษัท คือ ไม่ใช ่เฉพำะเรื่อง 

ยอดขำยนะ ผมมองว่ำ งานวิจัยและพัฒนานี่

มนักค็ล้ายกบังานศลิปะ ท�าออกมาดีแล้วมัน

สวยดูแล้วมันสร้างความพึงพอใจให้กับเรา 

แต่ถ้าออกมาไม่สวยเรากต้็องปรบัปรงุกนัต่อ

ไปอีก”

    สร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ในการพัฒนาบุคลากร

 นอกจากการผลิตบัลลาสต์อิเล็ก- 

ทรอนิกส์แล้ว ไดโน่ อีเล็คทริค ยังได้น�าหลอด 

LED มาประยุกต์ผลิตสินค้าชนิดอื่น เช่น 

ป้ายไฟฉุกเฉิน ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า หลอด

ฮาโลเจน ท�าให้เกิดกระแสการผลิตสินค้า  

ที่ มีลักษณะเดียวกับที่ ไดโน ่ เป ็น ผู ้ ผ ลิต 

ตามมา ไดโน่ยังวิจัยและพัฒนาไฟฉุกเฉินที่มี
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ขายอยู่ตามท้องตลาดให้มีรีโมท คอนโทรล 

ใช้งานเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและ

ใช้งาน รวมถึงการเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ เข้าไปใน 

ไฟฉุกเฉินที่บริษัทผลิตอยู่ตลอดเวลา ขณะ

เดียวกันยังได้ผลิตหลอด LED ประหยัดไฟ 

ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 120 ลูเมน/วัตต์ ทั้งยัง

มีระยะคืนทุนสั้น หากเปิดใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นเวลา 1 ปี อย่างเช่นทีต่ดิตัง้ให้กับร้าน 7-11 

ที่ซอยพัฒนา 50 จะให้แสงสว่างมากกว่า

หลอดไฟ LED อื่นๆ ในท ้องตลาดถึง  

4 เปอร์เซ็นต์

 คุณพิชิตเล ่าถึงแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมของบริษัทเอาไว้ว่า ผู้ท่ีท�าจะต้อง

เป็นคนรกัทีจ่ะท�า รกัทีจ่ะเรยีนรู ้“พอมฉีนัทะ 

วิริยะตำมมำ แล้วส่ิงอื่นๆ ก็จะไหลออกมำ 

ทัง้ขนัต ิควำมอดทน ควำมพยำยำม อะไรทีไ่ม่รู้

เรือ่งกต้็องพยำยำมเรียนรูก้บัมนั ต้องท�ำให้เป็น

คนในองค์กรของผม เขำเห็นเรำท�ำได้ เขำก็ 

จะท�ำบ้ำง กลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรเรำ คือ 

เมือ่เขำเข้ำมำ เขำเหน็คนอืน่ท�ำได้หลำยอย่ำง 

เขำกจ็ะพฒันำตวัเองให้ท�ำได้บ้ำง ผลตอบแทน

ก็จะสูงกว่ำ ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่พนักงำน

บริษัทผมท่ีจบ ม.3 จะมีเงินเดือนสูงกว่ำคน 

จบปริญญำตรีวิศวกรรมไฟฟ้ำ"

 “ขณะที่ ใ นกำรคิ ดค ้ นสิ่ ง ใหม ่ ๆ  

เรำจะมำนั่งถกประเด็นกัน แล้วก็จะเกิด 

เป ้ำหมำยใหม่ๆ ที่ เรำรู ้สึกว ่ำ เข ้ำท ่ำดี  

น่ำจะตอบโจทย์ลูกค้ำของเรำได้ เรำก็รู ้สึก

พอใจแม้ว่ำสินค้ำนั้นยังไม่เกิดขึ้นมำก็ตำม  

แต ่เรำก็มีเป ้ำหมำยแล้วว ่ำต ้องท�ำอะไร  

เรำก็จะวำงแผน และเดินกันไปเรื่อยๆ  

ในลักษณะนี้ มันก็จะมีของใหม่ๆ ออกมำ

เรื่ อยๆ คือ เ ม่ือลูกค ้ำ เดินเข ้ ำมำแล ้ว 

จะต้องรู้สึกว่ำ สินค้ำของเรำมีควำมแตกต่ำง 

เป ็นเอกลักษณ์ "  คุณพิชิตเผยเคล็ดลับ 

ความส�าเร็จ 
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โตอย่างว่องไว 
ด้วยงานวิจัย

ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท โตว่องไว จ�ากัด

ค่ชื่อ บริษัท โตว่องไว จ�ากัด ก็บอก
คุณสมบัติของบริษัทแห่งน้ีได้ครบถ้วน 

ส�าหรับหนุ ่มใหญ่สไตล์ลูกทุ ่งที่สร้างธุรกิจ 
ด้วยเงินเพียง 940 บาท จากการล้มลุก 
คลุกคลานอยู ่ พักใหญ ่  จนมาจับธุ รกิจ 
รถตอกเสาเข็ม ด้วยเหตุเพียงอยากจะตอก 
เสาเข็มท�าบ้านขาย แต่รอเครื่องตอกเสาเข็ม
เหลก็สานแบบเดมิไม่ไหว จนเกดิความคิดทีจ่ะ
สร้างรถตอกเสาเข็มขึ้นมาเอง คิด พัฒนา  
ลองผิดลองถูกจนกลายเป็นเจ้าของสิทธิบัตร
มากมายเกี่ยวกับรถตอกเสาเข็มและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ คุณไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตว่องไว 
จ� า กั ด  คื อนั ก ธุ ร กิ จ แถวหน ้ าที่ ไ ด ้ รั บ 

การยอมรับในวงการก่อสร้าง วงการปั๊มแก๊ส 

วงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นผู้บริหารเทศบาล

เเ ท่ีไร้คู่แข่ง เพราะมุ่งสร้างความเจริญให้กับ
ชุมชนมากกว่าหาประโยชน์เข้าตัวเอง

  ไม่หยดุเรยีนรูค้อืกุญแจสูค่วามส�าเรจ็

เขาภมูใิจว่าตวัเองประสบความส�าเรจ็

ในวิชาชีพแม้จะจบแค่ ป.7 แต่ก็ยังขวนขวาย

เรียนในภายหลังจนจบปริญญาโท และก�าลัง

ต่อปริญญาเอกในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

“ผมถือว ่ ำกำรเข ้ำอบรม คพอ. 

(โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

ขนำดกลำงและขนำดย่อม)  ของกรมส่งเสริม

อุตสำหกรรมเป็นกำรเปิดโลกใหม่  ท�ำให้ผม

ได ้รู ้จักวิชำกำรใหม่ๆ ที่น�ำมำใช ้ในกำร

บริหำรธุรกิจได้เป็นอย่ำงดี ได้รู ้จักกำรท�ำ 

SWOT ซึ่งก็คือกำรแก้ปัญหำด้วยเหตุ ด้วยผล 

     

     

151 ม. 4 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง สุพรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ี72220
E-mail : sales@toewongwai.co.th
Website : http://www.toewongwai.co.th 
โทรศัพท์ 035 559 567   โทรสาร 035 559 559
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หำจุดดี จุดด้อย แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆ ท่ี 
ช่วยเหลือกันมำตลอด”

เมื่อปี 2537 คุณไพศาลสามารถ
ประดิษฐ์รถตอกเสาเข็มคันแรกของโลก และ
เป็นเจ้าของสิทธิบัตรรถตอกเสาเข็มเลขท่ี 
8731 จากรถต้นแบบ 6 ล้อ พัฒนามาเป็น 
10 ล้อ และ 12 ล้อ ส�าหรับการตอกเสาเข็ม
ในที่ ที่ ร ถ เ ข ้ า ถึ ง  และพัฒนาต ่ อ เป ็ น 
รถตีนตะขาบส�าหรับการตอกเสาเข็มในที่ลุ่ม
หรือน�้าขัง จนปัจจุบัน มีรถตอกเสาเข็ม
จ�าหน่ายหลากหลายชนิด และยังมีธุรกิจ 
รับตอกเสาเข็มทั่วราชอาณาจักร 

ล ่ า สุ ด ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล เ ทค โน โ ลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2557  
รองอันดับที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการผลิต  
จากผลงานการคิดค้นรถตอกเสาเข็มเคลื่อนที่

เรว็ ในงานนวตักรรมทรพัย์สินทางปัญญาไทย 
IP Innovation and Technology Expo 
2014 : IPITEx 2014 คือเครื่องยืนยัน 
ความส�าเรจ็จากการคดิค้นของนกัประดษิฐ์คนนี้

  เริ่มด้วยโครงการจ้างวิจัยกับ สวทช.  
  สร้างมูลค่าเพิ่มกับรถตอกเสาเข็ม

การวิจัยและพัฒนาอยู่ในสายเลือด
ของคุณไพศาล เพราะทุกย่างก้าวของงาน 
ที่ เติบโต ข้ึนล ้วนมาจากการคิดค ้นจาก 
มันสมองของคุณไพศาลและทีมงาน คิดได ้
แล้วก็ทดลองผลิต จดสิทธิบัตรไว ้ จนมี 
มากมายหลายสิบใบ

การวิจัยและพัฒนาในมุมมองของ 
คุณไพศาล ก็คือการมอบหมายให้ลูกน้อง 
ไปคิดค้นหาวิธีที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
ในวงการตอกเสาเข็มอยู่ตลอดเวลา แต่เม่ือ 
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คุณไพศาลรู ้จัก สวทช. จากการแนะน�า 
ของเพื่อน ก็เหมือนเป็นการเปิดโลกแห่ง 
การวิ จั ยและ พัฒนา ให ้ กั บคุณ ไพศาล 
โครงการแรกจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมมือ 
กับผู ้เ ช่ียวชาญจาก iTAP (Industrial  
Technology Assistance Program) เป็นการจ้าง
วิจัยเรื่อง ลูกตุ ้มอัตโนมัติ โดยมีโจทย์ว่า
ต้องการลูกตุ้มตอกเสาเข็มที่น�้าหนักเบาลง 
ตอกได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย 
ซึ่งเมื่อผลวิจัยออกมา คุณไพศาลพอใจมาก

“นกัวิจยัของ สวทช.สามารถประดษิฐ์

ระบบควบคมุลกูตุม้อตัโนมตัไิด้อย่างใจจรงิๆ 

คอืลดน�า้หนกัจาก 4.8 ตนั เหลอื 3 ตัน แต่

ตอกเข็มได้เรว็กว่าเดิม 2.5 เท่า ใช้น�ำ้มันหล่อ

ลื่นเพียง 0.5 ลิตรในกำรยกลูกตุ้มแต่ละครั้ง 

ขณะที่ของเยอรมันต้องใช้ถึง 20-26 ลิตร 

ที่ส�ำคัญรำคำถูกกว ่ำของนอกจำกรำคำ 

26 ล้ำนเหรียญเหลือเพียงล้ำนกว่ำบำท 

ทั้ งหมดนี้คือนวัตกรรมที่คนไทยคิดเอง
ทั้งหมด”

  คิดอะไรไม่ออก บอก สวทช.
เม่ือเห็นช่องทาง คุณไพศาลก็เริ่มใช้

บริการจาก สวทช. เพิ่มขึ้น คือบริการเงินกู้
ดอกเบ้ียต�่า (CDP) เพื่อใช้ในการสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์ต้นแบบหลายโครงการ โดยเริ่มจาก
การเข้าไปปรึกษากับ สวทช. ว่าถ้าจะท�าส่ิง
ประดิษฐ์แบบนี้ จะมีความเป็นไปได้แค่ไหน    
ถ้ามคีวามเป็นไปได้ ก็จะได้รับการช่วยเหลือ
เพ่ือจะมีทุนดอกเบ้ียต�่าเพื่อมาสร้างช้ินงาน
ต้นแบบ

“เป็นวิธีกำรกล่ันกรองที่ดี เพรำะผม
ชอบประดิษฐ์คิดค้น เรำก็มีไอเดียมำกมำย 
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อั น ไหนที่ เ ข ำบอกท� ำ ได ้  ผม ก็ลุ ย เ ลย 
ผมได้เงินกู้ 2 ล้ำนบำทดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 1 
เท่ำนั้น จะไปหำอย่ำงนี้ได้ที่ไหน” คุณไพศาล
เผยเคล็ดลับความส�าเร็จ

ตัวอย่างงานท่ีส�าเร็จแล้วก็คือปั้นจั่น 
9 ขา ซึ่งเป็นนวัตกรรมรถตอกเสาเข็มที่เข้าถึง
ทุก พ้ืนที่ โดยเฉพาะการตอกเข็มริมตลิ่ ง 
โดยไม ่ต ้องท�านั่ งร ้านเลย จึงประหยัด 
ทัง้ค่าใช้จ่ายและเวลา

ส ่ วนชิ้ นต ่อ ไปคือป ั ้ นจั่ น  8  ขา 
ซึ่งผลงานใกล้ส�าเร็จแล้ว มีความสามารถ 
ในการตอก กด เจาะ ได้ในรถคันเดยีวกนั ซ่ึงจะ
เหมาะกับพื้นที่ที่ห้ามตอกเสาเข็ม เพราะ
เครื่องนี้สามารถใช้น�้าหนักตัวเองกดเสาเข็ม 
ให้จมลงได้  นอกจากนี ้ยงัมอีกีหลายโครงการ
ทีค่ณุไพศาลใช้บรกิาร สวทช. อย่างเตม็ที ่เช่น 
โครงการเสากระโดงปั้นจั่นที่ยืดหดได้ ซึ่งจะ

เป ็นประโยชน์ในการเข ้าพื้นที่ที่ คับแคบ 
โครงการเครื่องพลิกรถ เพื่อความสะดวก 
ในการเช่ือมเหล็กโครงปั ้นจั่นทั้งคัน และ
โครงการเตยีงสุขภาพ ซึง่จะเป็นเตยีงทีช่่วยให้
ผูป่้วยสามารถออกก�าลงักายเพือ่ฟ้ืนฟรู่างกาย
ได้บนเตยีง โดยไม่ต้องลงมาจากเตยีงให้เสียเวลา

คุณไพศาลได ้ฝากข ้อคิดถึงไปถึง 
เอสเอ็มอีรุ่นใหม่ๆ ว่าให้รู้จักหาองค์ความรู้
ก่อน แล้วค่อยหาทุน เพราะถ้ามีองค์ความรู้ 
เรื่องทุนไม่ใช่เรื่องใหญ่ และที่ส�าคัญควรจะ
เข้าหานกัวจิยัเพือ่สร้างผลงานใหม่ๆ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่ง สวทช. มีอยู่พร้อม 
ทั้งนักวิจัย ค�าปรึกษาและแหล่งเงินทุน

“ถ้ำรู้จักวิธีหำปลำ เหวี่ยงแหไปก็จะ

ได้ปลำทันที” คุณไพศาลทิ้งท้าย 
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ผู้บุกเบิก  
ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย  

ภาวธุ พงษ์วทิยภานุ 
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดดอทคอม จ�ากัด
เลขท่ี 195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนสาธรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
E-mail : support@tarad.com   Website : http://www.tarad.com
โทรศัพท์ 0 2515 2300   โทรสาร 0 2515 2349 
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ณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บริษัท ตลาดดอทคอม จ�ากดั 
และผู ้ก ่อตั้งเว็บไซต์ Tarad.com 

อันโด ่งดังถือเป ็นไอดอลหรือสัญลักษณ์ 
การเป็นผู้บุกเบิกวงการอีคอมเมิร์ซของไทย 
เขาเติบโตและประสบความส�าเร็จในวงการ 
อีคอมเมิร์ซเมืองไทยต้ังแต่ยุคเริ่มแรกจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยค�าประกาศจากความตั้งใจว่าจะ 
“ปฏิวัติวงกำร อีคอมเมิร์ซเมืองไทย”

ภาพของเขาในการเป็นผู้น�าในวงการ
อีคอมเมิร ์ซของไทย ไม ่ว ่าจะเป ็นหน่ึง 
ในผู ้ก ่อตั้งสมาคมผู ้ดูแลเว็บไทย สมาคม 
ผู ้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  
การเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานต่างๆ ท้ัง 
ภาครัฐและเอกชน ที่มีเป้าหมายสร้างความ
เติบโตของอีคอมเมิร ์ซไทย การเข ้าร ่วม 
แบ่งปันประสบการณ์กับเวทีนานาชาติ ไม่ได้
ด้อยไปกว่าการที่เขาอุทิศตนเผยแพร่สิ่งท่ีเขา
รู ้มาผ ่านตามสื่อต ่างๆ อย ่างไม ่หยุดยั้ง  
ขณะเดยีวกนักย็งัถ่ายทอดความส�าเรจ็สู ่SMEs 
เรียกว่า คุณภาวุธคือคนท่ีท�าให้สังคมไทย

คุ อยาก ซ้ือขายสินค ้ าผ ่ านอิน เทอร ์ เน็ ต 
มากท่ีสุดเป็นคนหยิบยื่นโอกาสการค้าจาก
แม่ค้าระดบั Local สู่ตลาด Global ก็คงได้

  ผลผลิตศูนย์บ่มเพาะรุ่นแรก
  ที่กลายเป็นต้นแบบ

คณุภาวุธ เป็นผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะของซอฟต์แวร์พาร์ครุน่แรก 
และได้กลายเป็นรุ ่นพี่ที่มีจิตอาสาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ตัวเองได้มาให้กับ 
รุน่น้องทกุรุน่อย่างต่อเนือ่ง และดเูหมอืนความรู้
ทีใ่ห้นบัวนัจะยิง่เพิม่พนูตามประสบการณ์ของ
เขาท่ีมากขึน้ ทัง้ด้านเทคโนโลย ีและด้านธรุกจิ 
รวมถงึการเข้าไปมส่ีวนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ การเป็น
ตัวแทนประเทศในการเป็นวิทยากรงานด้าน 
อีคอมเมิร์ซในเวทีนานาชาติ และการร่วมกับ

นกัธรุกิจก่อตัง้กลุ่ม M8VC ทีจ่ะให้การสนบัสนนุ

กลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่หรือ Startup เป็นต้น

“เม่ือปี 2542 ผมไปเรียนเร่ืองแผน
ธุรกิจกับซอฟต์แวร์พำร์ค ได้เรียนรู ้เยอะ  
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ได้เน็ตเวิร์ค ได้พบปะผู้คนมำกมำย เป็นกำร
เปิดโลกให้ผมก้ำวออกมำ เหมือนเป็นกำร 
ติดอำวุธให้กับเรำ ท�ำให้เรำกล้ำวำงแผน 5 ปี 
ซึง่ตอนนัน้ผมยงัไม่แน่ใจเร่ืองอนำคต แต่เม่ือมีแผน
ก็ช่วยกำรตดัสนิใจได้เยอะ เพรำะก่อนหน้ำนัน้
ผมท�ำเว็บไซต์ thaisecondhand.com  
อยูแ่ล้ว ซึง่จะเน้นขำยของมอืสอง แล้วผมกม็ำ
เริ่ม tarad.com ท�ำไปพร้อมกันเพรำะเห็น
โอกำสที่เปิดกว้ำงกว่ำ”

เขาย�้าว่า ศูนย์บ่มเพาะของ สวทช. 

ช่วยเขาได้มากจริงๆ เพราะเป็นการสร้าง 

พื้นฐานที่ดีในการก้าวไปสู ่ตลาดที่มีการ 

แข่งขนัสงู เขาถอืว่า เสมอืนเป็นส่วนหนึง่ของ 

Success factor ของเขาทีเดียว

  ลยุตลาดดอทคอมจนดงัทัง้ทีส่ะกดชือ่ผิด 

“จริงๆ ตอนนั้น ชื่อ TALAD.com  
ก็ยังไม่มีใครจดนะครับ แต่ผมไม่รู้จริงๆ ว่ำ 
มันสะกดผิด จนมันดังขึ้นมำแล้ว  เริ่มมีคนทัก 
ผมก็ต้องเลยตำมเลย แต่ถ้ำมำถำมตอนน้ี  
เรำก็อำจจะบอกเขำว่ำตั้งใจให้แตกต่ำงก็ได้ 
เพรำะมันก็กลำยเป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว” 
คุณภาวุธพูดทีเล่นทีจริง

จากความบังเอิญ แต่ตอนน้ีตลาด 
ดอทคอมก็ติดลมบนเสียแล้ว ตลาดดอทคอม  
เป็นเว็บไซต์ท่ีมีผู ้ เข ้าชมจากประเทศไทย 
มากเป็นอันดับที่ 66 (19 กันยายน 2557)  
จากการจัดอันดับโดยอเล็กซาทั้งนี้ก็ด ้วย
แนวคิดที่จะขยายจากเว็บตลาดสินค้ามือสอง 
มาเป็นตลาดออนไลน์ที่ขายของได้อย่างไม่มี
ขีดจ�ากัดนั่นเอง

ในปี 2549 ทาง ตลาดดอทคอม  
ได้ขยายทีมขึ้นมาใหม่ ชื่อทีม ตลาดอีดียู 
(TARADedu.com) เพื่อเน้นการพัฒนาองค์
ความรู ้ด ้ านการค ้าขายออนไลน ์  และ  
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) 
โดยออกหนังสือและเปิดหลักสูตรอบรม 
ในองค์ความรู้ด้านนี้ขึ้นมา เป็นปีที่การตลาด
อเิลก็ทรอนกิส์ ในประเทศไทยเริม่เป็นรูจ้กัมากขึน้
ผ่านการผลักดันของทีมงานนี้

ในปี 2553 บรษิทั Rakuten จากญีปุ่่น 

ได้ประกาศความร่วมมือในการด�าเนินธุรกิจ 

กับตลาดดอทคอม โดยเข้าซื้อหุ้นของตลาด

ดอทคอม จ�านวน 67% ซึ่งบริษัท Rakuten 

ได้วางแผนทีจ่ะน�าระบบบรหิารจดัการทีด่แีละ
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รูปแบบการบริหารงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
ของบริษัทมาใช้กับตลาดดอทคอม

ปัจจบัุน ตลาดดอทคอม ได้มกีารขยาย
บริการต่างๆ ออกไปมาก โดยเน้นที่การให้
บริการด ้านการพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 
(E-Commerce) เป็นหลกั โดยมเีวบ็ไซต์ต่างๆ 
มากมาย เช่นบริการสร้างเว็บไซต์ส�าเร็จรูป 
การช�าระเงินออนไลน์ การอบรม-หนังสือ 
ด้านการค้าขายออนไลน์ การประมูลสินค้า 
เป็นต้น

  Software Park Thailand’s 
  Hall of Inspiration 2013

แม้คุณภาวุธจะมีภารกิจมากมาย  
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหยุดก็คือการถ่ายทอด 
ความรู้ให้กับน้องๆ ที่ซอฟต์แวร์พาร์คอย่าง
สม�่าเสมอ ด้วยความคิดที่ว่า

“ผมอยำกให้คนรุ ่นใหม่มีควำมคิด  
มีกำรเติบโตอย่ำงมีระบบ ไม่ต้องลองผิด 
ลองถูกอย่ำงผม เพรำะอีคอมเมิร์ซของไทย
เปลี่ยนแปลงไปมำกแล้ว กลุ่มยักษ์ไม่ต้องพูด
ถึงกลุ่มที่เป็นระดับกลำงยังมีโอกำสเติบโตอยู ่
แต่กำรแข่งขันก็รุนแรงมำกขึ้นและต้องใช้ 
เงินทุนสู ง  ในขณะท่ีกลุ ่มที่ เข ้ ำมำใหม ่ 
ถ้ำเป็นรำยเลก็ๆ จะไปได้ต้องหำ Positioning  
ของตัวเองให ้ เจอ และต ้องลงทุนอย ่ำง 
ชำญฉลำด และต้องไม่ลืมว่ำตลำดปัจจุบัน 
เป็น Global แล้วอย่ำมองแต่ตลำดในประเทศ
เพียงอย่ำงเดียว” และข้อคิดส�าหรับผู้มาใหม่
ทั้งหลาย คุณภาวุธ ฝากค�าคมสั้นๆ ไว้ว่า

“หลำยคนชอบคิดแต่ไม ่ลงมือท�ำ  
เพรำะฉะนั้นอย่ำมัวแต่คิด ให้ลงมือท�ำทันที 

และอย่ำคิดเหมือนชำวบ้ำน เพรำะถ้ำคุณ 
ไม่แตกต่ำง คุณก็ไม่เติบโต”

ด้วยเหตุน้ีเองที่ซอฟต์แวร ์พาร ์ค
ประเทศไทยมอบต�าแหน่ง Software Park 
Thailand’s Hall of Inspiration 2013 
ให้กับคุณภาวุธ ส�าหรับแรงบันดาลใจในการ
ด�าเนนิธรุกจิทีส่ร้างผลกระทบให้สงัคม รวมถงึ
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิวัติวงการอีคอมเมิร์ซของ
ไทย และการอุทิศตนและความรู้ในการเป็น
ตัวแทนผลักดันวงการไอทีในประเทศและใน
ระดับสากล รวมถึงการแบ่งปัน ประสบการณ์
เพื่อเป็นทางลัดให้กับนักธุรกิจไอทีทั้งรุ่นเก่า
และใหม่ได้เรียนรู้และต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจ
ให้ส�าเร็จและมั่นคงต่อไป 

The Power of R&D 87



นวัตกรรมเก้าอี้ทันตกรรม 
เพื่อคนไทยและโลก

ประพันธ์ วิไลเลิศ
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

131 อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุม่นวตักรรม 1 ชัน้ท่ี 2 
ห้องเลขท่ี INC 301 หมูท่ี ่9 พหลโยธนิ คลองหนึง่ คลองหลวง ปทมุธาน ี12120
E-mail : thai.dental@hotmail.com   Website : www.thaidentalunit.com  
โทรศัพท์ 0 2533 0141   โทรสาร 0 2533 0142

ากความคิดที่ต้องการยอดขายสินค้า

แบบพอเพียง ซึง่เคยตัง้เป้ายอดขายไว้

ที่ 12 เครื่องต่อปี ยอดขายไม่เกิน 2 ล้านบาท 

แต่เม่ือสนิค้าออกสูต่ลาด เก้าอีท้นัตกรรมไม่ใช้

ไฟฟ้าของบริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด กลับสามารถขายให้กับ 

โรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมไปแล้ว 

ทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,000 เครื่อง 

มยีอดสัง่จองเข้ามาอกีหลายร้อยเครือ่ง ซ่ึงเป็น

สิง่ที ่คุณประพนัธ์ วไิลเลศิ กรรมการผูจ้ดัการ

บรษิทั ไทยเดน็ทอล อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั 

ไม่เคยคาดคิดมาก่อน

  นวัตกรรมหลดุโลก ท�าเรือ่งยากให้ง่ายๆ

 ที่ผ ่านมา โรงพยาบาลและคลินิก 
ทันตกรรมเอกชน ต้องน�าเข้าเก้าอี้ทันตกรรม

จ

     

จากต่างประเทศ ซ่ึงหากต้องการสนิค้าคณุภาพ
ดีก็อาจต้องจ่ายเงินถึงหลักล้านบาท หรือ 
หากอุปกรณ์ช�ารุดเสียหาย การน�าเข้าอะไหล่
ชิ้นใหม่ จะสร้างภาระทั้งเรื่องต้นทุนและ 
เสียเวลา ขณะที่ระบบการจ่ายไฟฟ้าของ
ประเทศไทยก็ยังไม่สม�่าเสมอเท่าไร ท�าให้ 
เกิดไฟตกขณะท�าฟัน รวมถึงเหตุอุทกภัย 
หลายต่อหลายครั้งที่ส ่งผลกระทบต่อการ 
ให้บรกิารของทนัตแพทย์

