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สวทช. หนุนชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ จัดงาน RFID & IOT 2015

บริษัทซอฟต์แวร์ไทยเจ๋ง! ครองตำาแหน่งแชมป์ 

CMMI ในอาเซียน

สามารถ จับมือ สวทช. ดัน 10 ผลงานเด่น

“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” โชว์นักลงทุน

ก.วิทย์ฯ แถลงผลสำาเร็จความร่วมมือไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี”

สวทช. จับมือ เชฟรอนเปิดตัว Bangkok Mini Maker Faire 

ครั้งแรกของไทย

นายกฯ เปิดตลาดคลองผดุงฯ ดึงสุดยอด 

SMEs ของดีทั่วไทย พร้อมนวัตกรรม

และเทคโนโลยีรวมไว้ในงานเดียว
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ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมวิทย์สำาหรับเด็กและเยาวชน

ฤทัย จงสฤษดิ์ 

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม Insight

ข่าว News

มิติใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์
พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม
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17 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี - 

สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) สนบัสนนุและชว่ย

เหลือชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ จัดงาน “RFID & IOT 2015” งานแสดง

นวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยงานนี้ชมรม อาร์ เอฟ 

ไอ ดี ไทยแลนด์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งปีนี้ชมรมฯ ได้ผนึกกำาลังร่วมกับกลุ่ม 

IOT Thailand Consortium จดังานเสวนาบรรยายเทคโนโลย ีRFID และ IOT ลา่สดุ 

และทิศทางตลาดในไทยและต่างประเทศ พร้อมจัดแสดงโซลูชั่นความก้าวหน้า

ของ RFID และเทคโนโลยี IOT ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ กว่า 30 บริษัท หวังให้เป็น

เทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไปนำาไปปรับใช้

ในธุรกิจและชีวิตประจำาวัน

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. ได้ให้การสนับสนุนและช่วย

เหลือชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ ผ่านทางโครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP:ไอแทป) มากว่า 5 ปี โดยได้มีการทำาวิจัย

ร่วมกับผู้ประกอบการในชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์เพื่อนำาเทคโนโลยีอาร์

เอฟไอดมีาใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรมตา่งๆ อยูห่ลายโครงการ รวมทัง้สนบัสนนุ

การจัดงาน RFID & IOT 2015 ขึ้นในปีนี้ โดยงาน RFID & IOT 2015 เป็นงานแสดง

นวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่ 4 

โดยชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ ร่วมกับกลุ่ม IOT Thailand Consortium 

จัดขึ้น เพื่อเป็นงานแสดงโซลูชั่นทางด้าน RFID และ IOT กว่า 30 บูธ ประกอบ

ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) รวมถึงการแสดง
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งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ผลงานการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีRFID ประเภทตา่งๆ ในภาคการผลติและบรกิาร 

และการนำาไปต่อยอดร่วมใช้งานร่วมกับโซลูชั่นต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตู้ขายสินค้า

อัตโนมัติ ล็อคเกอร์ ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบบริหารลานจอด ระบบงาน

ลงทะเบียนงานสัมมนา ระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมภาคสนาม เป็นต้น” 

ปจัจบุนัระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ ไดเ้ขา้มามบีทบาทตอ่การทำางานและ

การดำาเนนิชวีติของคนทัว่โลกมากขึน้ การนำาระบบอนิเตอรเ์นต็มาเชือ่มตอ่อปุกรณ์

คอมพวิเตอรแ์ละอเิลก็ทรอนกิสร์วมถงึอปุกรณต์า่งๆ โดยขอ้มลูความสมัพนัธจ์าก

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำามาประมวลผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะถูกแสดงผลหรือ

เปลี่ยนเป็นคำาสั่งเพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำางานตามที่ได้ตั้งคำาสั่ง

ไวโ้ดยอตัโนมตั ิโดยเทคโนโลยนีีถ้กูเรยีกกนัอยา่งแพรห่ลายวา่ Internet of Things 

(IOT) เช่น การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านผ่านเครือข่าย Internet อาทิ 

เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟ ระบบกล้องวงจรปิด (ระบบ Smart Home) การนำา

ขอ้มลูการใชช้วีติประจำาวนัมาวางแผนการพฒันาสขุภาพ (Activity Tracker) หรอื

การใช้ข้อมูลเฉพาะจากอินเทอร์เน็ตมาแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อ

เกดิผลลพัธต์ามเงือ่นไขทีต่ัง้ไว ้สิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้จากแนวคดิทีจ่ะทำาใหอ้ปุกรณท์ีม่ี

อยูใ่นปจัจบุนั มคีวามอจัฉรยิะมากขึน้ ซึง่จะเหน็ไดว้า่เทคโนโลยดีงักลา่ว สามารถ

ตอบโจทยท์างธรุกจิและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งหลากหลาย 

และในปจัจบุนัมหีลายองคก์รหรอืหนว่ยธรุกจิไดเ้ริม่ลงทนุดา้นงานวจิยัและพฒันา

ในเทคโนโลยีด้านนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ หรือสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

สวทช. หนุนชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์

จัดงาน RFID & IOT 2015
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17 ก.ย. 58 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ - บมจ.สามารถ     

จับมือ สวทช. ยก 10 ผลงานเด่น ขึ้นโชว์ความพร้อมทั้งด้านนวัตกรรมสุด

ล้ำา และแนวคิดธุรกิจที่ชัดเจนให้แก่เหล่านักลงทุนจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจได้            

ยลโฉมในงาน “เถา้แกน่อ้ยเทคโนโลยพีบนกัลงทนุ” อกีหนึง่กจิกรรมจากโครงการ 

“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2015” ที่จัดขึ้นเพื่อนำาไปสู่การเจรจาต่อรองเชิงพาณิชย์

ระหว่างนักลงทุนกับเหล่านวัตกรคนไทย โดยหวังให้โครงการฯเป็นส่วนหนึ่งที่             

ชว่ยขบัเคลือ่นประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลัอยา่งยัง่ยนื และเพิม่ขดีความสามารถ

ในเวทีการแข่งขันระดับโลก

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถ

คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า การจัดงาน “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีพบนักลงทุน”     

(Business Matching) ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพบปะเจรจาต่อรอง

ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับเจ้าของผลงาน ซึ่งเจ้าของผลงานจะได้มีโอกาส       

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ นักลงทุนก็มีโอกาสได้พิจารณาผลงานที่มีศักยภาพเพื่อ

นำาไปต่อยอดทางธุรกิจของตน เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยในการเป็น

ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาคมากขึ้น   

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อผลงานไหนมีโอกาสกลายเป็นธุรกิจทำาเงินตัวจริง และกลับ

มาเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ รุ่นต่อไป   

โครงการ Samart Innovation Award ทีก่อ่ตัง้มานานถงึ13 ป ีไดม้สีว่นใน

การสรา้งและผลกัดนัใหเ้กดินกัพฒันาดา้นเทคโนโลยตีวัจรงิแบบไมม่ขีอ้ผกูมดัใดๆ 
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สามารถ จับมือ สวทช. ดัน 10 ผลงานเด่น

“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ขึ้นโชว์นักลงทุน

จากบริษัทฯ โดยผู้ชนะเลิศรางวัล Samart Innovation Award 2015 ในโครงการ 

“เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท และสามอันดับแรก  

ยังได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาต่างประเทศ และ 25 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 

จะได้รับทุน (Business Startup Funds) ทุนละ 20,000 บาท รวมมูลค่าโครงการฯ

กว่า 1,000,000 บาท”

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำานวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

กล่าวว่า “สำาหรับโครงการฯ ปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก มีผู้ส่งผลงานเข้า

ประกวดกวา่ 100 ผลงาน ผา่นการสมัภาษณใ์หเ้ขา้รอบแรกมานำาเสนอผลงานกบั

คณะกรรมการจำานวน 45 ผลงาน และคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนได้ 25 ผลงานที่ได้

รบัทนุ และม ี10 ผลงานทีพ่รอ้มเขา้มานำาเสนอผลงานใหก้บันกัลงทนุในวนันี ้โดย

ตลอด 3 ปทีีจ่ดัโครงการฯ มถีงึ 15 ผลงาน ทีก่า้วสูก่ารเปน็นกัธรุกจิตวัจรงิ เกดิการ

จดัตัง้เปน็ธรุกจิเทคโนโลย ีเขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิของประเทศ และมอีกีกวา่ 50 ผล

งานที่กำาลังพัฒนา และเตรียมพร้อมสู่ตลาดและการจัดตั้งธุรกิจในโอกาสต่อไป”

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่ง

เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานแรกของไทยที่ดำาเนินการเสริมสร้างและ

พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าสู่วงการธุรกิจไทยมากว่า 13 ปี ได้เสริมสร้าง  

ผู้ประกอบการใหม่และสามารถจัดตั้งธุรกิจแล้ว 16,000 ราย ทั่วประเทศ ผ่าน
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การให้ความรู้ การจัดทำาแผนธุรกิจ ให้คำาปรึกษา และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง 

รองรับผู้มีฝันอยากเป็นผู้ประกอบการตัวจริง

สำาหรับ 10 ผลงานที่เข้าร่วมนำาเสนอต่อนักลงทุน คัดเลือกจากผลงานที่

พรอ้มทีส่ดุ ทัง้แนวคดิธรุกจิทีช่ดัเจนและพรอ้มตอ่ยอดทางธรุกจิทนัท ีซึง่ลว้นแลว้

แต่อยู่ในกลุ่มที่มีความต้องการในตลาด ได้แก่

• ประเภท Digital Innovative : Internet of Things
1. GetKaset : ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์

2. INHUB : ระบบควบคุมและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

3. LenNam : เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำา

4. Pet Hospital : โปรแกรมการจัดการร้านสัตว์แพทย์

• ประเภท  Digital Innovative : Mobile Application

5. BikeRoutes : แอปพลิเคชันบอกเส้นทางการปั่นจักรยาน

6. ChariGO : แอพลิเคชันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

    จำาหน่ายสินค้าชุมชน

7. EasyHos : ระบบนำาทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาล

8. ideasdee : แพลตฟอร์มสำาหรับแบ่งปันไอเดียต่างๆ

• ประเภท Technology
9. Akne Care Project : เทคโนโลยีนำาส่งสารสำาคัญเพื่อช่วยรักษาสิว

10. Visionnear : อุปกรณ์สวมใส่สำาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
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บริษัทซอฟต์แวร์ไทยเจ๋ง!
ครองตำาแหน่งแชมป์ CMMI ในอาเซียน

16 กันยายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ - สวทช.        

ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

(SIPA) จัดงานมอบโล่แสดงความยินดีแก่ 20 บริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการ

รบัรองมาตรฐานสากล CMMI จาก “โครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหไ้ดม้าตรฐาน 

CMMI” ประจำาปี 2556 และ 2557 ที่ สวทช. (โดยซอฟต์แวร์พาร์คและ iTAP) 

ร่วมกับ SIPA ดำาเนินการขึ้น เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ

ซอฟตแ์วรไ์ทย ทำางานไดอ้ยา่งมรีะบบมาตรฐานและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ พรอ้ม

ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยก้าวสู่การยอมรับใน

ระดับสากล

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำานวยการโครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ เขต

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย (ซอฟตแ์วรพ์ารค์) และฝา่ยพฒันาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (iTAP) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย

สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)    

เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำาคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงร่วมมือกัน

ผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มก่อตั้งโครงการ SPI@

ease ขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

ให้ได้มาตรฐาน CMMI” ในภายหลัง นับจากวันนั้นโครงการฯ ได้มีส่วนผลักดัน

ใหป้ระเทศไทยมบีรษิทัซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถพฒันากระบวนการ พฒันาซอฟตแ์วร์

ตามมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) และผ่านการ

ประเมินในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และช่วย

ให้ผู้ประกอบการก้าวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศได้ทัน เสริมความ
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เขม้แขง็ทางธรุกจิ เนือ่งจากบรษิทัในประเทศคูค่า้หลายแหง่กำาหนดวา่บรษิทัทีจ่ะ

เขา้รว่มประมลู งานพฒันาซอฟตแ์วรไ์ดจ้ะตอ้งมมีาตรฐานการพฒันาซอฟตแ์วรท์ี่

ยอมรบัในระดบัสากล ซึง่หนึง่ในมาตรฐานนัน้คอื CMMI ทัง้นีม้าตรฐาน CMMI ดงั

กลา่วไมเ่พยีงชว่ยใหผู้ป้ระกอบการไทยทำางานไดอ้ยา่งมรีะบบและม ีประสทิธภิาพ

เท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้

ก้าวขึ้นไปสู่การยอมรับในระดับสากลด้วย”

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทย กลา่ววา่ “สำาหรบังานในวนันี ้เปน็การจดังานเพือ่มอบโลแ่สดงความ

ยนิดแีกบ่รษิทัซอฟตแ์วรไ์ทยทีผ่า่นการ รบัรองมาตรฐาน CMMI จำานวน 20 บรษิทั 

ซึง่ทกุรายเปน็บรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหไ้ดม้าตรฐาน CMMI 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 และ 2557 โดยที่ผ่านมาโครงการฯ สามารถผลกัดันใหบ้ริษัท

ซอฟต์แวร์ไทยได้รับการรับรอง CMMI แล้วสูงถึง 70 ราย จากจำานวนบริษัททั้ง

สิ้นในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง 113 ราย สูงเป็นลำาดับที่ 15 ของโลก และ

ครองอันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน ความสำาเร็จของบริษัท

ซอฟต์แวร์ไทยดังกล่าวเป็นผลจากการดำาเนินงานของโครงการฯ ที่มีเป้าหมาย

หลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ยกระดับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ให้มี

คุณภาพด้วยการทำางานที่มีกระบวนการตาม มาตรฐาน CMMI อันเป็นมาตรฐาน

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นกลไกสำาคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ 

ลดความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากร โดยทำางานร่วมกันเป็นทีมและสามารถ

เปลี่ยนถ่ายงานภายในทีมงานได้ง่าย ทำาให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้

ครบถ้วนตรงตามกำาหนดเวลา ภายใต้งบประมาณที่กำาหนด”
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ก.วิทย์ฯ แถลงผลสำาเร็จความร่วมมือไทย-จีน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พร้อมชี้ช่องขยายผล

ความร่วมมือด้านอวกาศ 

นโยบาย วทน. โซลาร์เซลล์ 

ยานยนต์ไฟฟ้า และอาสา

เชื่อมจีนกับอาเซียน

ตุลาคม 2558 ฉบับที่ 7

ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาคณะผู้บริหาร เข้าพบ 

ดร.เฉา เจีย้นหลนิ ผูช้ว่ยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่

สาธารณรฐัประชาชนจนีและคณะ เพือ่หารอืความก้าวหนา้ในโครงการความร่วม

มือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้กรอบการดำาเนิน

งาน Science and Technology Partnership Program (STEP) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้

แลกเปลีย่นความสำาเรจ็ตอ่กนั และพรอ้มจะขยายผลความรว่มมอืเพือ่สรา้งความ

เข้มแข็งด้าน วทน. ของทั้งสองประเทศ พร้อมกันนี้ ดร.พิเชฐ ซึ่งทำางานร่วมกับ

อาเซียนมาเป็นเวลานาน ได้อาสาเป็นตัวแทนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีน

และอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ทั้งสองประเทศได้

ตกลงร่วมมือกันส่งเสริม วทน. กันตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้กรอบ STEP โดยมีคณะ

กรรมการร่วมและคณะทำางานเป็นกลไกในการดำาเนินงาน 4 โครงการ ซึ่งภายใน

ระยะเวลาเพียง 2 ปี ได้สร้างความสำาเร็จอย่างมีนัยสำาคัญ โดยเฉพาะโครงการ

ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยจีนี-อาเซยีน ซึง่มศีนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสำานกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำาเนินการฝ่ายไทย 

ศนูยน์ีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ปน็ศนูยก์ลางในการถา่ยทอดเทคโนโลยรีะหวา่งหนว่ย

งาน สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี

ผลสำาเร็จไปแล้วหลายด้าน เช่น การจัดฝึกอบรมผู้จัดการเทคโนโลยี การเจรจา

ธุรกิจ และนำาผู้ประกอบการไทยไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและเทคโนโลยี 

โดยมีธุรกิจข้าวและเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้

กับไทยเป็นจำานวนมาก พร้อมกันนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ไทย-จีน ในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รวมถึงการนำา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศจีนมาแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์ ใน

ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือที่ 2 เป็นโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติ

การร่วม เพื่อวิจัยและพัฒนาสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งทั้ง

สองประเทศได้เริ่มดำาเนินการเรื่องเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยมี สวทช. 

และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ดำาเนิน

การฝ่ายไทยในการจัดฝึกอบรมวิศวกรด้านระบบการทดสอบการสั่นสะเทือนไป

แล้ว และมีแผนที่จะดำาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับควบคุมรถไฟ

ความเร็วสูงต่อไป 
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ความร่วมมือที่ 3 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มี

สำานกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (สวทน.) 

เป็นผู้ดำาเนินการฝ่ายไทย ซึ่งจีนได้สนับสนุนให้ทุนนักวิจัยไทยได้ไปปฏิบัติงานที่

ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยจีนี-อาเซยีนแลว้ และมแีผนทีจ่ะรว่มมอืดา้นการประกอบ

การธุรกิจใหม่รวมถึงด้านนโยบาย วทน. ร่วมกันต่อไป 

และความร่วมมือสุดท้ายเป็นโครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูดาวเทยีมสำารวจ โดยมสีำานกังานพฒันเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทส 

(จสิดา้) เปน็ผูแ้ทนฝา่ยไทย ในการดำาเนนิการแลกเปลีย่นขอ้มลูภาพถา่ยดาวเทยีม

ระหว่างกันในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติ 

ซึง่ไดม้กีารฝกึจดัอบรมเรือ่งขอ้มลูดาวเทยีมสำารวจเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื และตดิ

ตั้งอุปกรณ์ควบคุมดาวเทียมพร้อมซอฟท์แวร์ที่จิสด้าแล้ว และจะขยายผลความ

ร่วมมือเพื่อดูแลการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“ปีนี้เป็นปีที่ 40 ของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน จึงเป็นโอกาสดีที่

เราได้มาสรุปผลการดำาเนินงานด้วยกัน และยังมีอีกหลายโครงการที่ไทยและจีน

สามารถร่วมมือกันได้ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและคาด

การณ์ภัยพิบัติ การส่งคนไทยมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศของจีน การพัฒนา

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจีนมีความเข้มแข็งเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 

การวิจัยและพัฒนาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ การวิจัย

นโยบายด้าน วทน. นอกจากนี้ จากความเข้มแข็งของการเป็นทำางานร่วมกับ

อาเซียนมาอย่างต่อเนื่องมานานกว่าหลายสิบปี ทำาให้เราพร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อม

ให้กับจีนสู่อาเซียน” ดร.พิเชฐ กล่าว

ตุลาคม 2558 ฉบับที่ 7
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“Thailand Industry Expo 2015

 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” 
ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการยิ่งใหญ่แห่งปี จัดโดยกระทรวง

อตุสาหกรรม “Thailand Industry Expo 2015  มหกรรมซือ้ของไทย ใชข้องด”ี ภายใตแ้นวคดิ อตุสาหกรรม

ไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 27 กันยายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 

1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วม

กบั ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและผูบ้รหิารจากบรษิทัชัน้นำาของประเทศ คาดเงนิสะพดักระตุน้เศรษฐกจิ

ไทย 6 วัน 500 ล้านบาท
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาหน่วยงานในสังกัดร่วมโชว์

สุดยอดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยได้นำากลไก/กิจกรรมด้านเทคโนโลยี นโยบาย

โครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านเทคโนโลยี การเงิน กำาลังคน และทรัพย์สิน

ทางปัญญา มาถ่ายทอดและให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ อาทิ โซน Thailand 

Innovation Showcase ที่นำาเสนอสุดยอดนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทย

ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำา

เทคโนโลยแีละงานวจิยัมาตอ่ยอดพฒันาผลติภณัฑจ์ากภมูปิญัญาและ ทรพัยากร

ทอ้งถิน่เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ จากความรว่มมอืของกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร (วศ.) สำานกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) สำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สนช.) 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

นอกจากนี ้ยงัมสีถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

(วว.) ทีน่ำาแคมเปญกระบวนการสง่เสรมิและสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่ตามแนวทาง 

STIM การนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ วว. วิจัยพัฒนามาถ่ายทอดสู่

ภาคอตุสาหกรรม เพือ่นำาไปผลติในเชงิพาณชิย ์การใหบ้รกิารทีต่อบสนองตอ่ความ

ต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ    

สำาหรับภาพรวมงาน Thailand Industry Expo 2015   สืบเนื่องจากความ

สำาเร็จของการจัดงานในปีที่แล้ว ที่มีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจมากกว่า 200,000 

คน และมเีงนิหมุนเวียนภายในงานจากการจบัจ่ายซือ้ของมากกวา่ 303 ล้านบาท 

ซึง่จดัโดยกระทรวงอตุสาหกรรม ทีมุ่ง่สนบัสนนุ SMEs และ วสิาหกจิชมุชน OTOP 

ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตอบโจทย์การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้

ผู้ผลิตสามารถจัดจำาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไม่คิด

ค่าใช้จ่ายใดๆ กับ กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน OTOP ที่มาร่วมงานจากทั่ว

ประเทศ มากกว่า 1,500 ราย   รวมทั้งยังส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในการเสริม

สร้างความรู้ และพัฒนามาตรฐานในการประกอบการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่

หลากหลาย ซึ่งได้รับการตอบรับการจัดงานเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการชั้นนำา

ของประเทศมากกว่า 50 บริษัท 
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สวทช. จับมือ เชฟรอนเปิดตัว
Bangkok Mini Maker Faire
ครั้งแรกของไทยกับมหกรรมรวมพลนักสร้างสรรค์ระดับประเทศ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและ

ผลติ จำากดั และกลุม่เมกเกอรใ์นประเทศไทย จดังาน Bangkok Mini Maker Faire 

มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของ “เมกเกอร์” หรือผู้ที่ชอบสร้างสรรค์สิ่ง

ต่างๆ ด้วยตนเอง ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริม

วฒันธรรมทำาเองในสงัคมไทย เมือ่วนัที ่26 - 27 กนัยายน 2558 ณ ลานหนา้ฮารด์

ร็อค สยามสแควร์ ซอย 11 โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน

 นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอน

ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด เปิดเผยว่า “งาน Bangkok Mini Maker 

Faire เปน็หนึง่กจิกรรมสำาคญัภายใตโ้ครงการ Enjoy Science : สนกุวทิย ์พลงัคดิ 

เพือ่อนาคต ทีต่อ้งการสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ค้นในสงัคม ทัง้เยาวชน ผูป้กครอง 

และบุคคลทั่วไป เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องใกล้

ตัว และเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกคน เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้น และส่งเสริมให้

เยาวชนและบุคคลทั่วไป เกิดแรงบันดาลใจและความสนใจต่อการศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) เพิ่ม

