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ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเคยผ่านมา ไม่มีใครอยากเป็นคน  

ไม่ดี แต่บางครั้งการทำาสิ่งผิดพลาดก็อาจนำามาซึ่งการถูกลงโทษ คือ การต้องติด

คกุ สญูเสยีอสิรภาพ คนทีต่ดิคกุยงัมโีอกาสทีจ่ะไดอ้สิรภาพกลบัคนืมาอกีครัง้เมือ่

รบัโทษครบหรอืมเีหตใุหป้ลอ่ยตวั แตห่ลงัจากพน้โทษแลว้ ชวีติของคนทีเ่คยทำาผดิ

พลาด จะสามารถมอีาชพีหาเลีย้งตนเองและครอบครวัดงัเชน่คนทัว่ไป โดยเฉพาะ

การสมัครเข้าทำางานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก 

ด้วยน้ำาพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทีท่รงเลง็เหน็ถงึปญัหาดงักลา่ว จงึมพีระราชดำารใิหผู้ต้อ้งขงัมทีกัษะความรูใ้นการ

ใช้คอมพิวเตอร์สรรค์สร้างผลงานที่สร้างรายได้ในระหว่างถูกคุมขัง และเมื่อพ้น

โทษไปแล้วก็สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตได้ จึงก่อให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีกบักรมราชทณัฑใ์นการดำาเนนิการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง โดยจัดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์

พระราชทานให้ผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ผู้ต้องขังที่ผ่าน

การอบรมจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์พระราชทานสามารถสร้างรายได้จากความ

สามารถด้านไอทีของตนเองได้

ดังตัวอย่างความสำาเร็จของทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง ผู้ต้องขังที่ผ่าน

การฝกึอบรมคอมพวิเตอร์สามารถสมัครเขา้รว่มโครงการฝกึวิชาชพี Call Center 
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ของ บมจ.เทเลอินโฟมีเดีย ทำาให้ผู้ต้องขังมีรายได้สำาหรับใช้จ่ายซื้อสิ่งจำาเป็นใน

ขณะทีถ่กูคมุขงั และเกบ็เงนิรายไดบ้างสว่นเขา้บญัชเีงนิฝากทำาใหม้เีงนิทนุตัง้ตน้

หลังจากพ้นโทษได้ 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เริ่มต้นปี พ.ศ. 2540 

นำาร่องจัดอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ให้แก่เรือนจำา/ทัณฑสถาน 4 แห่ง ต่อมา

ขยายผลการดำาเนินการเป็น 25 แห่ง ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ขยายผลห้องเรียน

คอมพวิเตอรไ์ปยงัเรอืนจำากวา่ 106 แหง่ทัว่ประเทศ และจากขอ้มลู 13 ปยีอ้นหลงั 

(พ.ศ. 2545 - มกราคม 2558) มีผู้ต้องขังสำาเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์และ

หลกัสตูรอาชวีศกึษารวมทัง้สิน้กวา่ 21,000 คน และสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีจำานวน 55 คน การที่ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ข้างต้น ทำาให้ผู้ต้องขัง 

สามารถนำาทักษะมาสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นขณะที่ถูกคุมขัง เช่น การออกแบบ

การ์ดอวยพร การรับจ้างพิมพ์งาน การจัดทำาปฏิทิน การจัดทำาหนังสือเสียงเดซี่ 

ฯลฯ รวมเป็นจำานวนเงินกว่า 16 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งปันให้แก่ 

ผู้ต้องขังในรูปแบบของเงินปันผลอีกด้วย  

นอกจากนี้ โครงการได้แนะนำาการใช้ระบบ e-Learning ของการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) มาใช้จัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อช่วยแก้

ปญัหาการขาดแคลนครผููส้อน สือ่การสอน และ วทิยากรวชิาชพีจากภายนอกดว้ย

ไอทีเพื่อชีวิตใหม่ผู้ต้องขัง
ด้วยน้ำ�พระทัยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
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14 ส.ค. 58 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ - 10 ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคการศกึษา (กรมการขา้ว สำานกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ

(มกอช.) สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ (มทษ.) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (มมส.) และมหาวทิยาลยั

นเรศวร (มน.)) รว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) เครอืขา่ยพฒันาระบบตรวจ

สอบและรบัรองมาตรฐานขา้ว เพือ่พฒันาระบบการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐาน

การผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ใน

การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสินค้าข้าวของประเทศไทยให้เป็น

ที่ยอมรับโดย ดร.ลดาวัลย์ กระแสชล รองผู้อำานวยการ สวทช. เป็นผู้แทนจาก 

สวทช. ร่วมลงนามในความร่วมมือดังกล่าว ภายใน “งานประชาสัมพันธ์ระบบ

การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานขา้ว” ทีก่รมการขา้วจดัขึน้ ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก 

ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

สำาหรบัความรว่มมอืครัง้นี ้สวทช. โดยศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทย

แบบพกพา หรือทามิส (TAMIS : Thai Agriculture Mobile Information System) 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2) ขึ้นทะเบียนพื้นที่

การเกษตร 3) ตรวจประเมินพืชอาหารปลอดภัย (GAP) และ 4) ตรวจรับรอง

พืชอาหารปลอดภัย โดย TAMIS เป็นเทคโนโลยีเสริมสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

เกษตรกร รองรับการทำางานแบบออนไลน์และออฟไลน์ อำานวยความสะดวก

ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจประเมินรับ/ส่งข้อมูลได้แบบทันที รองรับการทำางาน

ร่วมกับบัตรประจำาตัวประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ทำางานร่วมกับ

แผนที่ดาวเทียมเพื่อใช้กำาหนดพิกัดแปลงให้ทราบถึงขนาดพื้นที่ที่ทำาการเกษตร 

ลดกระบวนการด้านงานเอกสารและการประมวลผลด้วยมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี

คุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ทำางานผ่านเครือข่าย GIN บนระบบคลาวด์ซึ่งรับผิด

ชอบโดยหนว่ยงานของรฐั อกีทัง้ยงัรวมเขา้กบัระบบตรวจประเมนิคณุภาพการผลติ

ทางการเกษตร “อาหารปลอดภัย” รองรับมาตรฐานสินค้าเกษตร และการตรวจ

สอบย้อนกลับตั้งแต่กระบวนการผลิต แหล่งน้ำา พื้นที่แหล่งผลิต วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร การจดัการคณุภาพในกระบวนการผลติกอ่นการเกบ็เกีย่วการเกบ็
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พัฒน�ระบบก�รตรวจสอบและรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิตข้�ว
9 ภ�คีเครือข�่ย ร่วมลงน�ม MOU

เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก 

และเก็บรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ในเวทีการค้าโลกปัจจุบันมีการกำาหนดมาตรการกีดกันทางการค้า

โดยใช้ข้อกำาหนดทางเทคนิค (Technical barrier to trade) แทนการกำาหนด

ภาษีนำาเข้า ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงการเปิดประชาคมอาเซียน

ในปี 2558 จะทำาให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในประเทศ ดังนั้น 

ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีการปรับตัวพัฒนาทั้งประสิทธิภาพการผลิตและการลด

ตน้ทนุการผลติ รวมทัง้ผลติขา้วทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานทีไ่ดร้บัความเชือ่มัน่จาก

ผูป้ระกอบ การและผูบ้รโิภค การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของขา้วไทย 

โดยการพฒันาระบบการผลติขา้ว ระบบการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพขา้วเพือ่

ผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน ได้แก่ ข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทาง

ภมูศิาสตร ์การผลติขา้วเปลอืกทีม่คีณุภาพมาตรฐานแสดงเครือ่งหมายคณุภาพ Q 

สรา้งมลูคา่ขา้วจากระบบการผลติทีม่กีารควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานการผลติ

ทุกขั้นตอน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและประชาชน ซึ่งกรมการข้าวหน่วย

งานที่มีภารกิจในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวโดยตรง มีข้อจำากัดด้าน

บุคลากร จึงจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา

ระบบการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานขา้วของประเทศใหเ้ปน็ทีย่อมรบั จงึเปน็

ที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวระหว่าง 10 หน่วยงานดังกล่าว
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ENZease เอนไซม์ดูโอ
เพิ่มประสิทธิภ�พกระบวนก�รผลิตผ้�ฝ้�ย
ลดต้นทุน ขั้นตอนก�รผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยมีมายาวนานกว่า 40 ปี ปัจจุบันเป็น 

กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้อันดับต้นๆ ให้กับประเทศ โดยในช่วง

ปีที่ผ่านมา (2557) ประเทศไทยมีการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดยุโรป

มลูคา่กวา่ 32,000 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามปญัหาหลกัอยา่งหนึง่ของอตุสาหกรรม

สิ่งทอไทย คือปัญหาด้านการใช้พลังงาน สารเคมี และน้ำาในกระบวนการผลิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานฟอกย้อมผ้าฝ้าย กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นต้องใช้

ทั้งความร้อน และวัตถุดิบที่เป็นสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นสารออกซิไดซ์ โซดาไฟ ผง

ซักฟอก สีย้อม กรด ด่าง เป็นต้น ทำาให้โรงงานต้องเพิ่มต้นทุนด้านการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม และหากโรงงานมรีะบบการจดัการไมค่รอบคลมุอาจกอ่ใหเ้กดิปญัหา