 ส�าหรับคนทั่วไปอาจจะมองสิ่งเหล่านี้
เป็นปัญหา แต่ส�าหรับคุณประพันธ์เขามองว่า 
สิง่เหล่านีค้อืโอกาส  จากพืน้ฐานในการรบัซ่อม
เก้าอี้ทันตกรรมมานาน ท�าให้คุณประพันธ์ 
คิดออกแบบ และดัดแปลงกลไกของเก้าอี้ 
ทนัตกรรมข้ึนใหม่ โดยอาศัยระบบวาล์วแรงดัน

เพื่อใช้แทนระบบไฟฟ้า ร่วมกับอุปกรณ ์
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 เก ้ าอี้ ทันตกรรม ท่ี คุณประพันธ ์

ประดิษฐ์ข้ึนมานี ้ถอืได้ว่าเป็นการปฏวิตัวิงการ

ทันตกรรมโลกทีเดียว โด่งดังถึงขนาดผู้ผลิต

รายอื่นหันมาพัฒนากลไกที่คล้ายกัน ซึ่งเขา

มองว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะการแข่งขันจะช่วย

ท�าให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา 

 ก่อนจะมาเป็นผู้บริหารของ บริษัท 

ไทยเดน็ทอลฯ คุณประพันธ์เคยท�างานอยู่ที ่

โรงแรมโฟร์ซีซันในต�าแหน่ง Assistant        

Engineer 

 เขาช่วยเหลอืโรงแรมประดษิฐ์อปุกรณ์

อตัโนมตัขิึ้นมาหลายชิ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ

ประหยัดพลังงานจนได ้รับเลือกให ้ เป ็น

พนักงานดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน

 จุดเปล่ียนชีวิตลูกจ้างโรงแรมห้าดาว

ของคุณประพันธ์ มีขึ้นหลังจากได้รับการ 

ว ่าจ ้างจากทันตแพทย ์รายหนึ่ งให ้ช ่วย

ซ่อมแซมเก้าอี้ทันตกรรมที่ช�ารุด และไม่มี

ทนัตกรรมในแบบเดมิ เช่น ระบบลมดูด ซ่ึงข้อดี

ของเก้าอี้ทันตกรรมที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็คือ 

ความทนทานดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า 

และไม่ต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ

  โด่งดงัไปทัว่โลก ด้วยแนวคดิ ดี ถกู ง่าย

 “จดุเด่นของเก้ำอีท้นัตกรรมของเรำกค็อื 

ไม่เป็นสนิมเพรำะเรำใช้วัสดุพลำสติกเอบีเอส

ทำงกำรแพทย์ ร ่วมกับสแตนเลส และ 

ทองเหลอืง เก้ำอีข้องเรำยงัไม่ต้องใช้ไฟฟ้ำ ท�ำให้

เมื่อเกิดปัญหำไฟตก หรือ น�้ำท่วม แพทย์ก็ยัง

สำมำรถให้บริกำรผู้ป่วยต่อไปได้ นอกจำกนี้

เรำยงัรบัท�ำเก้ำอีท้นัตกรรมตำมควำมต้องกำร

ของลูกค ้ำ ที่ขอให ้ เพิ่มเติมในส ่วนไหน 

โดยเฉพำะ ซึ่งท�ำให้ได้รับควำมสนใจมำก 

เพรำะยังไม่เคยมีมำก่อน และที่ส�ำคัญรำคำ

สนิค้ำของเรำนัน้ต�ำ่กว่ำต่ำงประเทศประมำณ

ครึ่งหนึ่ง ขณะที่ค่ำอะไหล่ และค่ำซ่อมบ�ำรุง 

ก็ถูกกว่ำต่ำงประเทศ 10 เท่ำ”
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อะไหล ่จนสามารถกลับมาใช ้ ได ้อีกครั้ ง  

หลังจากนั้นเป็นต้นมา เขาก็มีงานอดิเรกคือ 

การรับซ่อมเก้าอี้ทันตกรรมทั่วราชอาณาจักร  

จนสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และ 

มองเห็นช่องทางทางธุรกิจ

สวทช. ผู้ช่วยผู้ประกอบการเทคโนโลยี

ในตอนที่คิดจะท�าเก้าอี้ทันตกรรม 

ไม่ใช้ไฟฟ้านั้น เขาก็เหมือนกับผู้ประกอบการ 

SME อื่นๆ คือ ไม่รู ้ว่าจะเริ่มท�าแผนธุรกิจ 

เช ่นไร และไม ่มี เงินทุนมากพอ แต่เ ม่ือ 

คุณประพันธ์ได้เห็นรายการโทรทัศน์ของ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ (สวทช.) แนะน�าศนูย์บ่มเพาะธรุกจิ 

ที่ เป ็นหน ่วยงานที่ ศู นย ์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ

ธุรกิจเทคโนโลยีให้จัดตั้งธุรกิจ และด�าเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนช่วยสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพขยายตลาด 

หรอืเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัทัง้ตลาดในประเทศ

และต่างประเทศได้อย่างก้าวกระโดดและ 

ยั่งยืน                                                 

คุณประพันธ์จึงน�าสิทธิบัตร และ 

ความคิดในการประดิษฐ์เก ้าอี้ทันตกรรม 

เข้าไปปรึกษากับศูนย์บ่มเพาะฯ จนได้เข้า

อบรมการท�าธรุกจิกบัศูนย์บ่มเพาะธรุกิจในทีส่ดุ

“ตอนแรกผมกย็งัไม่ได้ลำออกจำกงำน

เนื่องจำกยังไม่มีทุน และยังไม่ม่ันใจในเรื่อง

กำรตอบรับจำกตลำด แต่ทำงศูนย์บ่มเพำะฯ

ก็เข้ำมำให้ก�ำลงัใจ และช่วยหำแหล่งเงนิทนุให้ 

ผมก็รู้สึกประทับใจว่ำ ศูนย์บ่มเพำะฯ มำให้

ควำมช ่ วย เหลือขนำดนี้ เ รำก็น ่ ำจะท� ำ 

อย ่ำงเต็มที่  ก็เลยตัดสินใจลำออกมำท�ำ 

อย่ำงเต็มตัว”

   ท�า R&D                                       
   โดยมองจากความต้องการของตลาด

 คณุประพันธ์ใช้เวลาจากปี 2547 -2549 

ในการวิจัยและพัฒนาจนได้เก้าอี้ทันตกรรม 
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ไม่ใช้ไฟฟ้าต้นแบบออกมา ซ่ึงเขามีมุมมอง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

 “กำรท�ำวจิยั และพฒันำทำงธรุกจินัน้
จะต้องมองจำกตลำดก่อนว่ำมีควำมต้องกำร
แบบไหน เรำก็ต้องไปหำผู้ท่ีอยู่ในตลำดก่อน 
เช่น หำกเรำจะท�ำเครื่องมือแพทย์ก็ต้องไป
ถำมหมอว่ำ สิ่งที่เรำคิดน้ีมีควำมเป็นไปได้
ขนำดไหน ถ้ำเขำบอกว่ำ เออมีก็ดี ก็แสดงว่ำ 
มนัมคีวำมเป็นไปได้ จำกนัน้ค�ำถำมต่อมำกค็อื 
แล ้วสิ่งที่หมอต้องกำรน้ันมันเป ็นเช ่นไร 
เรำก็ต้องเก็บข้อมูล แล้วมำนั่งคิดว่ำ ปัญหำ
เหล่ำน้ีเรำตอบโจทย์ได้ไหม แล้วน่ังประดิษฐ์
ไปเรื่อยๆ”

ขณะที่ประสบการณ ์จากการได ้ 
เข้าอบรมที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจก็ช่วยท�าให้ 
คุณประพันธ์ได้เข้าใจขั้นตอนการท�าธุรกิจ 
ได้ลึกซึง้ย่ิงข้ึน เพราะแม้ว่าสิง่ประดิษฐ์ท่ีคดิค้น

ออกมาจะดีเลิศขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มี

แผนธุรกิจที่ดีพอ มันก็ยากที่จะประสบ 

ความส�าเร็จทางการตลาดได้

นอกจากจะได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
สนิค้าจากต่างประเทศจนสามารถส่งออกไปได้
ท่ัวโลก และยังได้รับ ISO 13485 เวอร์ชั่น 
2012 ปัจจุบัน ไทยเด็นทอลฯ ยังคงวิจัยและ
พัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์
อย่างต่อเน่ืองเช่น การท�าเตียงนอนผู้ป่วย 
รถทางการแพทย์แผนกอื่นๆ การท�าอุปกรณ์
การตรวจหู คอ จมูก ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุม
เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ของบรษิทัในอนาคตทีจ่ะเน้นไปที่
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด

“เพรำะเรำคิดว่ำเรำจะขยำยแบรนด์ 
เมด อิน ไทยแลนด์ ไปสู่สำกล เพื่อให้โลกรู้ว่ำ 
คนไทยท�ำได้ และท�ำได้ดีด้วย”  
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R&D ในสายเลือด
สร้างผูน้�าชดุชัน้ในสตร ี 

สมจติร เนตธิรรมากร 
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษ  
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน)

ว่า 45 ปีที่บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) เกิดขึ้นจากการร่วมทุน

ระหว ่ า ง เ ค รื อสห พัฒน ์ กั บกลุ ่ ม ว า โก ้ 
คอร ์ปอเรชั่ น  ยักษ ์ ใหญ ่ ชุดชั้ น ในสตรี 
จากญี่ปุ่น ถึงวันนี้ ไทยวาโก้ คือผู้น�าตลาด 
ชุดชั้ น ในสตรีอันดับหนึ่ งของ เมืองไทย 
ป ัจจั ยแห ่ งความส� า เ ร็จ เรื่ อ งหนึ่ งก็ คื อ 
การมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่
หยุดยั้ง จนอาจกล่าวได้ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ 
ของวาโก้ล้วนเกิดขึ้นมาจากงานวิจัยและ
พัฒนาทั้งสิ้น ภายใต้ทีมงานอันเข้มแข็งของ 
บริษัท ไทยวาโก้ จ�ากัด (มหาชน) 

  Pressure Garment งานวิจยัน่าทึง่

คุณสมจิตร  เนติธรรมากร ผู ้ช่วย 
ผู ้จัดการส ่วนออกแบบผลิตภัณฑ ์พิ เศษ  
เล่าว่า กลางปี 2555 ดร.วนิดา จันทร์วิกูล  

ก นกัวจัิย สวทช. คดิแผ่นซลิิโคนเจล ท่ีน�ามาแปะ
แผลในผูป่้วยเพือ่ลดปัญหาครีอยด์ (แผลเป็นนนู) 
ทมีงานไทยวาโก้ เห็นว่าเป็นการรักษาแค่แปะ
เฉยๆ ในขณะทีท่างบรษิทั มผ้ีาทางการแพทย์
ท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยเฉพาะอยู่แล้ว จึงได้ติดต่อ
เข้าไปเพื่อเชื่อมโยงเอาผ้าทางการแพทย์ 
ไปผสมกับซิลิโคนเจลเพื่อรักษาแผลผู้ป่วย 
จากไฟไหม้ น�า้ร้อนลวกในโครงการ “กำรศกึษำ
ทำงคลินิกของผ ้ำยืดเคลือบซิลิ โคนเจล 
ในกำรรกัษำแผลเป็นจำกไฟไหม้ น�ำ้ร้อนลวก”

“เรำท�ำวิจัยร่วมกับ สวทช. โดยเอำ 

ผู้ป่วยไฟไหม้น�้ำร้อนลวก 100 รำยมำรักษำ

ด้วย Pressure Garment ผสมซิลิโคนเจล 

ปรำกฏว่ำผู้ป่วยแผลหำยเร็วขึ้น โอกำสเป็น 

คีรอยด์น ้อยลง สุขภำพจิตและกำยดีขึ้น  

ซ่ึงปกติแผลพวกนี้ถ ้ ำไม ่ ได ้รับกำรดูแล 

     

930/1 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดษิฐ์ บางโคล่ บางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120
E-mail : service@wacoal.co.th  
Website : http://www.wacoal.co.th
โทรศัพท์ 0 2289 3100-9   โทรสาร 0 2291 1788
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จะเป็นคีรอยด์ แต่ถ้ำรักษำอย่ำงถูกวิธีก็มี 
ทำงรักษำหำยได้ ทุกวันนี้เรำก็ยังท�ำโครงกำร
ร่วมกันกับ ดร.วนิดำในเรื่อง Pressure      
Garment” 

Pressure Garment 

เป็นเสื้อทางการแพทย์ที่ไทยวาโก้
พัฒนาขึ้นมาเองโดยใช้ซิลิโคนเจลเคลือบท่ีผ้า
กระชับแผลเพ่ือให้ผู ้ป่วยใช้กับเสื้อทางการ
แพทย์ของไทยวาโก้ซึง่เราก็ยงัพฒันาไปเร่ือยๆ
ซึ่งบางส่วนก็เป็นเรื่องของกิจกรรม CSR ใน
โครงการนี้เราประสานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
และปัจจบุนัทางไทยวาโก้กร็บับรกิารสัง่ตดัให้
กับลูกค้าในเชิงธุรกิจแล้วเหมือนกัน    

คดิค้นทกุนวตักรรมเพือ่ความสบายของผูใ้ช้

ที่ผ่านมา ไทยวาโก้ พัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยนวตักรรมใหม่ ๆ  เช่น นวตักรรมเพือ่ความ

เย็นสบาย Wacoal Cool เพื่อให ้ผู ้ ใช  ้

เกดิความเยน็สบายในการสวมใส่ ด้วยแนวคดิ

เรื่อง การระบายอากาศ ดูดซับเหงื่อได้ดี  

และแห้งเร็ว ได้รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ Cool 

Mode เสื้อผ้าลดโลกร้อน จากองค์การ 

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) หรือ อบก. นวัตกรรมเพื่อลด 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการน�าเอา

พลาสติก PET จากขวดน�้าดื่มที่ไม่ใช้แล้ว 
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มารีไซเคิลเป็นเส้นใย ซึ่งพบได้ในผลิตภัณฑ ์

Wacoal Sports Eco “RE-PET”

นอกจากนี้ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สขุอนามยัต้านเชือ้แบคทีเรยี (Anti-Bacterial) 
ในสินค้า FIRST BRA และ SPORTS BRA  
เพื่อให้สวมใส่สบาย ยับยั้งแบคทีเรีย ลดกลิ่น
อับ (ปลอดเชื้อ ปลอดกลิ่น)

  โครงการ SIZE THAILAND รูไ้ซส์รูใ้จคนไทย

บมจ. ไทยวาโก้ท�าโครงการส�ารวจ
สัดส่วนสตรีไทยร่วมกับ ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตั้งแต่ปี 2524  
เพ่ือก�าหนดเป็นมาตรฐานสินค้า โดยท�า
โครงการส�ารวจอย่างต่อเนือ่ง ทกุระยะ 5-6 ปี 
ร่วมงานกับ สมอ. 4 ระยะ จนถึงระยะท่ี 5  

จึงได้รับการประสานงานจากเนคเทคผ่าน 

สมอ. มาพูดคุยร่วมมือกัน ท�าโครงการ SIZE 

THAILAND โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 

3D Body Scanning ของเนคเทคมาเก็บข้อมูล 

โดยไทยวาโก้เข้าไปร่วมในฐานะสปอนเซอร ์

ผู ้สนับสนุนโครงการรายหนึ่ง ในขณะที่ 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ

บริษัทในเครือสหกรุ๊ปท่ีพัฒนาเครื่องแต่งกาย

ชาย ก็ร่วมสนับสนุนโครงการด้วยเช่นกัน 

  โครงการ SIZE THAILAND ต่อยอด
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น

เ มื่ อ ท ร า บ ผ ล จ า ก โ ค ร ง ก า ร  
SIZE THAILAND ท�าให้ บมจ. ไทยวาโก้ 
มีความม่ันใจในการขยายฐานลูกค้า จากเดิม
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อาย ุ50 ปีเป็น 60 ปี เพราะผู้หญิงไทยท�างาน
นอกบ้านมากขึ้น มีการดูแลตัวเองมากขึ้น

ในส่วนของเด็กก็พบว่า เมื่อก่อน 
FIRST BRA ชุดชั้นในตัวแรกของเด็กวัย 
เริ่มสาวจะเริ่มต้นที่  10 ขวบ แต่ตอนน้ี 
ปรับมาที่  8 ขวบแล ้ว เพราะเด็กหญิง 
มีพัฒนาการทรวงอกเร็วขึ้น

ส่วนของหญงิไทยท่ัวไป  เมือ่ก่อนมคีพั 
A B C D E ตอนนี้บางรูปแบบต้องขยายไปถึง
คัพ F เพราะฐานข้อมูลบอกว่าจ�านวนหญิง
ทรวงอกใหญ่พิเศษมีเพิ่มมากข้ึนจนถึงจุดท่ี
สามารถผลิตเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งได้แล้ว 
ส่วนเต้านมเทียม ทีมวิจัยของไทยวาโก้ก็
พฒันาขึน้มาเอง โดยจดอนสุทิธบิตัรมา 3 ฉบบั

แล้ว ซึ่งยังคงต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และ
ด้วยเทรนด์ตลาดปัจจุบัน เราอาจออกแบบ 
ชุดชั้นในที่เอามาใส่ภายนอกได้ด้วย

“ด้วยค�ำว่ำ beauty & comfort  คือ
จุดยืนของสินค้ำของเรำ เรำจึงใช้เทคโนโลยี
หลำยแขนงช่วยในกำรผลิตสินค้ำเพื่อให้ได้
สนิค้ำทีเ่หมำะสมกบัผู้ใช้มำกทีสุ่ด และพฒันำ
ตำมกำรเปลีย่นแปลงสรรีะของผูใ้ช้ ตอนนีเ้รำ
ก็รณรงค์ให้ผู้หญิงเรำใส่ยกทรงนอน เพื่อให้
รกัษำทรวดทรงได้ด ีพร้อมกับใช้เนือ้ผ้ำทีใ่ห้ผวิ

สัมผัสอ่อนนุ่มกับผู้สวมใส่ด้วย” คุณสมจิตร 
กล่ำวท้ิงท้ำยว่ำ บริษัทจะยังเดินหน้ำวิจัย 
และพัฒนำต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษำ

ควำมเป็นผู้น�ำชุดชั้นในสตรีต่อไป 
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ต้นต�ารับ
หินรักษ์โลก 

วกิรานต ์ตัง้ศริพิฒัน์ 
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท ทิฟฟานี่ เดคคอร์ จ�ากัด

ป็นที่ทราบกันดีว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้น

มีใช้อย่างจ�ากัด แม้ว่าจะมีความพยายาม

ส่งเสริมการอนุรักษ์อยู ่ในวงกว้าง แต่ก็ยัง 

ไม ่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย ์ 

ด้วยเหตุนี้เอง การคิดค้นวัสดุสังเคราะห  ์

ขึ้นมาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดข้ึน 

อยู ่ตลอดเวลา บริษัท ทิฟฟานี่ เดคคอร ์

ก็เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการผลิตหินสังเคราะห์ 

(Solid Surfaces) มากว่า 18 ปีแล้ว 

 เริม่ต้นด้วยการซือ้เทคโนโลยี 
 จากน้ันลองลงมอืท�าเอง

 คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์ กรรมการ- 

ผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟาน่ี เดคคอร์ เล่าว่า        

เ ริ่ ม แ ร ก บ ริ ษั ท ซื้ อ เ ท ค โ น โ ล ยี ผ ลิ ต 

หินสังเคราะห์มาจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวัสด ุ

ชนิดนี้มีคุณสมบัติดีกว่าหินธรรมชาติตรงที ่

เ ดัดโค้งขึ้นรูปให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไร้รอยต่อได ้
ในช่วงแรกลกูค้าส่วนใหญ่มกัจะน�าไปผลิตเป็น
เคาน์เตอร์ครัวและห้องน�้า

เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ตอบสนอง
ความต้องการลูกค ้า ทิฟฟานี่  เดคคอร ์             
จึงพัฒนาสูตรในการท�าหินสังเคราะห์ รวมทั้ง
กระบวนการผลติแบบใหม่ด้วยตนเอง เป็นการ
เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เนื่องจากตลาดหิน
สงัเคราะห์เป็นตลาดทีม่ขีนาดเฉพาะกลุ่ม และ
โรงงานทีผ่ลติหนิสังเคราะห์ในประเทศไทยนั้น
มีจ�านวนน้อย ท�าให้การพัฒนาเทคโนโลยีจึง
ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรขณะที่ในการผลิตสนิค้า 
กมั็กจะมเีศษวสัดุเหลอืจากการผลติเป็นจ�านวนมาก

 ประกอบกับในปี 2550 กระแสของ 
Green Building ก�าลังได้รับการกล่าวขาน 
ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทิฟฟานี่ฯ ได้รับค�าถาม

จากลูกค้าทางยุโรปว่า มีสินค้าแนวนี้ไหม 

Crystal Design Center 1420 อาคาร D ชัน้ 1 ห้องเลขท่ี 105 ซ. ลาดพร้าว 87 
(จนัทราสขุ) แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240
E-mail : bkk@tiffany-decor.com   Website : http://www.tiffany-decor.com
โทรศัพท์ 0 2102 2044   โทรสาร 0 2102 2045

     

96 The Power of R&D



บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะน�าเศษวัสดุท่ีเหลือ
จากการผลิตมารีไซเคิลใหม ่ แต ่การท�า
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนั้นเป็นเรื่องยาก ด้วยเหตุนี้
ทิฟฟานี่ฯ จึงต้องมองหาพันธมิตรใหม่

  จบัมอื สวทช. เริม่งานวจิยัและพัฒนา

 “พอดีผมมีโอกำสไปแสดงสินค ้ำ 
ในงำนด้ำนสถำปนิกงำนหน่ึง ก็เห็นบูธของ 
ศูนย ์ เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห ่งชำติ 
(เอ็มเทค) และโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย (iTAP) 
ซึง่ทัง้คูเ่ป็นหน่วยงำนในสงักดัของ สวทช. ก็เลย

ลองเข้ำไปคุยดูซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ 
และถือว่ำเป็นโชคดีของผมเนื่องจำกเอ็มเทค 
นั้นมีนักวิจัยและเครื่องมือส�ำหรับกำรวิจัย 
ท่ีพร้อมสรรพซึ่งบริษัทเล็กๆ ไม่สำมำรถที่จะ
ลงทุนในด้ำนน้ีได้มำกนักเพรำะมีงบประมำณ
จ�ำกัด”

 คุณวิกรานต์ เล่าต่อไปว่า ตอนแรกที่
เข ้ า ไปขอความช ่วยเหลือจากเอ็ม เทค            
ด้วยความที่เป็นภาคเอกชนก็กังวลเรื่องการ
ท�างานของระบบราชการเหมอืนกนั เนือ่งจาก
มีภาพท่ีไม่ประทับใจในการติดต่อกับหน่วย
งานราชการหน่วยงานราชการมาก่อน แต่เมือ่    
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คุณวิกรานต์ได้เข้าไปสัมผัสเองแล้วก็รู ้สึก
ประทับใจ เพราะไม่เป็นอย่างที่คิดไว ้

 “เจ้ำหน้ำที่ทุกคนรวมไปถึงนักวิจัย
เต็มใจช่วยเรำอย่ำงเต็มที่ แต่กำรท่ีคุณจะ
เข้ำไปหำพวกเขำ คุณจะต้องรู้ก่อนว่ำ คุณ
ต้องกำรอะไร ถ้ำคุณตอบได้ หน่วยงำนที่เขำ
ท�ำหน้ำทีช่่วยเหลอืก็จะท�ำงำนได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ 
ผมเองค่อนข้ำงโชคดทีีเ่ป็นวิศวกร เพรำะเวลำ
เข้ำไปคุยกับนักวิจัยหรือนักวิทยำศำสตร ์
ก็ท�ำให้สำมำรถเข้ำใจ ต่อไอเดียกนัตดิซ่ึงจรงิๆ 
กต้็องขอบคณุทางเอม็เทคและ สวทช.ด้วยที่
อดทนรบัฟังปัญหา และช่วยแก้ปัญหาให้กบัเรา 
เพรำะคนที่รับผิดชอบกำรวิจัยและพัฒนำขอ
งบริษัททิฟฟำนี่ เดคคอร์ น้ันมีแค่ผมกับ          

ผู้จัดกำรบริษัทเท่ำนั้น”

 เวลาต่อมาทิฟฟานี่ฯ ก็ได ้รับ 
ค�าแนะน�าจาก รศ.ศริลิกัษณ์ นวิฐิจรรยงค์ 
รองผู้อ�านวยการเอ็มเทคและได้ร่วมงาน
กบั ดร.ธนาวด ี ลีจ้ากภัย นกัวจิยัเอ็มเทค 
ซ่ึงเข้ามาช่วยคิดค้นกรรมวิธี ท�าให้เศษ
วัสดุเหล่าน้ีย่อยละเอียดลง และการดึง
ความชืน้ออกมาให้หมด รวมถงึขัน้ตอนอืน่ๆ 
อกีมากมาย การร่วมมอืของทัง้สองฝ่ายใช้
เวลาอยู่ระยะหนึ่ง ทิฟฟานี่ฯ ก็ผลิตหิน
สงัเคราะห์รุน่ใหม่ออกมาช่ือว่า RE Series 
หรือ รุ่นรีไซเคิล ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่นของบริษัทในเวลาต่อมา

  ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและโดดเด่น  
  เป็นทางรอดของ SME
 แม้ว ่าจะเป็นธุรกิจ SME แต่ 
ทฟิฟานีฯ่ กเ็หน็ถงึความส�าคญัของการวจัิย
และพฒันา คณุวกิรานต์พดูถงึเรือ่งนีไ้ว้ว่า 

 “SME ที่จะอยู่รอดได้นั้นจะต้อง

มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงหรือโดดเด่นจำก 

ผู้ผลิตรำยอื่นๆ ซ่ึงกำรที่จะท�ำเช่นน้ันได้  

เรำจะต้องพึ่งพำเทคโนโลยี แต่กำรที่เรำ

เป็นบริษัทเล็กเรำก็ไม่สำมำรถที่จะทุ่มเท

งบประมำณด้ำนกำรท�ำวิจัยและพัฒนำ 

ได ้ เท ่ ำ กับบริษัทใหญ ่ๆ เพรำะแค ่

งบประมำณด้ำนนีข้องบรษิทัใหญ่ๆ บำงที

ก็มำกกว่ำยอดขำยของเรำเสียอีก”

 “หลำยครั้งเรำอยำกจะท�ำให้

ผลิตภัณฑ์พฒันำไปอกีขัน้หนึง่  แต่เนือ่งจำก

กำรท�ำวิจัยและพัฒนำของเรำยังมีจ�ำกัด 

ท�ำให ้เรำไม ่สำมำรถไปถึงได ้ ดังนั้น 

     

98 The Power of R&D



เรำจึงต ้องมีควำมร ่วมมือกับ สวทช. 