มากขึ้น โดยเชฟรอนและ สวทช. เล็งเห็นว่าในยุคที่ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมแห่งนวัตกรรม ซึ่งขีดความสามารถของประเทศ

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ หรือแม้แต่การนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจ ซึ่งไม่ควร

จำากัดอยู่แค่ในวงการของนักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น 

กลุ่มเมกเกอร์จึงเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำาคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ดังกล่าวในวงกว้าง”

 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “การเป็นเมกเกอร์ไม่ใช่เพียงแค่งาน

อดิเรก แต่ผลงานของเมกเกอร์สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ เพราะ

สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
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การผลิตสินค้าแบบอุตสาหกรรมเป็นจำานวนมากแบบเดิมๆ ทำาไม่ได้ วัฒนธรรม

ทำาเอง (Maker Culture) เป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังเพราะ

เป็นตัวจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่กำาลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่ต้องการผู้ที่มี

ความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยเหตุนี้

วัฒนธรรมเมกเกอร์ที่แข็งแรงจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน” 

ดร. ชานนท์ ตุลาบดี CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทกราวิเทคไทย และ Home 

of Maker ซึง่เปน็ตวัแทนกลุม่เมกเกอรท์ีเ่ปน็คณะกรรมการจดังาน Bangkok Mini 

Maker Faire กล่าวว่า “ในประเทศไทย ขบวนการเมกเกอร์เติบโตขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ดังจะเห็นได้จากจำานวนของ ‘เมกเกอร์สเปซ’ (Maker Space) หรือพื้นที่

ทำางานร่วมกับของเมกเกอร์ ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้ และเวิร์กชอป ซึ่งมีเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ อย่าง Home of Maker ก็ถือเป็น

หนึ่งในเมกเกอร์สเปซที่เปิดโอกาสให้เมกเกอร์สามารถเข้ามาใช้งาน แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นได้ อย่างไรก็ดีความสนใจในเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและจำากัด

อยูเ่ฉพาะกลุม่เทา่นัน้ จงึนบัเปน็เรือ่งนา่ยนิดทีีเ่ชฟรอน และ สวทช. เลง็เหน็ความ

สำาคัญและให้การสนับสนุนเมกเกอร์ในประเทศไทย ด้วยการจัดงาน Bangkok 

Mini Maker Faire ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปิดพื้นที่ให้เมกเกอร์ได้แสดง

ผลงาน อกีทัง้ยงัเปน็เวทแีลกเปลีย่นความรูแ้ละความคดิเหน็ของผูท้ีส่นใจในดา้น

นี ้ตลอดจนสรา้งแรงบนัดาลใจและจดุประกายความคดิสรา้งสรรคใ์หแ้กผู่เ้ขา้ชม 

ช่วยให้วัฒนธรรมทำาเองเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น” 

คณุไพโรจน ์กลา่วตอ่ไปวา่ “อนัทีจ่รงิคนไทยเปน็เมกเกอรก์นัมานานแลว้ 

และทำาไดด้มีากดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากภมูปิญัญาชาวบา้น และเทคโนโลยชีาวบา้นที่

คนไทยรูจ้กัดดัแปลงและสรา้งสิง่ตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการทำางานและในชวีติประจำาวนั 

ดงันัน้ หากเรามกีารสง่เสรมิใหว้ฒันธรรมทำาเองใหเ้ปน็ทีแ่พรห่ลาย ตลอดจนใหค้น

ไทยมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยตีา่งๆ ทีเ่มกเกอรน์ยิมใชก้นั 

อาท ิเครือ่งพมิพส์ามมติ ิเครือ่งตดัเลเซอร ์ผมเชือ่วา่เรามศีกัยภาพทีจ่ะสรา้งสรรค์

นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้อีกมาก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ซึง่เปน็

เป้าหมายสำาคัญของโครงการ Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

มหกรรม Bangkok Mini Maker Faire จัดแสดงผลงานของเมกเกอร์จาก

ทั่วประเทศ ทั้งยังมีกิจกรรมและเวิร์กชอปให้ผู้เข้าชมได้ลงมือทำาด้วยตัวเอง อาทิ 

การประกอบเครือ่งพมิพส์ามมติจิากชิน้สว่นวสัดเุหลอืใช ้หรอืการแขง่ขนัหุน่ยนต์

เหย่ ไปจนถงึการเสวนาสรา้งแรงบนัดาลใจ โดยมกีลุม่เมกเกอรแ์ละเมกเกอรส์เปซ

จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ Maker Zoo, Home of Maker, PINN Creative 

Space, Fab Cafe, TRIBES, Ne8T, Maker Asia, iNex เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ 

และภูเก็ตเมกเกอร์คลับ เป็นต้น     

นอกจากนั้นทางเชฟรอนและสวทช. ยังร่วมกันประกาศผลการประกวด

การออกแบบจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ จากโครงการ Enjoy Science: 

Let’s Print the World พร้อมจัดแสดงผลงานของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายภายใน

งานอีกด้วย โดยนางสาว ศิริลักษณ์ สังวาลวรวุฒิ ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา

นักเรียนนักศึกษา จากผลงาน “ปะการังเทียม” และนางสาว เสาวคนธ์ ภุม

มาลีชนะในสาขาบุคคลทั่วไป จากผลงาน “ทศกัณฐ์” โดยผู้ชนะทั้งสอง ได้รับ

ชุด 3D Printer & Scanner มูลค่า 100,000 บาท และจะได้ไปร่วมงาน Maker 

Faire Berlin ทีป่ระเทศเยอรมน ีในเดอืนตลุาคม เพือ่เปดิโลกทศันใ์นเรือ่งของการ

สรา้งสรรคน์วตักรรมรปูแบบตา่งๆ จากนกัประดษิฐแ์ละนกัออกแบบระดบัโลกเพือ่

นำาประสบการณท์ีไ่ดเ้รยีนรูก้ลบัมาชว่ยพฒันางานดา้นการพมิพแ์บบสามมติ ิและ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจต่อไปอีกด้วย
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นายกฯ เปิดตลาดคลองผดุงฯ

ดึงสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย
พร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมไว้ในงานเดียว

5 ตลุาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม ขา้งทำาเนยีบรฐับาล กรงุเทพมหานคร พลเอก ประยทุธ ์

จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานในพธิเีปดิงาน “สดุยอด SMEs ของดทีัว่ไทย” จดัโดย ธนาคารพฒันา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (เอสเอม็อแีบงก)์ และงาน “นวตักรรมและเทคโนโลยไีทยเพือ่ 

SMEs” จดัโดย กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มกบัสำานกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและทกุภาคสว่น 

หวังสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีแหล่งจำาหน่ายสร้างรายได้ จากการพัฒนาสินค้า 

ตลอดจนตอบสนองผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการแสวงหาเทคโนโลยี นำาไปพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสการกระจายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก

ฝีมือคนไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 2-25 ตุลาคม 2558
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ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภค

แล้ว ยังเปิดพื้นที่เชื่อมโยงให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการ

พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

ที่สำาคัญเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำามาจัดแสดงเป็นการคิดค้นพัฒนาโดยฝีมือ

คนไทยซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และหน่วยงานเครือข่าย

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวถึงผลงานวิจัย

ที่ สวทช. นำามาแสดงประกอบด้วย Tamis ตลาดหม่อนไหมออนไลน์ what 2 

grow Farm ปลูกพืชตามความต้องการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยเพิ่มมูลค่าให้

ผลผลิต เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์

ที่ได้ถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ให้กับ SMEs ได้แก่

• วัคซีนพืชออมสิน แร่ธาตุอาหารเสริมระดับนาโนที่ออกฤทธิ์เป็นยา

และวัคซีนสำาหรับพืช ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนเทคโนโลยี และถ่ายทอด

เทคโนโลยีจาก iTAP สวทช. และไบโอเทค

• พดัลมไอเยน็และเครือ่งลา้งผกัโอโซน ทางเลอืกใหมข่องความเยน็สบาย
โดยไม่ต้องใช้แอร์ ประหยัดพลังงานและไม่สร้างมลภาวะ iTAP / สวทช. วิจัยและ

พฒันาทำาใหไ้อน้ำาทีไ่ดม้ขีนาดเลก็ลง และลดการอดุตนัของทอ่สง่น้ำาทำาใหผู้ใ้ชง้าน

ไม่เจอปัญหาและประหยัด

• ผลไมส้ดและผลไมแ้ปรรปูตรา SSK ผลไมท้ีผ่า่นการบม่ดว้ยกระบวนการ
สมยัใหมท่ีไ่มท่ำาใหเ้กดิสารพษิตกคา้งในผลไมส้ด เชน่ มะละกอแขกดำา มะละกอ

ฮอลแลนด์ มะละกอดฮาวาย ผลไม้แปรรูป ได้แก่ มะละกออบแห้ง ผลิตภัณฑ์ 

Fruit Ball ที่ผลิตจากน้ำาผลไม้สด 100% iTAP / สวทช. พัฒนาเทคนิคการบ่มให้มี

คุณภาพสม่ำาเสมอ ไม่มีสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผล

ไมแ้ปรรปู รวมทัง้พฒันาระบบการผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยัตามมาตรฐาน ThaiGAP

• ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวผักหวานป่า ผักหวานเป็นผักที่มีคุณประโยชน์

สูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ และมีวิตามินสูง ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจาก 

iTAP / สวทช. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักหวานป่าทอดกรอบปรุงรส พัฒนาสูตร

และกระบวนการผลิต เพื่อให้คงความกรอบคุณภาพสม่ำาเสมอ และดีต่อสุขภาพ

• ถั่วเคลือบปรุงรสตรา “เขาช่อง” ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจาก  

iTAP / สวทช. ในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตถั่วเคลือบปรุงรส พัฒนาสูตร 

ปรบัปรงุวตัถดุบิและกระบวนการผลติเพือ่ใหผ้ลติภณัฑม์คีณุภาพในระดบัพรเีมีย่ม 

• กลว้ยตากและผลติภณัฑก์ลว้ยรตากแปรรปู ประกอบดว้ยกลว้ยตากอบ

น้ำาผึง้ กลว้ยน้ำาวา้อบแหง้ กลว้ยตากพาราโบลาทีผ่า่นการตากแดดในโดมพลงังาน

แสงอาทิตย์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก iTAP / สวทช.