อย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศได้

ส่วนผ้าฝ้ายดิบก็เป็นวัตถุดิบที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น    

อย่างมาก เนื่องจากถูกนำาไปใช้เป็นพื้นฐานของสินค้าหลายประเภทเช่น กระเป๋า 

รองเทา้ เครือ่งนุง่หม่ อปุกรณต์กแตง่บา้น เปน็ตน้ โดยปกตใินกระบวนการเตรยีม

ผา้ฝา้ยกอ่นนำาไปยอ้ม จะประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกัคอื 1) การลอกแปง้ 2) การ

กำาจัดสิ่งสกปรก และ 3) การฟอกขาว (Bleaching) ซึ่งขั้นตอนทั้ง 3 นี้ จะต้อง

ทำาแยกกัน เนื่องจากมีการใช้สารเคมี และสภาวะในการดำาเนินการแตกต่างกัน 

ทำาให้สิ้นเปลืองเวลา พลังงาน และน้ำาที่ใช้ในระบบ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงมีแนวคิดจะที่เข้าไปช่วยปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในโรงงานฟอกย้อมผ้าฝ้าย โดยการใช้เทคโนโลยี

เอนไซม์ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อ

เป็นการลดผลกระทบจากสารเคมีที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

(หสน.) ธนไพศาล กลา่ววา่ “โรงงานสิง่ทอธนไพศาล ไดด้ำาเนนิงานดา้นเทคโนโลยี

สะอาดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ประกอบกับมีความสนใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยี

เอนไซม์เพื่อทดแทนสารเคมีในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย จึงได้เข้าไปปรึกษา

ทางไบโอเทค จนเกิดการวิจัยร่วมกันได้เป็นผลงาน ENZease ซึ่งสามารถนำาไป

ใช้กับกระบวนการเตรียมผ้าปกติในโรงงานได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เติมเครื่องจักรใดๆ โดยปกติในขั้นตอนการลอกแป้งบริษัทจะใช้เอนไซม์ที่นำาเข้า

จากต่างประเทศซึ่งมีราคาที่แพง ส่วนขั้นตอนการกำาจัดสิ่งสกปรก เดิมบริษัทใช้

ผงซักฟอกหรือน้ำาสบู่ในการกำาจัดเพกตินกับขี้ผึ้ง ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จำาเป็นต้อง

ทำางานแยกกัน เนื่องจากสภาวะของการทำางานแตกต่างกัน” 

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วย

วิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค เจ้าของผลงาน “ENZease : เอนไซม์

ดูโอสำาหรับลอกแป้งและกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว” กล่าวว่า 

“ENZease คือเอนไซม์ที่ผลิตได้จากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มี

กิจกรรมของทั้งเอนไซม์อะไมเลส และเพคติเนส เรียกได้ว่าเป็น “เอนไซม์ดูโอ” 

ที่สามารถทำางานได้ดีในช่วงสภาวะความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิใกล้เคียงกัน 
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เมื่อนำาไปทดสอบใช้จริงในภาคสนาม โดยความร่วมมือกับ ดร.มณฑล 

นาคปฐม จากหอ้งปฏบิตักิารสิง่ทอ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(MTEC) 

พบวา่สามารถทดแทนการใชส้ารเคมใีนขัน้ตอนการผลติผา้ได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์ชว่ย

ลดกระบวนการเตรยีมผา้ฝา้ยโดยรวบเอาขัน้ตอนการลอกแปง้และกำาจดัสิง่สกปรก

บนผา้มาอยูใ่นขัน้ตอนเดยีว นอกจากนีย้งัชว่ยในเรือ่งการปรบัปรงุคณุภาพของผา้

ฝ้ายให้มีคุณภาพสูงมากกว่าการใช้สารเคมี เนื่องจาก ENZease จะทำาปฏิกิริยา

แบบจำาเพาะเจาะจง ไม่เหมือนกับสารเคมีที่ทำาลายเส้นใยผ้าซึ่งจะส่งผลให้ผ้ามี

ความแข็งแรงและน้ำาหนักลดลง”

คุณปิลันธน์ กล่าวต่อว่า “สิ่งที่ ENZease เหนือกว่าเอนไซม์ทางการค้า

ตัวอื่นๆ คือสามารถรวบขั้นตอนการทำางานจาก 2 ขั้นตอนให้เหลือเพียงขั้นตอน

เดยีว ชว่ยลดระยะเวลาในการเตรยีมผา้ฝา้ย ลดตน้ทนุในการผลติลงไมว่า่จะเปน็ 

ค่าสารเคมี ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือ ลดการใช้พื้นที่ในโรงงาน รวมถึงลดการใช้

น้ำาและพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อไม่ใช้สารเคมี และปริมาณน้ำาที่ใช้ลดลง ทำาให้

มีน้ำาเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าสู่ระบบบำาบัดลดลง ทำาให้ง่ายต่อการบำาบัดและ

ชว่ยลดตน้ทนุดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม แถมยงัเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย”

นอกจากนี้ ผลงาน ENZease ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงาน Seoul 

International Invention Fair (SIIF) 2013 ณ ประเทศเกาหลี ที่จัดโดยสมาคม  

สง่เสรมิสิง่ประดษิฐข์องเกาหล ี(Korea Invention Promotion Association; KIPA) 

ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก

แผนงานขั้นต่อไป คณะผู้วิจัยยังมีแผนในการพัฒนาสูตรเอนไซม์       

ENZease เวอร์ชั่น 2 ที่มีความสามารถในการลอกแป้งและกำาจัดสิ่งสกปรกบน

ผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวด้วยวิธีต่อเนื่อง (Continuous batch) ซึ่งมักพบใน

โรงงานผลิตผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ที่ต้องมีการรันเครื่องจักรต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 

(12-24 ชั่วโมง) ซึ่งจำาเป็นต้องใช้เอนไซม์ที่มีความคงทนต่อสภาวะการทำางาน

ของเครื่องจักรในโรงงานดังกล่าว เช่น ความร้อน เป็นต้น 

เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อทำาการ

ผลติเอนไซม ์“ENZease” ทางการคา้ รวมถงึผูป้ระกอบการทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะ

นำาเอาเอนไซม์ “ENZease” ไปทดลองใช้ในโรงงาน สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีชีวภาพไบโอเทค สวทช. โทร. 02 564 6700
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สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) รว่มกบั สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเผย  “ผลการ

สำารวจมลูคา่ตลาดสือ่สารประจำาป ี2557 และประมาณการป ี2558” ชีต้ลาดสือ่สาร

ปี 58 มูลค่า 5.6 แสนล้านบาท เติบโต 12.3% ด้วยแรงหนุนของสมาร์ทโฟน และ

การขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G/4G ขณะที่ตลาดอุปกรณ์และตลาด

บริการโทรศัพท์ประจำาที่ยังหดตัวต่อเนื่อง อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา

และสถานการณ์บ้านเมืองยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ทำาให้ตลาดเติบโตไม่ถึงเป้า 

แม้รัฐผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ผลการสำารวจมูลค่า

ตลาดสื่อสารในครั้งนี้ สวทช. ได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงาน กสทช. และ

หนว่ยงานพนัธมติรทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเปน็ ATCI TCT TCA และ สภาอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย โดยเริม่จดัเกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ-์พฤษภาคม 2558 

เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการรายสำาคัญในอุตสาหกรรม แล้วนำามา

ประมวลผลร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ รวมถึงการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

เพื่อตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดย

การสำารวจมูลค่าตลาดสื่อสารปีนี้ จะถูกนำาไปบูรณาการร่วมกับข้อมูลการสำารวจ

มูลค่าตลาด ICT ด้านอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลตลาด ICT ของประเทศไทยอย่างครบ

ถ้วนสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ เลขานุการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการสำารวจตลาดฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมของ

มูลค่าตลาดสื่อสารในปี 2557 มีการเติบโตถึง 12.6% หรือคิดเป็นมูลค่า 499,741 

ล้านบาท แม้ประเทศเผชิญปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ภาวะหนี้สินภาคครัวเรือน และคาดการณ์ว่าในปี 2558 ภาพ

รวมตลาดสื่อสารยังสามารถเติบโตได้ใกล้เคียงเดิมที่ 12.3% โดยคิดเป็นมูลค่า

ตลาดรวม 561,418 ล้านบาท โดยมีปัจจัยของการเติบโตที่สำาคัญคือ การใช้

งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลของภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขันเพื่อรองรับการใช้งาน Cloud และ Big Data และการใช้จ่ายของ

ภาคครัวเรือนสำาหรับสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้บริการ

อนิเทอรเ์นต็ทีส่ะดวกขึน้โดยผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นที ่อยา่งไรกต็าม ภาวะการชะลอ

ตวัทางเศรษฐกจิของประเทศยงัคงเปน็ปจัจยัเสีย่งหลกั รวมถงึสถานการณท์างการ

เมอืง ทีท่ำาใหป้ระชาชนและภาคธรุกจิระมดัระวงัการใชเ้งนิทัง้เพือ่การบรโิภคและ

การลงทุนมากยิ่งขึ้น  
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และเมื่อจำาแนกการพิจารณามูลค่าตลาดสื่อสารของปี 2557 เป็นราย