อยู่ตลอดเวลำ ซ่ึงตอนนี้เรำมีโครงกำรที่

ร ่วมมือกับเอ็มเทคในกำรปรับปรุงสูตร 

กำรผลิตพลำสติก ว ่ำจะท�ำอย ่ำงไร 

ในกำรเพิ่มวัตถุดิบรีไซเคิลให้มำกกว่ำ 

20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีกโครงกำรหนึ่งก็คือ 

กำรน�ำฟิลเลอร์ตัวอื่นมำใช้แทนฟิลเลอร ์

ที่เรำใช้ในปัจจุบัน”

  ยิ่งมีคู่แข่ง ยิ่งต้องพัฒนา

 นอกจากให้ความส�าคัญกบัการท�า 

วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว 

คุณวิกรานต์ในฐานะหัวเรือใหญ่ของ 

ทิฟฟานี่ฯ ยังมองว่า การมีคู่แข่งยังท�าให้

เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น เพราะ

คู่แข่งจะท�าให้องค์กรต้องพัฒนาตัวเองอยู่

ตลอดเวลา และหากมีโอกาสแข่งกับบรษิทั

ระดับโลก องค์กรก็จะสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ถึงระดับโลกได้ด้วย ซึ่งปัจจุบัน

ทิ ฟ ฟ า นี่ ฯ  พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ไ ด ้ ดี 

จนสามารถส่งออกไปญ่ีปุ่นได้ ซ่ึงถือว่า 

เป็นตลาดที่เข้ายากที่สุดในโลก

 “ผมเป็นคนชอบท�ำธุรกิจแบบมี

กำรแข่งขนั แต่สิง่ทีผ่มกลวัทีส่ดุกค็อื คูแ่ข่ง

ทีน่�ำของไม่ดมีำขำย เพรำะตลำดของสนิค้ำ

ชนิดนีม้นัเลก็ กำรท่ีคนน�ำสินค้ำไม่ดีมำขำย

จะท�ำให้ลูกค้ำไม่มั่นใจ ไม่กล้ำใช้สินค้ำ

แบบนี้อีก ซึ่งจะเสียกันหมดทุกคน แต่ก็ยัง

มเีข้ำมำเรือ่ยๆ เพรำะพ่อค้ำบำงรำยมกัจะ

เห็นแก่สินค้ำรำคำถูก จนลืมนึกถึงอนำคต

ของตลำดรวม”

 คณุวกิรานต์ทิง้ท้ายเอาไว้ว่าในอนาคต

เรื่องของการวิจัยและพัฒนานั้นจะต้องเข้ามา

เก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจทั้งขนาดกลาง

และขนาดย่อมหรอื SME อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

 “ผมว ่ำ สวทช. น้ันมีเทคโนโลยี 
ท่ีครอบคลุมส�ำหรับอุตสำหกรรมส่วนใหญ ่
ขึ้นอยู่กับว่ำ SME แต่ละแห่งจะต้องกำรอะไร 
ซึ่ งต ้องขอขอบคุณทำงเจ ้ำหน ้ำที่ด ้วยที่
พยำยำมประชำสัมพันธ์ให้สังคมในวงกว้ำง 
ได้รู้จัก สวทช. มำกขึ้น และเป็นสิ่งที่ดีช่วย
ท�ำให้ SME ไทยสำมำรถเข้ำถึงกำรวิจัยและ
พฒันำได้ง่ำยขึน้ อกีทัง้ยังประหยดังบประมำณ

ได้เยอะ”  
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ภารกิจสร้าง
ต�านาน
แห่งความส�าเร็จ
ดร. โกเมน พบิลูย์โรจน์
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด

จจุบันการก่ออาชญากรรมทาง 

การเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุด รองจาก

ภัยคุกคามจากสงครามและโรคระบาด 

เพราะอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะ

เ ป็ น ก า ร ข โ ม ย ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ใ น บั ญ ชี  

การโยกย้ายเงินจ�านวนมาก สามารถส่งผล 

ให้เกิดการชะงักงันทางเศรษฐกิจ หรือแม้

กระทั่งการล่มสลายทางเศรษฐกิจได้ ซ่ึงเป็น

เรื่องยากในการปราบปรามให้หมดสิ้น

 ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

( เนคเทค) หน่วยงานภายใต้ส�า นักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ  (สวทช.) จึงได้ รับมอบหมายจาก

รัฐบาลให้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานการรักษา

ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย  

(Thai Computer Emergency Response 

Team, ThaiCERT) เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม

บนโลกออนไลน์ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน โดยมี

ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ดุษฎีบัณฑิตด้าน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย 

ซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้อ�านวยการศูนย์

  แตกหน่อเพื่อเติบโต

 หลังก่อต้ัง ThaiCERT มาระยะหนึ่ง 

สวทช.  ได้ เล็ ง เห็นถึ งความส� า คัญของ 

การพัฒนากิจการด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทางคอมพิวเตอร์ให้กับประเทศไทย จึงได้ 

มอบหมายให้  ดร.โกเมน ศึกษาความ 

เป็นไปได้ ในการแปรรูปหน่วยงานวิจัย 

เ ป็นบริษัทเอกชนเพ่ือเป็นกลไกส�าหรับ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ รวมท้ัง

เ ป็นการ ส่ง เสริมให้ เกิด ผู้ประกอบการ
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เทคโนโลยีรายใหม่ที่มีความสามารถท้ังใน

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ  

ซึ่ ง ส ามารถส ร้ า ง คุณค่ า ในการ พัฒนา

วิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยีต่ อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย

 แน่นอนว่า กว่าท่ีจะตัดสินใจออกมา

เป็นผู้บริหารของ บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด น้ัน

ไม่ใช่เร่ือง ง่ายๆ แต่ในท่ีสุด ดร.โกเมน  

กตั็ดสินใจลาออกจากเนคเทคมาเป็นผู้บริหารของ 

บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด อย่างเต็มตัว 

 “มีนักวิจัยไม ่กี่คนที่ลำออกมำตั้ง

บรษัิท ซึง่เสีย่งมำก โดยส่วนตวัผมเป็นนกัเรยีน

ทุนรัฐบำล กำรลำออกก่อนท่ีจะใช้ทุนหมด 

ผมกต้็องใช้เงนิเกบ็ส่วนตวัมำชดใช้ส่วนทีเ่หลอื

ให้กับ กพ. ขณะที่กำรต้ังบริษัทก็เสี่ยงอีก 

เช่นกัน เพรำะไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรจัดหำ 

งบประมำณ ขณะที่ตลำดไอทีก็เป็นเรื่องของ

ตลำดเสรีมีกำรแข่งขันอย่ำงเปิดเผย ลูกค้ำ 

มีกำรเปรียบเทียบ ถ้ำคุณพลำดคู่แข่งก็พร้อม

จะแซงหน้ำอยู่แล้ว” ดร.โกเมนกล่าว

 บริษัทที-เน็ต จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นใน
วันที่ 2 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจหลักคือ การให้บริการรักษา 
ความปลอดภัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ขององค์กรที่ครบวงจรเน้นการให้บริการ 
ที่หลากหลาย ซึ่งบุคลากรของบริษัท ที-เน็ต 
จ�ากัด ประกอบด้วยทีมนักวิจัยจาก Thai 
CERT ที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และลด 
ความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

โดยตรง

  วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง 
  บนโลกออนไลน์

 นอกจากการเป ็นที่ปรึกษาให ้กับ 

ภาครัฐและเอกชน ในเรื่ องของระบบ 

ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์แล้ว บริษัท

ที-เน็ต จ�ากัด ยังให้ความส�าคัญกับการวิจัย

และพฒันาเป็นอย่างมาก ดร.โกเมน เล่าให้ฟัง

ว่า “เรำโชคดีที่พนักงำนหลำยคนเป็นนักวิจัย

มำก่อน แต่งำนวิจัยที่ดีต้องเป็นงำนที่ตลำด
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ต้องกำร ต้องมีคนพร้อมจ่ำยเงินซื้อ แม้ว่ำจะ

ขำยได้แล้วกย็งัไม่พอ คณุต้องไปอธบิำยให้เขำ

ฟังว่ำ งำนท่ีคุณจะท�ำนั้นมีประโยชน์อะไร 

เรำต้องท�ำงำนวิจัยเพื่อให้มีชีวิตรอด คือ 

ภำยใต้มำตรฐำนน้ีเรำต้องศึกษำในระยะ 

เวลำที่จ�ำกัด ไม่เช่นนั้นคู่แข่งเรำจะไปก่อน 

เรำต้องท�ำให้งำนของเรำมปีระสทิธภิำพดกีว่ำ 

ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่ำ บริกำรท่ีครบ แล้วพอ 

มีเวลำ มีก�ำไรเรำก็ต้องมำต่อยอดงำนวิจัย”

 โดยหน่ึงในผลงานวิจัยและพัฒนา 

ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด 

ก็คือ เค ร่ืองตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 

“ทีบ็อกซ์” (T-Box) ซ่ึงได้รับรางวัลเจ้าฟ้า 

ไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังที่  3 

ประจ�าปี 2551 และรางวัลดีเยี่ยมด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2552 รางวัล SMEs 

ดีเด่นในภาคธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

จากการประกวดรางวลัสดุยอด SMEs แหง่ชาติ  

ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2556 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท 

ท-ีเนต็ จ�ากดั ไดป้ระยุกตน์�าเครือ่งตดัสญัญาณ

มือถือ ไปให้บริการหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชนเพื่อใช้ป้องกันการทุจริตในการสอบ

บรรจุเข้าท�างาน

  เป็นผู้เล่นหลัก และเชื่อมสัมพันธ์  
  ลูกค้าเหมือนเพื่อน

 ประสบการณ์ ในการด�า เ นินงาน
ของ บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด มากว่า 6 ปีท�าให้ 
ดร.โกเมน ไดท้�างานกบับคุคลทีม่คีวามสามารถ 
หลายท่าน จึงได้ เห็นวิ ธี คิด เห็นโอกาส 
เห็นความเสี่ยงในธุรกิจน้ี ซึ่งตกผลึกมาเป็น
ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานของ บริษัท
ที-เน็ต จ�ากัด

 “เรำพยำยำมเป็นผู้น�ำแม้ว่ำจะไม่ได้
เป็นเบอร์หนึ่งในตลำด แต่เรำก็ต้องพยำยำม
เป็นผูเ้ล่นหลกัในตลำด ต้องท�ำในส่ิงทีไ่ม่มคีนอืน่
ท�ำ เมือ่มมีำตรฐำนใหม่ๆ เข้ำมำในประเทศไทย 
เรำต้องเป็นกลุม่แรกๆ ทีเ่ข้ำไปแปลมำตรฐำน
เหล่ำนีเ้ป็นภำษำไทยเผยแพร่บนอนิเทอร์เนต็
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ให้ฟรี หรือ แม้แต่กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ให้เขำ

น�ำไปประยุกต์กับมำตรฐำนให้ฟรี”

 ขณะเดียวกัน ดร.โกเมน ยังมีมุมมอง

ในดา้นการตลาดทีน่า่สนใจ ด้วยการบรกิารให้

ลูกค้ามีความสุข และสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าให้เหมือนเพื่อน

 “เรำส่งพนักงำนไปเป็นที่ปรึกษำให้

เขำ พนักงำนเรำก็ต้องสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

พยำยำมท�ำให้ลกูค้ำมำเป็นเพือ่น ผมบอกลกูค้ำ

เสมอว่ำ คุณไม่ซื้อเรำไม่เป็นไร คุณให้โอกำส

ผมมำคุยก็ดีมำกแล้ว เพรำะผมยังอยู่ในธุรกิจ

นีอ้กีนำน ถ้ำวนัหนึง่คณุมปัีญหำคณุโทรมำหำ

ผม ผมก็ยังให้บริกำรคุณเหมือนเดิม หรือใคร

ก็ตำมที่เป็นลูกค้ำเรำแล้ว เรำก็จะบอกว่ำ  

สัญญำท่ีเรำเซ็นกันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว

ให้เรำมำเป็นเพื่อนกัน ข้อมูลอะไรท่ีไม่เหลือ

บ่ำกว่ำแรง เรำให้ได้ก็ให้เขำหมด หรือกำรให้

ค�ำปรึกษำเล็กๆ น้อยๆ เรำก็ท�ำให้ฟรี แต่ถ้ำ

ต้องท�ำลึกๆ เพื่อนก็ต้องช่วยเรำ”

 ในด ้านผลประกอบการที่ผ ่านมา 

ดร.โกเมน ระบุว่า ค่อนข้างพอใจแต่ก็ยัง

ต้องการให้ บริษัท ที-เน็ต จ�ากัด โตมากกว่านี้ 

โดยมีเป้าหมายคือ การท�าให้ บริษัท ที-เน็ต 

จ�ากัด เข้าไปอยู ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมไปถึงการหาพนัธมติรมาร่วม

ทุน “เรำเป็นบริษัทรุ่นแรกๆ ที่ออกมำจำก 

(Spin Off) สวทช. และไม่เคยขำดทุน เรำก็

อยำกให้เรื่องรำวของเรำเป็นสิ่งท่ีได้รับกำร   

เล่ำขำนต่อไป” ดร.โกเมนทิ้งท้าย 
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นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  ชื่อเสียง
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็นที่รู้จัก

กันดีว่าเป็นยักษ์ใหญ่ ที่ผลิตสินค้าปิโตรเคมี
ออกสู่ตลาดในระดับผู้นำา ในฐานะบริษัท 
ในเครือ ปตท. ถือเป็นธุรกิจช้ันแนวหน้าของ
ประเทศ แต่ เบื้องหลังความสำาเร็จของ
ธุรกิจยักษ์ใหญ่ ย่อมต้องมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง 
นั่นคือหน้าที่ของ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 
ผู้จัดการฝ่าย Scientific Research อดีต 
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มี  
ทีมงานกว่า 120 ชีวิตเป็นนักวิจัยเลือดใหม่ 
ไฟแรง 

   ใช้ R&D เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริง

ดร .สุขกิจ  ให้ภาพงานวิจั ยของ 
PTTGC ว่า นอกจากจะทำาการพัฒนาและ

   

ดร.สขุกจิ ยะโสธรศรกีลุ 
ผู้จัดการฝ่าย Scientific Research  
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมิคอล จ�ากดั (มหาชน)

ใช้พลัง R&D 
อย่างคุม้ค่า 
แบบยกัษ์ใหญ่
ปิโตรเคมี

วิจัยสูตรสำาหรับผลิตเม็ดพลาสติก เพื่อให้ได้ 
คุณสมบัติตามท่ีลูกค้าต้องการแล้ว อีกส่วนหน่ึง
เป็นงานพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป 
คือนำาเม็ดพลาสติก ไปทำาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เช่น ทำาเป็นกระจังรถ ถุงพลาสติก หรือมุ้ง
ฯลฯ โดยผ่านนักวิจัย ท่ีพัฒนาสินค้าจาก
ความต้องการของลูกค้าในทุกเงื่อนไข โดยให้ 
นักวิจัยเพิ่มหรือลดสารเคมี เพื่อปรับเปลี่ยน
คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกให้มีความบาง 
เหนียว นุ่มหรือเรืองแสงตามความต้องการ

“นีคื่อสิง่ที ่R&D สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบั

บรษิทั เราอยูใ่นธรุกจินี ้ เรากพ็ยายามก�าหนด

เทรนด์ ของเม็ดพลาสติกในตลาดด้วยว่า 

ควรจะไปในทิศทางใด ในขณะเดียวกัน 

ก็ท�างานตามใบสั่งลูกค้าไปด้วย กลยุทธ์ของ  

PTTGC จะวิ่งไปทางอุตสาหกรรมรถยนต์

ใ
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
E-mail : sukhgij.y@pttgcgroup.com   Website : http://www.pttgcgroup.com
โทรศัพท์ 0 2265 8400   โทรสาร 0 2265 8500 
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อเิลก็ทรอนกิส์  การก่อสร้าง  บรรจภัุณฑ์ และ
สิ่งทอ โดยส่งเม็ดพลาสติกท่ีเก่ียวข้องไปสู่
ตลาด”

งานวิจัยทำาให้รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป 

จากเมื่อก่อนต้องผลิตสินค้าทำาตามความ

ต้องการของลูกค้าแต่ ณ ปัจจุบันทางเราก็มี 

นักวจิยัและฝ่ายการตลาดไปให้คำาแนะนำา  เพือ่

เพิ่มความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ว่าเป็น 

ไปได้ขนาดไหน ทั้งสามารถแนะนำากับลูกค้า 

ได้เลยว่า ขณะนี้เทรนด์ของโลกไปทางน้ี 

ซึง่นกัวจิยัสามารถตอบรบักบัความต้องการได้ 

คล้ายๆ เป็น Solution Provider ซ่ึงเป็นสิง่ที่

นักวิจยัของ PTTGC ต้องทำาควบคูไ่ปกับงานวจิยั

  8 ปี กับการพัฒนา R&D ของตัวเอง

ดร.สุขกิจ เล่า ให้ฟังว่า PTTGC ได้ให้

ความใส่ใจในเรื่อง R&D เป็นเรื่องสำาคัญ 

อยู่แล้ว  เดิม PTTGC เกิดข้ึนมาประมาณ 

3 ปีแล้ว แต่ก่อนที่จะมาเป็น PTTGC นั้น 

เราก็ทำา R&D กันมา 7-8 ปีแล้ว เมื่อ ปตท.

เข้ามาควบรวมกจิการ ใหม่ๆ  เรามนีกัวจิยัสกั 20 คน

ได้ถอืว่าเลก็มาก  ซ่ึงตอนนัน้รปูแบบธรุกจิอาจจะ

ยังไม่ได้ใช้ R&D เท่าใดนัก แต่ตอนน้ีธุรกิจ 

มีการแข่งขันกันมากขึ้น ธุรกิจด้าน oil & gas 

กล็ดลงไปเร่ือยๆ การผลติเม็ดพลาสตกิต้องใช้

เทคโนโลยีและความรู้พื้นฐานมากขึ้น รวมถึง

มีเอกลักษณ์เฉพาะในตัวเม็ดพลาสติกแต่ละ

ชนิดมากขึ้น (Uniqueness)

“เมือ่เริม่ยคุ GreenTechnology เรา

ก็ใช้เม็ดพลาสติกแบบ PLA Polylactic  

Acid มากขึ้น โดยใช้ R&D เป็นตัวผลักดัน 

ช่วงหลังผู ้ใหญ่เห็นความส�าคัญของ R&D 

มากขึน้และเหน็ว่าเทรนด์ของ Biotechnology 

ก�าลงัมาแรง  จงึลงทนุในด้าน R&D มากขึน้ และ 

ขณะนีเ้รามนีกัวจิยัอยูก่ว่า 120 คน การร่วม 

ลงทุนด ้ าน  R&D ถื อ เป ็ นมิ ติ ที่ ดี ของ 

ประเทศชาตเิพราะบรษิทัจะอยูไ่ด้ด้วยงานวิจยั 

บรษิทัฯ จงึลงทนุพฒันาคนด้าน R&D มากขึน้” 

ดร.สขุกิจเล่าถงึทีม่าของการขยายงานด้าน R&D
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  ใช้ทุกบริการของ สวทช. อย่างชาญฉลาด

ดร.สุขกิจ เล่าว่า จากที่มีพื้นฐานเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อน ทำาให้ค่อนข้าง
คุ้นเคยกับบุคลากรใน สวทช. และทราบดีว่า 
สวทช. มีนักวิจัยจำานวนมาก มีเครื่องมือที่ 
ทันสมัย  รวมถึง Infrastructure ที่เหมาะกับ
การวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จึงเข ้าร ่วมงานกับ 
สวทช. ในหลากหลายมิติได้แก่

ส่วนที่ 1 การจ ้างวิ จัย  โดยจะทำา 
ในสิ่งที่เร่งรีบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเร่งด่วน 
หรือเกี่ยวกับ ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

ส่วนที่ 2 เป็นการท�างานวิจัยร่วมกัน 
เพราะรู้ว่า สวทช. มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเยอะ 
และบางคนเป ็นเ พ่ือนกัน ร ่วมสถาบัน 
จึงสามารถทำางานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

ส ่วนที่  3 คือการจ ้างวิ เคราะห ์  
เพราะการวิเคราะห์บางโครงการ อาจต้องใช ้

เคร่ืองมือท่ีจำาเพาะเจาะจง ก็ต้องจ้างทาง 
สวทช. ช่วยวิเคราะห์ในแต่ละโครงการไป

งานใหม่ที ่ PTTGC ทำาร่วมกบั สวทช. 
และมหาวทิยาลยั 2-3 แห่ง เพือ่ผลตินำา้ตาล 
จากไบโอแมสต่างๆ เช่นฟางข้าว ซังข้าวโพด 
เป็นต้น โดยดงึคนเก่งๆ จากไบโอเทค มาช่วย
รวมท้ังได้ใช้ธนาคารจุลินทรีย์ของไบโอเทค 
ด้วยเพื่อค ้นคว้าหาจุลินทรีย ์ที่ เหมาะสม 
ในการผลิตนำ้าตาลจากไบโอแมสให้ได้ต้นทุน 
ตำา่ทีส่ดุ

“แม้ท่ัวโลกจะท�ากันมาแล้ว แต่เราก็
ประเมนิแล้วว่าเราน่าจะท�าได้ในต้นทนุทีต่�า่กว่า
ต่างประเทศ เพราะต่างประเทศอาจจะมแีหล่ง
วตัถดุบิไม่เพยีงพอ  แต่เรามเีหลือเฟือ โปรแกรม
น้ีเพิ่งจะเริ่มต้นไม่นานแต่ความก้าวหน้าไปได ้
เร็วมาก เรารู ้ว่านักวิจัยของ สวทช. ก็ท�า 
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โครงการนีอ้ยูแ่ล้ว และมเีวลาทุ่มเทให้กับงานนี้

ได้อย่างเต็มที่ มากกว่านักวิจัยในแหล่งอื่น 

เราถึงเลือกร่วมงานกับ สวทช. ซึ่งได้ใช้ท้ัง 

การจ้างวิจัยร่วมวิจัยและจ้างวิเคราะห์  

และตอนนี้เราร่วมงานกับศูนย์แห่งชาติ  

ทัง้นาโนเทค เอม็เทค และไบโอเทค” ดร.สขุกิจ 

เล่าถงึโปรเจค็ใหม่ทีก่ำาลังมาแรง

นอกจากนี้  PTTGC ยังได ้ จัดตั้ ง 

ห้องปฏิบัติการอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อวท.) ท่ีอาคารกลุ ่ม

นวัตกรรม 2 (Innovation Cluster 2 

หรอื INC2) ทาวเวอร์ด ีชัน้ 11 พืน้ท่ีประมาณ 

1,400 ตารางเมตร เพราะเห็นว่า อวท.  

มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบริการและ

เครือ่งมอืทีส่นบัสนนุการพฒันาของภาคเอกชน

อย่างครบวงจร มีบรรยากาศท่ีมีความเป็น

วิทยาศาสตร์ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์การทำางาน

ของนกัวจิยัและพัฒนาของเรา  การทำางานร่วมกนั
และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วย
ปฏิ บัติการวิจัยและพัฒนาของเราและ 
ศนูย์แห่งชาตขิอง สวทช. ซึง่มนีกัวทิยาศาสตร์ 
จำานวนมาก และเครื่องมืออุปกรณ์ช้ันนำา 
ลำา้สมยั ส่ิงนีจ้ะช่วยให้ข้ันตอนของการวจัิยและ
พฒันาทำาได้รวดเรว็ข้ึน

ท้ายสุด ดร.สุขกิจได้ฝากว่า นอกจาก
จะเชิญนักวิจัยของ สวทช. มาให้ความรู้กับ 
นักวิจัยของเราทั้งปี เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย 
ของเราให้ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นแล้ว  
ที่ผ่านมาเราก็ผลิตสินค้าเข้าสู ่ตลาดเพื่อให้ 
เป็นทีรู่จั้กเท่านัน้ แต่ต่อไปกต้็องยกระดบันกัวจิยั 
ของเราให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ถ้าหาก 
สวทช. จะเริ่มโครงการ การอบรมในเรื่อง 
การตพีมิพ์ผลงานวจิยั กจ็ะเป็นประโยชน์มาก
สำาหรับน้องๆ อาจจะให้เริ่มพัฒนาผลงาน
ตั้ งแต ่ระดับการแข ่งขันภายในไปจนถึง 

งานวิจัยในระดับโลก 
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บุรุษผู้เปลี่ยนโลก
ด้วย R&D

ไพจิตร แสงไชย 
ประธานกรรมการบริหาร

และผู้ก่อตั้ง Flexoresearch Group

 ระดาษลามิเนตเป็นกระดาษที่ผนึก

แน่นระหว่างกระดาษ พลาสติกและ

อลูมินั่ม เช่น กล่องนม UHT และกระดาษ

หลังสตกิเกอร ์เป็นตน้ ซ่ึงนำามารไีซเคลิไดย้าก 

เพราะไม่สามารถแยกกระดาษออกจากวัสดุ 

ลามิเนตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายต้อง

นำาไปเผาทำาลายหรือฝังกลบซึ่งก็ก่อให้เกิด

มลพิษตามมา

 มนุษย์เราคงต้องเผชิญกับวิกฤตขยะ

กระดาษลามิเนต และมลพิษอีกหลายร้อยปี 

หากวา่โลกนีไ้มม่คีนชือ่ ไพจติร แสงไชย บรุษุ 

ผู้ใช้ R&D พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วย

การคิดค้น Laminated Paper Recovery 

Enzyme ซึ่งเป็นเอนไซม์สูตรพิเศษสำาหรับ

แยกขยะกระดาษลามิเนตให้นำากลับมาใช้ได้

อีกครั้ง

 ผลงานของคุณไพจิตรทำาให้นิตยสาร 

TIME ขอสัมภาษณ์เขาเพื่อลงตีพิมพ์ในหัวข้อ  

‘10 Start-Ups That Will Change Your 

Life’ และเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจ 

เปลี่ยนโลก นอกจากน้ีเขายังได้รางวัล 

“ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี” จาก World Economic 

Forum ในปี 2010 อีกด้วย

 “ช่วงเดือนแรกๆ ที่นิตยสาร TIME  

ตีพิมพ์ อีเมล์ของผมล่มเลย จดหมายที่เข้ามา

ในแต่ละวันเป ็นพันฉบับ ลบแทบไม่ทัน 

หลังจากนิตยสาร TIME ก็มีส่ือต่างประเทศ

หลายส�านักติดต่อมาขอสัมภาษณ์ แต่งาน 

ของ เรา ก็ต ้ อง เดินต ่อ ไป ท� า งานหนัก 

กว่าเดิม” คุณไพจิตร กล่าวอย่างอารมณ์ดี

ก
138/27 หมู่ที่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
E-mail : services@flexoresearch.com 
Website : http://www.flexoresearch.com
โทรศัพท์ 0 2422 5055   โทรสาร 0 2422 5055
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  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
  กับย่างก้าวสู่เวทีนานาชาติ

ค ว า ม จ ริ ง แ ล้ ว คุ ณ ไ พ จิ ต ร มิ ใช่

คนหน้าใหม่  ในวงการกระดาษรี ไซเคิล 

แต่อย่างใด เพราะก่อนที่จะออกมาก่อตั้ง  

Flexoresearch Group น้ัน เขาเคย

ทำ า ง า น ใ น ส่ ว น ธุ ร กิ จ ก ร ะ ด า ษ แ ล ะ 

บรรจุภัณฑ์ ของเครือซิเมนต์ไทยมาก่อน 

จากนั้นจึงลาออกมาลงทุนทำาธุรกิจผลิต

กระดาษทนแรงดึ งพิ เศษร่ วมกับเพื่ อน 

ร่วมงานอีก 2 คน

 แม้จะไม่ประสบความสำาเร็จจาก

ธุรกิจแรกท่ีลงทุน แต่คำาว่าท้อไม่เคยมีอยู่ 

ในหัวของคุณไพจิตร ในปี 2551 เขาตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบกิจการ

เทคโนโลยี ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.  