• มะม่วงกวน ตรา “เนรัฐชลา” แบบแผ่นอบแห้งด้วยระบบอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์

• ผกักาดดองตรานกพริาบ ผกักาดดองเปรีย้วเสรมิจลุนิทรยีโ์พรไบโอตกิ 

นวัตกรรมล่าสุดยกระดับเมนูพื้นบ้านสู่ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นการค้นคว้า 

วิจัยและพัฒนาร่วมกับไบโอเทค / สวทช.
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พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม

มิติใหม่ขับเคลื่อน
นวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์

ผลสำาเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย ในการนำาวิทยาศาสตร์มา

ช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และก้าวสู่เวทีนานาชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ได้จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2015 ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนา

พิเศษภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ขับเคลื่อนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์”และ หัวข้อ  

“Innovative Celebrity: พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์ และนวัตกรรม” โดยวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการเปิดมิติใหม่ในการ    

ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ โดยวิทยากร ได้แก่ 

• ศาสตราภิชาน ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท         

  อินโนเวชั่น

• คุณวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่อ

  อุตสาหกรรมขนาดย่อ

• คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

• ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำานวยการ และผู้อำานวยการศูนย์บริหาร

  จัดการเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำากัด

• คุณวิสุทธิ์ รัชตสวรรค์ กรรมการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1985) จำากัด

• คณุภาวธุ พงษว์ทิยภาน ุกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตลาด ดอท คอม จำากดั 
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คุณวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสิน

เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดยอ่ม (บสย.) เปน็หนว่ยงานของรฐัวสิาหกจิภายใตก้ระทรวงการคลงั มหีนา้

ที่หลักในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อม หรือ SMEs ให้สามารถกู้เงินจาก

ธนาคารได้ด้วยการเข้าไปค้ำาประกันสินเชื่อให้  ซึ่งการที่ บสย.ค้ำาประกันสินเชื่อ

ให้ SMEs จะช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูก

กว่าการขอสินเชื่อโดยไม่มีการค้ำาประกัน  

ปัจจุบัน บสย.ร่วมมือกับ สวทช. ทำาโครงการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับ  

ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม และโครงการ Knowledge Sharing 

Program (KSP) 

โครงการค้ำาประกันสินเชื่อสำาหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและ

ศาสตราภชิาน ดร.บญัชา ชณุหสวสัดกิลุ ประธานกรรมการกลุม่บรษิทัอนิ

โนเวชั่น กล่าวว่า ความท้าทายในการทำาธุรกิจในยุคปัจจุบันที่โลกนั้นโลกาภิวัตน์ 

(Globalization) ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้น แต่ต้องทำาให้ธุรกิจนั้น

เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขันมากมายจากคู่แข่งที่เปิดกว้าง การเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community: AEC) และ ASEAN 

+6 นั้น แม้นำามาซึ่งโอกาสทางการตลาดมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันก็นำามาซึ่ง   

คู่แข่งจำานวนมากเช่นกัน การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายใน

องค์กร คือ สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้  

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นให้ความสำาคัญกับการสร้างองค์กรที่มีการวิจัยให้

เกิดเทคโนโลยี ซึ่งการวิจัยที่ต่อเนื่องทำาให้บริษัทสามารถสร้างเทคโนโลยีให้เกิด

ขึน้ได ้การสรา้งเทคโนโลยใีนบางครัง้จำาเปน็ตอ้งรว่มมอืกบัหนว่ยงานราชการและ

มหาวิทยาลัย แต่สิ่งสำาคัญที่สุด คือ ตัวบริษัทเองที่จะต้องสร้างองค์กรให้เกิดมี

การวิจัยขึ้นภายในองค์กร ไม่เช่นกันแม้จะมีความร่วมมืออย่างไรก็จะไม่สามารถ

สร้างให้มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้

“การสรา้งใหเ้กดิองคก์รเทคโนโลย ีการรว่มมอืกบัหนว่ยงานวจิยัทัง้หนว่ย

ราชการ และมหาวิทยาลัย การร่วมมือกับลูกค้า ทั้งหมดเพื่อนำาความรู้เข้ามาสู่

องคก์รเพือ่สรา้งงานวจิยัและพฒันา นอกจากนี ้ความสามารถในการมองเหน็แนว

โน้มตลาดและความต้องการของอุตสาหกรรมยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำาคัญ

ต่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยและพัฒนากับ   

อุตสหากรรม” ศาสตราภิชาน ดร.บัญชา กล่าว

กลุม่บรษิทัอนิโนเวชัน่ เปน็หนึง่ในอตุสาหกรรมการผลติยางและพลาสตกิ 

ให้บริการด้านการผลิต rubber & plastic compound ไปจนถึงรับช่วงการผลิต

ชิ้นส่วนยางประเภทต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

โอริงส์ เป็นต้น 

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นทำางานเชื่อมโยงกับ

มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด บริษัทมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการนำา

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกมาทำาวิจัยในห้องวิจัยของบริษัท ซึ่งตลอดที่

ผ่านมามีผลงานวิจัยออกสู่ภายนอกจำานวนมาก นอกจากนี้บริษัทยังได้ถ่ายทอด

ความรูเ้ชงิวชิาการตา่งๆ ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมและมหาวทิยาลยัตา่งๆ รวมถงึม ี 

การจัด Tech Summer Camp ให้นักศึกษา 30 คนมาฝึกอบรม 2 เดือน

“ผมเริ่มกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเหมือน SMEs ทั่วไป แต่สิ่งที่ผมแตกต่าง

คือ สิ่งแรกที่ผมเริ่มทำาตอนเริ่มทำาธุรกิจ คือ การสร้างห้องวิจัยด้วยเงิน 5 ล้าน

บาท ห้องวิจัยทำาให้เราเติบโต จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเราเลยรับผลิต จาก

ห้องวิจัย เรามาสร้างโรงงาน ปัจจุบันเรามีโรงงานอยู่ 8 โรงงานและมีห้องวิจัย 2 

แหง่ คอื Material Development และ Formulation Design and Development 

ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ระบบค้ำาประกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Technology Guarantee System)

ตอนนีบ้รษิทัของเราเปน็อนัดบั 1 ในตลาดเอเชยีและเปน็อนัดบั 4 ในตลาดโลก แต่

ไม่ใช่สิ่งที่เราพอใจ เราจะสร้างต่อไป ซึ่งแม้ว่าจะเกิดวิกฤต นวัตกรรมก็ยังเติบโต

อยู่ เนื่องจากการวิจัยสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ที่คนอื่นไม่สามารถทำาได้”

สิง่ทีก่ลุม่บรษิทัอนิโนเวชัน่กำาลงัดำาเนนิการตอ่ คอื การสรา้ง Innovation 

Polymer & Engineering Center ซึ่งนอกจากการสร้าง material research แล้ว

ยังสร้าง process engineering research หรือการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีการ

ผลติ เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถผลติสนิคา้ในราคาตน้ทนุทีถ่กูลงมาก นอกจากนี ้บรษิทั

ยังทำาศูนย์วิจัยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เนื่องจากทุกวันนี้

ธุรกิจแข่งกันที่การออกแบบกระบวนการผลิตและออกแบบสินค้า (Engineering 

and Product Design) กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจึงให้ความสำาคัญกับการออกแบบ

กระบวนการผลติและออกแบบสนิคา้ บรษิทักำาลงัสรา้ง Innovation Engineering 

Excellent Center โดยความรว่มมอืกบัสถาบนัไทย-เยอรมนั (Thai-German Insti-

tute) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. และมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เพื่อสร้างให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้าน automation, product 

design และ engineering design แบบครบวงจร เพื่อทำาให้เกิดความสามารถ

ในการทำาธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน 

ศาสตราภิชาน ดร.บัญชา กล่าวว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นใน Innovation         

Engineering Excellent Center ไม่ใช่เพื่อกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเท่านั้น แต่เพื่อ

อตุสาหกรรมและภาคการศกึษา เพราะจะมกีารนำานกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาฝึกอบรมและ

ต่อยอดให้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องทำาร่วมกัน

ระหวา่งภาคเอกชน หนว่ยงานราชการ และมหาวทิยาลยั เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่

ให้อุตสาหกรรม”
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Crowd Funding และกลไกตลาดทนุเพือ่พฒันานวตักรรมสูธ่รุกจิ คอื มติิ

ใหม่ของการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ Crowd Funding เป็นวิธีการ

หนึง่ทีท่ำาใหธ้รุกจิเหลา่นีเ้ขา้ถงึแหลง่ทนุ โดยผา่นการระดมทนุจากคนจำานวนมาก 

แต่ละคนลงทุนด้วยเงินจำานวนน้อย ผ่านตัวกลางบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า 

funding portal โดยในปี 2557 ทั่วโลกมีการระดมทุนด้วยวิธีนี้รวมมูลค่าสูงถึง

ประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

คณุประพนัธ ์ เจรญิประวตั ิผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ กลา่ววา่ 

เงินทุนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการแต่เข้าถึงได้ยาก ซึ่ง Crowd Funding เป็น

รูปแบบการระดมทุนรูปแบบใหม่ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้องการให้ 

Crowd Funding เปน็เครือ่งมอืสำาหรบัผูป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะผูป้ระกอบ

การดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม เปน็เครือ่งมอืการระดมทนุทีม่พีลงัมากแตก่เ็ปน็

เรือ่งทีต่อ้งระวงั ซึง่ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ไดเ้ขา้มาสนบัสนนุใหม้เีครือ่งมอืนี ้

Crowd Funding มี 4 แบบหลักๆ คือ Donation-based คือ รูปแบบ

ของการบริจาคเงิน Rewards-based คือ รูปแบบของการได้ผลตอบแทนการ

ลงทุนมาเป็นสิ่งของ (ตามแต่ตกลง) Equity-based คือ รูปแบบการลงเงินเพื่อ

หวังผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำาไรจากการขายหุ้น และ Lending-based 

คือ รูปแบบการระดมทุนแบบการให้กู้ยืม 

คุณประพันธ์ กล่าวว่า Equity-based Crowd Funding เป็นสิ่งที่ควร

เข้ามาร่วมมือกันทำาให้เกิด ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ได้มีมติเห็นชอบหลักการกำากับดูแล Equity-based Crowd 

Funding แลว้ โดยมหีลกัการสำาคญั อาท ิผูร้ะดมทนุเปน็บรษิทัมหาชนจำากดั หรอื

เป็นบริษัทจำากัด เสนอขายหุ้นผ่าน funding portal ที่ ก.ล.ต ให้ความเห็นชอบ 

และมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่ funding portal พิจารณา โดย funding portal 

เป็นผู้คัดกรองและเผยแพร่ข้อมูลของกิจการที่ต้องการระดมทุนและดูแลเงินค่า

จองซื้อหุ้น ในขณะที่ผู้สนใจลงทุนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ funding portal 

ซึง่จะเขา้ดขูอ้มลูการเสนอขายหุน้ได ้รวมทัง้ตอ้งทำาแบบทดสอบความเขา้ใจเกีย่ว

กบัความเสีย่งใหผ้า่นกอ่นจงึจะลงทนุได ้โดยเปดิใหผู้ล้งทนุรายบคุคลซือ้หุน้ไดไ้ม่

เกิน 50,000 บาทต่อ 1 บริษัท และไม่เกิน 500,000 บาทในรอบ 12 เดือน รวม

ทั้งสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ตลอดระยะเวลา ยกเว้นช่วงระยะเวลาเสนอขาย

เหลือน้อยกว่า 48 ชั่วโมง

“เรามองวา่โมเดลทีน่า่ทำาคอื โมเดลของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้

แหง่ประเทศไทย ทีม่สีมาชกิ 100,000 ราย เขารูจ้กัสมาชกิของเขาด ีถา้เราสามารถ

ทำา Crowd Funding ให้กับสมาชิกของเขาได้ รูปแบบนี้จะประสบความสำาเร็จ 

เราต้องช่วยกัน ผมอยากสร้าง portal site ที่รวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง        

ทั้งผู้ประกอบการ นักลงทุน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เพื่อให้หากันให้เจอ 

นี่คือแผนปีหน้าของเราที่จะทำา ecosystem สำาหรับ SMEs และ startups” 

Crowd Funding และกลไกตลาดทุนเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมสู่ธุรกิจ

นวัตกรรม เป็นโครงการใหม่ที่ทำาขึ้นมาเพื่อให้การค้ำาประกันกับผู้ประกอบ

การด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตัวโครงการมีมูลค่า 2,000 ล้านบาท ค่า

ธรรมเนยีมในการค้ำาประกนั 1.5% และใหก้ารค้ำาประกนัสงูสดุนาน 7 ป ีโครงการ

นี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

โครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) เป็นความร่วมมือ

ระหว่าง บสย.กับ สวทช. ในการสร้าง Thailand Technology Rating System 

(TTRS) ซึ่งจะเป็นโครงการที่ให้มูลค่านักวิจัยและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม TTRS จะเป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือในการหานักลงทุน

ปัจจุบัน บยส. มี 4 โครงการหลัก คือ 

1. โครงการผู้ประกอบการทั่วไป โครงการนี้มีมูลค่ากว่า 80,000 ล้าน

บาท วงเงินสูงสุดที่ บยส. ให้การค้ำาประกันต่อรายสูงถึง 40 ล้านบาท ค่า

ธรรมเนียมในการค้ำาประกัน 1.75% ต่อปีของวงเงินค้ำาประกัน ระยะเวลาใน

การค้ำาประกันสูงสุด 7 ปี

2. โครงการผู้ประกอบการรายใหม่

3. โครงการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน

4. โครงการ Micro Entrepreneur เป็นการค้ำาประกันให้รายเล็กๆ ที่

มีวงเงินค้ำาประกันต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้ง 4 โครงการฟรีค่าธรรมเนียมสำาหรับปีแรก SMEs สามารถติดต่อ

ขอรับบริการการค้ำาประกันสินเชื่อของ บสย.ได้ที่ทุกสาขาของทุกธนาคาร 



ตุลาคม 2558 ฉบับที่ 7

18 nstda •   ตุลาคม 2558

มาตรการใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรม เป็นสิ่งจำาเป็น

สำาหรับการการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ในมิติใหม่ ตัวอย่างเช่น 

มาตรการทางภาษี การสร้างตลาดภาครัฐ การยกระดับ SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มาตรฐานและการทดสอบ และมาตรการ Talent Mobility 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  

กลา่ววา่ การวจิยัและพฒันามคีวามเสีย่ง ปจัจบุนัภาครฐัเขา้ไปรว่มรบัความเสีย่งที่

เกดิจากการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชนผา่นมาตรการทางภาษ ีนอกจากความ

เสี่ยงในการทำาวิจัยและพัฒนาแล้ว ผู้ประกอบการยังมีความเสี่ยงเรื่องการทำาการ

ตลาดซึง่ในสว่นนีภ้าครฐักเ็ขา้ใหค้วามชว่ยเหลอืดว้ยการเปดิโอกาสทางการตลาด

ในภาครัฐให้กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สำาหรับความเสี่ยงเรื่องการวิจัยและพัฒนา ภาครัฐมีมาตรการทางภาษี 

คือ มาตราการยกเว้นภาษี 300% สำาหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี 

และนวตักรรม ซึง่มกีารกำาหนดคา่ใชจ้า่ยสงูสดุเปน็สดัสว่นของรายไดส้ำาหรบัการ

ใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษสีำาหรบัการวจิยั พฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 3 เทา่ 

ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ....(มาตรการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวตักรรม) แลว้ และเพือ่ใหม้าตรการยกเวน้ภาษ ี300% ดงักลา่ว ดำาเนนิการ

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบัน สวทช. กำาลังหารือกับกรมสรรพากรเพื่อให้

ผู้ประกอบการสามารถทำา Self Declaration เพื่อขอยกเว้นภาษี 300% ไปพร้อม

กับการยื่นภาษีนิติบุคคลตอนปลายปีได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับรอง

โครงการวิจัยโดย สวทช. อย่างกระบวนการในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ภาครัฐยังมีมาตรการทางภาษีสำาหรับเงินบริจาคเพื่อการวิจัย 

พฒันา และนวตักรรม ทีใ่หแ้กส่ทิธปิระโยชนย์กเวน้ภาษใีหแ้กผู่บ้รจิาคเขา้กองทนุ

เพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เบื้องต้น จำานวน 4 กองทุน ได้แก่ กองทุน

สนบัสนนุการวจิยั กองทนุเพือ่การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกองทนุเพือ่

การพฒันาระบบมาตรวทิยา และกองทนุเพือ่พฒันาระบบสาธารณสขุ เปน็จำานวน 

2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริง แต่จะต้องไม่เกินร้อยละของรายได้หรือยอด

ขายที่ต้องนำามารวมคำานวณกำาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบัญชี 

สำาหรับความเสี่ยงในด้านการตลาด ดร.ณรงค์ กล่าวว่า ภาครัฐดำาเนิน

การใหม้บีญัชนีวตักรรมไทย ซึง่นวตักรรมไทยหมายถงึ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่

ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ

ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยโดย

คนไทย อาจคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ได้ อาจจะนำาเข้าบางอย่างได้ 

โดยไม่จำาเป็นต้องผลิตทั้งหมดในประเทศ แต่ขอให้มีคนไทยมีส่วนในการสร้าง

มาตรการใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรม

นวัตกรรมนั้น ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมไทย ซึ่งสามารถมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้ 

ประโยชน์ของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย คือ หน่วยงานภาครัฐสามารถ

จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยด้วยวิธีกรณีพิเศษซึ่ง

เป็นวิธีที่ใช้จัดซื้อระหว่างรัฐกับรัฐ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะรวดเร็วมาก ซึ่ง

จะเป็นการเปิดตลาดภาครัฐให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย 

นอกจาก มาตรการทางภาษี การสร้างตลาดภาครัฐแล้ว ตัวอย่างของ

มาตรการใหมใ่นการสนบัสนนุผูป้ระกอบการในธรุกจินวตักรรมยงัมมีาตรการการ

ยกระดับ SMEs ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐานและการทดสอบ และ

มาตรการ Talent Mobility 

มาตรการการยกระดบั SMEs ดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนีัน้ สวทช. 

ดำาเนนิการผา่นโครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย หรอื

โครงการ iTAP (Industrial Technology Assistance Program) โครงการ iTAP ให้

บริการที่ปรึกษาเพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและหาแนวทางในการพัฒนาโดยที่

ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการฝึกอบรมเละสัมนา

ทางวิชาการ บริการเสาะหาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ บริการจับคู่

เจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี และเชื่อมโยงสู่หน่วยงานสนับสนุนอื่นที่ให้บริการแก่

อุตสาหกรรม โดย สวทช. ให้การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย

ปัญหาทางเทคนิค 100% และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการสูงสุด 

50% ของงบประมาณโครงการแต่ไม่เกิน 400,000 บาท (1 บริษัท สามารถเข้า

ร่วมโครงการได้ 2 โครงการ/ปี)

สำาหรับมาตรฐานและการทดสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาค

รัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้มอบหมายให้กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวบรวมฐานข้อมูลห้องวิจัยที่ใช้ในการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ (Testing Lab) ซึ่งทางกระทรวงฯ กำาลังดำาเนินการจัดทำา Thailand 

Testing Lab ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์รวบรวมมาตรฐานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยว่า

มีมาตรฐานอะไรบ้าง และมาตรฐานเหล่านั้นมีเกณฑ์การตรวจสอบและเกณฑ์

การยอมรับอะไรบ้าง และจะระบุด้วยว่าห้องวิจัยที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

(Testing Lab) ทั้งของภาครัฐและเอกชนใดบ้างในประเทศไทยที่สามารถทดสอบ

ตามมาตรฐานดังกล่าวได้ ซึ่ง Thailand Testing Lab จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 

4-5 เดือนข้างหน้านี้

 ส่วนมาตรการ Talent Mobility คือ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ   

ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ผู้ประกอบการ

สามารถตดิตอ่ขอนกัวจิยัไปทำางานระยะเวลา 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ป ีบคุลากร

เหล่านี้ยังคงเป็นข้าราชการ เป็นพนักงานในหน่วยงานราชการ แต่สามารถไป

ทำางานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนได้ 
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ปัจจุบันมีหลากหลายธุรกิจในประเทศไทยที่ประสบความสำาเร็จจากการ

พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม ทั้งธุรกิจเครื่องสำาอาง อาหารกระป๋อง 

และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ 

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำากัด บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำาอางสัญชาติไทยที่

ก่อตั้งมากว่า 68 ปี ได้กลายเป็นอีกตัวอย่างของความสำาเร็จของธุรกิจที่เกือบจะ

ปิดกิจการลงแต่กลับมาประสบความสำาเร็จอีกครั้งด้วยการวิจัยและพัฒนาและ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ 

จำากัด กล่าวว่า ธุรกิจของศรีจันทร์สหโอสถภายใต้การบริหารงานของคุณรวิศ มี

การสร้างและใช้นวัตกรรมทั้งในเรื่องการวิจัยและพัฒนาตัวสินค้าและการตลาด 

ทำาให้ธุรกิจศรีจันทร์สหโอสถที่เกือบจะปิดกิจการเมื่อ 8 ปีที่แล้ว กลับมาเติบโต

แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง 

รอยต่อของการเข้ามาบริหารธุรกิจอายุ 60 ปีจากคุณปู่ ทำาให้คุณรวิศ

ต้องยกเครื่องบริษัทใหม่หมดทั้งเรื่องการทำาการยอมรับในแบรนด์ การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของศรีจันทร์สหโอสถเป็นที่

ยอมรับและต้องการของตลาด คุณรวิศใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือหลัก

ในการปรับปรุงทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมา ทั้งการวิจัยสินค้า การวิจัยตลาด และการ

วิจัยบรรจุภัณฑ์ 

“วันนี้ยอดขายเราโตจากวันที่ผม

มาเริ่มทำาประมาณ 20 เท่า ส่วนใหญ่มาก

การลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็น

หลัก เราคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ เราใช้เวลา

หลายปี และใช้งบประมาณในการทำาวิจัย

ในทุกมิติเยอะมาก เรายังคงทำาการวิจัย

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรายังมีสินค้าที่

อยู่ในแผนการผลิตอีกเยอะมาก” 

สิ่งสำาคัญที่สุดที่ธุรกิจจะประสบ

ความสำาเร็จจากการทำาวิจัยและพัฒนา 

คือ โจทย์ในการทำาวิจัยต้องชัดเจน คุณ 

รวิศ ยกตัวอย่างความสำาเร็จของสินค้าที่

เกิดจากการโจทย์วิจัยที่ชัดเจนและการทำา

วิจัยที่เข้มข้น คือ ความสำาเร็จของ ศรีจันทร์ ทรานส์ลูเซนท์ พาวเดอร์ (Srichand 

Translucent Powder) ที่มียอดขายถล่มทลายจนโรงงานผลิตสินค้าไม่ทันว่าเกิด

จากการตั้งโจทย์ว่าต้องการทำาแป้งฝุ่นควบคุมความมันที่ดีที่สุดในตลาด บริษัทมี

การทำาวจิยัสนิคา้ และวจิยัตลาด โดยไมม่กีารกำาหนดเพดานของตน้ทนุคา่วจิยัเพือ่

ให้ทีมวิจัยสามารถทำางานได้อย่างเต็มที่ บริษัทใช้เวลาทำาวิจัยและพัฒนาสินค้า

ตัวนี้ถึง 1 ปีและมีการพัฒนาสูตรออกมาเป็น 100 สูตร ทำาให้ต้นทุนการวิจัยสูง 

พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม

นอกจากทำาวิจัยสินค้าแล้ว บริษัทยังทำาวิจัยเรื่องบรรจุภัณฑ์และวิจัยการ

ตลาด และพบวา่แบรนดศ์รจีนัทรน์ัน้ไมอ่าจทำาใหล้กูคา้กา้วขา้มความเชือ่และทศัน

คติเดิมๆ ว่าสินค้าไทยจะดีจริง ดังนั้นบริษัทจึงใช้ตรรกะย้อนแย้งใช้กลยุทธ์การ

สื่อสารการตลาดด้วยการบอกถึงคุณสมบัติเด่นของสินค้าก่อนที่จะบอกว่าสินค้า

นั้นคือแบรนด์ศรีจันทร์ โดยแคมเปญทางการตลาดนี้เป็นโฆษณาภาษาอังกฤษ 

โดยพรีเซนเตอร์ชาวต่างชาติ วัตถุประสงค์ของโฆษณาชุดนี้ คือ ต้องให้ผู้บริโภค

จำาคำาว่า “ศรีจันทร์” และรู้ว่ามันคือ “แป้ง” 