ตลาดย่อยพบว่า ตลาดบริการสื่อสารยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักซึ่งมีสัดส่วน

ถึง 60.1% ของตลาดสื่อสารภาพรวม โดยเฉพาะการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประเภท Non Voice มีมูลค่า 88,485 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเติบโตถึง 45.3% 

และคาดวา่ในป ี2558 จะมมีลูคา่เพิม่ขึน้เปน็ 117,389 ลา้นบาท หรอืเตบิโต 32.7% 

ขณะทีบ่รกิารอนิเทอรเ์นต็ (ไมร่วมอนิเทอรเ์นต็ผา่นเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที)่ ป ี

2557 มีมูลค่า 48,663 ล้านบาท เติบโต 14.3% และคาดว่าในปี 2558 จะมีการ

เติบโต 11.4% หรือคิดเป็นมูลค่า 54,231 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับตลาดบริการ

ด้านเสียงต่างๆ ที่มีแนวโน้มหดตัวลง โดยในปี 2557  บริการโทรศัพท์ประจำาที่

มีมูลค่า 16,000 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 8.6 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

แบบ IDD และVoIP มูลค่า 11,662 ล้านบาท หดตัวลง 10.3% หรือแม้แต่บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Voice ซึ่งมีมูลค่า 121,175 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 

4.9 ล้านบาท โดยคาดว่าในปี 2558 บริการโทรศัพท์ประจำาที่หดตัวลงอีก 5.1% 

หรอืมมีลูคา่ 15,180 ลา้นบาท ตลาดโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศแบบ IDD และVoIP 

จะหดตัวลง 2.1% หรือมีมูลค่า 11,420 ล้านบาท และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประเภท Voice จะหดตัวลง 0.7% หรือมีมูลค่า 120,269 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของคนไทยโดยผ่าน

อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำาคัญต่อตลาดสื่อสารมากขึ้นเรื่อยๆ

สำาหรบัมลูคา่ตลาดอปุกรณส์ือ่สารในป ี2557 มสีดัสว่น 39.9% ของมลูคา่

ตลาดสือ่สารภาพรวม โดยตลาดทีน่า่สนใจ คอื สมารท์โฟน อปุกรณส์ือ่สารไรส้าย 

และตลาดโครงข่ายหลักมีการเติบโตอย่างโดดเด่น กล่าวคือ ในปี 2557 ตลาด

สมาร์ทโฟนมีมูลค่า 89,000 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 92.6 และคาดการณ์ว่า

ในปี 2558 ตลาดสมาร์ทโฟนจะมีมูลค่าถึง 108,686 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นอีก 

22.1% ซึ่งการเติบโตที่ลดลงของตลาดสมาร์ทโฟนเกิดจากแนวโน้มการลดลงของ

ราคา ซึง่ปจัจบุนัสามารถหาซือ้สมารท์โฟนไดใ้นราคาไมเ่กนิ 2,000 บาท นอกจาก

นี้ การเร่งขยายโครงข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G เพื่อให้

ครอบคลมุและรองรบัความตอ้งการใชง้านยงัเปน็แรงผลกัใหต้ลาดอปุกรณไ์รส้าย

ในปี 2557 เติบโตได้ถึง 13.1% หรือมีมูลค่า 27,337 ล้านบาท และคาดว่าปี 2558 

จะเตบิโตอกี 14% หรอืคดิเปน็มลูคา่ 31,157 ลา้นบาท ขณะเดยีวกนั ตลาดอปุกรณ์

โครงข่ายหลักในปี 2557 มีมูลค่า 63,742 ล้านบาท หรือเติบโต 8.9% อันเนื่อง

การลงทุนสร้างโครงข่ายของตนเองของเพื่อทดแทนการเช่าใช้โครงข่าย และการ

ขยายธรุกจิในลกัษณะแนวดิง่ (Vertical Integration) ของผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม 

เพื่อสามารถให้บริการได้ทั้งส่วนโครงข่ายและส่วนปลายทาง และคาดว่าในปี 

2558 ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายหลักยังมีการเติบโตใกล้เคียงปี 2557 ที่ 9.1% หรือ

มีมูลค่า 69,534 ล้านบาท   

ทั้งนี้ ทิศทางการเติบโตของตลาดสื่อสารปี 2558 นี้ ยังคงมาจากการ  

ขบัเคลือ่นของความตอ้งการใชง้านของผูบ้รโิภคครวัเรอืน และภาคธรุกจิโดยปกติ

ตามภาวะตลาดและทิศทางเทคโนโลยี ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัล แต่ยังเป็นแค่เพียงการสร้างบรรยากาศและสร้างความตื่นตัวเท่านั้น ซึ่ง

คาดว่าหากนโยบายนี้มีความชัดเจน จะส่งผลต่อตลาดสื่อสารและเศรษฐกิจของ

ประเทศตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ดังนั้น การขยายโครงข่ายการให้บริการทั้ง

ทางสายและไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานดิจิทัลของประชาชนจะเกิดขึ้นจำานวน

มาก ผนวกกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำาให้ความต้องการ

ติดต่อสารระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และต้องมีการพัฒนาโครงข่ายรองรับ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่เป็นตัวแปรสำาคัญ คือ เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัย

เสี่ยงสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด ทำาให้มูลค่าตลาดสื่อสารไม่เติบโตต่ำา

กว่าที่คาดการณ์ไว้
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สวทช. ก.วิทย์ฯ ติดอ�วุธเกษตรกรไทย
หนุนโครงก�รวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อก�รพัฒน�ชนบท จ.สกลนคร

22 ส.ค. 58 จ.สกลนคร - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล                   

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ

คณะไดเ้ขา้เยีย่มชมการดำาเนนิงานและรบัฟงัความคดิเหน็จากชมุชนใน “โครงการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท จ.สกลนคร” ที่ทาง 

สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)    

ดำาเนนิการขึน้ เพือ่สนบัสนนุการใชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของชุมชน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เล็งเห็นความสำาคัญของชุมชนชนบท ซึ่ง

เป็นรากฐานของคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงมีการส่งเสริมการนำาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน โดยได้

จัดทำา “โครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท 

จ.สกลนคร” เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการประกอบอาชพีเกษตรกรรมและอาชพีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนจดัตัง้ศนูย์

การเรียนรู้ชุมชน อ. เต่างอย โดยที่ผ่านมาได้ดำาเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่

สำาคญัหลายประการ เชน่ การสนบัสนนุเทคโนโลยกีารผลติเมลด็พนัธุข์า้วคณุภาพ

ดใีหก้บักลุม่เกษตรกรบา้นนางอยและหมูบ่า้นเครอืขา่ยอกีจำานวน 5 หมูบ่า้น การ

จดัฝกึอบรมหลกัสตูรตา่งๆ การสง่เสรมิการปลกูพชืในชว่งฤดแูลง้ และการแปรรปู

ผลผลิตทางการเกษตร”

ทั้งนี้ โครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

ชนบท จ.สกลนคร มีแนวทางการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

คณุภาพด ีและการสง่เสรมิการปลกูพชืในชว่งฤดแูลง้ รวมทัง้การแปรรปูผลติภณัฑ์

ให้กับกลุ่มเกษตรกรตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
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1.สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับกลุ่มเกษตรกร 

ในปี พ.ศ. 2554 โครงการฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ด

พันธุ์คุณภาพดีระดับชุมชน โดยใช้ข้าวเหนียว กข6 ต้านทานโรคใบไหม้ เป็น

สายพันธุ์ส่งเสริม โดยใช้บ้านนางอย อ.เต่างอย เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการ

หมู่บ้านแม่ข่าย วทน. ของสำานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

สนับสนุนให้เกิดหมู่บ้านลูกข่าย จำานวน 4 หมู่บ้าน ในเขต อ.เต่างอย ได้แก่ บ้าน

หนองบัว บ้านดงหลวง บ้านตากแดด และบ้านหนองสนม โดยการสนับสนุน

ประกอบด้วย 3 หัวข้อดังนี้

1.1 ส่งเสริมการจัดทำาแปลงนาเรียนรู้และแปลงนาสาธิตให้กับเกษตรกร 

1.2 จัดฝึกอบรมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและคัดเลือกวิทยากรชุมชน

    ร่วมให้ความรู้

1.3 การจัดทำาหลักสูตรนักการตลาดชุมชน

2. การส่งเสริมการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

โครงการฯ ไดว้างแผนรว่มกบัเกษตรกรเพือ่สง่เสรมิการปลกูพชืในชว่งฤดู

แลง้ โดยมุง่เนน้พชืทีม่มีลูคา่สงู มตีลาดรองรบัอยา่งคอ่นขา้งชดัเจน และเกษตรกร

มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะปลูก ได้แก่

• การส่งเสริมการปลูกพริกยอดสนเข็ม 80 เพื่ออุตสาหกรรม พริกสาย

พันธุ์ “ยอดสนเข็ม 80” เป็นผลงานจากการวิจัยพัฒนาของ ดร.สุชีลา เตชะวงค์

เสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช. เป็น

สายพันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง เหมาะสำาหรับอุตสาหกรรมการสกัดแคปไซซิน        