โดยผลิตภัณฑ์ที่ เข้าโครงการในขณะนั้น

คือ แผ่นรองรับสินค้าใช้แทนพาเลทไม้ 

(Slip Sheet) และด้วยการแข่งขันราคา 

ท่ีรุนแรง ทำาให้เขามองหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

จากโจทย์ในอุตสาหกรรมกระดาษท่ีเขาเคยอยู ่ 

เขาจึงมุ่งมั่นวิจัยหาเอนไซม์ที่แยกกระดาษ 

ลามิเนตจนสำาเร็จ และนำามาต่อยอดธุรกิจ

 ขณะที่ ศู นย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ เ อ ง 

ก็สนับสนุน Flexoresearch Group 

ในการก้าวเข้าสู่สังเวียนธุรกิจนานาชาติ

ด้วยการสนับสนุนให้ร่วมงานนิทรรศการ 

Asian Paper ในเดือนเมษายน 2551  

เพ่ือให้ได้ฐานลูกค้าเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียัง 

ได้ส่งผลงานของ Flexoresearch Group 

เข้ า ป ร ะก วด ในนิ ท ร รศก า ร  “2008 

Taipe i  Internat ional Invent ion 

Show & Technomart” (INST 2008) 

ณ กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั ในเดือนกนัยายน 

2551 โดย “Substitute Pulp” ได้รางวัล

เหรียญเงิน ส่วน “Pulp and Paper Making 
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กช่็วยในเรือ่งของการตลาด ระบบบญัช ีเวลาที่

มีประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางศูนย์

บ ่มเพาะก็จะพาพวกเราไป ที่นี่ก็ เหมือน

โรงเรียนพานักเรียนไปแสดงผลงาน”

  มองทุกอย่างให้เป็นโอกาส

  สำาหรับผู้ประกอบการ SME เองอาจ

จะมองว่า การเป็นองค์กรเล็กอาจจะทำาให้ 

เสยีเปรยีบคูแ่ข่งทีมี่องคก์รใหญ่กวา่ แตส่ำาหรบั

คุณไพจิตรแล้ว กลับมองในทางตรงกันข้าม 

เพราะเขามองว่า SME ควรมองทุกอย่าง 

ให้เป็นโอกาส มองหาช่องทางดีๆ รู้จักใช้ 

ภาครัฐให้เป็นประโยชน์

 “องค์กรของผมมนัเลก็ เราจงึพยายาม

บริหารให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ใช้ระบบ

หนังสือสัญญาท่ีเข้มงวดไม่ต้องมาจ�้าจี้จ�้าไช 

ในการท�างานว ่ากันตามกติกา และเรา 

ก็ท�างานกันค่อนข้างหนัก ส่วนเรื่องของการ

ลงทนุทางธรุกจิองค์กรของผมจะแตกต่างจาก

Enzymes” และ “Anilox Cleaner” ได้รางวัล

เหรียญทองแดงในประเภทนวัตกรรม 

พร้อมกันนี้ยังได้ลูกค้ากลับมาจำานวนหนึ่ง

 อย่างไรก็ตามรางวัลที่สำาคัญท่ีสุดของ 

Flexoresearch Group ก็คือ เหรียญทอง 

สาขาส่ิงแวดล้อม ในงาน International 

Invention, Innovation and Technology 

Exhibition หรือ ITEX ′09 ซ่ึงเป็นการแสดง

นวัตกรรมเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ระดับ

นานาชาติที่มีผู้ เข้ า เยี่ ยมชมงานเป็นทั้ ง 

นักธุรกิจ นักประดิษฐ์ และนักเทคโนโลยี 

จากนานาชาติ  ณ ก รุงกั วลาลัม เปอร์  

ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤษภาคม 2552 

ซึ่งทำาให้คุณไพจิตร ได้ทั้งลูกค้าและผู้ร่วม

ลงทุน

 “ผมกต้็องขอบคณุศนูย์บ่มเพาะธุรกจิ 

สวทช. เพราะหากเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

กค็งเดนิมาไม่ถงึ World Economic Forum 

ไม่ถึงนิตยสาร Time อย่างแน่นอน คือ  

เราอาจจะท�างานวิจัยเอง แต่ศูนย์บ่มเพาะ 
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องค์กรอ่ืนๆ สมมติว่าเราได้ก�าไรมา เราจะ 

ไม่มีการกันงบประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 

กี่เปอร์เซ็นต์เอาไว้ท�าการวิจัย หรือ ต่อยอด

ทางธุรกิจแบบองค์กรอื่น หากมองเห็นโอกาส

เราลุยได ้ เลย 90 เปอร ์ เซ็นต ์ เราก็ท� า 

หากโอกาสนั้นเป็นไปได้มาก แต่ธุรกิจน้ัน 

ต้องเป็นสิ่งที่เราถนัดด้วยนะ ถ้าเป็นธุรกิจ 

ที่เราไม่ถนัดเราก็จะมาพิจารณาอีกทีหน่ึงว่า 

จะลงทุนเท่าไร”

  วิจัยและพัฒนาต้องไม่หยุดนิ่ง

 จ ากจุ ด เ ร่ิ ม ต้ น ในกา รทำ า ธุ ร กิ จ 

เก่ียวกับกระดาษทนแรงดึงสูง มาสู่เอนไซม์

ย่ อ ยก ระดาษ  และกระดาษรี ไซ เ คิ ล 

ในปัจจุบันนี้  Flexoresearch Group 

ไม่ได้ทำาแค่ธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษเท่านั้น 

แต่ ได้ แตกแขนงออกไปเป็นธุ รกิ จผลิต

บรรจุภัณฑ์ที่ทำามาจากกระดาษรีไซเคิล  

และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากขยะ

ชนิดอื่นๆ แต่ธุรกิจใหม่ของ Flexoresearch 

Group ที่น่าจับตามองที่สุดก็คือ การผลิต 

เชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : 

RDF) ซึ่งมีค่ากำามะถันต่ำ� Flexoresearch 

Group สามารถทำาได้ถึงในระดับที่ 5 คือ 

ให้ค่าความร้อนประมาณ 8 พันกิโลแคลอรี่ 

เทียบเท่าถ่านหินชั้นดี เป็นความหวังด้าน

พลังงานของมนุษยชาติในอนาคต

 ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น บ ริ ษั ท ต่ า ง ช า ติ  

หลายแห่งก็ส่งตัวอย่างของกระดาษชนิดอื่น 

ท่ียากต่อการรีไซเคิลมาให้ Flexoresearch 

Group คิดค้นเอนไซม์ และวิธีการย่อยสลาย 

เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ เป็นความท้าทายใหม่ 

ที่น่าจับตายิ่งแน่นอนว่าการวิจัยและพัฒนา

ยังคงเป็นเคร่ืองมือหลักในการแปรโอกาสน้ัน

ให้ เป็นความสำาเร็จ ซ่ึงคุณไพจิตรเน้นย้ำ � 

เสมอว่า R&D น้ันเป็นส่ิงที่ Flexoresearch 

Group ไม่อาจหยุดนิ่งได้ และต้องศึกษา

หาความรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด 
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อพัสเกลเทคโนโลยี
ชวีภาพ 
ด้วยงานวิจัย

 วทช. เป็นหน่วยงานท่ีพร้อมช่วยเหลือ

เอสเอ็มอีทุกขนาดทุกรูปแบบ และ

หน่ึงในบริษัทที่ได้รับความช่วยเหลือและ

ทำางานร่วมกับ สวทช. มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือ

บริษัท ไมโครอินโนเวต จ�ากัด คือใช้บริการ 

ทัง้ในสว่นของการรว่มลงทนุ เงนิกูด้อกเบีย้ต่ำ� 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมวิจัย

 “ก่อนที่ผมจะต้ังบริษัท ไมโครอินโน

เวต ครอบครัวมีธุรกิจหลักท�าฟาร์มสุกรและ

อาหารสตัวอ์ยูแ่ลว้ในนามเอสพเีอม็ กรุป๊ และ

คุณพอ่ผมกใ็ช้บริการ สวทช. ในหลายสว่นงาน”  

สรพหล นิติกาญจนา กรรมการผู้จัดการ 

เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับ สวทช. 

ที่มีมายาวนาน

มาในยุคของเขาพัฒนาถึงขั้นร่วมทุน 

กับ สวทช. จัดตั้งเป็นบริษัท ไมโครอินโนเวต 

จำากัด เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2552 ด้วยมูลค่า 

การลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพ่ือนำาผลงาน

วิจัยที่ ทำ า ร่วมกันด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ท่ี ช่ ว ย ใ ห้ ธุ ร กิ จ เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ 

ในตลาดไทยเกิดความมั่นคงและพัฒนา 

ข้ึนอีกขั้น ผลิตผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ด้วย 

ต้นทุนท่ีถูกลง และหลากหลาย เช่น การผลิต

สัตว์เศรษฐกิจ อาหารสัตว์ อาหารเสริม

สำาหรับคน การบำาบัดของเสีย การหมักก๊าซ

ชีวภาพ การเกษตร เป็นต้น โดยบริษัทถือเป็น 

ผู้ลงทุนโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในระดับ

อตุสาหกรรมแหง่แรกของประเทศไทย ตัง้อยูท่ี ่ 

อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ส
125/1 ม. 8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Email : Microinnovate001@gmail.com   
Website : http://www.microinnovate.com
โทรศัพท์ 081 856 6129   โทรสาร 032 303 010

สรพหล นติกิาญจนา
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไมโครอินโนเวต จ�ากัด
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       อุปสรรคมีไว้แก้ไข งานวิจัยคือกุญแจ

 การร่วมทุนกันฝ่ายละครึ่งระหว่าง

บริษัท เอสพีเอ็ม ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์และ

อาหารสัตว์สำาเร็จรูปรายใหญ่ท่ีมีฐานอยู่ใน

จังหวัดราชบุรี กับ สวทช. สร้างศูนย์วิจัย 

ด้านชีวภาพหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือแล็บ

เพาะเชื้อจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมที่

ผลิตได้ปริมาณมากนั้นเกิดขึ้นเพราะยังไม่มี

แล็บขนาดใหญ่ที่จะผลิตจุลินทรีย์ท่ีสามารถ

ควบคุมได้และได้มาตรฐานสำาหรับปริมาณ

มากๆ เลย

 “ผมเคยถามอาจารย์มหาวิทยาลัย

ว่า ถ้าให้ขยายสเกลในการเพาะเชื้อคิดว่าจะ

คุมให้ได้เหมือนที่ทดลองในงานวิจัยและผลิต 

ได้ปริมาณตามที่ต้องการไหม อาจารย์ก็ตอบ

วา่ไมแ่นใ่จเพราะไมเ่คยท�าสเกลใหญม่ากอ่น”

 สรพหล เล่าถึงเหตุที่ทำาให้บริษัท 

ตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานขึ้นเพื่อรองรับ 

และแก้ปัญหาที่ มีอยู่ ในตลาดในด้านของ

โรงงานผลิตโดยเฉพาะ

 “หลังจากมีโรงงาน เราสามารถที่จะ

รบัจ้างผลติจลุนิทรยีไ์ดต้ัง้แต ่1,500 ลติรขึน้ไป 

และท�าใหร้าคาจากเดิมทีเ่คยสูงถงึกโิลกรมัละ 

2,500 บาทเพราะต้องน�าเข้า ลดลงมามีราคา

อยู่ที่ 20-200 กว่าบาท เฉลี่ยแล้วราคาถูกลง

ถึง 10 เท่า”

    อย่ างไรก็ตามกำ าลั งการผลิตของ 

โรงงาน ซึ่งต้องเป็นระบบปิดทั้งระบบน้ำ� 
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อากาศ การควบคมุอณุหภมู ิในทกุๆ สว่นของ

ไมโครอินโนเวต ทำาให้มูลค่าก่อสร้างโรงงาน

ต้องใช้ทุนสูงมากกว่า 100 ล้านบาท แต่เขา

ก็รู้สึกมั่นใจเพราะมี สวทช. ซึ่งเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีมารว่มลงทนุดว้ย และยงัสง่ผูแ้ทน

เข้ามารว่ม เป็นคณะกรรมการบริษทั ทำาหนา้ท่ี

กำาหนดนโยบาย พิจารณาแผนการตลาด 

เป้าหมายการออกสินค้าใหม่ และแนวทาง

การดำาเนินงานโดยทางกลุ่มนิติกาญจนา 

(ผูร้ว่มทนุฝา่ยเอกชน) ทำาหนา้ทีบ่รหิารจัดการ

และดำาเนินกิจการด้วยตนเอง

 ดว้ยพ้ืนฐานธรุกจิเดมิทีม่าจากปศสุตัว์

และอาหารสัตว์ จุลินทรีย์ที่ไมโครอินโนเวต 

ผลิตได้ จึงเน้นผลิตป้อนอุตสาหกรรมเล้ียงสัตว์

โดยเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์โดยเน้นท่ีหมู ไก่

และสัตว์น้ำ�บางส่วน โดยปัจจุบัน บริษัท 

ยงัใชก้ำาลังการผลติเพยีงแค ่40-50%  แตด่ว้ย

จำานวนเพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนให้กับ

บรษิทัแมอ่ยา่งเอสพเีอม็ซึง่มคีวามตอ้งการถงึ 

20% ของกลุม่จุลนิทรยีท์ีใ่ชใ้นอาหารสตัว์ของ

ทั้งตลาดไทยได้แล้ว

  ธุรกิจจุลินทรีย์ในไทยโอกาสเติบโตสูง

 “จริงๆ แล้วเมืองไทยมีงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพเยอะมาก เยอะจนไม่น่าเช่ือ 
เพราะว่าประเทศไทยมีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพมาก เป็นประเทศในเขตพื้นที่ 
ป่าร้อนชื้น มีเช้ือดีๆ เยอะมาก แต่เราปล่อย 
ให้ต่างชาติ เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เข้ามา 
เอาเช้ือดีๆ ไปท�าผลิตภัณฑ์กลับมาขาย 
คนไทย”

 คุณสรพหลเล่าว่า ช่วงที่ทำา วิจัย
ประมาณปี 2552-2553 ก่อนเปิดบริษัทน้ัน
ตลาดไทยมีแต่การใช้ยาปฏิชี วนะผสม 
ใ นอ าหา รสั ต ว์  ไ ม่ มี ก า ร ใช้ จุ ลิ นท รี ย์  
เป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยให้สัตว์แข็งแรง และ 
มีภูมิคุ้มกันเช้ือโรคได้ดีข้ึนมาก่อน ทำาให้บริษัท 
ต้องเจอกับแรงต้านทานจากกลุ่ม ผู้ เ สีย

ประโยชน์ แต่ต้องถือว่าโชคดีที่มีบริษัทแม่ 
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ที่รองรับสินค้าของบริษัทและเป็นตัวอย่าง 

จากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเห็นผลแก่ตลาดได้ 

แต่นั่นไม่เพียงพอสำาหรับการลงทุน

 ปัจจุบันนี้ บริษัทจึงขยายการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไปใน 4 กลุ่มหลัก 

ได้แก่ การผลิตสารเสริมและวัตถุดิบอาหาร

สัตว์ชีวภาพสำาหรับสัตว์เศรษฐกิจ การผลิต

สารเสริมชีวภาพสำาหรับสัตว์ เลี้ยง เช่น 

อาหารเสริมสำาหรับสุนัข การผลิตสารเสริม

ชีวภาพสำาหรับมนุษย์ และการผลิตจุลินทรีย์

เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

รวมท้ังมีบริการรองรับการทำางานของนักวิจัย

และหน่ วยงาน เอกชนด้ าน เทคโนโลยี  

ชีวภาพสำาหรับองค์กรภายนอก ได้แก่ รับจ้าง

ผลิตเชื้อจุลินทรีย์สายพันธ์ุท่ีลูกค้ากำาหนด 

รับทดสอบการขยายขนาดจำ านวนเช้ือ

จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม รับทดสอบ

และตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

และให้เช่าระบบการขยายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์

 “แตท่ี่เราจะไมใ่หบ้รกิารหรอืไม่รบัท�า 

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกคือพวกเชื้อก่อโรคหรือ

เชื้ออันตราย หรือเชื้อที่ท�าให้ท้องเสียเพราะ

เสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มที่สองเป็น

พวกกลุ่มเชื้อที่ก�าจัดยากมากๆ เพราะเสี่ยง 

ต่อการปนเปื้อนในระบบ”

 ปัจจุบันบริษัทมีการต่อยอดพัฒนา

สินค้าที่ผลิตสำาหรับสัตว์  ไปสู่ผลิตภัณฑ์ 

ในคนมากขึน้  โดยแยกสว่นผลติ   และแยก GMP 

กันที่ ผ ลิต สู่ตลาดแล้ว ไ ด้แก่ ผ ลิตภัณฑ์ 

อาหารเสริมซินไบโอติก ที่ช่วยในการปรับ 

ระบบการดูดซึมอาหาร สร้างภูมิ คุ้มกัน 

ซ่ึงบริษัททำาหน้าท่ีผู้ผลิตให้กับบริษัทขายตรง

รายหน่ึง ซึ่งแนวคิดในการผลิตก็ไม่แตกต่าง

จากส่วนผสมในอาหารสัตว์ ในการลดต้นทุน

สินค้าที่มีแต่การนำาเข้าจากต่างประเทศ 

นั่นเอง 
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ต่อยอด 
การวิจัย  
เพือ่ความก้าวหน้า

 ตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาล ถือเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ขณะที่กลุ่มบริษัทมิตรผลน้ัน ก็ถือว่าเป็น 
พลั ง ขั บ เคลื่ อนสำ าคัญ ให้ ป ระ เทศ ไทย 
กลายเป็นผู้ผลิตน ้ำ�ตาลจากอ้อยท่ีใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลกและปัจจุบันกลุ่มมิตรผล 
ก้าวขึ้นเป็นบริษัทท่ีส่งออกน้ำ�ตาลเพ่ิมเป็น
อันดับ 4 ของโลก

อ ย่าง ไรก็ ตามก ว่ าที่ กลุ่ มบริษั ท 
มิตรผลฯ จะก้าวมาถึงจุดน้ีได้ ก็ต้องผ่านปัญหา
และอุปสรรคมาไม่ใช่น้อย ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง
ของกลุ่มบริษัทมิตรผลที่มีบทบาทสำาคัญ 

ในการช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคมาได้ 

ก็คือ บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำ�ตาล 

จำากัด ซึ่งปัจจุบันมี ดร.อัปสร เปลี่ยนสินไชย 

เปน็ผูอ้ำานวยการดา้นวจิยัและพฒันา เปดิเผย

ถึงที่มาของการจัดตั้ง

 “ท่านประธานอิสระ ว่องกุศลกิจ มีโอกาส

ร่วมประชุมกับ บริษัทวิจัยนานาชาติด้านอ้อย

และน้ำ�ตาลเสมอและเห็นว่า ในต่างประเทศ

น้ันให้ความส�าคัญกับงานวิจัยที่จะท�าให้

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาลพัฒนา ซ่ึงเรา

จะมารอหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเดียว 

ไม่ได้ เพราะความต้องการเทคโนโลยี ความรู้ 

ต่างๆ น้ันไม่เหมือนกัน มิตรผลจึงก่อตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ในปี 2539 ซึ่งสิ่งที่

คุณอิสระให้ความส�าคัญที่สุดก็ คือ อ้อย  

เพราะเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรม 

ในช่วงสิบปีแรกเราจึงเน้นไปในเรื่องการวิจัย

อุ
399 หมู่ 1 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
E-mail : upsornp@mitrphol.com 
Website : http://www.mitrphol.com
โทรศัพท์ 044 881 151   โทรสาร 044 881 152

ดร. อปัสร เปลีย่นสนิไชย 
ผู้อ�านวยการด้านวิจัยและพัฒนา  
บรษิทั มติรผลวจิยัพฒันา 
อ้อยและน�า้ตาล จ�ากดั
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เรื่องอ้อย การพัฒนาพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยี

การท�าไร่อ้อยให้ได้ก�าไร” ดร.อัปสร กล่าว

  พี่เลี้ยงชื่อไบโอเทค

ต่อมามีการขยายงานและมีแนวคิด

ในการจัดต้ังห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน

งานวิจัย ร่วมและขยายงานวิจัยด้าน อ่ืน 

ซึ่งจำาเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนหลายๆ 

ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีอยู่ไม่ก่ีหน่วยงาน  

บริษัท มิตรผลฯ จึงเลือกติดต่อไปยังไบโอเทค 

ของ สวทช. เพ่ือขอความช่วยเหลือเร่ืองการ

จัดต้ังห้องปฏิบัติการวิจัยด้านน้ำ �ตาลเป็น

หน่วยงานแรก ต่อมาจึงก่อต้ังห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์ดินและปุ๋ย ขณะท่ีทาง สวทช. 

ได้ส่งนักวิจัยมาเป็นท่ีปรึกษา ทำาให้นักวิจัย 

ของบริษัท มิตรผลฯ ได้รับประสบการณ์ 

ใหม่ๆ พร้อมทั้งความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้น

“จากนั้นเราได้ความช่วยเหลือจาก 

ไบโอเทค จัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านการ 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซ่ึงเราได้ประโยชน์มาก 

เพราะปัจจุบันเราไปสร้างหน่วยผลิตพันธ์ุอ้อย

ปลอดโรคที่ลาว ซึ่งพบปัญหาโรคใบขาว 

รุนแรง ซ่ึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่าน้ัน 

ให้บริษัทของเราในลาว เราใช้องค์ความรู้ 

ที่ ไ บ โอ เทคถ่ า ยทอดให้ ม าพัฒนา เป็ น

เทคโนโลยีของเราเอง นอกจากนี้ เรายัง 

ร่วมมือกับไบโอเทคพัฒนาชุดตรวจโรค 

ใบขาวอีกด้วย” 

       การที่บริษัท มิตรผลฯ ขยายธุรกิจ 

สู่ พลั ง งานทำ า ใ ห้ทราบดี ว่ า  การจัดตั้ ง 

ห้องปฏิบัติการอื่นๆ นั้นก็มีความสำาคัญ 
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“เราก็ให้ไบโอเทคมาช่วยในการ 

จัดตั้งห้องแล็บ โดยส่งคนมาช่วยฝึกสอน

นัก วิจัยของเรา จนสมบูรณ์ ในทุกเรื่ อง 

ซึ่งห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลที่เราจัดตั้งข้ึนมา 

ก็เพื่อระบุสายพันธ์ุอ้อยที่เรามีอยู่ เรื่องของ 

Marker แล้วก็เรื่องของการตรวจโรค เราเอา 

ไบโอเทคโนโลยีมาท�าเร่ืองการกลายพันธ์ุ 

คดัเลอืกยนีดีๆ   ซึง่แตกตา่งจากทีห่นว่ยราชการ 

ทั่วไปท�าเพื่อศึกษาว่ายีนตัวไหนท่ีควบคุม

ลักษณะไหน ท�าให้เราสามารถคัดเลือกพันธ์ุ

ท่ี เหมาะสมและตัดทิ้ ง พันธุ์ ที่ มี ยี นที่ ไม่  

ต้องการออกไปได้เลย”

“ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ 

การหมักเกิด ข้ึนเพราะเราเริ่มมีแนวคิด 

ในการผ ลิต เอทานอลจากกากน้ำ �ตาล 

เราเริ่มจากยีสต์ก่อน เพราะตอนแรกเรา

ต้องซื้อยีสต์กับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

เราก็ เลยคิดว่า ต้องหายีสต์ตัวใหม่ ก่อน 

ร วมทั้ ง ก า ร พัฒนาสาย พันธุ์ จุ ลิ นท รี ย์  

ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง อ้ อ ย 

ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าไบโอเทคมีส่วนสำาคัญ 

ในการช่วยเหลือให้มิตรผลเดินหน้าเองได้”

  เปลี่ยนวิธีคิดเพื่อการวิจัยที่ก้าวหน้า

การท่ีบริษัท มิตรผลฯ ก่อต้ังห้อง 

ปฏบิตักิารขึน้มาหลายแห่ง ทำาใหไ้มต่อ้งสงสยั 

เลยว่า บริษัทจะให้ความสำาคัญกับการวิจัย 

และพฒันาขนาดไหน  ขณะเดยีวกนั ดร.อปัสร 

ยังกล่าวด้วยว่า “การวิจัยนั้นไม่เพียงแค่ 

บริษัทใหญ่เท่านั้นที่ต้องทำา แต่ SME เอง 

ก็ต้องทำาด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาหลักก็คือ 

เรื่องของงบประมาณและองค์ความรู้ 

ดั ง น้ันภาครัฐจะต้อง เข้ ามาช่ วย

สนับสนุนให้ SME ทำาวิจัย โดยการกระจาย

ทุนสนับสนุนการทำาวิจัยไปทั่วทุกภาคของ

ประเทศ รวมถึงการสร้างพื้นที่ทำาวิจัยสำาหรับ 

SME แบบอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเช่นกัน รวมทั้ง

การลดภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่ง”

  ความร่วมมือที่ไม่มีวันจบกับสวทช.

แม้ ว่ า จ ะก่ อ ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร 

เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ความร่วมมือระหว่าง

บริษัท มิตรผลฯ กับหน่วยงานของ สวทช. 

ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัท
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มิตรผลฯ มองว่านักวิจัยของตนเองยังมี

ประสบการณ์น้อย แต่หากได้ไปทำางานกับ

นักวิจัยของ สวทช. ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า

ได้เรียนรู้เก่ียวกับองค์ความรู้เชิงลึก ก็จะช่วย 

พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ กับนักวิจัย 

เหล่านี้ ขณะเดียวกันความร่วมมือนี้ยังทำาให้ 

สวทช .  ได้ ขยายขอบ เขตองค์ ความ รู้  

ด้านธุรกิจไปด้วย ด้วยเหตุน้ีบริษัท มิตรผลฯ

จึงได้เช่าพ้ืนท่ีของอุทยานวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างห้องปฏิบัติการ 

ด้านไบโอเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพิ่มเติม

“เราคิดว่า สวทช. มีนักวิจัยท่ีมีความ

รู้ระดับต้นๆ ของประเทศ มีอุปกรณ์และ 

เครือ่งมอืและสิง่อำานวยความสะดวกในการ

ทำางานที่ทันสมัยที่สุด เราจึงน่าจะไปทำางาน

ใกล้ชิด ทั้งๆ ที่ส�านักงานของเราอยู่ที่ภูเขียว  

จังหวัดชัยภูมิ หลังจากร่วมมือกันมากว่า 10 ปี 

เราไม่ได้มีแค่เรื่องอ้อยเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 

เราเขยิบมาดูเรื่องน้ำ �ตาล การดูแลอ้อย 

หลังเก็บเกี่ยว การปรับปรุงโรงงาน ซึ่งเรา 

ก็ยังร่วมมือกับ สวทช. อีกเช่นกัน”

“การท่ีเลือกเช่าพื้นที่ของ สวทช. 

ในการสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี

เพราะเรามีความร่วมมือกันมานาน แล้วการ 

ตั้งที่ INC 2 นั้นก็ท�าให้เราใกล้กับ สวทช. 