“โฆษณาตัวนี้มีผลเชิงบวกต่อยอดขายอย่างมาก ยอดขายเราเกินที่คาด

การณ์ไว้ 800% หลังจากที่โฆษณาตัวนี้ออกไป โฆษณานี้เป็นผลิตผลจากการทำา

วจิยัทางการตลาด หลงัจากทีเ่ราทำาวจิยัสนิคา้แลว้ นวตักรรมจะทำาใหเ้ราสามารถ

สร้างความแตกต่างทั้งในเรื่องสินค้าและการตลาดได้” 

คุณรวิศ กล่าวต่อว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ศรีจันทร์สหโอสถจะมีการ

ทำาการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Personalization Marketing) สำาหรับผู้บริโภค

ระดับบน ด้วยการนำาเสนออุปกรณ์ที่นำามาติดกับสมาร์ทโฟนแล้วแตะบนใบหน้า

จะสามารถรู้สภาพผิวหน้าและวิเคราะห์ได้ว่าผิวหน้าแบบนี้เหมาะกับผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอางแบบไหน หากผู้บริโภคอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้า

ของเขาโดยเฉพาะก็สามารถทำาการสั่งซื้อได้ ทางบริษัทจะทำาการผลิตสินค้านั้น

เพือ่ลกูคา้รายนัน้โดยเฉพาะ ซึง่การทำาการตลาดแบบนีถ้อืเปน็การสรา้งนวตักรรม

ทางการตลาด (Innovation Marketing) 

ในขณะที่บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายผัก

กาดดองบรรจภุณัฑอ์ายกุวา่ 60 ป ีเปน็อกีตวัอยา่งของธรุกจิทีป่ระสบความสำาเรจ็

อย่างยั่งยืนด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คุณวิสุทธิ์ รัชตสวรรค์ กรรมการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด 

กลา่ววา่ จดุเริม่ตน้ของการนำาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการ

พัฒนาธุรกิจเริ่มจากปัญหาทางธุรกิจที่กลายมาเป็นโจทย์วิจัย หัวใจของผักกาด

ดองบรรจุภัณฑ์ คือ วัตถุดิบ ซึ่งก็คือ ผักกาดเขียวปลี ซึ่งเป็นพืชเฉพาะที่ปลูกได้

ดีในฤดูหนาว (ตุลาคมถึงธันวาคม) และปลูกอยู่ใน 5 จังหวัดในภาคเหนือ ปัญหา

ทีพ่บ คอื เกษตรกรทำาเกษตรกรรมแบบทัว่ไป ทำาใหผ้ลผลติทีไ่ด ้คอื ผกักาดเขยีว

ปล ีไมม่คีวามสม่ำาเสมอทัง้เรือ่งของขนาดหวัผกักาด ความหอ่แนน่ของใจผกั รวม

ถงึมคีวามเสยีหายเกดิขึน้คอ่นขา้งมาก ทัง้ความเสยีหายจากโรคและความเสยีหาย

จากแมลง ทำาให้คุณวิสุทธิ์ ติดต่อมาทาง iTAP เพื่อขอ  นักวิจัยช่วยค้นหาสาเหตุ

ที่แท้จริงของความไม่แน่นอนของผลผลิต 

โจทย์ความไม่สม่ำาเสมอของวัตถุดิบ ซึ่งก็คือผักกาดเขียวปลี ถูกแก้ด้วย

การวิจัยเรื่องสภาพดินนำามาสู่การปรับสภาพดินให้มี pH เป็นกลาง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อให้สภาพของดินมีความร่วนซุยและมีธาตุอาหาร ในขณะเดียวกันก็มีการวิจัย

ว่าพืชผักกาดเขียวปลีขนาดหัวที่บริษัทต้องการมีความต้องการธาตุอาหาร NPK 

เทา่ใด และตอ้งใสปุ่ย๋ในแตล่ะชว่งอายขุองพชืผกัเพือ่ใหเ้ขาไดเ้จรญิเตบิโตไดเ้ตม็ที ่
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“หากเขาได้รับอาหารไม่เต็มที่

ผักกาดจะบานออก จะไม่ห่อแน่น ซึ่ง

เราต้องการผักกาดที่มีความห่อแน่นและ

มีขนาดหัวพอดี เพื่อไม่สูญเสียจากการ  

ตัดแต่ง”

โจทย์ความเสียหายเกิดขึ้นกับ

ผลผลิตจากโรคภัยและแมลงก็ถูกแก้ไข

ด้วยการวิจัยและพัฒนาเช่นกัน การวิจัย

พบว่าวงจรของแมลงมี 4 ขั้นตอน คือ ไข่ 

หนอน ดกัแด ้และแมลง การกำาจดัแมลงที่

ดีที่สุดคือการกำาจัดขั้นตอนที่เป็นตัวแมลง 

เนื่องจากตอนเป็นไข่จะอยู่ใต้ใบ ตอนเป็น

หนอนจะอยู่ในใจผัก และตอนเป็นดักแก้

จะมตีวัหอ่หุม้ ทำาใหก้ารใชย้าฆา่แมลงเพือ่กำาจดัแมลงตอนทีเ่ปน็ไข ่หนอน ดกัแด ้

ไม่เป็นผล หรือไม่เกิดประสิทธิภาพต่อการกำาจัดแมลง นอกจากศึกษาว่าจะต้อง

กำาจัดแมลงในช่วงวงจรชีวิตใดแล้ว บริษัทยังวิจัยว่าจะกำาจัดอย่างไรเพื่อให้ใช้ยา

ฆา่แมลงนอ้ยทีส่ดุ บรษิทัจงึใชก้าวเหนยีวสเีหลอืงหลอกลอ่ใหแ้มลงคดิวา่เปน็ยอด

อ่อนของผักกาดจึงบินเข้าไปติด 

สว่นเรือ่งของโรคเนา่ของผกักาดเขยีวปลนีัน้มสีาเหตทุัง้จากเชือ้แบคทเีรยี

ซึ่งอยู่บนดินและเชื้อราซึ่งอยู่ใต้ดิน การทำาวิจัยทำาให้บริษัทรู้ว่าควรใช้ยาประเภท

ไหนเพื่อกำาจัดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา นอกจากการใช้ยาแล้ว บริษัทยังให้พืชได้

รับวัคซีนต่างๆ ตั้งแต่แรกเพื่อทำาให้ผักแข็งแรง 

“ทัง้หมดทีเ่ราทำาวจิยัและพฒันาจากโจทยท์ีเ่ราม ีชว่ยทำาใหเ้ราไดผ้ลผลติ

ทีส่งูขึน้ ทำาใหก้ารสญูเสยีลดลง และเราไดผ้กักาดทีม่ขีนาดหวัทีเ่ราตอ้งการ พรอ้ม

กับมีการห่อแน่นสูงขึ้น” 

นอกจากการทำาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาแล้ว คุณวิสุทธิ์ กล่าวว่า บริษัทกำาลัง

ดำาเนินการทำาวิจัยเพื่อการขยายธุรกิจ ทั้งการวิจัยการตลาดและการวิจัยสินค้า 

จากการวิจัยการตลาดพบว่า แนวโน้มผู้บริโภคต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ใน

ขณะที่ผักกาดดองมีข้อจำากัดคือ มีความเค็ม ทำาให้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ

เติบโตของธุรกิจในอนาคตหากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับสุขภาพมาก

ขึน้ ดงันัน้ บรษิทัจงึทำาการวจิยัวา่จะทำาอยา่งไรใหผ้กักาดดองมคีวามเคม็ต่ำาทีส่ดุ

เท่าที่จะเก็บได้ หรือ ทำาอย่างไรที่จะสามารถปลูกผักกาดเขียวปลีให้ได้ตลอดทั้ง

ปีจะได้ไม่ต้องเก็บดองนาน

“การวิจัยนี้เพื่อช่วยกำาจัดข้อจำากัดต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใหม่

สามารถเข้ามาบริโภคผักกาดดองกระป๋องได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่อาจมีความคิดว่า

ผักกาดดองมีผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้ เรากำาลังศึกษาวิจัยสารที่มีอยู่ในผักกาด

ดองและพบวา่มสีารบางชนดิมปีระโยชนต์อ่เชือ้ในลำาไส ้เรากำาลงัศกึษาเรือ่งเหลา่

นี้ เพราะแนวโน้มผู้บริโภคให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว

เรายงัใหค้วามสำาคญักบัการทำาวจิยัทางการตลาดเพือ่ศกึษาความตอ้งการแฝงของ

ผู้บริโภคที่มีต่อตัวสินค้าเราว่ามีอะไรบ้าง” 

สำาหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซนั้นเป็นธุรกิจที่ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยตรง คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำากัด กล่าวว่า ธุรกิจออนไลน์ใช้นวัตกรรมในทุกมิติ 

อาทิ นวัตกรรมการสื่อสารอินเทอร์เน็ต สมาร์โฟน แอพพลิเคชัน และการตลาด

แนวใหม่ เป็นต้น 

“ก่อนที่เริ่มทำาตลาด ดอท คอม ตอนนั้นผมทำาเว็บขายของมือสอง ซึ่ง

ผมได้ใช้นวัตกรรมโอเพ่นซอสเข้ามาช่วยให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเกิดและเจริญเติบโต

ได้ เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ผมได้ทำาให้ราย

ย่อยที่ต้องการขายของใช้แล้วสามารถทำา

อีคอมเมิร์ซได้ก็เพราะนวัตกรรม” 

ซึ่งคำาว่านวัตกรรม หรือ innova-

tion นั้น ต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ 

การประดิษฐ์ (invention) การทำาเชิง

พาณิชย์ (commercialization) และการ

แพร่กระจายในวงกว้าง (diffusion) หาก

ไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้ไม่ถือว่า

เป็นนวัตกรรม 

ปัจจุบันพบว่ ามีการวิจัยและ

พัฒนาทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

จำานวนมากทีไ่มไ่ดถ้กูนำามาทำาเชงิพาณชิย ์

และไม่ถูกแพร่กระจายในวงกว้าง ดังนั้น จึงมองว่าภาครัฐควรมีการทำาการตลาด

เชิงรุกเพื่อให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ได้รับรู้และมีโอกาสเข้าถึงการวิจัยและ

พัฒนาที่สามารถนำาไปต่อยอดธุรกิจของ SMEs หมู่มากได้

“สำาหรบั SMEs นัน้ การมโีจทยว์จิยัทีช่ดัเจนจะชว่ยใหส้ามารถพบนกัวจิยั

ทีต่รงความตอ้งการ โจทยว์จิยันัน้มไีดท้ัง้เพือ่เพิม่ศกัยภาพประสทิธภิาพของธรุกจิ

เดมิหรอืเพือ่สรา้งธรุกจิใหม ่นวตักรรมด ีการตลาดด ีจะไปไดด้ ีทีส่ำาคญัผูป้ระกอบ

การต้องการลงทุนในการทำาวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการวิจัย

ทางการตลาด เพือ่ใหธ้รุกจิมคีวามสามารถในการขยายการเตบิโตใหใ้หญข่ึน้ได”้

การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มี

ความสำาคัญต่อการพัฒนาความแข่งแกร่งของธุรกิจ SMEs และช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธรุกจิไทยและประเทศไทย ความรว่มมอืระหวา่งภาค

เอกชน ภาครัฐและมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เกิดการวิจัยและพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิผล ในขณะเดียวกัน 

มาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนก็เป็นหัวใจ

สำาคัญในการติดอาวุธด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้นักรบ

เศรษฐกิจใหม่ (SMEs) ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน

ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน 
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