มากกว่าใช้เพื่อบริโภค ปัจจุบันบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำากัด ได้

ซือ้ลขิสทิธิเ์มลด็พนัธุจ์ากมหาวทิยาลยัขอนแกน่ เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกู แลว้

รบัซือ้ผลผลติเขา้อตุสาหกรรมแปรรปู ผลติเปน็เจลแกป้วดชือ่การคา้วา่ “แคปซกิา” 

• การทำานาปรัง โดยปกติเกษตรกรจะมีการทำานาปรังในช่วงฤดูแล้ง

โดยสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกจะเป็นข้าวเจ้า อาทิ ชัยนาท สุพรรณบุรี และปทุมธานี 

ซึ่งจากการเข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการฯ ใน

พื้นที่บ้านโคกงอย และบ้านางอย ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิของไบโอเทค พบว่า 

เกษตรกรในโครงการฯ มีความประณีตในการทำานา จึงเสนอให้โครงการฯ นำา

ข้าวชัยนาท 1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล ซึ่งทำาการทดสอบอยู่ที่ อ.ผักไห่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา มาให้เกษตรกรที่ อ.เต่างอย ได้ปลูกทดสอบในระบบ

นาปรัง เพื่อดูศักยภาพของผลผลิต โดยโครงการฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 

1 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล จำานวน 30 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรนำาไปปลูก

ในพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งการปลูกในปี 2556 ได้ผลผลิตรวม 2,600 กิโลกรัม (เฉลี่ย 866 

กิโลกรัม/ไร่)

• การปลกูขา้วโพดขา้วเหนยีวก่ำา บรษิทั สยาม มริาโกร จำากดั ไดเ้จรจา

ความรว่มมอืกบัโครงการฯ ผา่นบรษิทั ธรุกจิเพือ่พฒันาการเกษตร จำากดั ในการ

สง่เสรมิใหเ้กษตรกรในโครงการฯ ปลกูขา้วโพดขา้วเหนยีวก่ำา  ซึง่เปน็ผลงานวจิยั

พัฒนาจาก ดร.กมล เลิศรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทุนสนับสนุนวิจัยจาก 

สวทช. แลว้สง่ขายผลผลติฝกัขา้วโพดแหง้ปอกเปลอืก (อายเุกบ็เกีย่ว 75 - 80 วนั) 

ให้บริษัทฯ นำาไปสกัดสารแอนโทไซยานิน ในระดับอุตสาหกรรม
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iTAP สวทช. ก.วิทย์ จับมือ กสอ. และ
สม�คมผู้ผลิตเครื่องสำ�อ�งไทย

สร้�งคว�มเข้มแข็ง SMEs อุตส�หกรรมเครื่องสำ�อ�งไทย

25 สงิหาคม 2558 กรงุเทพฯ : กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง

อตุสาหกรรม สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และ

สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำาอางไทย ร่วมมือกันจัดสัมมนา “เทคโนโลยีการออกแบบ

และการตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางไทย” ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 

2558 ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้มเข้ม

ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางการตลาด

มากกวา่ 100,000 ลา้นบาทตอ่ป ีและมแีนวโนม้การเตบิโตอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะ

กลุ่มเครื่องสำาอางจากสมุนไพรไทยหรือจากสารสกัดจากธรรมชาติ จึงเป็นความ

ท้าทายของผู้ประกอบการไทยในยุค AEC ที่จะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่

ถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด 

นางสุภา ตั้งกิตติคุณ ผู้อำานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการเสริมสร้างผลิตภาพของ

สถานประกอบการใหส้ามารถผลติสนิคา้ทีไ่ดค้ณุภาพมาตรฐานมกีระบวนการผลติ

ทีม่ปีระสทิธภิาพและบรหิารจดัการใชท้รพัยากรปจัจยัการผลติอยา่งคุม้คา่ พรอ้ม

ทัง้สง่เสรมิการทำางานวจิยัความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีชือ่มโยงการผลติ

ใหเ้กดิผลติภณัฑน์วตักรรมเชงิสรา้งสรรคท์ีม่คีณุคา่เพิม่มากขึน้ ซึง่ในสว่นนีไ้ดร้ว่ม

มือกับ iTAP / สวทช. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนา

ขดีความสามารถในการประกอบการและการแขง่ขนัในระดบัสากล นอกจากนีย้งั

พฒันาความสามารถดา้นการจดัการ (Management) โดยการนำาระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถและทักษะบุคลากร (Human Skill) 

เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป     

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำานวยการโครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. จัดตั้งมาเพื่อสนับสนุนและ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเป็นคนกลางที่จะช่วยในการบริหารโครงการ และ

ประสานระหวา่งองคค์วามรูจ้ากนกัวจิยั ไปสูผู่ป้ระกอบการใหเ้หมาะสมกบัความ

ต้องการ ศักยภาพ และสามารถนำาองค์ความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง

พาณชิย ์โดยกลไกนีไ้ดร้บัการยอมรบัจากทัง้ในและตา่งประเทศวา่มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลสงู ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ในภาคการผลติอตุสาหกรรม

ไทย มคีวามสำาเรจ็และสรา้งรายไดอ้ยา่งเหน็ผลชดัเจนและยัง่ยนื นอกจากนี ้iTAP/

สวทช. ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ในการเข้าร่วมมือ

ดำาเนินงานในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคของ

ประเทศ  

นางเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำาอางไทย กล่าวว่า 

สมาคม ฯ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจเครื่องสำาอาง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

ในฐานะที่สมาคมฯ มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย จึงทำาให้ได้รับ

รู้และเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง ประกอบกับทางสมาคมฯ เองก็มีผู้เชี่ยวชาญและ

ทีป่รกึษาหลายทา่น ทีไ่ดเ้ขา้รว่มหารอืเพือ่หาหวัขอ้การอบรมทีเ่ปน็ประโยชนม์าก

ที่สุดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งที่ปรึกษาบางท่านก็ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

นี้ด้วยเช่นกัน

ในด้านของการส่งเสริมการค้าของผู้ประกอบการ สมาคมฯ ได้ทำาหน้าที่

ประสานงานกบัหนว่ยงานสง่เสรมิการคา้ตา่งๆ ของภาครฐั อาท ิกรมสง่เสรมิการ

ค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพาผู้ประกอบออกไปหาตลาดการค้า

ใหม่ๆ หรือการจัดอบรมการค้าการตลาดออนไลน์ ในการประชุมสามัญประจำา

ปีให้กับสมาชิกที่ผ่านมา 
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สวทช. ก.วิทย์ เปิดง�น
“NSTDA Investors’ Day 2015”
อัดแน่นด้วยง�นวิจัยม�กกว่� 50 ผลง�น
พร้อมหนุนและถ่�ยทอดให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในไทย

2 กนัยายน 2558 ณ ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์- สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่

ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปดิงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” ภายใตแ้นวคดิ 

“พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน สำาหรบังานนีจ้ัดขึ้นอย่างต่อเนือ่งเปน็ปีที่ 6 ด้วย

ตระหนักถึงความสำาคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย 

ภายในงานอัดแน่นด้วยผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจมากกว่า 50 ผลงาน เปิดพื้นที่

ให้กลุ่มนักธุรกิจเป้าหมายเข้าถึงผลงานวิจัยไทยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และนักวิจัยเองยังสามารถนำาผล

ตอบรบัจากงานมาชว่ยในการบรหิารจดัการงานวจิยัใหเ้กดิประสทิธภิาพและประโยชนส์งูสดุตอ่ไปไดเ้ชน่กนั
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มอบหมายให้สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

หรือ สวทช. จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2015 นี้ ภายใต้แนวคิด “พัฒนา

ชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยออกสู่

เชงิพาณชิยต์ามนโยบายของรฐับาลในดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยั และ

นวัตกรรม ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาให้

เพยีงพอเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ รวมทัง้การเสรมิสรา้งบคุลากร

วิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัยสำาหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมี

คณุภาพสมดลุ ยัง่ยนื และมภีมูคิุม้กนัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เปดิ

โอกาสนักวิจัยได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเงินทุน   

ผู้ซึ่งจะเป็นผู้นำาผลงานที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไปใช้สร้างมูลค่าใน

เชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในที่สุด” 

ดร.ทวศีกัดิ ์กออนนัตกลู ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีเป้าหมายในการนำาผลงานวิจัยที่

มีความพร้อมและมีศักยภาพในการลงทุนมานำาเสนอผลงานพร้อมกับพบปะแลก

เปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งงาน NSTDA Investors’ Day 

จะตอบโจทย์ให้ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ จากที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็น

อยา่งดจีากนกัลงทนุและผูป้ระกอบการเพิม่จำานวนขึน้ทกุป ีสง่ผลใหเ้กดิถา่ยทอด

เทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนทั้งในส่วนของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ 

ที่มาร่วมจัดแสดงผลงาน

สำาหรับงาน NSTDA Investors’ Day 2015 ปีนี้ ได้รับความร่วมมือ

จากทั้งพันธมิตรหลายหน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดงผลงาน อาทิ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยงานภายใต้เครือข่าย

องคก์รบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(คอบช.) ไดแ้ก ่สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่

ชาติ (วช.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคก์ารมหาชน) (สวก.) และมหาวทิยาลยัเครอืขา่ยของ สวทช. อาท ิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.) รวมทัง้ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ (มธ.) และได้รับการสนับสนุนการจัดงานหลายบริษัท หลายองค์กร 

ทีต่อ้งการเปน็สว่นหนึง่ของการผลกัดนัใหเ้กดิผูป้ระกอบการธรุกจิเทคโนโลย ีเพือ่

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพจำากัด 

(มหาชน) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บริษัท น้ำาตาล

มิตรผล จำากัด บริษัท ฟาร์มา นูวา จำากัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง1958) จำากัด 

บริษัท สิทธินันท์ จำากัด สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน สมาคมหน่วย

บม่เพาะธรุกจิและอทุยานวทิยาศาสตรไ์ทย สำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน) 

ในสว่นของนทิรรศการ มกีารจดัแสดงผลงานเดน่และผลงานนา่สนใจทีม่ี

ความพร้อมและมีศักยภาพในการลงทุนสูง มากกว่า 50 ผลงาน จากทั้ง สวทช. 