ซ่ึงเป็นพันธมิตรของเรา มีผู้เช่ียวชาญมาก 

อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก็ทันสมัย เราไม่

จ�าเป็นต้องลงทุนหมด เราก็สามารถจับมือ 
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ภญ.ดร.สภุาภรณ์ ปิตพิร 
กรรมการบริหาร
มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เหน็คณุค่างานวิจัย 
จึงมสีมนุไพร
อภัยภูเบศร

อยคนทีไ่มรู่จ้กัสมนุไพรอภยัภเูบศรแต่

ยิ่งน้อยคนอีกที่จะรู้ว่า เภสัชกรหญิง 

ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กรรมการบริหาร มูลนิธิ

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร วัย 54 ปีผู้นี้ คือผู้อยู่

เบื้องหลังความสำาเร็จของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อภัยภูเบศรนับร้อยๆ รายการท่ีได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาด้วยแนวคิดการผลิต 

ที่มาจากธรรมชาติ  ไร้สารเคมีปรุงแต่ง และ

ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนสินค้าอุตสาหกรรม

ทั่วไป

จากเภสัชกรห้องยา ในโรงพยาบาล

อภัยภูเบศร ที่จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือ 30 ปี

ก่อน ได้ออกตรวจร่วมกับกลุ่มเวชกรรม 

พบผู้คนมากมายท่ีรู้เรื่องสมุนไพร ที่เรียก 

กันว่า พ่อหมอ แม่หมอ จนเกิดโครงการแรก 
“ใบไม้กลายเป็นยา”

 ทำาครีมเสลดพังพอน ยาแก้ไอมะขาม
ป้อม ยาทาแผลฆ่าเช้ือจากมังคุด การผลิตยา 
ดังกล่าว ไม่ได้หวังผลการค้า ส่ิงสำาคัญอยากให้ 
ชาวบ้านได้ใช้ยาราคาถูก กระท่ัง ช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540 เกิดการเลิกจ้างงาน ชาวบ้าน
ท่ีตกงานจำานวนมาก ขอซื้อยาสมุนไพรไป
จำาหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ เห็นว่า เป็นโอกาสดี
ในการเผยแพร่สมุนไพรไทย รวมถึง ช่วยเหลือ
สังคม จึงเร่ิมผลิตผลิตภัณฑ์จำาหน่าย โดยใช้
กลยุทธ์ขายขาด ในอัตรา ซ้ือ 3,000 บาท 
ลดให้ 30% เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ใช้ยาในราคา
เหมาะสม ต่างกับยาต่างชาติที่ตั้งราคาบวก

จากต้นทุนหลายเท่าตัว

น้
32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
E-mail :  information_center@ abhaiherb.com
Website : http:// www.abhaiherb.com
โทรศัพท์  037 211 088 ต่อ 2133   โทรสาร  037 211 089
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ภญ.ดร.สุภาภรณ์ อธิบายต่อว่า 
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักไม่ได้หวังผล 
การค้า การดำาเนินธุรกิจจึงเป็นรูปแบบมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รายได้ 
70% จะมอบให้แก่โรงพยาบาล อีก 30% 
นำาไปพัฒนาสมุนไพร และทำาประโยชน์ 
เพื่อสังคม

ภารกิจหลักอีกประการของมูลนิธิ 
คือการสร้างรายได้ สร้างงานให้ชุมชน ต้ังแต่ 
ยุคเริ่มแรกได้ ส่งเสริมให้ชาวบ้านชุมชน 
บ้านดงบัง จั งหวัดปราจีนบุรี  ปลูกพืช 
สมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์  เพื่อป้อน 
วัตถุดิบสมุนไพรให้โรงพยาบาลนำาไปแปรรูป
เป็นยา ซ่ึงชุมชนดังกล่าวเดิมมีฐานะยากจน 
แต่ปัจจุบัน การปลูกสมุนไพรช่วยให้สมาชิก
กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง กว่า 90 คน มีฐานะ
มั่นคง และนอกจากอาชีพหลักการปลูก

สมุนไพรเชิงอินทรีย์แล้ว มูลนิธิยังส่งเสริม 

ให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว เช่น 

เรียนรู้พัฒนาการจัดเก็บผลผลิต แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ในช่ือตัวเอง เสริมกิจกรรมหมู่บ้าน

ท่องเที่ยวสมุนไพร ฝึกอบรมนวดไทย เป็นต้น

นอกจากบ้านดงบังแล้ว มูลนิธิ ได้ไป

สร้างอาชีพปลูกพืชสมุนไพรให้แก่กลุ่มอื่นๆ 

เช่น มหาสารคาม กบินทร์บุรี  3 จังหวัด

ชายแดนใต้ กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น รวมแล้วมี

สมาชิกกว่า 400-500 คน

สำ า ห รั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไ พ ร 

“อภัยภูเบศร” มี 5 กลุ่ม คือ ยาจากสมุนไพร 

อาหารสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่อง

สำาอางสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สำาหรับสัตว์เล้ียง รวมทั้งหมดมีกว่า 100 

รายการ สว่นการวจิยัพัฒนาผลิตภณัฑใ์หมน่ัน้ 

จะดตูามความตอ้งการของสังคม ประกอบกบั

พิจารณาจากพืชที่มีศักยภาพ
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  ร่วมวิจัยกบันาโนเทคพฒันาเซรัม่บ�ารงุผม

 ความต้องการสมุนไพรบำารุงเส้นผม

หรือการแก้ปัญหาผมร่วงในคนศีรษะล้าน 

เป็นแรงผลักดันให้มูลนิ ธิฯ พัฒนาเซรั่ม

บำารุงเส้นผมจนค้นพบว่าน้ำ �มันรำาข้าวมี

ประสิทธิภาพที่ดีแต่มีปัญหาเหนอะหนะเวลา

ใช้ จึงได้ร่วมวิจัยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ หรือ นาโนเทค พัฒนาผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผม “เซรั่มน้ำ�มันร�าข้าวนาโน” โดยใช้

นาโนเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในรูปของ 

นาโนพาร์ทิเคิล หรือการห่อหุ้มสารสมุนไพร

ไว้ภายในผลิตภัณฑ์บำารุงเส้นผม ทำาให้รากผม

แขง็แรง ชะลอการหลดุรว่ง ดว้ยสว่นประกอบ

ของน้ำ�มันรำาข้าวออร์แกนิค และสารสกัด

บัวบกผลติด้วยนาโนเทคโนโลยทีีช่่วยเพิม่การ

ดูดซึมและทำาให้สมุนไพรออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น 

อีกท้ังสารสมุนไพรไม่ได้สัมผัสผิวหนังโดยตรง 
จึงไม่เกิดการระคายเคืองหนังศีรษะ

“นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราได้ข้อมูล
จากหมอยาพื้นบ้าน แล้วมาวิจัยและพัฒนา
ต่อ ซ่ึงผลท่ีได้คือผู้ ใช้จะมีผมงอกเร็วขึ้น 
แข็งแรงมากข้ึน ผลทดสอบกับผู้ชายได้ผล 50% 
แต่ผู้หญิงได้ผลถึง 100% ซึ่งเราก็จะพยายาม
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีในลักษณะ
นี้ต่อไป”

  แล็บที่ใหญ่ที่สุด คือโลกมนุษย์
การ วิจัยและพัฒนายัง เ ป็นหัวใจ

สำาคัญในการขับเคล่ือนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ของมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร โดย  
ภญ. ดร. สุภาภรณ์ยังคงเดินทางไปท่ัวประเทศ
ห รื อ แม้ แ ต่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เพื่ อ เ ส า ะ ห า 
สมนุไพรใหม่ๆ  ทีจ่ะนำามาพฒันาเปน็ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อปวงชน
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 “เรามห้ีองทดลองท่ีเรียกว่า โลกมนษุย์ 
ที่ยิ่งใหญ่กว่าห้องทดลองใดๆ เราต้องใช้ชีวิต 
วิญญาณในการไปขุดหาความรู้ ไปหาหมอยา
เป็นปีๆ กว่าจะได้ความรู้ ไม่ใช่แค่ในประเทศ
เรียกว่าไปมาทั่วอาเซียนแล้วก็ได้”

เธอยำา้ว่า งานวจิยัทีด่ต้ีองลงจากหิง้มา
สู่ห้างได้  งานวิจัยต้องเร็วและทันสถานการณ์ 
ทุกวันนี้งานวิจัยของไทยยังไม่ได้ตอบโจทย์
เพราะใช้ต้นทุนสูงเกินไป เม่ือทำาวิจัยสำาเร็จก็
มกัจะเป็นความสำาเรจ็ภายในห้องแลบ็  แต่เมือ่
จะนำามาทำาในระดับอุตสาหกรรมก็ทำาได้ยาก  
และงานวิจัยบางชิ้นก็ใช้เวลานานมากในการ
ทำาวจิยั เมือ่ผลวจัิยออกมาจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์
เพราะมันล้าสมัยไปแล้ว

“เรามีความหวังว่า เราจะเป็นที่มั่น
เรื่องยา เป็นที่มั่นเมื่อเกิดวิกฤตได้ เพราะ 
จดุแขง็ของเราตอนนีก้คื็อ 1.เรารบัผิดชอบกบั
ทุกภาคส่วน 2.เราเป็นคลังสมบัติของชาต ิ
ด้านสมุนไพร  3.เรามีนวัตกรรม  4.เรามีการ
สื่อสารกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา”

สุดท ้ายก ่อนจาก เธอก็ยั งยำ้ าว ่า  

“อภยัภเูบศร เหน็คุณค่าของงานวจัิยเสมอ”  
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 เขาช่วยเติมเต็มยูนิแลมป์ให้มีความ
ครบถ้วนในการทำาธุรกิจมากขึ้น เพราะพี่ชาย
จบด้านวิศวะกับคุณพ่อเชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตด้วยกันท้ังคู่ อีกท้ังการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี
ทำาให้ฐานการผลิตของบริษัทซึ่งเคยมีอยู่ถึง 
3 แห่ง ทั้งที่ลาดพร้าว บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดปราจีนบุรี ถูกเขา
เปลี่ยนพื้นท่ีท่ีลาดพร้าวมาเป็นศูนย์วิจัยและ
พัฒนา ซ่ึง ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ ไม่ ได้  
เ กิด ข้ึนให้ เห็นบ่อยนักที่  SME จะยอม 
ลงทุนด้าน R&D เช่นนี้  

  เพราะ R&D คือค�าตอบที่แท้จริง

 “ตอนตั้งศูนย์ R&D รายได้ยังไม่ถึง 
ร้อยล้านเลย แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นอนาคต 
ถ้าเราไม่มีนวัตกรรม ไม่พัฒนา ไม่มีการ
ออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง เราสู้
ตลาดโลกไม่ได้แน่  เพราะคูแ่ข่งเราเป็นเจ้าตลาด
ทั้งจาก อิตาลี เยอรมนี ที่ มีข ้อมูลครบ 

สร้างจุดต่าง
ด้วย 
R&D Inside

สุชาติ อึง้พาณชิย์กลุ 
กรรมการผู้จัดการ   
บริษัท ยูนิแลมป์ จ�ากัด  

ยูนิแลมป์” โคมไฟส่งออกจากผู้ผลิต 
ไทย รายเดียวที่ส่งออกไป  50 กว่า 

ประเทศทั่วโลกได้ เพราะองค์ประกอบ
จากการ วิจั ยและพัฒนาที่ มี เข้ า ไป เติม
เต็มคุณภาพสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งท่ีไม่
สามารถสัมผัสได้เพียงแค่การมองผ่าน แต่
เป็นความแตกต่างที่วงการโคมไฟให้การ
ตอบรับและทำาให้แบรนด์ยูนิแลมป์ยืนอยู่ 
ในเวทีโลกมานานอย่างมั่นคง

 คุณสุชาติ อ้ึงพาณิชย์กุล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ยูนิแลมป์ จำากัด เล่าว่า 
หลงัจากทีเ่รยีนจบไดไ้ปทำางานเปน็ผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่ SCG อยู่พักหนึ่ง ต่อมาในปี 2543 
คณุพอ่จงึไดม้าชกัชวน เขา้มารว่มงานกบับรษิทั
ท่ี คุ ณ พ่ อ แ ล ะ พี่ ช า ย ร่ ว ม กั น ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
เมือ่ป ี2537 โดยเข้าดแูลสว่นการบรหิารบญัช ี
และการตลาดด้วย

“
25 หมู่ 11 ตำาบลบ้านสร้าง อำาเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
E-mail :  weerasak@unilamp.co.th
Website : http:// www.unilamp.co.th
โทรศัพท์ 0 2943 2420-1   โทรสาร 0 2943 2419
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เก่ียวข้องทีจ่ดัขึน้ที ่ฝรัง่เศส อติาล ีดไูบ ฮ่องกง 
ที่เป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัท ซึ่งจะเป็น
ประเทศเหล่านี้เอง คือจุดเปลี่ยนให้บริษัท
ตัดสินใจตั้งศูนย์ R&D เพื่อมุ่งผลิตสินค้าให้ได้
ตามที่ลูกค้าต้องการ

  เอ็มเทคเป็นแรงบันดาลใจตั้งศูนย์ R&D

 ประสบการณ์จากงานแสดง สร้าง
การเรียนรู้มากมายให้คุณสุชาติ เช่นคร้ังหนึ่ง
เขาซื้อโคมไฟตัวอย่างมาจากงาน เพ่ือมา
ศึกษาดูว่าวัสดุเหมือนอลูมิเนียมแต่ไม่ใช่และ
ดูคุณภาพดีมากนั้นคืออะไร

 “จะรู ้ได้อย่างไรว่าวัสดุที่ดูเหมือน 
อลูมิเนียมนี่คืออะไร แล็บแรกที่ผมไปคือ 
เอ็มเทคคุยกันในทีมนี่แหละ มีคนบอกว่า 
เป็นหน่วยงานรัฐที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

ตอนไปก็ไม ่ คิดว ่าเอ็มเทค และ สวทช.              

และมสีนิค้าทีต่ลาดต้องการ ถ้าคดิจะท�าธรุกจิ
แบบก็อปปี ้  ไม ่พัฒนาสินค้าใหม่ ลูกค้า 
ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ ไม่นานธุรกิจก็เจ๊ง 
เพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้ ผมก็ยังต้องศึกษา 
ข้อมูลใหม่อยู ่เสมอ ลูกค้าพูดอะไรต้องรู ้
ต้องเข้าใจ” คุณสุชาติเปิดใจ

 เรียกว ่า R&D ของบริษัทเกิดขึ้น 
เพราะนอกจากการเข ้าใจความต้องการ 
ของลกูค้า และต้องแข่งขันกบัคูแ่ข่งผูผ้ลติชัน้นำา
ของโลกที่เน้นคุณภาพแล้ว นวัตกรรมก็เป็น 
สิ่งสำาคัญไม่แพ้กัน

 ยูนิแลมป์เลือกไปจัดแสดงสินค ้า 

ในงานใหญ่ระดับชาติและภายในประเทศ ที่

พลาดไม่ได้ ได้แก่ งาน Light+Building ทีจ่ดั

ขึน้ทกุ 2 ปีทีแ่ฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ซึ่ง

เป็นงานใหญ่ระดับโลก งานแสดงสินค้าที่
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จะใหญ่ขนาดนี้ ไปๆ มาๆ มีอะไรหลายอย่าง

ท่ีช่วยเราได้ หาค�าตอบให้เราได้ว่า ตวัอย่างทีซ้ื่อมา

คืออะไร ท�าจากอะไร จนน�าไปสู ่การวิจัย 

เพื่อหาส่วนผสมส�าหรับวัสดุที่มีความทนทาน

และคณุภาพดเีหมอืนตวัอย่างต้องมอีะไรบ้าง”

นักวิจัยของเอ็มเทค เป็นแรงบันดาลใจ 

ที่ทำาให้ยูนิแลมป์ต้ังศูนย์ R&D ของบริษัทดังที่

กล่าวมา ซึ่งคุณสุชาติเฉลยว่า จริงๆ แล้ว 

สมยัทำางานแรกๆ เขาไมเ่คยคดิเลยวา่ จะต้องม ี 

R&D คิดแค่ว่าทำาสินค้าให้ได้คุณภาพเท่าเทียม

แต่ต้นทุนให้ถูกกว่าฝรั่ งก็น่าจะเพียงพอ 

แต่แค่ตัวอย่างเดียวของฝร่ังบริษัทก็ต้องว่ิงหา

ตัวช่วยเสียแล้ว แล้วจะเอาอะไรไปพัฒนา

คุณภาพให้ทัดเทียมได้ทัน เป็นผลให้นำาไปสู่

การคิดใหม่ที่ถูกทาง  ดังเช่นเทรนด์ล่าสุดของ

ธุรกิจโคมไฟแอลอีดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  งานวิจัยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ  
  อย่างต่อเนื่อง 

 ผลของการมุ่งมั่นที่จะไขทุกปัญหา 
ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทำาให้

จากปี 2543 บริษัทมี เงินทุนหมุนเวียน 

2 ล้านบาทในบัญชี มีพนักงาน 60 คน  

มียอดขาย 40-50 ล้านบาท วันนี้ยูนิแลมป์ 

มีสินทรัพย์รวมประมาณ 300 ล้านบาท 

มีเงินทุนหมุนเวียน 60 ล้านบาท พนักงาน 

เกือบ 300 คน ยอดขายประมาณ 400 ลา้นบาท

ต่อปี

 ล่าสุดช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา 

ยูนิแลมป์ตัดสินใจเลือกจ้างวิศวกรเฉพาะทาง

ด้ า นแอลอี ดี จ าก เ ยอรมนี ม า ร่ ว ม ง าน 

ด้วยเป้าหมายท่ีแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด 

อีกเช่นกัน

 “เทรนด์แอลอีดีมาแน่ๆ แต่เราก็เห็น

ช่องว่างว่าผู้ผลิตแอลอีดีที่มีก็จะแข็งในจุดน้ัน

จุดเดียว ขณะที่ เราเลือกที่จะน�าจุดแข็ง 

ด้านการผลติโคมทีเ่ราม ีมาบวกกับเทรนด์ของ

แอลอีดีเพื่อเป็นทางเลือกรายแรกในตลาด 

และเป็นการตอกย�้าที่จะท�าให้บริษัทก้าวสู ่

การเป็นผู้ผลิตระบบโคมครบวงจรรายเดียว 

ในตลาด”
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 จนถึงทุกวันน้ี ยูนิแลมป์ยังคงพึ่งพา 

สวทช. ในฐานะองค์ความรู้ต้นน้ำ โดยบรกิารที่

ใช้บ่อยทีส่ดุคอื การส่งสินค้าไปวเิคราะห์ทดสอบ

เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานหรือดีกว่าท่ี 

PTEC หรือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนกิส์ นอกจากนีย้งัเข้าอบรมหลกัสตูร

ต่างๆ ที ่ PTEC จัดขึน้ เช่น เรือ่งการเข้ากนัได้

ของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า

“ PTEC เป็นหน่วยงานท่ียูนิแลมป ์
ส ่ง สินค ้าไปวิเคราะห ์ทดสอบบ ่อยท่ีสุด 
เนื่องจากประทับใจในบริการของเจ้าหน้าที่ 
ทุกคน ถ้าสินค้าที่ส่งไปวิเคราะห์ทดสอบ 
ไม่ผ่าน ก็จะพยายามให้ความรู้ คำาแนะนำา 
และพร้อมจะตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการ 
ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินค่าทดสอบจบแล้วก็จบโดย 
ไม่พูดอะไร”

  สวทช. เพื่อนแท้ SME

 ในฐานะบริษัท ท่ี มีประสบการณ์ 
ได้ รับการช่วยแก้ปัญหาในการผลิตและ 

พัฒนาสินค้าจากสวทช. มากมาย ยูนิแลมป์ 
เน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก คุณสุชาติ แนะนำา 
ผู้ประกอบการ SME ด้วยกันว่า คนที่จะ
ใช้ประโยชน์จาก สวทช.ได้นั้น ไม่จำากัด
ว่ า จะ เป็ นอ ง ค์ ก รขนาด ไหน  หรื อทำ า
ตลาดใด แต่ส่วนสำาคัญควรเป็นธุรกิจที่
คิ ดจะพัฒนาให้แตกต่ างและดีขึ้ นหรือ 
ถึงขั้นเกิดนวัตกรรม และต้องไม่ใช่แค่ผู้ตาม
ในตลาดเท่านั้น

“R&D ศพัท์อาจจะหร ูตอนแรกบรษิทั
ผมก็มีคนเดียวเอง  แค่ขอให้คุณเป็นองค์กร 
ท่ีมีความตั้งใจอยากพัฒนาให้มีคุณภาพและ
แตกต่างจากคู่แข่งเท่านั้น R&D ช่วยได้มาก  
แต่ถ้าคุณไปก็อปปี้คนอื่นมา ต่อให้คุณไปหา
นักวิจัย คุณก็คุยไม่ออกว่าต้องการอะไร”

คุณสุชาติมั่นใจว ่า สวทช. และ 
หน่วยงานในสังกัด จะมีส่วนช่วยสนับสนุน 
SME ไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้ หากรู้จัก
เลอืกใช้บรกิารให้ตรงกบัความต้องการ และที่
น่ีมีบริการที่คอยให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่
หลายธุรกิจคาดถึง SME ที่อยากเติบโต          
ไม่ควรพลาด! 

     

        PTEC องค์ความรู้ต้นน�้าและการ
   วิเคราะห์ทดสอบ
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 The Professional Best  
 จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุด  

สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เว็ลธ์ แมนเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ากัด (WMSL)

  

มคุ้ณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร ์จะเติบโต
มาจากครอบครัวนักธุรกิจอุตสาหกรรม

น้ำ�ตาลท่ีสืบทอดมาต้ังแต่รุ่นคุณปู่ แต่เขา
ก็เลือกที่จะเบนเข็มชีวิตออกมาจากธุรกิจ
ของครอบครัว ด้วยการทำางานท่ี Citibank 
ยักษ์ใหญ่ด้านวาณิชธนกิจของโลก จนได้รับ
ตำาแหน่งหัวหน้าแผนกที่ปรึกษาและจัดการ
ลงทุน Private Bank

  ลาออกมาเปิดซอฟต์แวร์เฮ้าส์สายเลอืดไทย

 ด้วยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีเกิด
จากอุปสรรคในการทำางาน ซึ่งในขณะน้ันเขา
พยายามหาซอฟต์แวร์เพื่อมาใช้ในการบริหาร
การเงิน การลงทุน แต่ก็ยังไม่พบซอฟต์แวร์ 
ที่ เ หมาะสม กับ ธุ รกิ จการ เ งิ นของ ไทย 
อุปสรรคของการทำางานนี้เองที่จุดประกายให้ 
คุณสมเกียรติมีแนวคิดที่จะก่อตั้งธุรกิจพัฒนา 
ซอฟต์แวร์เฉพาะทางด้านการเงินการลงทุน

ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากในขณะนั้น 

ธุ รกิ จซอฟต์ แวร์ เ ฮ้ า ส์ ในประ เทศไทย 

ยังเล็กมาก และน่ันก็เป็นจุดกำาเนิดของ 

บริษัท เว็ลธ์ แมนเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำากัด 

หรือ WMSL

 “ตอนที่ผมลาออก หัวหน้าฯ บอกกับ

ผมว่า คณุก�าลงัฆ่าตวัตาย เพราะคณุก�าลงัแข่ง

กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกท่ีมีส่วนแบ่ง

ตลาดในไทย 60-70 เปอร์เซ็นต์ คุณจะไปแข่ง

กับเขาได้ยังไง ผมก็ตอบกลับไปว่า ยังไงก็แข่ง

ได้ครับ เพราะซอฟต์แวร์ของบริษัทต่างชาติ

น้ัน ไม่ได้ออกแบบมาส�าหรับตลาดการเงิน

ประเทศไทยโดยเฉพาะ ขณะทีโ่ฟลว์งานดีๆ  ก็

ยังไม่มี อย่าลืมว่าซอฟต์แวร์นั้นตัดสินแพ้ชนะ

กันด้วยโฟลว์งาน ไม่ใช่การค�านวณถูกต้อง 

เพราะการค�านวณทีถ่กูต้องเราใช้เคร่ืองคดิเลข 

แ

     

383 ลาดหญ้า ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
E-mail :  marketing@wealth.co.th
Website : http:// www.wealth.co.th
โทรศัพท์ 0 2861 4820   โทรสาร 0 2861 4400
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หรือ เอ็กเซลค�านวณเอาก็ได้ แต่ที่เราเสียเงิน

แพงๆ ซื้อซอฟต์แวร์ก็เพราะเราต้องการ 

โฟลวง์านดีๆ ที่อยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นถ้าเรา
สามารถท�าซอฟต์แวร์ท่ีมีโฟลว์งานสมบูรณ ์
เราก็จะชนะคู่แข่งได้อย่างแน่นอน”

 พัฒนาซอฟต์แวร์ส�าเร็จ แต่ขายไม่ได้

 WMSL เริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มคนที่

มีความสามารถทั้งทางด้านไอที และการเงิน 

มาพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นแพ็คเกจสำาเร็จรูปชื่อ

ว่า “Bonanza: โบนันซ่า” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

ดา้นบรหิารการเงนิ การลงทนุ และความเสีย่ง

ใหกั้บสถาบนัการเงนิ โดยมจีดุเดน่คือ สามารถ

เชื่อมโยงการทำางานทั้งระบบการลงทุน การ

ตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการลง

บัญชีไว้ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นซอฟต์แวร์แรกของ

โลกที่รวมระบบงาน Front / Middle / Back 

Office ไวใ้นระบบงานคอมพวิเตอร์สว่นบคุคล

และปัจจุบันยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหาร 

เงินออมส่วนบุคคลออนไลน์ WealthMagik.

com เพื่อนักลงทุนรายย่อยอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จ
ภายในวันเดียวฉันใด WMSL ก็ไม่ได้ประสบ
ความสำาเร็จได้อย่างง่ายดายฉันนั้น เพราะ
แม้ว่า จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ดี แต่ WMSL 
กป็ระสบปญัหาลกูคา้ไม่คอ่ยมัน่ใจในคณุภาพ 
เพียงเพราะเห็นว่าเป็นซอฟต์แวร์ของไทย

   ร่วมกับ สวทช. สร้างมาตรฐาน   
  ผลิตภัณฑ์ชั้นน�า

ด้วยเหตุน้ีคุณสมเกียรติ จึงแก้ปัญหา
ด้วยการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เ พ่ือให้
ลูกค้ ามั่ น ใจ  และเพิ่ มมูล ค่าผ ลิตภัณฑ์  
ไปในตัว โดยการเข้าร่วมอบรมในโครงการ
การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ใน
การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(SPI@ease) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก  
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  
(Software Park Thailand) โครงการสนบัสนนุ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(iTAP) ในสังกัดสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และสำานกังาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) หรือ SIPA

 โ ดยกา ร เข้ า ร่ ว ม ใน โค ร งก า รนี้
เพื่อต้องการให้ WMSL ได้รับการรับรอง 
การประเมินคุณภาพมาตรฐาน CMMI หรือ 
Capability Maturity Model Integration
ซึ่งเป็นมาตรฐานในการประเมินกระบวนการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์อันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล
ซึ่งสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SEI) แห่ง 
มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie 
Mellon) สหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้น และนำา 
ไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

 ปัจจุบัน WMSL เป็นบริษัทอันดับท่ี 
46 ของโลกที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐาน CMMi Level 5 Version 1.3 