MDB005

DBM028

DBM037

PPT004

ITM064

NWA004

ASP015

DMT008

MDB009

ITM067

NWA046

DBM032

ITM034

DMT007

12-16 ต.ค. 58

12-15 ต.ค. 58

15-16 ต.ค. 58

26-27 ต.ค. 58

26-28 ต.ค. 58

26-28 ต.ค. 58

26-30 ต.ค. 58

26-30 ต.ค. 58

19-21 ต.ค. 58

26-30 ต.ค. 58

26-30 ต.ค. 58

26-30 ต.ค. 58

26-30 ต.ค. 58

26-30 ต.ค. 58

Advanced Microsoft Access 2010/2007  

Macro and VBA Programming

MySQL Administration

PostgreSQL Administration 

PowerPoint Advanced Presentations & 

Techniques (PowerPoint รวมสุดยอดเทคนิค

การนำาเสนออย่างไรให้กระชากใจผู้ชม)

การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ และทรัพยากร

ให้มีประสิทธิภาพ (Performance and Resource 

Management)

Troubleshooting TCP/IP Internetworking

Developing ASP.NET Web Application Using 

Visual Basic 2012/2013 and Visual Studio 

2012/2013 Level 1: Fundamental

Object Oriented Programming with PHP

Intermediate Microsoft Access 2010/2007

Business Intelligence (BI) Using Pentaho

VMware vSphere V5.5: Install, Configure, 

Manage 

SQL Server 2012 Programming and 

Implementation

Business Intelligence-Palo for Excel

Understanding Big Data Scalability

12,000

16,500

8,500

7,000

11,000

16,000

19,500

19,500

9,000

15,500

19,500

17,500

11,000

8,000
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ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมวิทย์
สำาหรับเด็กและเยาวชน

ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

ถ้าถามถึงนักกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ทำางานกับเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เชื่อแน่ว่าชื่อของ 

ฤทัย จงสฤษดิ์ คงเป็นผู้หนึ่งที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศอย่างแน่นอน เธอเป็นนักวิทย์ที่ทำากิจกรรม

ผ่านจอทีวีมาแล้วหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น วิทย์ในอาเซียน สนุกคิดนักวิทย์น้อย คิดวิทย์ ป.ปลา

ตากลม รักลูกให้ถูกทาง หรือดิสนีย์คลับ อีกทั้งยังคลุกคลีกับการจัดค่ายให้กับเยาวชน คุณครู เขียน

หนังสือด้านวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กมากมาย และเป็นผู้ดำาเนินโครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ภายใต้โครงการตามพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีโครงการ

ย่อยอีกหลายโครงการ

สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จึงขอพาผู้อ่านมาพบกับคุณฤทัย จงสฤษดิ์ หรือพี่จุ๋มของน้องๆ กันค่ะ
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ถาม : จุดเริ่มที่ได้เข้ามาทำางานกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำาหรับ 

        เด็กและเยาวชน เป็นมาอย่างไรคะ?

ตอบ : เนื่องจากช่วงที่เรียนปริญญาตรีและโท เราชอบทำากิจกรรมและสอน

หนังสือเด็ก เขียนหนังสือ และเขียนตำาราเรียนด้วย ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัว  

เสาร์อาทิตย์ก็หาเวลาไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์เด็กโดยไม่คิดค่าสอน เพราะดูแล้ว

เดก็บางคน เขาลำาบากแต่เขาอยากเรียน เราก็สอนให้ฟรี ถือว่าได้มปีระสบการณ์

ทำางานกับเด็กมาบ้างแต่ไม่ได้ทำาเป็นอาชีพ  พอ สวทช. เปิดรับสมัคร ก็มาสมัคร

และไดเ้ขา้ทำางานในเดอืนกมุภาพนัธ ์2540 กไ็ดม้าทำาโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพ

ทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและเยาวชน โครงการนี้เป็นโครงการแรกๆ ที่จัด

กิจกรรมเด็กของ สวทช. เลย เพราะงานหลักส่วนใหญ่ของ สวทช. ก็จะเป็นงาน

วิจัย และส่งเสริมให้นำางานวิจัยไปใช้ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร 

แต่ในส่วนของการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กเล็กๆ ยังไม่เคยมีใน สวทช. 

โครงการนี้ก็มีขึ้นมาเป็นโครงการใหม่ และตัวเองก็ใหม่สำาหรับโครงการนี้ด้วยค่ะ 
ตอนแรกเริม่โครงการนีม้ชีือ่วา่ NOBEL2020 แตว่า่ชือ่นีด้เูหมอืนวา่ถา้เขา้

มาแล้วต้องพยายามทำาผลงานจนได้รางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนั้น อาจทำาให้เด็กกดดัน

มากเกนิไป  คณะกรรมการจงึมาคยุกนัวา่นา่จะเปลีย่นและไดช้ือ่ โครงการพฒันา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและเยาวชน แนวทางโครงการคือ 

พยายามค้นหาเด็กเก่งๆ  แล้วมาบ่มเพาะพัฒนาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ การที่

เราจะพัฒนาเขาได้ดีเราต้องไปหานักวิทยาศาสตร์เก่งๆ มาพัฒนาเขา เอาคน

เก่งมาพัฒนาคนเก่ง คนมีฝีมือมาพัฒนาคนฝีมือ ก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนัก

วิทยาศาสตร์ดีเด่นหรือนักวิจัยดีเด่นมาดูแลเด็กๆ ที่ชอบและมีแววว่ามีศักยภาพ

ในเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นเชี่ยวชาญ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ของชีวิต 

เพราะว่ามันได้เปิดมุมมองเรา ที่เราได้ทำางานกับคนที่มีแนวคิด มีวิธีคิด มีไฟ

ในการทำางาน ช่วงแรกๆ จึงได้เดินสายไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ เพื่อแนะนำา

โครงการ  และไปประชาสมัพนัธต์ามโรงเรยีน ไดค้ยุกบัเดก็ๆ ทีส่นใจวทิยาศาสตร ์

งานโครงการในช่วงแรกก็จะเป็นการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และส่งเสริม

เด็กให้ทำาโครงงานและหานักวิทยาศาตร์พี่เลี้ยงหรือ Mentor มาดูแลเขา ส่วน

งานที่รับผิดชอบหลักในปัจจุบันมี 4 ส่วนด้วยกัน ก็คือ ส่วนแรกคือกิจกรรม

สำาหรับเยาวชน เช่นการจัดค่าย การอบรมเฉพาะทาง ส่วนที่สองก็คือกิจกรรม

สำาหรับครู มีการจัดอบรมพัฒนาครู พัฒนาสื่อการสอนต่างๆ ให้ครู ส่วนที่

สามคือการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้ครูหรือเด็กเอาไปใช้  ส่วนสุดท้ายคือ

โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ภายใต้โครงการตามพระราชดำาริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็จะมีโครงการย่อยต่างๆ 

ภายใต้โครงการนี้ เช่น โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี โครงการนักศึกษา

ภาคฤดูร้อนเซิร์น โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล

โนเบล ณ เมืองลินเดา โครงการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก เป็นต้น

ถ้าเรามีวัตถุประสงค์

ชัดแต่แรก
เวลาเราเดิน

เราจะไม่หลงทาง
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ถาม : หัวใจสำาคัญในการทำางานกับเด็กและเยาวชนคืออะไร?

ตอบ : เบื้องต้นจะหาเวลาพูดคุยกับพ่อแม่หรือคุณครู ซึ่งพวกเขาก็จะเป็น

แมวมองให้เรา และดูประวัติที่ผ่านมา แต่ที่สำาคัญคือ เราต้องใช้เวลาสังเกตจาก

กจิกรรมทีเ่ราออกแบบไวว้า่ เดก็มพีฤตกิรรมและพรสวรรคอ์ยา่งไร ดงันัน้กจิกรรม

ต้องหลากหลายที่จะค้นหาเด็กเจอ เพื่อที่จะดูแลและพัฒนาเขาได้เหมาะสมถูก

ทาง และจัดหานักวิทยาศาสตร์มาช่วยบ่มเพาะด้านทักษะและการทำางานวิจัย 

เดก็แตล่ะคนกม็คีวามพรอ้มในการพฒันาทีแ่ตกตา่งกนั แตท่า้ยทีส่ดุตวัเองมคีวาม

เชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและมีพรสวรรค์ของตัวเอง แต่เราจะหาเจอไหม และ

เขาจะหาตัวเองเจอไหม และจะได้พัฒนาความสามารถของเขาเพิ่มขึ้น เด็กมี

ความสุขนะที่เวลาเขารู้ว่าเขาก็เป็นคนที่มีอะไรดีๆ และสามารถทำาอะไรดีๆ ได้ 

คือไม่จำาเป็นต้องเก่งที่สุดทุกด้านเหมือนกัน แต่พวกเขาจะมีความเก่งของแต่ละ

คนที่ไม่เหมือนกัน

ถาม : มีแนวคิดในการทำางานอย่างไร?

ตอบ : ตวัเองเปน็คนทีช่อบคดิอะไรใหม่ๆ  ชอบทำาอะไรใหม่ๆ  อาจจะเปน็คนหวงั

ไกลนะ คือพอเราทำางานไปในระดับนึง ต้องมองให้ลึกขึ้นว่างานที่เราทำาอยู่ท้าย

ทีส่ดุมนัจะนำาไปสูจ่ดุไหน เชน่ หลกัสตูรทีท่ำา มาตรฐานจะอยูใ่นระดบัอาเซยีนหรอื

เอเชียหรือสากล แล้วจะเอาไปขยายผลอย่างไร คนที่ใช้ได้เอาไปใช้จริงไหม คือ

มองใหถ้งึปลายทาง ถา้เรามวีตัถปุระสงคช์ดัแตแ่รก เวลาเราเดนิเราจะไมห่ลงทาง 

อยากเนน้คณุภาพของงานทีท่ำา เราอยากเหน็กจิกรรมทีบ่า้นวทิยาศาสตร์

สิรินธรเป็นต้นแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของอาเซียน หรือของเอเชีย หรือบาง

กจิกรรมเปน็กจิกรรมระดบัโลก บา้นวทิยเ์ปน็สนามใหท้ดลอง ใหเ้รยีนรูว้า่กจิกรรม

ดไีหม สนกุหรอืเปลา่ เดก็และครไูดอ้ะไรกลบัไปหลงัจากการทำากจิกรรมไหม จาก

นั้นเราต้องมาวิเคราะห์ให้แตกว่าเราจะปรับปรุงอย่างไร

ตัวเองยังชอบคำาว่าความคิดสร้างสรรค์นะ มันใช้ได้กับวิธีการทำางาน

และการคิดหัวข้อกิจกรรมที่จะทำา กับทีมงาน ซึ่งก็จะชวนกันคิดแบบสร้างสรรค์ 

ทำาอย่างไรที่เราจะพัฒนาสิ่งดีๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา เราต้องไม่หยุดนิ่งกับความรู้

เดมิๆ อยากใหพ้ฒันาหลกัสตูรและกจิกรรมทีม่เีอกลกัษณข์อง สวทช. มคีวามลกึ

และถูกต้องด้านวิชาการที่ยังไม่มีใครทำามาก่อน และเหมาะสมสำาหรับแต่ละกลุ่ม

เป้าหมาย เราต้องค้นหาสิ่งที่น่าสนใจ ต้องก้าวต่อไปในอนาคต เพราะเราต้องส่ง

เสรมิเดก็ทีจ่ะเตบิโตไปเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีณุภาพในอนาคต ดงันัน้ ปจัจยัเดมิทีค่นยคุ