หน่วยงานพันธมิตร และมหาวิทยาลัยเครือข่าย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงบริการ

ในรูปแบบต่างๆ ของ สวทช. ที่ใช้เป็นกลไกสนับสนุนภาคเอกชน ในการนำาองค์

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือต่อยอดธุรกิจ อาทิ การร่วม

ลงทุน โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา การยกเว้นภาษี 300% การให้คำาปรึกษาและ

การฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น 

ในส่วนการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยี

ที่น่าจับตามองสำาหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)” ซึ่งเป็นการฉายภาพ

ต่อเนื่องจากการบรรยายในปีที่แล้วว่ามีเทคโนโลยีใดที่เริ่มมาแรงและเทคโนโลยี

ใดที่ต้องจับตามองในปีนี้ และที่พลาดไม่ได้สำาหรับงานในวันนี้ ก็คือการนำาเสนอ

ผลงานเด่นโดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน ในรูปแบบ Investment Pitching ต่อ        

นักลงทุน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ และในช่วงบ่าย

เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” 

ต่อด้วยการเสวนาพิเศษเรื่อง “Innovative Celebrity : พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์ 

และนวัตกรรม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมเอกชนต่างๆ มาแบ่งปัน

ประสบการณ์และมีมุมมองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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สวทช. ก.วิทย์ จับมือพันธมิตร
ขับเคลื่อนผลง�นวิจัยสู่เชิงพ�ณิชย์ 2558/2

3 กันยายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำาเนินการจัดงาน “โครงการ

ขบัเคลือ่นผลงานวจิยัสูเ่ชงิพาณชิย ์ป ี2558/2” หวงักระตุน้ใหภ้าคเอกชนทีส่นใจนำาเอานวตักรรมเทคโนโลยี

ไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น โดยครั้งนี้ สวทช. ขยายความ

ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและภาคการศึกษาเพิ่มเติมรวมเป็น 9 แห่ง ทำาให้มีผลงานวิจัยพร้อมขับเคลื่อนสู่

เชิงพาณิชย์มากถึง 82 ผลงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือและ

อปุกรณ ์การแพทย ์การเกษตร เวชสำาอาง และพลงังาน เปน็ตน้ โดยผลงานวจิยัทัง้หมดจะจดับรรยายและ

แสดงในงาน Technology Show ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุโกศล ต่อไป
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประธานในงานแถลงข่าวเปิดเผยว่า “รัฐบาลให้ความสำาคัญกับสร้าง

ความเข้มแข็งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นของตนเอง

ผ่านทางการวิจัยพัฒนาทั้งภายในองค์กรเอง หรือสถาบันวิจัยต่างๆ เป็นหนทาง

เดียวที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

และยัง่ยนื โดยการสรา้งสงัคมใหเ้ปน็สงัคมพืน้ฐานองคค์วามรู ้ถอืเปน็นโยบายหลกั

ของกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ รวมทัง้การสนบัสนนุการผลกัดนัผลงานเหลา่นัน้ใหจ้บั

ตอ้งได ้สง่เสรมิการถา่ยทอดเทคโนโลยสีูภ่าคเอกชนเพือ่ผลติเปน็สนิคา้และบรกิาร

ที่เกื้อหนุนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของ

นโยบายก็ได้มีการกำาหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งใน

การนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ก็ได้มีความร่วมมือกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำาเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนผล

งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการนำาผลงาน

วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย มาสู่

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนสามารถนำาผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอด

ได้ในราคาถูกแบบไม่สงวนสิทธิ (Non-exclusive) โดย สถาบันวิจัยพัฒนาและ

นวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ย

งานอำานวยความสะดวก รวบรวม และกระจายข้อมูลต่างๆ ให้เกิดการเชื่อมโยง

ผลงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีใหแ้กผู่ป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม

ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งผลการดำาเนินงานในระยะที่ 1 ที่ผ่านมานั้น มีจำานวน

ผลงานเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 11 ผลงาน สำาหรับในระยะที่ 

2 นี้ มีจำานวนผลงานเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 82 ผลงาน ซึ่ง

สภาอุตสาหกรรมฯ คาดหวังว่าจะกระตุ้นและขยายการใช้ประโยชน์จากผลงาน

วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเหล่านี้สู่ภาคอุตสาหกรรมในวงกว้างขึ้น” 

คุณประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมและการวิจัย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย ใหค้วามสาคญักบัการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหผู้ป้ระกอบ

การในป ีพ.ศ. 2558-2559 จงึไดก้ำาหนดวสิยัทศัน ์“การเปน็สถาบนัหลกัทางธรุกจิ

ที่มีองค์ความรู้ มีเครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็งที่สุดของประเทศ โดยมี

เปา้ประสงคใ์หป้ระเทศไทยมศีกัยภาพและแสวงหาโอกาสใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้น

ตลาดโลกอยา่งยัง่ยนื” พรอ้มกำาหนดพนัธกจิเพือ่มุง่ไปสูเ่ปา้หมาย 3 เสาหลกัไดแ้ก่

1. Competitiveness Enhancement ด้านการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ SMEs 

อาทิ กิจกรรม ด้านพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหาร โครงการอบรมและสัมมนา

ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วย

การวิจัย อาทิ

- ผลกัดนัใหเ้กดิโครงการ Bio-based Industry เพือ่มุง่เนน้สรา้งความเขม้

แขง็ใหก้บัหว่งโซอ่ตุสาหกรรมเกษตร วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาจดุทีจ่ะใชว้ทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมเขา้ไปเพิม่มลูคา่ทัง้ในแงก่ารเพิม่ประสทิธภิาพ ลดตน้ทนุ 

เพิม่คณุภาพและเพิม่ความหลากหลายใหก้บัผลติภณัฑท์างการเกษตรของไทยให้

มีมูลค่าเพิ่มสูงขื้น 

- โครงการ Innovative Packaging for SMEs กำาหนดเป้าหมาย           

ผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,500 รายในปี 2558 - 2559

- โครงการศนูยป์รกึษาการประหยดัพลงังาน ซึง่ไดจ้ดัตัง้มาเปน็ปทีี ่7 โดย

มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 บริษัท พร้อมจัดอบรมสัมมนาการประหยัด

พลังงาน การให้คำาปรึกษาเชิงลึกด้านพลังงาน เป็นต้น

2. Connectivity and Collaboration ด้านการพัฒนาเครือข่าย และ

ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศระดับภูมิภาค และระดับโลก

3. Good Governance & Corporate Social Responsibility ด้านการ

ลดความเหลื่อมล้ำา เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบในการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน
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ง�นมหกรรมรวมพล

“เมกเกอร์”
นักสร้�งสรรค์นวัตกรรม

ครั้งแรกในไทย

สวทช. รว่มกบั เชฟรอน เตรยีมจดั Bangkok Mini Maker Faire งานแสดงผลงานหรอืสิง่ประดษิฐ ์
ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคมไทย เชิญชวน  
ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารวมแสดงในงาน

“เมกเกอร”์ (maker) เปน็คำาทีเ่ราไดย้นิกนับอ่ยครัง้ตามสือ่ตา่งๆ ในปจัจบุนั อยา่งไรกด็ ีความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วในประเทศไทยยงัจำากดัอยูแ่ตเ่ฉพาะ

ในกลุ่มผู้สนใจเท่านั้น ทั้งๆ ที่ในหลายประเทศ “เมกเกอร์” และ “ขบวนการเมกเกอร์” (Maker Movement) ได้รับความสนใจและการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะคาดหมายกนัวา่เมกเกอรจ์ะเปน็หนึง่ในกลไกสำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคตทีก่ำาลงักา้วเขา้สูย่คุเศรษฐกจิดจิทิลั และสงัคมแหง่นวตักรรม 

ทำ�คว�มรู้จักกับ “เมกเกอร์”

วัฒนธรรมเมกเกอร์ (Maker Culture) มีรากฐานมาจากวัฒนธรรม DIY 

(Do It Yourself) ที่ผู้คนชอบประดิษฐ์หรือซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ ด้วยตัวเอง ซึ่ง