ล่าสุดซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับสูงสุด

 นอกจากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
กับซอฟต์แวร์พาร์ค , iTAP, SPI@ease2 และ 

SIPA แล้ว ปัจจุบัน WMSL ยังมีโครงการที่ 
คาดวา่จะแลว้เสร็จในป ี2015 กค็อื การพฒันา
ผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน CMMI (CMMI 
Service Level 3) รวมทัง้การขอทนุวจิยั และ
พัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจาก
คำานึงถึงความสำาคัญของการวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสมเกียรติ ในฐานะ CEO ของ 
WMSL เน้นย้ำ�อยู่ตลอดเวลา

  ใช้ R&D ต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
  จนกลายเป็นอันดับ 1

 “WMSL เป็นผู้วจิยัและพฒันาซอฟต์แวร์ 
ด้านการเงนิ การลงทนุ และบรหิารความเสีย่ง 
ซึง่โดยธรรมชาตมิคีวามเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา มตีราสารการเงนิใหม่ๆ เกดิขึน้
มากมาย หรอืบางครัง้ต้องรายงานตามข้อบงัคบั
ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) 
หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เพราะฉะน้ันส่ิงที่ลูกค้าต้องการคือ เรื่องของ
บริการหลังการขายที่นอกจากจะช่วยเหลือ 
เรื่องการใช้งานหรือแก้ปัญหาแล้ว ยังควร 
เป็นการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากส่ิงเดิม 
ทีเ่ราให้กับลกูค้า” คุณสมเกยีรตยิำา้
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 ด้วยแนวคิดที่จะสร้างองค์กรให้เป็น 
Professional Best ทำาให้ต้องมีการพัฒนา
ตนเอง รวมถึงวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดี  
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ WMSL เป็น
บรษัิทซอฟตแ์วร์เฉพาะทางทีไ่ด้รบัการยอมรบั
จากสถาบันการเงินมากท่ีสุด มีบริษัทจัดการ
ลงทุน และสถาบันการเงินชั้นนำาทั้งไทย 
และต่างประเทศนำาซอฟต์แวร์ Bonanza 
ไปใช้บริหารการเงินและการลงทุนมูลค่า
รวมกว่า 2.5-3 ล้านล้านบาท พร้อมกับ 
มีรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย อาทิ รางวัล
เจ้ า ฟ้าไอที  รัตนราชสุดา สารสนเทศ 
ในปี 2548 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด 
ของวงการไอทไีทย จดัข้ึนเป็นปีแรก โดยมลูนธิิ
วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ WMSL ยังเป็นบริษัทแรก
ที่ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์มากมาย 
อาทิ รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 
ถึง 2 ปีซ้อน รางวัล Hall of Fame ซึ่งมอบ
ให้กับบริษัทชั้นนำาด้านการผลิตซอฟต์แวร์ 
ที่ประสบความสำาเร็จ และสร้างคุณูปการ 
ให้แก่สังคม และเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs และ
ได้รับคัดเลือกจากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการ
ให้เป็นองค์กรต้นแบบในกลุ่มอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทยที่ประสบความสำาเร็จอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดแนวคิด และวิธี  
บริหารจัดการองค์กรให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs 
รวมถึงได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นหนึ่งใน 
บริษัท Success story Newsletter ของ  
Microsoft Y2005 และ Intel Y2009 และ 
Local Hero โดย IDC (USA) และเป็น
บริษัทแรกที่ได้เป็น FIRM of the YEAR 
โดยหนังสือพิมพ์ The Nation ในปี 2012

 นอกเหนือจากการให้ความสำาคัญ
ในการทำาวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว  
อีกสิ่งหนึ่งที่ WMSL ใส่ใจให้ความสำาคัญ
อยู่ เสมอคือการพัฒนาบุคลากร เพราะ 
มองเห็นว่า องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี 
น้ัน ทรัพยากรบุคคล คือกลไกสำาคัญหลัก
จึงกำ าหนดมาตรการ ฝึกอบรมบุคลากร 
เอาไว้ท่ี 30 วัน ต่อคนต่อปี เพื่อให้บุคลากร 
ได้รับองค์ความ รู้ที่ ก้ าวไกลและทันสมัย 
อยู่ เสมอ รวมถึงการมีจรรยาบรรณและ
คุณธรรมในวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรคือ Professional Best 
หรือ  จง เป็นมืออาชีพที่ ดีที่ สุ ด  ซึ่ ง เขา 
ขยายความว่า

 “ต้องเป็น ผู้รู้ คือ รู้จริงในวิชาชีพของ
ตน ผู ้ตื่น คือ ตื่นจากการพัฒนาตัวเอง 
อย่างต่อเนือ่ง และผูเ้บกิบาน คอื เบกิบานจาก
เป็นผู ้ให้ และคืนกลับสู ่สังคม ซึ่งเป็นสิ่งที ่
เรายึดถือมาตลอด” 
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บ�ารงุ เจษฎาพงศ์ไพบลูย์ 
ประธานกรรมการ
บริษัท วิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ จ�ากัด

ยิ่งวิจัยมาก
ยิ่งพัฒนามากกว่า

 งปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำาวิจัยและ
พัฒนา หรือ R&D น้ันเป็นปัจจัยสำาคัญ

ต่อความอยู่รอดขององค์กรอย่างย่ังยืน แต่
สำาหรับธุรกิจ SME ในประเทศไทย การทำา 
R&D ยังคงเป็นเร่ืองใหม่และดูยุ่งยาก ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของบุคลากรหรืองบประมาณ ขณะท่ี 
คุณบ�ารุง เจษฎาพงศ์ไพบูลย์ ประธาน

กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ 

จำากัด หรือ PRD กลับมองในมุมท่ีแตกต่าง 

เพราะแม้ว่าจะเป็นธุรกิจ SME แต่เขาก็ไม่

ปล่อยให้ขนาดของธุรกิจมาเป็นข้อจำากัด

 “จริงๆ ผมจบสาขาวิทยาศาสตร์ด้าน

พอลเิมอร์ จากมหาวทิยาลยัมหดิล ความใฝ่ฝัน

สมัยเด็กๆ ก็อยากเป็นนักวิจัย พอท�าธุรกิจมา

ครบสบิปี กเ็ลยอาศัยความรูท้ีม่อียูท่�างานวจิยั

ร่วมกบัลกูค้าคอื การขอยมืห้องแล็บของลูกค้า

เป็นท่ีท�างานวิจัยเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแก้ปัญหา

ให้ลูกค้าไปด้วย”

  R&D ความชอบส่วนตัว ช่วยรังสรรค์ 
  โอกาสใหม่

  แม้จะชอบในเรื่องของการทำาวิจัย แต่
หลังจากเรียนจบคุณบำารุง กลับเลือกที่จะทำา
ธุรกิจเทรดดิ้งขายวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรม
เกีย่วกับยางแทนการเปน็นกัวจิยั แตค่ณุบำารงุ
ก็ทราบดีว่า การเป็นเทรดเดอร์เพียงอย่าง
เดียว แม้จะทำากำาไรให้กับธุรกิจมากเพียงใด 
จดุออ่นของการเปน็เทรดเดอรก์ย็งัมอียู ่ดงันัน้
คุณบำารุงจึงใช้ความชอบส่วนตัวเป็นทางออก
ในการรังสรรค์โอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของ
ตนเอง

ค
121/167-8 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
E-mail :   bj@mbjenterprise.co.th
Website : www.prd.co.th
โทรศัพท์ 0 2752 4770-1   โทรสาร 0 2750 6446
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 “เราเป็นผู้ซื้อมาขายไป วันใดที่สินค้า
ตัวไหนขายดีมากๆ ผู้ผลิตเขาก็จะลงมาท�า
ตลาดเอง เราจึงต้องพยายามหา Know How 
ของเราเอง ประกอบกบัสารเคมีทีผ่มส่งไปต้อง
ขนส่งไปเป็นพาเลท ก็กลายเป็นว่าพาเลท
เป็นต้นทุนของเราที่ไม่สามารถเอาคืนมาได ้
ก็ เลยมองว ่าท�าอย ่างไรถึงจะลดต ้นทุน 
ด้วยการท�าเส้นใยสงัเคราะห์เพือ่น�าไปท�าพาเลท
ก็เลยก่อตั้งบริษัท วิจัยและพัฒนาพอลิเมอร์ 
จ�ากัด ขึ้นมา”

  การร่วมมือกับ สวทช.
  น�าไปสู่ผลลัพธ์เกินคาด

 คุณบำ า รุ ง ไม่ ต้อง เสี ย เวลาคิดสัก
เท่าไร เพราะทันทีท่ีตัดสินใจต้ังบริษัทข้ึนมา 
กเ็ลอืกทีจ่ะเชา่พืน้ทีข่องอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย เพราะมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีสนับสนุนการวิจัยอย่างพร้อมสรรพ 

ขณะเดียวกันยังมีความใกล้ชิดกับเหล่านักวิจัย

มืออาชีพของ สวทช. ทำาให้สามารถติดต่อ 

เพ่ือประสานงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้

ภายในอทุยานวทิยาศาสตรฯ์ ยงัมแีหลง่ขอ้มลู 

ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หรือ ฐานข้อมูลด้าน 
งานวิจัยและพัฒนา ให้บุคลากรของบริษัท 
ได้ศึกษาและเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง

 เม่ือก่อต้ัง PRD ข้ึนมาแล้ว ส่ิงต่อมา 
ที่คุณบำารุ งทำาก็คือ หาที่ปรึกษาในการ
ทำางานเพราะแม้ ว่าจะมี พ้ืนฐานการทำา
วิ จั ย ม าจ ากกา ร เรี ย นที่ ม ห า วิ ท ย าลั ย
มหิดล แต่ก็ ห่างจากการทำาวิจัยไปนาน 
คุณบำารุ งจึ ง ได้ เข้ า ไปขอคำาแนะนำาจาก 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของอุตสาหกรรมไทย หรือ iTAP หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของ สวทช. เพื่อขอคำาแนะนำา
และรวมถงึขอทนุในการทำาวจัิย โดยมอีาจารย์
ท่ีปรึกษาคือ รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด และ 
รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม

 “เราใช้เวลาท�าการวิจัยในห้องแล็บ
ประมาณ 2 ปี ต่อมาได้ผลมากกว่าการท�าพาเลท
เพราะเราได้พอลิเมอร์คอมโพสิต ที่ เป ็น 
ส่วนผสมระหว่างพลาสตกิกบัไม้ พอได้ผลงาน
มา เรากไ็ปปรกึษากบั iTAP อีกครัง้ จงึได้ทราบ
ว่า มีมีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าส�าหรับงาน
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วิจัยและพัฒนา ซึ่งดูแลโดย “งานสนับสนุน
การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน” 
หรือ CDP หน่วยงานภายใต้สังกัดของ สวทช. 
เช่นกนั จงึได้ท�าเรือ่งขอรบัการสนบัสนนุในรปู
แบบการกู้มา 25.96 ล้านบาท เพือ่ลงทนุท�าห้อง
แล็บส� าหรับ วิ เคราะห ์และทดสอบทาง
กายภาพ และทางเคมีของวัสดุพอลิเมอร์ 
ปัจจุบัน PRD ก็ยังคงมีความร่วมมือกับ iTAP  
อย ่างต ่อเนื่อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ให้แข็งแรงหรือผลิตง่ายขึ้น”

  วิจัยและพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ใ น ข ณ ะ ท่ี คุ ณ บำ า รุ ง  ไ ด้ คิ ด ค้ น 
ไม้คอมโพสิตขึ้นมานั้น นวัตกรรมชิ้น น้ี  
ยังเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำาหรับประเทศไทย และ 
มีความนิยมอยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เท่านั้น ทาง PRD เป็นบริษัทไทยรุ่นแรกๆ 
ที่สามารถผลิตไม้คอมโพสิตได้ อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดที่ยังนิยมไม้จริง 

ทำาให้ PRD จึงต้องพัฒนาสูตรผสมของ 

ไ ม้คอมโพสิตขึ้นมาอีกหลายชนิด เพื่ อ 

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องจักร ตลอดจน 

วิธีการผลิต และพัฒนาให้เป็นไม้ทนไฟ 

ซ่ึงข้ันตอนเหล่าน้ีกินเวลาประมาณ 3-4 ปี

 “ในปี 2557 เราได้เร่ิมน�าผลิตภัณฑ์

ออกไปให้ลูกค้าใช้ เพื่อทดสอบคุณภาพ ซึ่ง

ลกูค้าทีใ่ช้กใ็ห้การตอบรบัทีด่ ีและยงัมรีีสอร์ต

ในพื้นท่ีภาคใต้มาขอซ้ือไปใช้ แต่เราก็มองว่า 

เราต้องการผลิตออกมาในรูปของวัตถุดิบ 

แบบเม็ดพลาสติก เพราะไม้คอมโพสิตนั้น 

ไม ่จ�าเป ็นจะต ้องผลิตออกมาในรูปของ 

ไม้กระดานเพียงอย่างเดียว สามารถเอาไป

ประยุกต์ผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดได้ เอาไป 

ข้ึนโมลด์แล้วปั ๊มออกมาแทนงานแกะสลัก 

ก็ยังได้”

  R&D เพื่อการเผยแพร่ 
  และแทนคุณแผ่นดิน

 สำาหรับองค์กรธุรกิจท่ัวไปแล้ว การทำา 

R&D น้ันอาจจะเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของ

การทำาธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่สำาหรับ 

คุณบำารุง เขามองว่า R&D สามารถเป็นได้

มากกว่าเหตุผลทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว
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 “ถามว่าตรงนี้คุ้มไหม ที่ต้องมาแบก

ภาระเยอะแบบน้ี คอืในระยะยาวคุม้แน่ๆ ครับ 

เพราะในอนาคตเราจะต ้องรวมกันเป ็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีคู่แข่งเยอะ 

แผนก R&D จะกลายเป็นความมั่นคงของ

บริษัท แต่ R&D ของเราต่างจากของบริษัท

ใหญ่ๆ ในสามด้าน คอื เรามเีป้าหมายทางการ

วิจัยเพื่อลูกค้า เพราะเราสัมผัสกับลูกค้าบ่อย 

เสียงสะท้อนจากลูกค้าคือ ต้องการสินค้าที ่

ลดต้นทุน หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีจะท�าให้

เขาสามารถผลิตสินค้าน�้าหนักเบาขึ้น หรือ

อะไรท�านองนี้ได้ เราก็เข้าไปช่วยเหลือคิดค้น

ท�าให้เขาอยูไ่ด้ เพราะลกูค้าอยูไ่ด้ เรากอ็ยูไ่ด้”

“อย่างที่สองคือ บริษัทเราไม่ได้ใช ้

ห้องแล็บเพื่อการวิจัยเพียงผู ้เดียว แต่เรา

อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ได้ด ้วย 

สุดท้ายนี้ นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเราสามารถ 

คิดค้นได้ เราจะไม่เก็บเอาไว้เพียงผู ้เดียว 

แต่เราจะน�ามันออกเผยแพร่ในช่องทางสื่อ

ต่างๆ ในอนาคต เพื่อเป็นการคืนสู่ประเทศ 

เพราะผมถือว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาล 

ได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

ก็ควรจะตอบแทนคุณแผ่นดิน”

  ยุทธศาสตร์ 3 ประสาน
  เพื่อน�าพาธุรกิจให้ยั่งยืน

 ประสบการณ์ทำางานในธุรกจิกว่าสบิปี

ช่วยบ่มเพาะให้คุณบำารุงมีมุมมองท่ีน่าสนใจ 

และเป็นเอกลกัษณ์  แตกต่างจากองค์กรธรุกจิ

ทั่วไปที่ เน ้นแต ่ผลกำาไรเพียงอย ่างเดียว  

 “ผมมีหลักในการท�างาน 3 อย่างคือ 

หน่ึงต ้องไม ่ เอาเปรียบลูกค ้าเพราะเขา 

เปรียบเสมือนหุ ้นส ่วนทางธุรกิจของเรา 

ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้

 สองก็คือ ธุรกิจจะโตได้องค์กรต้อง 

แข็งแรง บุคลากรที่เปรียบเสมือนฟันเฟือง 

จะต ้องมีการเติมความรู ้ เข ้าไปอยู ่ เสมอ 

ผมพยายามจะส่งพนักงานเรียนต่อในระดับ

ปริญญาโทเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด

 ข ้อสุดท้ายธุรกิจเราหยุดนิ่งไม ่ได ้  

ไม่ใช่ว่า เรามสิีนค้าตวัหนึง่ขายได้ปีละ 200 ล้าน

แล้วเราก็พอใจ อันนี้ไม่ใช่ เพราะสินค้าแต่ละ

ตัวมันมีชีวิต เกิดแก่เจ็บตาย เราต้องมีสินค้า

ตัวใหม่ให้ลูกค้าเลือกเสมอ ซึ่งนี่เป็นสามเรื่อง

ที่ผมมองว่า เป็นเรื่องใหญ่ของธุรกิจ หากขาด

สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปธุรกิจก็จะไม่ยั่งยืน” คุณบำารุง

ฝากข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจ 
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รวศิ  หาญอตุสาหะ
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด

นั ก ก า ร ต ล า ด ห นุ่ ม ไ ฟ แ ร ง 

มากประสบการณ์ เป็นท้ังวิศวกร 

นักการตลาด นักการเงิน แต่วันน้ีเขาคือ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ 

จำากัด ผู้สานต่อธุรกิจครอบครัวและผู้สร้าง 

ปรากฏการณ์การตลาดใหม่ให้กับแบรนด์เก่าแก่

อย่าง “ศรีจันทร์” เขาคือ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ

 จากธุรกิจเล็กๆ ที่ยอดขายปีละ 30 

ล้านบาท เขาใช้เวลา 5 ปีเพิ่มยอดขายเกิน 

200 ล้านบาท รวมถึงการ Modernize 

องค์กรท่ีเคยเป็นแบบโบราณ เป็นองค์กร

ทันสมัยใช้ระบบปฏิบัติการระดับโลกอย่าง 

SAP และมุ่งมั่นที่จะพาบริษัทเข้าจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ภายในปี 2020

  ปลุกแบรนด์เก่าแก่กว่า 60 ปีให้มีชีวิตใหม่

กิ จการศรี จั นท ร์สหโอสถก่ อตั้ ง 

มานานกว่า 60 ปี โดยคุณพงษ์ หาญอุตสาหะ 
ซ่ึงสร้างตัวจากร้านขายยาแถววังบูรพา เขาต้ัง
บริษัท สหโอสถ จำากัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2491 
เพ่ือนำาเข้าและจัดจำาหน่ายสารเคมีซึ่งเป็น 
วัตถุดิบเกี่ยวกับยาและเครื่องสำาอางเปน็หลัก
ส่ ว น ผ ง ห อ ม ศ รี จั น ท ร์ เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
เครื่องสำาอางเพียงตัวเดียวที่คุณพงษ์ได้สูตร
สมุนไพรคุณภาพดีมาจากนายแพทย์เหล็ง 
ศรีจันทร์ โดยเขาขอซ้ือทั้งสูตรและกิจการ
มาจากหมอเหล็ง แล้วรวมช่ือเป็น “บริษัท
ศรีจันทร์สหโอสถ”

 ในรุน่ท่ีสอง มคุีณมาตร หาญอตุสาหะ 
(คุณอาของคุณรวิศ) เท่านั้น ที่มารับช่วงต่อ 

ผูช้บุชวิีต 
แป้งหอมไทยด้วย R&D

1193 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
E-mail :  info@srichand.co.th
Website : http://www.srichand.co.th
โทรศัพท์ 0 2718 3183-7   โทรสาร  0 2718 4219
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ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยยังคงทำางาน
ร่วมกับพนักงานเก่าแก่ท้ังหมด คุณรวิศ 
ในฐานะหัวหอกรุ่นที่สาม จึงได้นำาเอาความรู้
ด้านวิศวกรรม การเงิน และการตลาดเชิงรุก 
เข้ามาต่อลมหายใจให้กับกิจการตามสไตล์
คนรุ่นใหม่

   เสริมเขี้ยวเล็บด้วยเครื่องมือ
   การตลาดใหม่ครบเครื่อง

 ณ ปี พ.ศ. 2549 ท่ีคุณรวิศเร่ิมเข้ามา 
บริหารธุรกิจครอบครัว บริษัท ศรีจันทร์ 
สหโอสถไม่มีแม้แต่คอมพิวเตอร์ เอกสาร 
ทุกอย่ าง เขียนด้วยมือ คุณรวิศมองว่ า 
ถึ ง เวลาแล้วที่ ธุ รกิจจะก้ าวไปสู่ ยุค ใหม่  
จึงลงมือรื้อระบบตั้งแต่ฐานราก เขาวางระบบ
ควบคุมภายในซ่ึงเกี่ยวข้องกับเร่ืองของสต็อก 
บัญชี และการซื้อขายทั้งหมด

 “พดูง่ายๆ ว่า ท�าอย่างไรคณุถึงจะรูว่้า

คุณมีของอยู่เท่าไหร่ และคุณขายของแล้ว 

เก็บเงนิได้หรอืเปล่า แค่สองอย่างนีก็้หมดเวลา

ไปเยอะแล้วครับ ช่วงแรกผมซื้อโปรแกรม 

การจัดการของคนไทยมาปรับใช้ แต่ตอนนี ้

ใช้ระบบปฏิบัติการ SAP ซึ่งถือว่าดีที่สุดแล้ว 

ผมท�าเรื่องระบบอย่างเดียวอยู่ประมาณ 2 ปี 

จนมันเริ่มนิ่งและเดินไปได้เอง แล้วถึงค่อย 

มาลุยด้านการตลาดต่อ”

  ลองผิดลองถูกกับการสร้างแบรนด์

 เรื่องต่อมาที่คุณรวิศได้ลงมือทำาคือ 

“การโฆษณา” เพราะเขาเชื่อว่า มันให้ผลดี 

ในแง่ยอดขาย แต่ในแง่ การสร้างแบรนด์ 

แล้วมันกลับเป็นความผิดพลาดย่อมๆ 

 “เมื่อ 2 ป ีที่แล ้วผมก็คิดเหมือน 

คนท่ัวไปคือ มีโพรดักส์อยู่ก็จ้างพรีเซนเตอร์ 

มาถ่ายโฆษณา ซึ่งพอมองย้อนกลับไปจาก 

ตอนนี้ผมว่ามันเป็นความผิดพลาด ผมพลาด

ตั้งแต่กระบวนการครับ”
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 “จริงๆ แล้วผลของการโฆษณามันก็

ออกมาดีนะครับ ยอดขายดี คุ้มค่าเงินลงทุน 

แต่สิ่งที่ เราพลาดไปคือเราไม่สามารถส่ง 

แก่นแท้ของแบรนด์ (Brand essence) 

ออกไปหาผู้บริโภคได้ เพราะตอนนั้นผมเอง 

ก็ยังไม่รู ้ว ่ามันคืออะไรแน่ การท�าโฆษณา 

คร้ังน้ันมันจึงเป็นเพียงเปลือก ซ่ึงถ้าเรา 

มาว ่ากันโดยกระบวนการแล ้ว โฆษณา 

มันคือขั้นตอนสุดท้าย ส ่วนขั้นแรกที่ผม 

ต้องท�าคือการหาแก่นของแบรนด์ออกมา 

ให ้ได ้ก ่อน ไม ่ เช ่นนั้นพอผมท�าโฆษณา 

ยอดก็ขึ้น พอผมไม่ท�า ยอดก็ตก ซึ่งวิถีแบบนี้

มันไม่ยั่งยืน” 

เมื่อเราถามถึง Brand Essence ของ

ผงหอมศรีจันทร์ คุณรวิศตอบว่า “Brand 

legend becomes a beauty ค�าว่า “สวย” 

ของเรา ไม่ใช่แค่สวยเพียงภายนอก เราพูดถึง

ภายในด้วย เพราะผลติภณัฑ์ใหม่กม็ซีีรีส์่ทีเ่ป็น

สมุนไพร ซึ่งเชื่อมโยงได้กับความสวยภายใน”

  R&D และ Design - การลงทุนที่คุ้มค่า

 “มีหน่วยงานวิจัยมากมายที่ได้รับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งบางทีผู้ประกอบการ 

SME ไม่ค่อยทราบจึงไม่ได้มาใช้บริการ ศูนย์

นาโนเทคที่ผมใช้ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่

รับทำางานวิจัย โดยมีรัฐบาลช่วยสนับสนุน

เงินทุนให้ครึ่งหนึ่ง แถมงบประมาณวิจัยนั้น

ยังสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%  

นับว่าเป็นประโยชน์มากสำาหรับ SME ใน

ปัจจุบัน” คุณรวิศพูดถึงการเดินทางลัดด้วย

การทำางานร่วมกับศูนย์นาโนเทคของ สวทช. 

ในด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง

 โดยคุณรวิศ ได้สรุปส้ันๆ ว่า สวทช. 