เราเคยไดร้บัการสง่เสรมิมาอาจจะไมใ่ชว่ธิกีารทีเ่หมาะสมในเดก็ยคุนีก้ไ็ด ้เราตอ้ง

ส่งเสริมเด็กให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้องทำางานเป็นทีมได้ ต้องจัดการและ

วิเคราะห์ข้อมูลเป็น ต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น

แนวคิดในการทำางานอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าสำาคัญก็คือ การสร้าง

บรรยากาศในการทำางาน จริงๆแล้วชีวิตเราอยู่ในที่ทำางานค่อนข้างเยอะ ทำา

อย่างไรให้คนทำางานอยู่แล้วมีความสุข สบายใจ เราก็สบายใจ ทุกคนอยากมา

ทำางาน มันดีนะเวลาเรามาทำางานแล้วมีความสุข มันเหมือนได้ของขวัญกับชีวิต 

ดีกว่ามาทำางานเหมือนโดนบังคับมา ต้องมาเพราะต้องรูดบัตรหรือทำาไปตาม

หน้าที่ คือมันไม่ใช่ไง

เด็กทุกคน
มีศักยภาพและมี

พรสวรรค์ของตัวเอง

...เด็กมีความสุขนะ

ที่เวลาเขารู้ว่า

เขาก็เป็นคน

ที่มีอะไรดีๆ
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การคิดหัวข้อกิจกรรมที่จะทำากับทีมงาน 

ซึง่กจ็ะชวนกนัคดิแบบสรา้งสรรค์

ทำาอย่างไรที่เราจะพัฒนาสิ่งดีๆ ใหม่ๆ 

ตลอดเวลา เราต้องไม่หยุดนิ่ง
กับความรู้เดิมๆ

ถาม : ช่วยเล่าถึงผลงานที่ประทับใจหน่อยค่ะ

ตอบ : เราโชคดีที่ได้ทำางานที่หลากหลาย ถามว่าหนักไหม ก็หนักมาก ได้มี

โอกาสทำางานรว่มกบัคนหลากหลายชว่งอาย ุตัง้แตเ่ดก็อนบุาล ไปจนถงึนกัศกึษา

หลังปริญญาเอก และมีทั้งเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กทั่วไป ไปจนถึงเด็ก    

อัจฉริยภาพ ถามว่าประทับใจอะไรบ้าง โครงการแรกที่ประทับใจก็ต้องพูดถึง  

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและ

เยาวชน หรือ JSTP เป็นโครงการแรกที่เราเริ่มทำาที่ สวทช. ได้เฝ้ามองพัฒนาการ

ของเด็กๆ และเราได้ดูแลเด็กที่มีความกระตือรือร้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้เห็น

พัฒนาการเขา ได้เจอทั้งเด็กเก่งๆ และนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ 

งานที่สองที่ประทับใจคือโครงการเร่งด่วนที่ประเทศอินเดียให้ทุนมา 100 

ทุนเพื่อให้เด็กไทยไปอบรมด้านไอที เป็นงานเร่งที่ต้องทำาภายในไม่กี่วัน  ต้องคัด

เลือกเด็กจำานวน 100 คนและไปอยู่อินเดีย 100 วัน เป็นอะไรที่สนุกและท้าทาย

มาก ได้มีโอกาสนั่งรถผา่นเมืองชนบทในอนิเดยี เหน็วิถชีีวิตผู้คน เหน็ววัเดินข้าม

ไปมา และการประสานงานเรื่องหลักสูตรและดูแลเด็กๆ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็น

สีสันในการทำางานที่ประทับใจมาก

อีกผลงานหนึ่งคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งบ้านวิทยาศาสตร์     

สรินิธร ทีป่ระทบัใจคอื ประสานงานและเขยีนขอ้เสนอโครงการ ทำาเรือ่งเขา้ ครม. 

ขออนุมัติการออกแบบ หลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตที่ไม่เคยทำามาก่อน จนถึง

วันนี้เวลาที่เดินเข้ามาในบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ในบางวันเราก็จะรู้สึกว่าจากที่

มันเป็นกระดาษ เป็นความฝัน วันนี้มันเป็นตัวอาคาร จนมีคนเดินเข้ามา มีเด็ก

เข้ามาทำากิจกรรม มีครูเข้ามารับการอบรม ก็ประทับใจว่า มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ 

เราภูมิใจมากเพราะเป็นพนักงานตัวเล็กๆ คนนึง แต่เราได้รับโอกาสดีๆ ในการ

ทำางาน จริงๆ สิ่งนี้เราต้องฝึกคิด เวลาเราได้งานใหม่ๆ มาทำา งานที่เราได้ทำา

อาจจะใหมแ่ละยาก เราตอ้งคดิวา่นีเ่ปน็โอกาสดีๆ  ทีเ่ราจะไดฝ้กึตวัเอง ไดท้ำาอะไร

ใหม่ๆ ที่ท้าทาย ซึ่งเราอาจจะสร้างผลงานดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมได้

สิ่งสุดท้ายที่คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตซึ่งไม่ใช่สำาหรับตัวเรา

คนเดียว แต่รวมไปถึงครอบครัวหรือคนที่รักเราได้ร่วมภูมิไปด้วย คือการได้มี

โอกาสทำางานสนองพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ที่หลากหลายโครงการ คือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี โครงการนักศึกษา

ภาคฤดรูอ้นเซริน์ โครงการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล 

ณ เมืองลินเดา โครงการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ รู้สึกดีที่ได้ทำางานถวาย

ท่าน และได้ทำาเพื่อคนอื่น

    เรารู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     

สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างมาก ท่านทรงรับสั่งเสมอว่า ให้ประโยชน์ให้ผู้อื่น 

การทำางานวิชาการต้องให้เรียนรู้ให้กว้าง เช่น รู้จักสังคมบ้านเมือง และการสร้าง

เครือข่ายและทำางานเป็นทีม
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ถาม : มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานค่ะ

ตอบ : คิดว่าแรงบันดาลใจจากข้างในตัวเราสำาคัญมาก เพราะไม่ว่า สภาพ

ข้างนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่เราก็ยังเติมพลังที่อยู่ภายในให้กับตัวเอง

ได้ไม่มีหมด แรงบันดาลใจและพลังนี้คือ ต้องสร้างด้วยความรักและชอบในงาน

ก่อน เห็นคุณค่าของมัน เห็นว่าสิ่งที่เราทำาจะนำาไปสู่สิ่งดีๆ ในสังคมอย่างไรบ้าง 

เราให้กำาลังใจตัวเองได้แม้จะเจอกับอุปสรรคมากเพียงไหน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็มีผู้ใหญ่ใน สวทช. ที่เคารพรักหลายคน ทุกท่านใจดี

และสอนเรา แต่เราไม่ต้องคาดหวังว่าท่านจะสอนเราตรงๆ เราเรียนรู้ได้จาก

การกระทำาของท่านในสิ่งที่ดี เราสามารถนำามาเป็นข้อคิดในการทำางานของเรา

ได้ เช่น อาจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อาจารย์เป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่น อาจารย์ก็จะ

พูดถึง ชื่นชม และให้เกียรติคนอื่นเสมอ อาจารย์มรกต ตันติเจริญ อาจารย์เป็น

ตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการทุ่มเททำางานเพื่อให้ผลที่ดีกับคนอื่น เป็นตัวอย่างของ

ความมานะอตุสาหะ และอาจารยส์ามารถวเิคราะหง์านตา่งๆ ไดเ้กง่มาก อาจารย์

หริส สูตะบุตร ยังจำาคำาที่ท่านสอนได้เสมอ คือคำาว่า “ถ่องแท้” หมายความว่า 

เวลาทำาอะไรให้คิดให้ลึกซึ้งให้ถูกต้อง และอาจารย์สอนว่าเวลาลูกน้องมีปัญหา

เราต้องรับฟัง มองลูกน้องอย่างจริงใจ พร้อมรับฟังและช่วยเหลือ ซึ่งอาจารย์ก็

เป็นแบบนั้นจริงๆ อีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ อาจารย์จะคิดและ

วางแผนและสร้างเครือข่ายในการทำางานได้ดีมาก สวทช. เป็นศูนย์รวมของคน

เก่งๆ มีตัวอย่างดีๆ ให้เราซึมซับ และเรียนรู้จากพวกท่านได้

ถาม : เห็นเขียนหนังสือสำาหรับเยาวชนหลายเล่ม ทั้งที่งานเยอะ

       ขนาดนี้ มีวิธีการบริหารเวลาอย่างไรคะ?

ตอบ : การเขียนเป็นการจัดระบบความคิดตัวเองนะ เวลาเราทำางานเยอะๆ 

เราจะมีเนื้อหามากมายเต็มสมองเลย ถ้าเราไม่รวบรวมข้อมูล ไม่นำามาวิเคราะห์

จัดระบบดีๆ มันก็จะกระจัดกระจายอยู่ในสมอง แต่ถ้าเราเอามาเขียนมันจะได้

จัดระบบความคิดในสมองเรา ดังนั้นเราจะพยายามรวบรวมความรู้ทุกอย่างเป็น

หนังสือ เช่น เมื่อจัดค่ายก็เขียนเรื่องวิธีการออกแบบและพัฒนาค่าย ทำาโครงงาน

ก็มีหนังสือสอนเด็กทำาโครงงาน หรือ รวบรวมการทดลอง อยากแนะนำาให้เขียน

กันค่ะ หากไม่มีเวลา เราต้องให้ความสำาคัญกับการเขียนให้มากขึ้นและแบ่งเวลา

ดีๆ  กจ็ะทำาไดค้ะ่ อยา่งเลม่แรกทีเ่ขยีน เรือ่งปรงุโครงงานวทิยาศาสตรใ์หอ้รอ่ย ก็

ใช้เวลาเขียนตอนเดินทางโดยนั่งรถไฟไปทำางานที่อาคารโยธี แต่พักที่รังสิต และ

ในช่วงนั้นเพิ่งคลอดลูกได้ประมาณ 4 - 5 เดือน เราจะพกสมุดเล็กๆ เล่มหนึ่ง 

เขียนทีละนิดสะสมไว้ จนออกมาเป็นเล่ม หรือบางเล่มก็ใช้เวลาเขียนตอนกลาง

คืน เวลาที่ลูกหลับ เราต้องบริหารเวลาให้ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าต้องให้เวลากับ

ครอบครัวให้สมดุลด้วยนะคะ 

นอกจากนี้ งานเขียนยังเป็นการเปิดประตูโอกาสจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุด

หนึ่ง อย่างเล่มสนุกคิดนักวิทย์น้อย วิทย์ในอาเซียน ก็ได้นำาไปทำาเป็นรายการทีวี 

หรือสร้างอัจฉริยะน้อยด้วยรอยยิ้ม ก็เป็นรายการทีวีที่ยาวมากต้องพาเด็กไปทำา

โครงงานวิทยาศาสตร์ ก็เลยทำาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นิทานที่เขียนถูกซื้อลิขสิทธิ์

ไปเป็นแบบเรียน ได้รับรางวัลหนังสือสำาหรับเด็ก ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร การ

เขียนหนังสือให้อะไรหลายอย่าง ช่วยจัดระบบความคิดเรา แถมยังสามารถให้

ความรู้คนอื่นและพัฒนาเป็นคู่มือซึ่งจะส่งต่อความรู้ให้คนต่อๆ กันไปได้อีกมาก

เชื่อว่าผู้อ่านคงได้ซึมซับถึงพลังในการทำางาน ความคิดสร้างสรรค์ และ

หัวใจในการสื่อสารเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กๆ ที่มีอยู่ในตัวเธอนะคะ 

...ในความเป็นนักวิทย์ นักกิจกรรม นักเขียน นักคิด และนักบริหาร เธอเป็นได้

ทุกอย่างจริงๆ ค่ะ 