มีมานานแล้ว ต่อมาเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ

การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ทำาได้ง่ายขึ้น อาทิ โปรแกรมโอเพนซอร์ส ที่ใครๆ ก็

สามารถใชไ้ดฟ้ร ีกลอ้งโดรน หรอืเครือ่งพมิพส์ามมติทิีม่รีาคาถกูลง จงึเกดิการนำา

เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อสร้างสรรค์หรือประกอบกับสิ่งประดิษฐ์กันอย่างแพร่

หลาย ทำาใหร้ปูแบบของงานประดษิฐม์คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ ประกอบกบัในโลก

ของสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทำาให้ผู้ที่มีความสนใจในการประดิษฐ์สามารถค้นหา

และรวมตวักนัไดง้า่ยขึน้ เกดิการทำากจิกรรมรว่มกนัและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กัน ซึ่งช่วยผลักดันให้ขบวนการเมกเกอร์เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
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คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สำาหรับในส่วนของ 

สวทช. ให้ความสำาคัญกับการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ถ่ายทอด

ไปสู่การใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนากำาลังคนเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานนี้ ในส่วนของ

เมกเกอร์คือ จะเป็นผู้ที่ชอบสร้างสรรค์หรือดัดแปลงสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน

ให้ได้ดังใจ เมกเกอร์ไม่ได้จำากัดอยู่แค่วิศวกรหรือผู้ที่มีความรู้ในเทคโนโลยีชั้นสูง

เท่านั้น งานประดิษฐ์ในขบวนการเมกเกอร์จึงมีหลากหลายตั้งแต่งานไฮเทค เช่น 

เครื่องพิมพ์สามมิติ กล้องโดรน ไปจนถึงงานที่ใช้พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

โลหะ รวมถึงผ้า กระดาษ เซรามิกส์ ไม้ หรือแม้แต่อาหาร มาสร้างสรรค์ผลงาน 

ต่างก็รวมอยู่ด้วยทั้งสิ้น ขอเพียงแค่ให้มีความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์

ที่ต่างจากคนอื่น”

การเป็นเมกเกอร์ไม่ใช่เพียงแค่งานอดิเรก ผลงานของเมกเกอร์สามารถ

ต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำา เพราะสามารถสร้างสรรค์

ผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัลกูคา้แตล่ะคน ซึง่การผลติสนิคา้แบบอตุสาหกรรมเปน็

จำานวนมากแบบเดมิๆ ทำาไมไ่ด ้โดยรายงานเกีย่วกบัผลทีข่บวนการเมกเกอรม์ตีอ่

เศรษฐกิจ ซึ่งจัดทำาโดยบริษัท Maker Media ร่วมกับ Deloitte ระบุว่าในปี ค.ศ. 

2013 มีสินค้าจากเมกเกอร์ที่ซื้อขายกันในร้านค้ามากกว่า 1 ล้านแห่ง รวมมูลค่า

สูงถึง 1.35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

วัฒนธรรมเมกเกอร์เป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังเพราะ

เปน็ตวัจดุประกายใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ  อนัเปน็พืน้ฐานของการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจในอนาคตที่กำาลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่ต้องการผู้ที่มีความ

สามารถในการสรา้งผลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มโยงกบัเทคโนโลยตีา่งๆ ดว้ยเหตนุีว้ฒันธรรม 

เมกเกอร์ที่แข็งแรงจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื  

คุณกุลประภา กล่าวต่อไปว่า “จุดเด่นของวัฒนธรรมเมกเกอร์ประการ

หนึ่งคือเรื่องของการแบ่งปันความรู้และการร่วมมือกัน เมกเกอร์จะมีความสุขที่

ได้พบเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือกัน ไปจนถึงการสอนผู้ที่สนใจ

อยากเป็นเมกเกอร์ เมกเกอร์แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่           

แตกตา่งกนัไป การแบง่ปนัความรูท้ำาใหเ้มกเกอรส์ามารถพฒันาผลงานไดร้วดเรว็

ยิง่ขึน้ ตลอดจนทำาใหเ้กดิการทำางานรว่มกนัเพือ่สรา้งผลงานชิน้ใหมห่รอืปรบัปรงุ

ผลงานอกีดว้ย การเกดิขึน้ของ “เมกเกอรส์เปซ” (Maker Space) หรอืพืน้ทีท่ำางาน

ร่วมกันของเมกเกอร์ ตลอดจนการจัดงานต่างๆ เพื่อให้เมกเกอร์ได้มาพบปะกัน 

อาทิ งานเมกเกอร์ แฟร์ (Maker Faire) ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการ

แบ่งปันนี้ ส่งผลให้สังคมของเมกเกอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว” 

คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้ง Maker Zoo เมกเกอร์สเปซชื่อ

ดัง อธิบายถึงนิยามของเมกเกอร์สเปซว่า “ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ใช้

ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องมือสำาหรับทำาวงจร
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อิเล็กทรอนิกส์ จะมีราคาถูกลง แต่ก็ยังมีราคาสูงเกินกว่าที่เมกเกอร์ทุกคนจะมี

ไว้ครอบครอง เมกเกอร์สเปซจึงเกิดขึ้นเพื่อให้บริการอุปกรณ์และสถานที่สำาหรับ

เมกเกอร์และผู้สนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำาแนะนำา

ในการใชเ้ครือ่งมอืไปจนถงึการพฒันาผลงาน โดยในประเทศไทยมเีมกเกอรส์เปซ 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด” 

“อย่างไรก็ดีหัวใจของเมกเกอร์สเปซไม่ใช่ความพร้อมของเครื่องมือและ

อปุกรณ ์แตค่อื ‘การเปน็พืน้ที ่ในการทำางานและเรยีนรูร้ว่มกนั’ โดยเมกเกอรส์เปซ

จะเป็นสถานที่รวมตัวของคนที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญที่หลากหลาย รวมถึง    

ผูท้ีเ่ริม่ตน้ทีย่งัใชเ้ครือ่งมอืไมเ่ปน็ ใหไ้ดม้าแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณเ์พือ่

พฒันางานของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ และสามารถนำาไปสูก่ารทำางานรว่มกนัเพือ่พฒันา

ผลงานขึ้นเป็นธุรกิจผ่านการระดมทุนจากมวลชน (crowdfunding) ได้อีกด้วย”

คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Fab Cafe ร้านกาแฟและ   

เมกเกอร์สเปซด้านการออกแบบ กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบัน เมกเกอร์สเปซและ

กลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิกิจกรรมให้

ความรู้และเวิร์กชอป ทั้งแก่เมกเกอร์และกลุ่มผู้เริ่มต้นรวมถึงเด็กและเยาวชน          

เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมเมกเกอร์เติบโตอย่างแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

มากขึ้น โดยชุมชนเมกเกอร์ได้ร่วมมือกับเชฟรอน และ สวทช. จัดงาน Bangkok 

Mini Maker Faire ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปลายเดือนกันยายนนี้”

“เมกเกอร์ แฟร์” หรืองานแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ ถือกำาเนิด

ขึ้นที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะขยายออกไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในเดือน

กมุภาพนัธ ์2557 ประธานาธบิด ีบารกั โอบามา ถงึกบัใหจ้ดังาน เมกเกอรแ์ฟร์

ในทำาเนียบขาวเป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญของเมกเกอร์ที่มี

ต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้เป็นอย่างดี จึงน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท 

เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด พร้อมด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน Bangkok Mini 

Maker Faire ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายนนี้ 

ณ ลานหน้าฮาร์ดร็อค สยามสแควร์ ซอย 11 โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมงาน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ดร.ฉตัรชยั ธนาฤด ีผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทั เชฟรอน

ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด เปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน 

Bangkok Mini Maker Faire ว่า “เชฟรอนเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมเมกเกอร์เป็น

รากฐานสำาคญัในการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ผลงานของเมกเกอรม์ากมาย

สามารถพฒันาเปน็ธรุกจิทีป่ระสบความสำาเรจ็ เมกเกอรจ์งึเปน็ปจัจยัสำาคญัใน

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมไทยในอนาคต ทีก่ำาลงักา้วเขา้สูย่คุเศรษฐกจิ

ดิจิทัล และสังคมแห่งนวัตกรรม” 

“ในงาน เราจะได้เห็นผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของเมกเกอร์

กลุ่มต่างๆ ที่มาจากทั่วประเทศ รวมถึงจะมีงานจากต่างประเทศมาจัดแสดง

ด้วย นอกจากนั้น ทางเชฟรอนประเทศไทยและสวทช. ยังจะร่วมกันประกาศ

ผลการประกวดการออกแบบการพมิพ ์3 มติ ิ(3D printing) จากโครงการ Enjoy 

Science : Let’s Print the World ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้

กบันกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ซึง่ไดร้บัความสนใจมคีนสง่ผลงาน

เขา้ประกวดถงึ 149 ผลงานดว้ยกนั ในวนันัน้เราจะไดท้ราบวา่ใครจะเปน็ผูช้นะ 

และได้รางวัลไปร่วมงาน Maker Faire Berlin ที่ประเทศเยอรมนี”

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและติดตามความคืบหน้าของงาน 

Bangkok Mini Maker Faire ได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokmakerfaire.com
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• สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) เปิดหลักสูตรการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไอที ประจำาเดือนกันยายน
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