นั้นมีของดี 3 อย่างคือ 1. มีบุคลากรชั้นเยี่ยม 

2. มอีงค์ความรูแ้ละเครอืข่ายทีก่ว้างขวางมาก 

3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ดีๆ มากมาย

 ส่วนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คุณรวิศ

ยอมทุ ่มงบทำางานกับดีไซเนอร ์มืออาชีพ

มาออกแบบให้มีความหลากหลาย ทั้งแบบ
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กระป๋องพลาสตกิเพือ่พกพาสะดวก และแบบ

ซองขนาดเล็ก รวมถึ งแบบตลับที่ เป ็น 

บรรจุภัณฑ์ด้ังเดิม เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้กับ

ลูกค้า ให้อยู่กับสินค้าของเขาไปอีกนาน

  ผลลัพธ์ที่คาดหวังและแผนในอนาคต

 ถงึวนันีค้ณุรวศิได้แต่หวงัว่า กลุม่ลกูค้า

จะมองเห็นแบรนด ์ผงหอมศรีจันทร ์ว ่า 

มีบุคลิกภาพชัดเจน และภาคภูมิใจท่ีได้ใช้

ผลิตภัณฑ์นี้ทั้งในแง่ความเป็นแบรนด์และ

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

 “ไม่ว่าลกูค้าจะเป็นคนไทย เอเชีย หรอื

ฝรัง่ เรากอ็ยากให้เขาดใีจทีไ่ด้ใช้ของๆ เรา คอื 

ถอืไปไหนแล้วรูส้กึโอเคมัน่ใจ แน่นอนว่าเรามุง่

ขายตลาดต่างประเทศด้วย ซ่ึงก็ได้เตรยีมแผนไว้

บ้างแล้ว พร้อมท�าการตลาดเชิงรกุเตม็ตวัครบั”

 “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องแสวงหา
ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา จะได้ไม่ตกเทรนด์ 
โดยเฉพาะการใช้สือ่ดจิทิลั ท่ีกลายเป็นส่วนหนึง่
ในชีวิตของทุกคนไปแล้ว ขณะเดียวกันใช้งบ
ลงทุนน้อยกว่าสื่อหลักอย่างทีวี ที่มีแนวโน้ม
คนบริโภคลดลง หากเราเข้าไปท�าการตลาด
ก่อนจะได้เปรียบคู่แข่ง พร้อมกันนี้ต้องกล้าที่
จะลงทุนกับการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย” 
ทายาทรุน่ 3 ของศรจีนัทร์สหโอสถสรปุทิง้ท้าย

 วันนี้ ถ้าคุณเปิดทีวีดูข่าวภาคเช้าก็คง
ได้สัมผัสกับโฆษณาชุดใหม่ของ “ผงหอม
ศรีจันทร ์”  ที่ กำ าลั งมาแรงอยู ่ ในตลาด 
เครื่ อ งสำ าอาง คุณภาพดี  ราคาไม ่แพง 
ด ้วยจุดขายที่ชัดเจนว ่า “ลดหน ้ามัน” 
ด้วยสมนุไพรไทย เป็นเพยีงแบรนด์เดยีวทีก่ล้า

ประกาศความเป็นไทย คุณลองใช้กนัดหูรอืยงั? 
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น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

เดนิหน้า R&D  
เตม็รปูแบบ เพือ่รองรับ

ตลาดวิจัยอาเซียน

เครอืเบทาโกรเปน็บริษัทเอกชนดา้นเกษตร
อุตสาหกรรม ปศุสัตว์และแปรรูปอาหาร 
ในระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่มี

การก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นภายใน
พื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ในรูปแบบของการเช่าท่ีดินระยะยาว แล้วลง
หลักปักฐานสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
เบทา โกร  พ ร้อมลงทุน ด้ าน เค รื่ อ ง ไ ม้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
อันทันสมัยด้วยงบประมาณเกือบร้อยล้าน 
บาท นับเป็นการตัดสินใจครั้งสำาคัญของ
เครือเบทาโกร เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งผู้ผลักดัน
คนสำาคัญก็คือ น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา เครือเบทาโกร นั่นเอง

  จากวิสัยทัศน์ผู้บริหาร สู่ศูนย์วิจัยและ    
  พัฒนาเต็มรูปแบบ

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว เล่าให้ฟัง
ว่า ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นความสำาคัญของ
งานวิจัยและพัฒนา ภายในเครือเบทาโกร 
จ.ปทุมธานี รวมทั้งบริษัทของคนไทยควรริเริ่ม 
และลงทุนกับงานวิจัยให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้ 
ธรุกจิอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื งานวจิยัและพฒันาเปน็ 
1 ใน 5 กลยทุธห์ลักของเครอืเบทาโกร ประกอบ
กบัรูจ้กั สวทช. มา 2-3 ปกีอ่นตดัสินใจยา้ยหอ้ง
ปฏิบัติกลางซ่ึงเดิมตั้งอยู่ภายในนอร์ธปาร์คที ่
เริ่มคับแคบ ประกอบกับจะมีโครงการจัดตั้ง 
ศูนย์วิจัยฯ อยู่แล้ว จึงเห็นว่าการตั้งศูนย์วิจัยฯ

ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความ

เหมาะสม เพราะการได้อยู่ใกล้กับนักวิจัยของ 

136 หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
E-mail :  betagro.rdc@gmail.com 
Website : http://www.betagro-rd.com
โทรศัพท์ 0 2564 7932-40   โทรสาร 0 2564 7941
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สวทช. น่าจะเป็นประโยชน์ในการเช่ือมโยงการ
ทำางานวิจัยร่วมกันจึงเช่าท่ีดินเพื่อสร้างอาคาร
เองแลว้ยา้ยหอ้งปฏบิตักิารกลางมารวมอยูก่บั
ศนูย์วจิยัและพฒันาในทีเ่ดียวกนั เมือ่ป ี2548

“ตอนเรามาอยูท่ี่นี ่ในช่วงเริม่ต้น เราก็
คาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการ
สนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ การอยู่ในสถานที่
ที่เหมาะสมกับการท�างานวิจัย มีนักวิจัยเก่งๆ
ของ สวทช. ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและสอนเราให้
ท�างานวจิยัเป็น จนพฒันามาสูก่ารท�างานวจิยั
ร่วมกันในปัจจุบัน” น.สพ.รุจเวทย์เผย

  10 ปีแห่งความร่วมมือ มีแต่ได้กับได้

ตลอดช่วงเวลา 10 ปีของความร่วมมือ
มีโครงการที่ได้ดำาเนินการร่วมกับศูนย์วิจัย 

แห่งชาติภายใต้ สวทช. เสร็จส้ินไปแล้ว 

เปน็จำานวนมาก และมโีครงการทีอ่ยูใ่นระหว่าง

ดำาเนินการ 10-15 โครงการท่ีสำาคัญ ได้แก่ 

 - โครงการไบโอเซนเซอร์  คือ  

ชุ ดทดสอบ เชื้ อ แบคที เรี ย ก่ อ โรคที่ ทำ า 

ให้เกิดอาหารเป็นพิษ โครงการนี้มีจุดเร่ิมต้น

จากการทำางานร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิหรอื ไบโอเทค 

ซึ่งมีโครงการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน   

  - โครงการคัดเลือกหาตัวบ่งชี้ทาง

พันธุกรรมหรือ DNA Marker เพื่อใช้ในการ

คัดเลือกและผสมพันธุ์สุกรให้ได้ลักษณะ
ทางการค้าที่ เราต้องการ เช่น ให้ลูกดก  
มี เ น้ือแดงมาก เป็นต้น ซึ่ ง ในอดีตและ
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ปัจจุบันใช้การพิจารณาจากลักษณะภายนอก
และข้อมูลสถิติ ซึ่งต้องรอให้หมูโต การใช้ 
DNA Marker ตรวจสอบสามารถทำาได้ตั้งแต่
สุกรยังมีอายุน้อย ทำาให้ลดระยะเวลาในการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สุกร

 - โ ค ร ง ก า ร ไ ส้ ก รอก ไข มัน ต่ำ � 
ซ่ึงดำาเนินการร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ท่ีมาของ
โครงการนี้ เนื่ อ งจากต้องการลดไขมัน 
ในไส้กรอกที่ เรารับประทานจากปกติที่มี  
ไขมันอยู่ที่ 20-25% ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 
5% ซึ่ งสามารถระบุ ได้ ว่า เ ป็นไส้กรอก 
ไขมันต่ำ�โดยการใช้วัสดุทดแทนไขมันท่ีทำาให้
ไส้กรอกยังมีรสชาติใกล้เคียงของเดิม ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการผลิตเพื่อออกสู่ตลาด 

   แม้จะมีอุปสรรค แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดี

น . สพ . รุ จ เวทย์ พู ด ถึ ง อุ ป ส ร รค 

ที่ เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานศูนย์วิจัยฯ 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาว่า การทำาให้ผู้บริหาร

ระดับสู งมีความเข้ า ใจถึ งกระบวนการ 

ทำางานวิจัยฯ ที่มักจะต้องใช้เวลา ผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้นอาจจะสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ และ 
ผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจในแง่มุมต่างๆ

การประสานและการทำางานร่วมกับ

นักวิจัยของศูนย์แห่งชาติท้ัง 4 แห่งภายใต้

สวทช. ปัจจุบันดีข้ึนมากๆ มีการส่ือสารและ

ความเข้าใจกันมากข้ึน และ สวทช. ก็เข้าใจ

มากขึ้ นว่ าการทำ า งานวิ จั ยของภาครั ฐ 

ต้องสนองตอบความต้องการของภาคเอกชน

ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

  ใช้งบ R&D น้อยแต่เป้าหมายคือให้   
   บรกิารงานวจิยัแก่ประเทศในกลุ่มอาเซยีน

เ บ ท า โ ก ร อ ยู่ ใ น ธุ ร กิ จ เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรม ที่มีครบตั้งแต่อาหารสัตว์ 
เวชภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธ์ุไก่ 

142 The Power of R&D



และสกุร ฟารม์ไก่เนือ้และสกุรขนุ มโีรงแปรรปู
เนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และโรงงานแปรรูป
อาหารปรุงสุก ซึ่งส่งขายทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ การสร้างตราสัญลักษณ์
สินค้าและการขนส่งจนถึงลูกค้าปลายทาง

“เมื่อพูดถึงงบประมาณ ที่ ใช ้ ใน 
งานวิจัยฯ  ของเรายังถือว่าน้อยมาก เมื่อ 
เทยีบกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนัในต่างประเทศ 
แต ่ โครงการที่ เราท�า มี มูลค ่าตั้ งแต ่ ไม ่ ก่ี 
แสนบาท ไปถึงโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าถึง 
40 ล้านบาท ปัจจุบันทีมนักวิจัยมีจ�านวน 
มากขึ้นมากเมื่อเทยีบกบั 10 ปี ทีแ่ล้ว ผมจะ
เน้นเรื่องบริหารคน ให้นักวิจัยมีความสุขกับ 
การท�างานจ�าเป็นต้องมีกรอบในการท�างาน 
แต่สามารถยืดหยุ่นได้”

ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร 

มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าทำางานวิจัยเพื่อ 

ให้ได้ผลติภณัฑ์ใหม่  เพือ่การลดต้นทนุ การสร้าง

มูลค ่า เ พ่ิมให ้ กับสินค ้า และงานวิจัยที ่

ดำาเนินการจะต้องสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

“เมื่อปี 2012 ผมท�าแผน 10 ป ี
เพื่อบอกทิศทางงานวิจัยของเครือเบทาโกร 
โดยเน้นใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภยัและคุณภาพของอาหาร ด้านปรมิาณ
อาหาร และด้านสิง่แวดล้อม ปัจจบุนัเราได้รบั
การยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยภายใน
ประเทศ แต่ในอนาคต ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
จะต้องเป็นที่รู ้จักของชุมชนหรือคนท�างาน 
ด้านวจิยั สามารถให้บรกิารด้านงานวจิยั และ 
ได้รับการยอมรับจากชุมชนวิจัยในประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน”    
 น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ทิ้งท้าย

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและท้าทาย 
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นวัตกรรมที่เป็นมากกว่า 
ผักกาดดองกระป๋อง

วสิทุธิ ์รชัตสวรรค์ 
กรรมการบริหาร 

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จ�ากัด
37 หมู่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
E-mail :  info@peacecanning.com
Website : http://www.peacecanning.com
โทรศัพท์ 0 2819 3111   โทรสาร 0 2819 3422
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ผู้บริหารรุ่นที่ 2 ของตระกูลรัชตสวรรค์เล่าถึง
แนวคิดเบ้ืองหลังความสำาเร็จกว่า 60 ปีของ 
บริษัทฯ เอาไว้ว่า การทำาธุรกิจจะต้องมองหา
โอกาสใหม่ๆ พร้อมรบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา โดยพัฒนาตนเองและทีมงาน 
ให้ยอมรับความเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
ซ่ึงสามารถเรียนรู ้ ได ้จากหลายช ่องทาง 
ท้ังจากแนวคิดและการใช้ชีวิตของบุคคล
ต้นแบบ หรอืจากการอ่าน และจากผูท้ีป่ระสบ
ความสำาเร็จ รวมไปถึงการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ กับผูท้ีม่ปีระสบการณ์ทีม่ากกว่า 
จะช่วยเพ่ิมวิสัยทัศน์ และเห็นมุมมองใหม่ๆ 
ซึ่งจะนำามาพัฒนาองค์กรต่อไป

   R&D กลไกส�าคัญของความยั่งยืน

 แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น จะมี ผั ก ก าดดอง 
หลายยีห่อ้ออกมาแขง่ขนักบั ตรา “นกพริาบ” 
แต่สิ่งที่ทำาให้ผักกาดดองยี่ห้อน้ียืนอยู่เหนือ 
คู่แข่งตลอดเวลาก็คือ การสร้างจุดเด่นของ
สินค้าบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยการผสมผสานองค์ความรู้ 
จากผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และนำามา
ประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตต้ังแต่การปลูก  

ารที่ธุรกิจใดจะสามารถยืนอยู่ใน
สมรภูมิ ธุ รกิ จ ได้ อย่ า งยาวนาน

น้ัน นอกจากการมีแผนการตลาดท่ีดีแล้ว 
ความแข็งแกร่งขององค์กรเองก็เป็นปัจจัย
ชี้ขาดที่สำาคัญ เช่นเดียวกับ บริษัท สันติภาพ 
(ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาว
มากว่าครึ่งศตวรรษ สามารถขยายสาย 
การผลิตจากผักกาดดองกระป๋อง มาเป็น
ผลิตผลการเกษตรแปรรูปที่หลากหลาย 
ทั้ งผักกาดดอง ผลไ ม้กระป๋อง พืชผัก 
อาหารทะเลกระป๋อง ภายใต้ตราสินค้า  
“นกพิราบ” และ “PIGEON”

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีสำานักงานใหญ่ 
ตั้ งอยู่ ที่  อำ า เภอพระประแดง จั งห วัด
สมุทรปราการ มีโรงงานผลิตและแปรรูป
ผักกาดดองและผลไม้กระป๋อง 3 แห่ง 
ที่ อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อำาเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และ อำาเภอจุน 
จังหวัดพะเยา และมีโรงงานแปรรูปปลากระป๋อง
ที่ อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

   พัฒนาตนเอง เพื่อพร้อมรับ 
   ความเปลี่ยนแปลง

คณุวสิทุธิ ์รัชตสวรรค์ กรรมการบรหิาร
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด

ก
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การดองการผลิตและการแปรรูป ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

คุณวิสุทธ์ิ เน้นย้ำ�ว่า “บริษัทสันติภาพฯ
ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
เนื่องจากเรามองว่า เป็นกลไกส�าคัญท่ีส่งผล

ให้ธรุกจิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และสามารถแข่งขัน

ได้อย่างมั่นใจ หากมีการน�าผลงานวิจัยและ

พัฒนามาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับปัญหาที่

เกดิขึน้ จะยิง่เปน็การสง่เสริมให้เกดิการพัฒนา

อยา่งตอ่เนือ่ง และเพิม่ขดีความสามารถในการ

แข่งขัน รวมถึงการเกิดนวัตกรรมในทุกส่วน

ของกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน ้ำ� กลางน ้ำ� 

ปลายน้ำ� จนถึงผู้บริโภค”

  สวทช.ทางลัดสู่ความส�าเร็จ

 แม้ว่าจะตระหนักถึงความสำาคัญของ

การทำาวจิยัและพฒันา แต่บรษิทัสนัตภิาพฯ ก็

มีขีดจำากัดไม่ต่างจากธุรกิจอื่นในประเทศไทย
ที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านนี้อยู่ และการสร้าง
องค์ความรู้ด้านนี้ก็ต้องอาศัยเวลา แต่ใน 
ขณะเดียวกันการรอน้ันอาจจะทำาให้เสียโอกาส

ทางธุรกิจได้เช่นกัน ดังนั้นบริษัทสันติภาพฯ 
จึงตัดสินใจเดินทางลัดด้วยการขอความ 
ร่วมมือจาก สวทช.

“ผมรู้ จักและท�างานร่วมกับโครงการ 
iTAP ของสวทช. มาต้ังแต่ปี 2553 จนกระท่ัง
ปัจจุ บัน มีความร่วมมือหลายโครงการ
เช่น โครงการหาสาเหตุการเกิดสีคล ้ำ � 
ในผักกาดดองบรรจุกระป๋อง ต่อมาก็เป็น 
โครงการปลูกผักกาดเขียวปลี การยับย้ัง 
การเ กิดเ อ็นไซม์พอลิฟีนอลออกซิเด ช่ัน 
ในผักกาดเขียวปลี การคัดเลือกต้นเชื้ อ 
จุลินทรีย์แลคติก เพ่ือใช้ในการหมักผักกาด 
ดองเปร้ียว ลดปริมาณสาร MCPD ในซีอิ๊ว 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ�ซุป (Broth) จากเศษ
ผกักาดเขียวปล ีน ้ำ�สม้สายชหูมกัจากใบผกักาด 
เขียวปลี ฯลฯ”

   จากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรม    
  ทางการเกษตร 

 ผลจากความร่วมมือระหว่างบริษัท 
สันติภาพฯ กับ สวทช. ท�าให้เกษตรกร 
ท่ีปลูกผักส่งให้กับทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยน 
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วธิกีารเพาะปลกูแบบเดมิ สามารถลดตน้ทนุ
การผลิต เช่น ค่าปุ๋ยและยากำาจัดวัชพืชได้ 
6%, เพิ่มผลผลิตจาก 5,500 กก./ไร่ เป็น 
6,200 กก./ไร่ หรือเพิ่มขึ้น 13%

 น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ทำ า ง า น ร่ ว ม กั บ 
ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางยังช่วยให้บริษัทฯ 
มีความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับระบบ 
การทำางานของเช้ือจุลินทรีย์ในการดองผัก 

ทีแ่ตเ่ดมิเปน็การดองแบบธรรมดา ปรบัเปลีย่น

มาสู่การใช้หลักการสร้างสภาวะที่เหมาะสม 

ต่อการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ ท่ีใช้

ในการดองผัก ทำาให้ผักกาดดอง มีคุณภาพ

สม่ำ�เสมอ มีกล่ินหอม และสีผักสวย รวมท้ัง 

ลดการเกิดสีคล้ำ�ในผักกาดดองได้ ซึ่งเป็น

ปัญหาของบริษัทฯ ที่หาทางแก้ไขมานานแล้ว

   iTAP ตอบได้ทุกโจทย์แต่โจทย์ต้องชัดเจน

 การทีบ่รษัิทสนัตภิาพฯ ไดร้ว่มท�างาน

กบัผูเ้ชีย่วชาญของ iTAP และ สวทช. กอ่ให้

เกดิประโยชนต์อ่ระบบหว่งโซก่ารผลติอยา่ง

เป็นรูปธรรม ทั้งในตัวเกษตรกร ผู้ผลิตต้นน้ำ� 

สามารถผลิตผักกาดเขียวปลีที่มีคุณภาพ 

ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ในส่วนของบริษัทฯ ได้วัตถุดิบที่มี
ความปลอดภัย ตามข้อกำาหนด ลดของเสีย 
ทำาให้สามารถผลิตผักกาดดองกระป๋องได้ตาม
มาตรฐาน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

 “ดงันัน้ iTAP และ สวทช. จงึเปน็กลไก
ที่ส�าคัญ ที่ท�าให้บริษัทพัฒนาต่อยอดได้ง่าย
ขึ้น โดยบริษัทฯ ต้องก�าหนดโจทย์ให้ชัดเจน 
ผู้เชี่ยวชาญก็จะใช้ความรู้และประสบการณ์ 
ให้ค�าปรึกษา ตลอดจนหาแนวทางท่ีเหมาะสม
กับรูปแบบการผลิตของบริษัทฯ ผมคิดว่า
เป็นการผสมผสานกันท่ีดีมาก ระหว่างความรู้
และประสบการณ์ของ ผู้เชี่ยวชาญ กับการ
พัฒนาคนและองค์ความรู้ของบริษัทฯ ซึ่ง
จะเป็นกลไกที่ส�าคัญ ในการเพ่ิมขีดความ
สามารถด้านการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่าง 

ยั่งยืน”    
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ริษัท แอ๊ดวานซ์ อาเซียน จำากัด  
เป็นตัวอย่างบริษัท ท่ีใช้งานวิจัย 

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างโดดเด่น แม้ว่าบริษัทฯ 
จะเติบโตจากธุรกิจเกษตร แต่กลับใช้งานวิจัย
เป็นฐานการพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจรและ 
ต่อยอดการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชวลิต สกุลด�ารงค์พานิช เล่า
ความเป็นมาของบริษัทฯ ให้ฟังว่า แอ๊ดวานซ-์ 
อาเซียน เป็นหน่ึงในเครือกลุ่มบริษัทชัยโย-
ทริปเปิ้ลเอ ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษัทท่ีเร่ิมต้นมาจาก
ธุรกิจเกษตรมากว่า 40 ปี และใช้ฐาน 
ธุรกิจเกษตรขยายสู่ธุรกิจอื่นๆ รวม 11 กลุ่ม 
ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1-ธุรกิจวิจัยและ 
พัฒนา 2-ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว 3-ธุรกิจผลิตภัณฑ์
จากไม้ปลูก (วู๊ดชิพ ฮาร์ดบอร์ด พาเลตไม้) 

รากแก้ว
ธุรกิจเกษตร
อยู่ที่งานวิจัย

ชวลิต สกุลด�ารงค์พานิช 
ประธานกรรมการบริหาร     
บรษิทั แอ๊ดวานซ์ อาเซยีน จ�ากัด

บ 4-ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปาล์ม 5-ธุรกิจพลังงาน 
6-ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง 
7-ธุ ร กิจอสั งหาริมทรัพย์  (พัฒนานิคม
อุตสาหกรรม) 8-ธุรกิจโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
9-ธุรกิจบริการ 10-ธุรกิจการค้าและส่งออก 
และ11-ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศในสาขา
ธุรกิจต่างๆ เช่นเดียวกับที่บริษัทดำาเนินงาน 
อยู่ในประเทศไทย

คุณชวลิตให้ข้อสังเกตว่า เมื่อบริษัท
ต้องการเน้นสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน้ำ� ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาต้นไม้ 
เพื่อผลิตต้นกล้าและนำาไปปลูกเอง ส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูก ตลอดจนการรวบรวม 
กลั บมา ใช้ ง าน ในส่ วนต่ า งๆ  ได้ อย่ า ง 
ครบวงจร การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นฐาน 
ที่สำาคัญที่สุดอย่างแท้จริง

131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ชั้นที่ 4 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ปทุมธานี 12120
E-mail :  worawit_s@saaa.co.th   Website : http://www.saaa.co.th/
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 5632
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  เมื่องานวิจัยเป็นตัวเชื่อมวงจรธุรกิจ 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ อาเซียน จำากัด จึงได้
ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2551 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย (อวท.) จ.ปทุมธานี ตอบโจทย์ธุรกิจ 
ในเครือโดยกำาหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นบริษัทที่ 
มุ่งเน้นงานวิจัยช้ันสูง และเดินหน้าเข้าหา 
ผู้เช่ียวชาญอย่าง สวทช. เพ่ือร่วมกันค้นหาคำาตอบ 
โดยมีโจทย์ว่า บริษัทฯ ต้องการไม้โตเร็ว มีค่า 
ความร้อนสูง และปลูกได้ในสภาพพื้นที่ 
หลากหลาย เพ่ือเป็นวัตถุดิบหลักให้ท้ังกับธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก ซ่ึงกลุ่มชัยโย คือผู้ผลิต 
และส่งออกวู๊ดชิพรายใหญ่ของโลกและธุรกิจ
พลังงาน ซ่ึงกลุ่มชัยโยมีโรงไฟฟ้าพลังงาน 
สะอาดกว่า 7 แห่งท่ัวประเทศ

“ถ้าจะเติบโตในธุรกิจเกษตรต่อไป 
เราต้องท�าอย่างครบวงจร ถ้าเรามีโรงงาน 

มีตลาดที่แข็งแกร่ง แต่ไม่มีฐานธุรกิจ คือไม่มี
วัตถุดิบจากการเกษตร  วันหนึ่งเราต้องสะดุด
แน่นอน น่ันคือเหตุผลท่ีเราให้ความส�าคัญ 
กับงานวิจัยมากๆ และเป็นเหตุผลท่ีท�าให้
เราขยายหน่วยงานวิจัยเล็กๆ ท่ีเคยฝังตัว 
อยูใ่นบรษิทัแมอ่อกมาตัง้เปน็บรษิทั แอด๊วานซ ์
อาเซียน จ�ากัด และเปล่ียนจากงานวิจัย
ในแบบเดิมที่ท�ากันมา ไปสู่การวิจัยที่ ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง” คุณชวลิตกล่าวย้ำ�

  จะท�าวิจัย ต้องเรียกใช้ สวทช.

ด้วยความที่ เป็นกลุ่มบริษัทขนาด
ใหญ่ และรู้ความต้องการจากธุรกิจท่ีต่อยอด
ด้วยตัวเอง ทำาให้ทุกโครงการท่ีทำาวิจัย 
ร่วมกับ สวทช. สามารถปรับใช้ในเชิงธุรกิจ
ได้ทุกโครงการ คุณชวลิต กล่าวเสริมว่า            
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“สวทช.” คอืแหลง่รวมสดุยอดนกัวทิยาศาสตร ์
แหล่งรวมเทคโนโลยีชั้นสูง แหล่งรวมผลงาน
วิ จัยระดับ โลก ซึ่ งองค์ กรภาคเอกชน 
น้ อ ย ร ายนั ก ที่ จ ะมี ค ว ามพร้ อ มล งทุ น 
เครือ่งมอืวจิยัเหลา่นีด้ว้ยตวัเอง ดงันัน้ สวทช. 
จึงมีความพร้อมสูงท่ีจะให้การช่วยเหลือ 
ด้านการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ได้ทุกระดับ 
ซึ่งบริษัท แอ๊ดวานซ์ อาเซียน นั้น ได้รับ
บริการรอบด้านจาก สวทช. ซึ่งเป็นประโยชน ์
อย่างมาก อาทิ ขอรับการสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบ้ียต่ำ�เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการทาง 
เทคโนโลยชีวีภาพขึน้   ณ   อาคารกลุม่นวตักรรม  1 
อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
มี วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้บริษัทฯ 
ในการทำา วิจัยได้มากขึ้น  อีกทั้ งยั ง เป็น 
เ ค รื่ อ งมื อ ในการช่ ว ย วิ จั ย และพัฒนา 
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้สำาเร็จ และการขอรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อขอ

ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลกเ็ปน็การสนับสนนุ
ดา้นการเงนิจากศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี
สวทช. เช่นกัน

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
ดำาเนินงานวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในการ
วิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงาน
ทดแทน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้คือ “ต้นกล้าชัยโย” 
ท่ีได้ส่งเสริมไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ 
ทัว่ประเทศ ผา่นเครอืขา่ยสมาชกิกวา่ 2.5 ลา้น
ครัวเรือน ปลูกตามคันนา และหัวไร่ปลายนา 
เพื่อเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกร ซึ่งสามารถ
นำามาขายได้ ต้ังแต่รากจนถึงปลายยอด 
ด้วยระบบประกันราคารับซ้ือโดยตรงจาก 
บริษัทฯ ตามด้วยงานวิจัยสำาหรับธุรกิจ
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โรงไฟฟ้าชีวมวลในปี 2553 เพ่ือร่วมกัน
ค้นหาไม้ โตเร็วที่สามารถให้ค่าพลังงาน 
ความร้อนสูงเมื่อเทียบกับไม้ท่ัวไปในปริมาณ
เท่าๆ กัน เม่ือนำาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับ
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า

อีกหน่ึงความร่วมมือ คือ การเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เพื่อแก้ปัญหา
ที่ เกิดในการดำาเนินงานวิจัย และขอทุน
สนับสนุนโครงการพัฒนาพันธ์ุยูคาลิปตัสและ
มันสำาปะหลังด้วย

“กรณีของบริษัทฯ จากเดิมถ้าเราจะ
รู้ว่าต้นไม้แบบไหนให้ผลดีอย่างไร กว่าจะเก็บ
ตัวอย่างคัดพันธ์ุก็ต้องรอให้โตถึงจะรู้ผล ต้องใช้
พื้นที่เพาะปลูก ใช้เงินลงทุน และใช้เวลาเก็บ
ข้อมูลหลายปี แต่งานวิจัยท�าให้เราคัดพันธุ์ที่

เหมาะสมตามที่ต้องการได้โดยไม่ต้องรอให้
โตเต็มท่ี เหลือเพียง 6-7 ปี ก็สามารถเลือก 
พันธุ์ไม้ตามที่ต้องการได้เพื่อใช้ทดสอบกับ 
การปลูกในสภาพพื้นที่ต่างๆ ที่แตกต่างกัน”

การย่นเวลาลงนี้ นอกจากช่วยทำาให้
ซัพพลายของโรงไฟฟ้าชีวมวลมั่นคง เพราะ
บริษัทสามารถกระจายต้นกล้าให้ประชาชน
ปลูกเสริมรายได้ทั่วประเทศแล้ว ยังทำาให้
ซัพพลายของธุรกิจอ่ืนๆ เกิดความมั่นคง 
ข้ึนด้วย เช่น โรงงานผลิตฮาร์ดบอร์ด ที่ต้อง
ใช้ไม้มากกว่า 90,000 ตันต่อปี สำาหรับกำาลัง
การผลิต 13 ล้านแผ่นต่อปี  ก็มีแหล่ง 
วัตถุดิบที่มั่นคงด้วยเช่นกัน

ทัง้หมดนี ่คงเหน็ภาพแลว้วา่ งานวจิยั
ที่เจาะลงลึกถึงต้นทางสร้างความม่ันคงให้กับ
ธุรกิจได้อย่างไร 
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แสงทอง ชัยสิ ริโรจน์
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
แลบบอราทอรีส์ จ�ากัด

ผู้น�า R&D 
วงการ 

เครื่องส�าอางไทย

สหกรุ๊ป คือกลุ่มผู้ผลิตและจำาหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของ

เมืองไทย ที่มีบริษัทในเครือนับร้อยบริษัท 

ครอบคลมุผลติภณัฑต์ัง้แตศ่รีษะจรดปลายเท้า 

มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 3 แห่งคือ ที่ศรีราชา 

ลำาพูน และกบินทร์บุรี และหน่ึงในบริษัท 

ในเครือ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว และเป็น

ผู้นำาด้านการผลิตเครื่องสำาอางของเมืองไทย 

ที่เติบโตด้วยพลัง R&D อย่างแท้จริง และ 

ยังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับ สวทช.  

อีกด้วย ก็คือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

แลบบอราทอรีส์ จำากัด (ILC) ภายใต้การนำา 

ของ คุณแสงทอง ชัยสิริโรจน์ กรรมการ 

ผู้จัดการ

   จากผู้น�าเข้าสู่ผู้ผลิต และผู้พัฒนาสูตร

คุณแสงทองเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ 
บริ ษัทฯ ท่ีคล้ายคลึงกับผู้ผลิตส่วนใหญ่ 
ในประเทศ ท่ีเป็นผู้นำาเข้ามาก่อน แล้วก็
เริ่ มตั้ ง โรงงานผลิตด้วยการนำา เข้ าสูตร 
จากต่างประเทศจนสามารถพัฒนาสูตร 
ด้วยทีมงานวิจัยของตัวเอง

“ I LC  ก่ อตั้ ง ม าตั้ ง แต่ ปี  2513  
โดย ดร.บุญยสิทธิ์  โชควัฒนา ประธาน 
เครือสหกรุ๊ป ท่านเป็นคนริเริ่มตั้งโรงงาน 
ผลิตเคร่ืองส�าอางรายแรกในเมืองไทย แรกสุด 
เราอยู่ท่ีสาธุประดิษฐ์ ซอย 41 แล้วขยายมา
มีโรงงาน ILC สุวรรณภูมิอีกแห่งที่ถนน 
บางนา-ตราด เราพัฒนาสูตรและคิดค้น

     

62 ม.8 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
E-mail :   export@ilc-cosmetic.com
Website : http://www.ilc-cosmetic.com
โทรศัพท์ 0 2346 8221-3   โทรสาร  0 2346 8247
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นวัตกรรมมาอย่างต่อเน่ือง แม้จะย่างขึ้นปี 
ที่ 45 เราก็ยังคงคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ๆ 
อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันเราผลิตท้ังกลุ่มของ 
Skin care, Make up, Hair care, Cologne, 
Toiletries, Personal care และ Oral care”

คุณแสงทองเล่าต่อว่าต้องพัฒนา 
อย่างไม่หยุดย้ัง เพราะตลาดมีการแข่งขันสูง 
เม่ือ 40 ปีที่แล้วยังมีภาษีนำาเข้าสูงถึง 60%  
แต่ปัจจุบันภาษีนำาเข้าลดลง ความร่วมมือ
กับต่างประเทศก็มากข้ึน ถ้าจะเติบโตอย่าง
ยัง่ยนื ตอ้งพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ นำาสมยัอยูเ่สมอ 
เม่ือเทียบกับคู่แข่งด้วยกัน ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าใหม่ให้โดดเด่นในตลาดโลกได้

   46 โครงการ 12 ปีความร่วมมือกับ สวทช.
นอกเหนือจากการมีห้องปฏิบัติการ

ทดลองสูตรต่างๆ เป็นของตัวเองแล้ว ILC  
ได้อาศัยการร่วมมือกับ สวทช. ในด้านต่างๆ 
มากมายไม่ว่าจะเป็น การร่วมวิจัย หรือการ 

     

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 200% จากงานวิจัย
และพัฒนา ตลอดเวลา 12 ปีแห่งความร่วมมือ 
มีโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง ไม่น้อยกว่า 
46 โครงการ 

“เรามีความสัมพันธ์กับ สวทช.  
ในปี 2545 ตั้งแต่กระทรวงการคลังประกาศ
ให้ ส ามารถน� าค่ า ใช้ จ่ า ยจากงานวิ จั ย 
มาลดหย่อนภาษีได้ 200% เราก็เดินเร่ือง 
ขอใช้บริการรับรองโครงการกับฝ่ายบริการ
พัฒนาผู้ ป ระกอบการทาง เทค โน โลยี  
งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 
(RDP) สวทช.เราก็เร่ิมท�าสินค้าในปีน้ันเลย 
ซึง่ทาง  สวทช. กม็ส่ีวนสนบัสนนุเราเปน็อยา่งดี 
ไม่ว่าจะเป็นทีมของ ไบโอเทค นาโนเทค หรือ
เอ็มเทค ล้วนแต่มีส่วนช่วยทีมวิจัยของเรา
ท้ังสิ้น  ต้องขอบคุณที่ท� า ให้ เรามีสินค้า 
ใหม่ๆ ออกมาจ�าหนา่ยหลากหลายในปจัจบัุน”
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   หลากหลายความส�าเร็จท่ีมาจากการร่วมมือ

งานวิจัยของ ILC มีหลากหลายมาก  
แต่พอจำาแนกได้เป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มแรก สารสกัดจากพืชสมุนไพร
ไทยมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้าน antioxidant, 
anti-tyrosinase และการปกป้อง DNA ของ
เซลล์ผิวจากการทำาลายของแสง UV ซ่ึงได้แก่
สารสกัด เกสรบัวหลวง สารสกัดเกสร 
ดอกลำาเจียก และล่าสุดสารสกัดใบไม้สีทอง 
เพื่อนำามาใช้ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางกลุ่ม 
anti-aging และ whitening ระดับพรีเมียม
ได้อย่างมีประสิทธิผล

กลุ่มที่  2 B iopolymer Bead 
เป็นเม็ดบีดที่กักเก็บสารออกฤทธ์ิอยู่ภายใน

โดยอาศัยเทคนิค encapsulation เม่ือ 
ใช้งานเม็ดบีดนี้จะแตกด้วยแรงกด ทำาให้ 
ส ารออกฤทธิ์ ค งความสดและซึ ม สู่ ผิ ว 
ได้ง่ายขึ้น เราประสบความสำาเร็จจากการส่ง
นักวิจัยของเราไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และ
กลับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองได้ 
ทำาให้สามารถลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ

กลุ่มท่ี 3 นาโนเทคโนโลยี เป็นการ
พัฒนาเพิ่มคุณค่าสินค้าให้ได้เนื้อโลชั่นที่มี 
วัฏภาคภายในขนาดเล็กมากเป็นระดับนาโน 
ซ่ึงสามารถนำาพาสารออกฤทธิ์ซึมซาบเข้าผิว
ได้ลึกและง่ายขึ้นกว่าโลชั่นทั่วไป

“ในแต่ละปี เราสร้ า ง สูตร สิน ค้า
ใหม่ๆ จ�านวนมาก แต่เราก็ไม่ได้ขอสิทธิ  
200% R&D ในทุกสูตรหรือทุกงานวิจัย

BSC Panadda
Ultimate Golden Extrait Series
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เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี แต่จะเน้นเฉพาะ
เป็นงานใหม่ๆ ท่ียากและซับซ้อนใช้ท้ังเวลา 
และความสามารถของนักวิจัยระดับสูง
ในขณะเดียวกันเราก็ได้ความร่วมมืออันดี
กับนักวิจัยเก่งๆ ของ สวทช. และได้รับ 
บริการวิ เคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย
เค ร่ืองมือที่ ทันสมัย”  คุณแสงทองเผย 
กลยุทธ์ในการทำางานร่วมกับ สวทช.

   พัฒนาจนเป็นอันดับ 1 ในเมืองไทย 
   เป้าหมายต่อไปคืออาเซียน-อเมริกา

ILC จะมีนวัตกรรมใหม่ กระบวนการ
ผลิตใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่เสมอ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง

ปัจจุบันเป็นผู้เช่ียวชาญสินค้าพวกแป้ง
มาสคาร่า Toiletries, Personal care และ
ผลิตเป็นอันดับหน่ึงของประเทศรวมถึง ผลิต
ให้กับแบรนด์ต่างชาติด้วยสูตรของคนไทย ซ่ึง
เดิมเขาจะเอาสูตรของเขามาให้ผลิต แต่ต่อมา

เขาก็ใช้สูตรของไทยทั้งหมด เพราะเชื่อมั่น 
ในความสามารถของ ILC

“เราตั้งเป้าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องส�าอาง
อันดับ 1 ในอาเซียน ใน 5 ปีข้างหน้า ตอนน้ี 
เราผลิตแป้งเป็นอันดับหน่ึงในอาเซียนอยู่แล้ว 
ตลาดต่อไปที่เราสนใจก็คือตลาดอเมริกา 
เพราะเปน็ตลาดใหญท่ีแ่ตกตา่งจากยโุรปและ
ญี่ปุ่น เนื่องจากมีหลายเช้ือชาติอยู่รวมกัน  
เราสามารถเข้าไปเจาะกลุ่มความต้องการ 
ที่หลากหลายได้”

คุณแสงทองทิ้ งท้ายว่า อยากให้   
สวทช.  ผลกัดนัเรือ่งการวจิยัเทคโนโลยกีารผลติ 
ให้มากขึ้นเพื่อให้นักวิจัยไทยสามารถผลิต 
เคร่ืองจักรในการผลิตได้เอง ไม่ต้องนำาเข้า 
จากต่างประเทศอย่างทุกวันนี้ ซึ่งทาง ILC  
ก็เริ่มทำาบ้างแล้วแต่ยังไปได้ช้า ถ้าหากได้  
สวทช. เป็นผู้สนับสนุนก็จะช่วยทำาให้เรา
พัฒนาได้รวดเร็วขึ้นอย่างยั่งยืน 

BSC Time Defence Extreme Caviar Intensive Care BSC Time Defence 
Phytocelltec 
Nanoserum

Pure Care Age Expert Series
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การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทย มีจุดกำาเนิดมาจาก 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย 
หรือที่เรียกว่า “แคมปัสเน็ตเวิร์ค” (Campus 
Ne two r k )  เ ค รื อข่ า ย ดั ง กล่ า ว ไ ด้ รั บ
ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) สวทช. จนกระทั่งได้เช่ือมเข้าสู่
อินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 
ปี 2535 ซึ่งขณะนั้นคุณมรกต กุลธรรมโยธิน 
เป็น Project Manager

 จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวทำาให้ในปี 
2538 สวทช. จึงได้ใช้กลไกการร่วมลงทุน
กับ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) และ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)  

ก่อตัง้บรษัิทผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตสาธารณะ 
(Internet Service Provider: ISP) รายแรก
ของประเทศไทยคือ บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ�ากัด หรือ ไอเน็ต ซ่ึงต่อมา
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และนำา
หุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อปี 2543 

  ปรับเปลี่ยนเพื่อเติบโต

 เริ่ มแรกที่ เปิดดำ า เนินการบริษัท 

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) 

เน้นการให้บริการเก่ียวกับด้านอินเทอร์เน็ต

โดยเฉพาะ ต่อมาจึงเริ่มให้บริการด้านไอซีที

โซลูชั่น จนเมื่อเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงหันมาพัฒนาแนวทาง

     

1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
E-mail :  online@inet.co.th   Website : http://www.inet.co.th
โทรศัพท์ 0 2257 7000   โทรสาร 0 2257 1379                    
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มรกต กุลธรรมโยธิน 
กรรมการผู้จัดการ 

บรษิทั อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จ�ากดั (มหาชน)

จากห้องวิจัย...
สู่ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็

สาธารณะรายแรกของไทย



การให้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ตมาเป็น 
ผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที (ICT 
Infrastructure as a Service Provider) 
เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า 
บริการ และแอพพลิเคชันต่างๆ รวมถึงให้ 
คำาปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย 
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
ลูกค้า

“บนโลกไอทีที่ เ ป ล่ียนแปลงไป 
การเป็นแค่ ISP อย่างเดียวคงไม่พอ เราจึง
เบนเข็มสู่ กระแสใหม่ที่ มี โอกาสเติบโต 
ก้าวกระโดด เรียกได้ว่าเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ต้องยกให้เรา” คุณมรกต กุลธรรมโยธิน 
กรรมการผู้ จัดการบริษัท อินเทอร์ เ น็ต
ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) กล่าว 

นอกจากโครงสร้ างพื้นฐานแล้ว 
ไอเน็ตยังให้บริการครบวงจรท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
ในลักษณะ Business Solutions เช่น บริการ 
Internet Data Center (IDC) เพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการใหบ้รกิารสำาหรบัหนว่ยงานหรอื
องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำาเสนอข้อมูล

ผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็น 

เครือข่ายสาธารณะ และเครือข่ายส่วนบุคคล 

มีบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น Business 

Cont inu i ty Planning /  D isaster 

Recovery Center: ศูนย์สำารองข้อมูล

เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่  

การทำางานสำารองพร้อมอินเทอร์เน็ตและ

อุปกรณ์อำานวยความสะดวก และรองรับ 

การทำางานของพนักงานในทุกสถานการณ์

ฉุกเฉิน เช่นวิกฤตน้ำ�ท่วม เป็นต้น

 INET Security Center: ศูนย์  

ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบ IT 

พ ร้ อ ม ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ ร า จ ร ท า ง 

คอมพิวเตอร์ (Log Management) ที่สอดรับ

กับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ซ่ึงครอบคลุม

ทุกความต้องการและงบประมาณขององค์กร

ทุกระดับ นอกจากน้ียังมีผู้เช่ียวชาญด้าน

การรักษาความปลอดภัยด้าน IT คอยให้ 

คำาปรึกษาและช่วยเหลือ เม่ือมีการบุกรุกระบบ
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 บริการ Cloud Services เป็นบริการ
การใช้ทรัพยากรคอมพิ ว เตอร์ ร่ วมกัน 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้มาตรฐาน 
ความปลอดภยัทีป่ฏิบตัสิอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
ISO27001:2005 แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 Infrastructure as a Service (IaaS) 

เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT

 Platform as a Service (PaaS) 

เป็นบริการ ท่ี ให้ ผู้ ใช้บริการสามารถนำา  

Application มาทำางานอยู่บนระบบน้ี โดยจะ

ช่วยให้ผู้ ใช้บริการไม่ต้องลงทุนทางด้าน 

Hardware และ Software

 Software as a Service (SaaS) 

จะเป็นการให้บริการทางด้าน Application 

เช่น Email on Cloud, Antivirus เป็นต้น

  วิจัยและพัฒนาเพื่อไอทีเซอร์วิส

 “แม้ว่าจะไม่มีแผนกวิจัยและพัฒนา
โดยตรง หรือมีโครงการเป็นเร่ืองเป็นราว 
แต่งานวิจัยของเราน้ันจะเป็นการพัฒนาไอที
เซอร์วิส เพราะไอทีไม่เหมือนงานอ่ืน ต้องมี
การศึกษาเร่ืองใหม่ๆ อยู่เสมอ ถ้าวิศวกรของ
เราไม่เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ ก็จะไม่สามารถ
ให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม เรามีวิศวกร 
ท่ีสอบ VCP (VMWare Certified) มากท่ีสุด
ในประเทศไทย ระบบที่เราให้บริการลูกค้านั้น
ต้องม่ันคงปลอดภัย เราได้ ISO 27001 
ในด้าน Data Center และเราก็สร้าง 
ความม่ันใจให้ลูกค้าด้วยการขอ ISO 27001 
ด้าน Cloud Services เพ่ือให้ลูกค้าม่ันใจ
ในระดับหน่ึง ว่าเรามีข้ันตอนในการบริหาร
จัดการ” คุณมรกตกล่าวด้วยความม่ันใจ
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  สร้างความเชื่อมั่นแสวงหาพันธมิตร

 คุณมรกตพูดถึงแนวนโยบายด้าน
การบริหารอินเทอร์เน็ตประเทศไทยหรือไอเน็ต
เอาไว้ว่า เป็น “Learning Company” 
ท่ีพร้อมแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หากมีส่ิงใด 
ยังไม่ดีพอก็พร้อมปรับตัวให้ดีขึ้น รวมถึงสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ไม่กลัวการเปล่ียนแปลง 
เธอกลา่วตอ่วา่ “ไอเนต็ยดึมัน่กบัการท�าความ
เข้าใจความต้องการที่มีอยู่หลากหลาย พร้อม
พิจารณาว่าสิ่งที่มีอยู่จะช่วยเข้าไปเติมเต็ม 
ได้อย่างไร ท่ีผ่านมาพบว่าเม่ือลูกค้าเกิดความ
เชื่อมั่น และต่างมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
การชักชวนให้ลงทุนท�าได้ง่ายขึ้น จากนี้  
ยังมีแผนน�าบริการรูปแบบใหม่ๆ ออกเปิด
ตลาดมากขึ้นตามล�าดับ”

 นอกจากแผนการหาพันธมิตรลงทุน
แล้ว ไอเน็ตยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
พฒันาบคุลากรทีม่คีณุภาพออกมาปอ้นตลาด 
ซึ่งหากทำาได้ดีก็จะเกิดประโยชน์ต่อไอเน็ต 
และหากทำาได้จำานวนมากแม้ไปทำางานกับ 

รายอ่ืนย่อมส่งผลดีต่อภาพรวมท้ังอุตสาหกรรม
ซ่ึงเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องมอง 
Road Map ของเทคโนโลยีให้ขาดเพื่อ 
ตอบสนองโลกยุคใหม่ท่ีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เข้ามามีอิทธิพลต่อธุรกิจ ประเด็นนี้ปัจจัย 
ท่ีช่วยให้ประสบความสำาเร็จได้ต้องมีเน็ตเวิร์คท่ีดี
ระบบท่ีม่ันคงปลอดภัยเพ่ือว่าจะได้ปิดจุดอ่อน
และเตรียมความพร้อมให้เกิดความเส่ียง 
น้อยท่ีสุด สร้างความต่อเน่ืองให้ธุรกิจได้มากท่ีสุด

 “ความยากของธุรกิจคือท�าอย่างไร 
จะสามารถน�านวัตกรรมมาประยุกต์ให้เกิด
เป็นบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
การวางแผนธรุกิจต้องท�าลว่งหนา้ไปอย่างนอ้ย 
2-3 ปี ไม่ว่าจะลงมือท�าอะไรใช้ผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นที่ตั้ ง และประเมินตนเอง 

อยู่เสมอว่ามีขีดจ�ากัดแค่ไหน อย่างไร” 
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แก้วสิงห์ หจก.

โตว่องไว บจก. 

เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล บจก.

วิจัยและพัฒนาพอร์ลิเมอร์ บจก.

เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ บจก. 

เค.ซี.พี. แอสโซซิเอท บจก.

ไดโน่ อีเล็กทริค บจก.

ยูนิแลมป์ บจก.

กูรูแสควร์ บจก.

คอมพิวเตอร์โลจี บจก.

ตลาดดอทคอม บจก.

ที-เน็ต บจก.

เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม บจก.

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.

คีนน์ บจก.

พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.

เฟล็กโซรีเสิร์ช กรุ๊ป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

34

80

38

132

60

64

76

124

50

54

84

100

128

156

26

104

108

ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

การผลิต

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลำ ดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม

ตารางสรุปการใช้บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการ (แยกตามอุตสาหกรรม)

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน หน้า
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หมายเหตุ
รายการบริการต่างๆ ของสวทช.

* ร่วมกับ MTEC

* ร่วมมือกับ MTEC

* ร่วมกับ NECTEC

* ร่วมกับ NECTEC

* ร่วมกับ PTEC

* ร่วมกับ PTEC

* ร่วมกับ NECTEC

 

* ร่วมกับ BIOTEC

* ร่วมกับ BIOTEC

* เข้าร่วมโครงการ 
CMMI ของ Software

Park Thailand

รับ
คำ ปรึกษา

ทางเทคโนโลยี

เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ 

วิเคราะห์
ทดสอบ

สิทธิ
ประโยชน์
ทางภาษี
200%

อนุญาติให้
ใช้สิทธิ

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

(เช่าพื้นที่)
บ่มเพาะธุรกิจ อื่นๆการร่วมลงทุนจ้างวิจัย ร่วมวิจัย
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ทิฟฟานี่ เดคคอร์ บจก.

ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี บจก.

ไทยวาโก้ บมจ.

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ศรีจันทร์สหโอสถ บจก.

คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี บจก.

อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ บจก.

ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ บจก. 

คลีน กรีนเทค บจก.

บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนช่ันเเนล บจก.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

มิตรผลวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำ ตาล บจก.

สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1998) บจก.

ไมโครอินโนเวต บจก.

แอ๊ดวานซ์อาเซี่ยน บจก.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ลำ ดับที่ ประเภทอุตสาหกรรม ชื่อบริษัท/หน่วยงาน หน้า

96

72

92

120

136

68

152

88

30

42

46

140

116

144

112

148

เฟอร์นิเจอร์

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สุขภาพ การแพทย์และเวชส�าอาง

อาหารและการเกษตร

ตารางสรุปการใช้บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการ (แยกตามอุตสาหกรรม)
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รับ
คำ ปรึกษา

ทางเทคโนโลยี

เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ 

วิเคราะห์
ทดสอบ

สิทธิ
ประโยชน์
ทางภาษี
200%

อนุญาติให้
ใช้สิทธิ

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

(เช่าพื้นที่)

บ่มเพาะธุรกิจ อื่นๆการร่วมลงทุนจ้างวิจัย ร่วมวิจัย

* ร่วมกับ MTEC

* ร่วมกับ MTEC

* ร่วมกับ NANOTEC

* ร่วมกับ NANOTEC

* ร่วมกับ MTEC

* ร่วมกับ NECTEC

* ร่วมกับ BIOTEC

* ร่วมกับ NANOTEC

* ร่วมกับ NANOTEC

 

* ร่วมกับ BIOTEC

* ร่วมกับ BIOTEC

* ร่วมกับ BIOTEC

* ร่วมกับ 
MTEC และ

 

NECTEC

* ร่วมกับ 
BIOTEC และ MTEC

* ร่วมกับ 
BIOTEC และ MTEC

หมายเหตุ
รายการบริการต่างๆ ของสวทช.
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ช่องทางการติดต่อบริการต่างๆ ของ สวทช.
บริการรับจ้างวิจัย / ร่วมวิจัย

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

บริการให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม (ITAP)

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) 

     

     

•	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ	ไบโอเทค			
		 โทรศัพท์	0	2564	6700	ต่อ	3301-3306																		
			โทรสาร	0	2564	6701		เว็บไซต์		www.biotec.or.th

•	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	เอ็มเทค
			โทรศัพท์	0	2564	6500	ต่อ	4785-4789	/		โทรสาร	0	2564	6504				 	
			เว็บไซต์	www.mtec.or.th

•	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี	เนคเทค	

	 โทรศัพท์	0	2564	6900	ต่อ	2346-2351,	2382,	2399			
			โทรสาร	0	2564	6901-3		เว็บไซต์	www.nectec.or.th

•		ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี	นาโนเทค		
			โทรศัพท์	0	2564	7100	ต่อ	6650		/		โทรสาร	0	2564	6985			
			เว็บไซต์	www.nanotec.or.th

•	 วิเคราะห์ทดสอบเชิงชีวภาพ	(ไบโอเทค)		โทรศัพท์	0	2564	6700		ต่อ	3308

•	วิเคราะห์ทดสอบเชิงเคมี		(เอ็มเทค)			โทรศัพท์	0	2564	6500	ต่อ	4373	(FT-IR),			
			ต่อ	4121	(NMR),		ต่อ	4376	(GPC),		ต่อ		4465	(ความเป็นพิษต่อเซลล์)			
			ต่อ	4425		(พลาสติกชีวภาพ)

•	 วิเคราะห์ทดสอบระดับนาโน	(นาโนเทค)			โทรศัพท์	0	2564	7100				

•	 วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์		(PTEC)		
			โทรศัพท์	0	2739	2190-95			E-mail:		sales@ptec.or.th	เว็บไซต์	www.ptec.or.th

•	 วิเคราะห์ทดสอบหาจุดบกพร่องบนวงจรรวม	(TMEC)		
			โทรศัพท์	0	3885	7100-9				E-mail:	info-tmec@nectec.or.th

	 โทรศัพท์	0	2564	7000	ต่อ	1360-1389		E-mail:	itap@nstda.or.th

โทรศัพท์	0	2564	7000	ต่อ	1616-1619			E-mail:	tlo@nstda.or.th				
เว็บไซต์	http://nstda.or.th/tlo/
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บริการสถานที่ห้องประชุมเพื่อการจัดฝึกอบรม สัมมนา งานแสดงนิทรรศการ

บริการพื้นที่เช่าเพื่อการวิจัยและพัฒนา  (TSP) 

บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ (BIC) 

บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี (CD) 

บริการรับรองโครงการวิจัยเพื่อยกเว้นภาษี 300% (RD&I)

บริการร่วมลงทุน  (NIC) 

บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพขั้นสูง (NSTDA Academy)

สวทช. ภาคเหนือ

สอบถามข้อมูลทั่วไป

•	ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย		
		โทรศัพท์		0	2564	7000	ต่อ	6011-12			เว็บไซต์	www.nstda.or.th/tcc

•	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	
		โทรศัพท์	0	2529	7100			เว็บไซต์	www.nstda.or.th/ssh

•	เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	(Software	Park)		ถนนแจ้งวัฒนะ	
		โทรศัพท์	0	2583	9992		เว็บไซต์	www.swpark.or.th

โทรศัพท์	0	2564	7200	ต่อ	5360-5364	

E-mail:	customerrelation@sciencepark.or.th			เว็บไซต์	www.sciencepark.or.th

โทรศัพท์		0	2583	9992	ต่อ	1508-12			E-mail:		bic@nstda.or.th

โทรศัพท์		0	2564	7000	ต่อ	1334-1339			E-mail:	cd@nstda.or.th

โทรศัพท์		0	2564	7000	ต่อ	1328-1332			E-mail:	rdc@nstda.or.th

โทรศัพท์		0	2564	7000	ต่อ	1327,	1340,	1345			E-mail:	nic@nstda.or.th

โทรศัพท์	0	2644	8150			เว็บไซต์	www.nstdaacademy.com	

โทรศัพท์	053	226	264			E-mail:	nnr@tmc.nstda.or.th

NSTDA	Call	Center	โทรศัพท์	0	2564	8000			E-mail:	mkt@nstda.or.th
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