XLS028

ITM032

ITM062

NWA082

PHP022

ITM038

NWA074

PPT002

CTR002

DMT004

JAV039

NWA089

XLS016

DBM025

DOC004

MDB008

ITM036

ASP018

PHP002

DBM033

MDB009

14 ก.ย. 58

14 ก.ย. 58

14-17 ก.ย. 58

14-17 ก.ย. 58

14-18 ก.ย. 58

16-17 ก.ย. 58

21-22 ก.ย. 58

21-23 ก.ย. 58

21-25 ก.ย. 58

21-25 ก.ย. 58

21-25 ก.ย. 58

21-25 ก.ย. 58

21-25 ก.ย. 58

23-25 ก.ย. 58

24-25 ก.ย. 58

28-29 ก.ย. 58

28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58

28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58

28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58

28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58

30 ก.ย. - 2 ต.ค. 58

Fundamentals Microsoft Excel 2010/2007

IT Risk Management

การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ 

(Software Testing) 

Network Administration and Monitoring Tools

PHP for Web Application Development

Systems Requirements Study (Workshop 

Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำามา

พัฒนาระบบงาน

Fundamentals Wireless LAN Security

Technique of Professional Presentation with 

Microsoft PowerPoint 2010/2007: เทคนิค

การนำาเสนอแบบมืออาชีพ (ระดับพื้นฐานถึง

ระดับกลาง)

Report and Query with Crystal Report 

Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จาก

ฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงาน

สำาหรับ Application โปรแกรมเมอร์

.NET, C# และ ASP.NET Security development

Jasper Report and Java Programming

Windows Server 2012 Administration

Advanced Microsoft Excel 2010/2007 Macro 

and VBA Programming

Relational Database Management System 

(RDBMS) 

Word Advanced Documents and Techniques  

(รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 

Fundamentals Microsoft Access 2010/2007

ITIL Foundation 3.0 - 2011

Developing ASP.NET Web Application Using 

Visual Basic 2012/2013 and Visual Studio 

2012/2013 Level 3: ASP.NET Advanced

Advanced PHP for Web Service

SQL Server 2012 Data Warehouse Implementation

Intermediate Microsoft Access 2010/2007

4,000

4,000

16,500

20,500

17,500
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• NECTEC-ACE2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและ       

นิทรรศการเนคเทค ประจำาปี 2558 หรือ NECTEC Annual Conferences and Exhibition (NECTEC ACE 2015) ภายใต้แนวคิด    

เนคเทค : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ NECTEC : A Driving Force to an Innovation Economy วันที่ 16 กันยายน   

พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ ภายในงานประกอบด้วยการประชุมทางวิชาการ นิทรรศการ มากมาย

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nectec.or.th/ace2015/index.html
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ภ�รกิจก�รก่อตั้งโรงง�นต้นแบบ
ผลิตย�ชีววัตถุแห่งแรกของประเทศไทย

ดร.พนิต กิจสุบรรณ
ผู้อำานวยการฝ่ายเทคนิค โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ (BIOTEC)

ข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุการนำาเข้ายา       

ชีววัตถุ หรือ Biologics ในปี 2555 ของประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท 

ซึ่งถือเป็นงบประมาณที่สูงทีเดียว หากเราสามารถผลิตยาชีววัตถุภายในประเทศ

ไดเ้อง กจ็ะชว่ยลดตน้ทนุการนำาเขา้ ประหยดัเงนิตราไดม้าก จงึเปน็ทีม่าของการ

จดัตัง้โรงงานตน้แบบผลติยาชวีวตัถแุหง่ชาต ิหรอื National Biopharmaceutical 

Facility (NBF) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใหป้ระเทศไทยมศีกัยภาพในการผลติยา

และวัคซีนใช้เอง รวมถึงการพัฒนาวัคซีนสัตว์ด้วย 

และผูท้ีม่บีทบาทอยา่งมากกบัการรเิริม่กอ่ตัง้โรงงานแหง่นีก้ค็อืดอกเตอร์

หนุ่มไฟแรงจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

สวทช.... ดร.พนิต กิจสุบรรณ ผู้อำานวยการฝ่ายเทคนิค โรงงานต้นแบบผลิตยา

กันยายน 2558 ฉบับที่ 6

ชีววัตถุแห่งชาติ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ

สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับ ดร.พินิต กันค่ะ กับ

ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบโครงการระดับพันล้าน เพื่อยุทธศาสตร์การผลิตยาและ

วัคซีนของชาติ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งปัจจุบันได้รับ                 

ใบอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตยาจากทางสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หรือ อย. เรียบร้อยแล้ว 

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ เปิดให้บริการแก่องค์กร หน่วย

งานและผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศโดยแบ่งการให้บริการเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

การบรกิารดา้นการวจิยัและพฒันา การบรกิารผลติยาชวีวตัถ ุและการบรกิารฝกึ

อบรมและให้คำาปรึกษาแนะนำา 
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ถาม : ดร.พนติ ศกึษามาทางดา้นไหน และเขา้มาทำางานใน สวทช.  

       ปีไหน?

ตอบ : ผมเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯ โดยทุนที่ได้รับจาก

ต้นสังกัดที่ต้องกลับมาทำางานคือไบโอเทคครับ ได้ทุนไปศึกษาต่อในสาขา

วิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Bioprocess Engineering ที่ประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นเวลา 10 ปี เริ่ม

กลับมาใช้ทุนที่ไบโอเทคตั้งแต่ปี 2549 ที่หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

วิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ หรือ Biochemical Engineering and 

Pilot Plant Research and Development Laboratory (BEC) ซึ่งทำาวิจัย

เกี่ยวข้องกับ Fermentation Technology และ Bioprocess Technology 

โดยรวม กิจกรรมที่ทำาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เอกชน ซึ่งต้องทำางานร่วมกับเอกชนค่อนข้างมาก

ถาม : แล้วได้เข้ามาทำาในส่วนของโรงงานต้นแบบผลิต              

        ยาชีววัตถุแห่งชาติตั้งแต่เมื่อไหร่ และโรงงานนี้มี

        ความสำาคัญอย่างไร?

ตอบ : ตัง้แตป่ ี2551 ผมไดเ้ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของโครงการโรงงานตน้แบบผลติ

ยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ National Biopharmaceutical Facility (NBF) ที่ตั้งอยู่ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ซึ่งตอนนี้ผม

รับตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการฝ่ายเทคนิคของโรงงาน โรงงานนี้เป็นโครงสร้างพื้น

ฐานระดับชาติ  เป็นความร่วมมือระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผมมีหน้าที่ช่วยนักวิจัยไทยต่อยอดงานวิจัยเพื่อผลิต

ยาชวีวตัถแุละวคัซนี เพือ่นำาไปใชใ้นการทดลองในมนษุยแ์ละเพือ่เชือ่มตอ่งานวจิยั

ในระดับห้องปฏิบัติการไปใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม 

ผมเขา้มาเปน็กลุม่แรกๆ เรยีกไดว้า่เปน็รุน่บกุเบกิของโครงการเลย เขา้มา

ชว่ยตัง้แตเ่รือ่งการออกแบบตกึ วางแผนโครงการ จดัซือ้ครภุณัฑ ์บรหิารโปรเจก็ต์

ต่างๆ ที่เข้ามาในโรงงาน ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพราะ NBF เป็นโครงการที่

มีมูลค่าสูง จนถึงบัดนี้ใช้งบลงทุนไปประมาณ 1,000 ล้านบาท ก็ต้องมีความรับ

ผิดชอบค่อนข้างสูง และกิจกรรมทุกอย่างที่ทำาก็เริ่มจากศูนย์จริงๆ เพราะการ

ผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนในประเทศไทยเราไม่ได้ขาดแค่โครงสร้างพื้นฐาน แต่

เราขาดทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านนี้

จริงในโรงงานและในระดับอุตสาหกรรม ทำาให้การบริหารจัดการก็ต้องดูแลทั้ง

ด้านการสร้าง Hardware และ Software ไปในเวลาเดียวกัน ต้องสร้างโครงสร้าง             

พืน้ฐาน แตใ่นขณะเดยีวกนักต็อ้งสรา้งบคุลากรขึน้มาเพือ่ทีจ่ะปฏบิตังิานในโรงงาน

นี้เอง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากใน

และต่างประเทศ และจนปัจจุบันเราได้สร้างบุคลากรที่จะเป็นรุ่นบุกเบิกสำาหรับ

อุตสาหกรรมชีววัตถุและวัคซีนต่อไปจำานวนกว่า 70 คน พวกเขาจะเป็นต้นกล้า

ที่จะเติบโตเพื่อสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้กับประเทศไทยต่อไป

ถาม : ดร. พนิต มีแนวคิดในการทำางานอย่างไร?

ตอบ : ผมเป็นคนที่บริหารงานโดยไม่ทำา Micro Management นะ คือไม่ลง

ไปก้าวก่ายหน้าที่การงานในส่วนของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายแล้ว เพราะใน

สายบังคับบัญชาระดับต่ำากว่าผม ก็ยังมีผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งเป็นผู้อำานวยการ

และผู้จัดการของแต่ละฝ่ายและแผนกซึ่งมีหน้าที่ดูแลผลงานของเขา ผมในฐานะ

ของผูบ้รหิารมหีนา้ทีแ่คว่างกรอบการทำางาน ใหเ้ปา้หมายทีช่ดัเจน และใหโ้อกาส

บุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับกลางได้แสดงศักยภาพของเขาได้ ในขณะเดียวกัน

เราก็ต้องให้เครื่องมือในการทำางาน มีการบริหารจัดการและจัดหาบุคลากรที่มี
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“คน” สำ�คัญที่สุด 

คนถือเป็นทรัพย์สิน

ที่มีมูลค่�ที่สุดของ

องค์กร ถ้�บริห�ร

จัดก�รคนได้ 

จะส�ม�รถบริห�ร

จัดก�รง�นได้

ความจำาเป็นเพื่อสนับสนุนให้เขาทำางานให้เต็มที่ ส่งบุคลากรไปเทรนทั้งในและ

ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเราก็มีสถานที่ฝึกอบรมที่เราจัดตั้งขึ้นมาร่วมกับเยอรมนี 

และกำาลังจะเพิ่มขึ้นที่สิงคโปร์ และมีความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลาย

ประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้ พูดง่ายๆ ก็คือว่า แนวคิดในการบริหารของผมคือ 

“คน” สำาคญัทีส่ดุ คนถอืเปน็ทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่ทีส่ดุขององคก์ร ถา้บรหิารจดัการ

คนได้ จะสามารถบริหารจัดการงานได้ 

ผมเป็นคนทำางานมุ่งเป้า มีการวางแผนการทำางานระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาวเสมอ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยในเมืองไทยคือเรา

มกัจะถกูลอ่ดว้ยเปา้ระยะสัน้ คอื KPI หรอืงานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบั

บญัชา แตใ่นความเปน็จรงิเรากต็อ้งมคีวามชดัเจนในเสน้ทางอาชพีของเราเองใน

ระยะกลางและระยะยาว คอืสำาหรบัผมเอง ผมจะมเีปา้หมายของตวัเองชดัเจนวา่

ในเวลา 5 - 10 ปี ผมอยากเป็นอะไร อยากโตขนาดไหน อยากมีความสามารถ

ด้านใดบ้าง และวางแผนพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองให้ไปยังจุดนั้นให้ได้

ถาม : ผลงานที่ประทับใจคืออะไร?

ตอบ : ผลงานที่ประทับใจก็คงจะเป็นตัวโรงงานนี่แหละครับ เพราะเริ่มต้นจาก

ศูนย์จริงๆ เริ่มต้นจากมันเป็นที่ดินเปล่าๆ หนึ่งแปลง ในวันที่มาครั้งแรก ถนน

บางขนุเทยีนชายทะเลทางเขา้ มจธ. วทิยาเขตบางขนุเทยีนนี ้ตอนนัน้ยงัเปน็ถนน

ไปกลับสองเลน พอสี่โมงเย็นทุกคนต้องโดนไล่กลับบ้านเพราะน้ำาทะเลจะขึ้นและ

น้ำาจะท่วมถนน ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ไม่มีอะไรจนมีหลายอย่าง มีรถเมล์เข้า มีถนน

หกเลน จากที่ดินผืนเปล่ากลายเป็นโรงงานยาที่ออกแบบมาตรงตามมาตรฐาน

ระดบัโลก กลายเปน็สถานทีท่ีม่แีตค่นอยากมาเยีย่มชม สรา้งศกัยภาพใหป้ระเทศ

ชาติ สามารถสร้างบุคลากรที่จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ สามารถทำาให้นักวิจัย

ในประเทศไทยเห็นช่องทางว่างานวิจัยของเขาจะไม่ขึ้นหิ้ง เห็นลู่ทางว่าเราจะ

สามารถต่อยอดงานวิจัยของเขาไปทำาการทดลองในมนุษย์ได้ และจะถ่ายทอด

เทคโนโลยีไปให้บริษัทยาและนำาผลงานไปผลิตเพื่อจำาหน่ายต่อได้ สำาหรับผม 

สิ่งที่ผมสร้างไม่ใช่แค่ตึกหรือโรงงาน แต่เป็นกุญแจดอกสำาคัญที่จะช่วยแก้ปัญหา

เรื่องความสามารถในการต่อยอดงานวิจัยของนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพใน

ประเทศไทยได้

ถาม : มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำางาน?

ตอบ : แรงบนัดาลใจในการทำางานหลกัเลยคอืครอบครวัครบั ผมมภีรรยาทีก่ำาลงั

มกีารงานกา้วหนา้ แตเ่ลอืกทีจ่ะลาออกมาเพือ่มาดแูลลกูสาวทีบ่า้น และครอบครวั

รวมจนถึงคุณพ่อคุณแม่ผมก็สนับสนุนผมมากๆ ทั้งในเรื่องของการทำางาน เวลา

ทำางาน ซึ่งทำาให้ผมสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ทำาให้เรามีความก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงาน ในขณะเดียวกันก็ไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของครอบครัว 

แรงบนัดาลใจทา่นอืน่ๆ ในชวีติการทำางานยอ่มตอ้งม ีผมมไีอดอลหลาย

คน เช่น อาจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. และอดีต ผอ.ไบโอเทค และ

ผอ.สวทช. เนื่องจากอาจารย์ทำางานตลอดเวลา ไม่เคยเห็นอาจารย์ไม่ทำางานเลย 

อีกท่านหนึ่งคือ ท่านอาจารย์มรกต ตันติเจริญ เพราะอาจารย์ทำาทุกอย่างโดย

คิดถึงผู้อื่นก่อนเสมอ และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตา รวมถึงผู้บังคับ

บญัชาของผมเองคอื รศ.ดร.โสฬส สวุรรณยนื รองอธกิารบด ีมจธ. ทา่นเปน็ผูว้าง

รากฐานดา้นนโยบายการบรหิารโรงงาน และใหแ้นวทางการทำางานทีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อการทำางานของ NBF ตลอดมาครับ



กันยายน 2558 ฉบับที่ 6

24 nstda •   กันยายน 2558

สิ่งที่ผมสร้�งไม่ใช่แค่ตึกหรือโรงง�น

แต่เป็นกุญแจดอกสำ�คัญที่จะช่วยแก้ปัญห�

เรื่องคว�มส�ม�รถในก�รต่อยอดง�นวิจัยของ

นักวิจัยด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พในประเทศไทยได้

ถาม : การทำางานประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง

ตอบ : โรงงานนีถ้กูตัง้ขึน้มาในชว่งทีป่ระเทศไทยยงัไมม่อีะไรเลย เราไมม่โีครงสรา้งพืน้ฐาน ไมม่เีทคโนโลยี

และบคุลากร ทำาใหต้อ้งเซต็ทกุอยา่งขึน้มาใหมเ่องหมด ซึง่ความยากลำาบากคอืเราเองกไ็มไ่ดม้ปีระสบการณ์

มาก เอาจรงิๆ คอืหลงัจากจบปรญิญาเอก ผมกม็าทำางานทีไ่บโอเทคเลย เพราะฉะนัน้ผมไมไ่ดม้ปีระสบการณ์

ในอุตสาหกรรมมาก่อน แต่ผมก็ได้รับโอกาส ทางไบโอเทคอนุญาตให้ผมกลับไปปฏิบัติงานในโรงงานยาที่

เยอรมนีได้ 1 ปีโดยได้รับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายจากทาง มจธ. ซึ่งผมก็นำาประสบการณ์ที่มีกลับมา

ประยุกต์ใช้ที่นี่ ส่วนข้อจำากัดอื่นๆ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็เป็นข้อจำากัดด้านกฎหมายค่อนข้างมาก ซึ่ง

หลายอย่างไม่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายยา กฎหมายการขึ้นทะเบียนยา รวมไปถึงกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในปัจจุบันปัญหาหลักๆ ที่เจอเมื่อสร้างโรงงานเสร็จแล้วก็คือ ทำายังไงให้

เราสามารถรักษาบุคลากรให้ทำางานกับเราได้ ในเมื่อเอกชนยินดีที่จะให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า 

อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่สำาคัญคือ เรามีปัญหาเชิงโครงสร้าง การมีโครงสร้างระดับใหญ่มากที่ต้อง

ดำาเนินการแบบกึ่งเอกชนแต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบแบบภาครัฐ ซึ่งย่อมมีปัญหา ทำาให้เราต้องใช้ทักษะการ

ทำางานที่หลากหลายมาก 

แต่ในปัญหาก็มีความภาคภูมิใจนะครับ คือเมื่อ 24 มีนาคม 2557 เราได้มีการเปิดโรงงานอย่างเป็น

ทางการ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมา

เปิดโรงงานด้วยพระองค์เอง เป็นความประทับใจของบุคลากรทุกคนในโรงงาน และเป็นกำาลังใจให้กับพวก

เราในการทำางานสบืตอ่มา และตัง้แตป่นีีเ้ปน็ตน้ไปเรากจ็ะเริม่ดำาเนนิกจิกรรมรบัจา้งผลติยาภายใตม้าตรฐาน 

Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งทำาให้ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยสามารถนำาไปใช้ในมนุษย์ได้

ตรงตามกฎหมายยาทุกประการ


