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สวทช. ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอล จัดสัมมนาถอดบทเรียน
ความสำาเร็จระดับโลก เพื่อพัฒนามะเขือเทศไทย 

สวทช. และ ไบโอไซ (ไทยแลนด์) ในเครือ VSNi จากอังกฤษ ร่วมมือหนุนใช้ระบบ BMS 
สร้างความเข้มแข็งการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

สวทช. จัดอบรมพัฒนาครู ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สวทช.

สวทช. นำางานหนุนเอกชนด้านพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยความหลากหลายบนผืนป่าฮาลา-บาลา
แสดงในงาน วท. พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ติวเข้มนักวิจัยและผู้ประกอบการภาคใต้ เพิ่มศักยภาพผลงานวิจัย เพื่อโอกาสทางธุรกิจสูงสุด

นักวิจัยจุฬาฯ รับทุน NSTDA Chair Professor 20 ล้านบาท พัฒนาพลังงานทางเลือกจากวัตถุดิบธรรมชาติ

ITAP-สวทช. จับมือ ASEIC จากเกาหลีใต้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย

ข่าว News
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สวทช. ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอล
จัดสัมมนาถอดบทเรียนความสำาเร็จระดับโลก 

เพื่อพัฒนามะเขือเทศไทย 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (สท.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำาประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ “The Thai-Israeli Tomato Conference: The current status 

and the way forward” เพื่อบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือน จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง

อิสราเอลและไทย แก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 90 คนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของการปรับปรุงพันธุ์ การผลิตผลสด และ

เมล็ดพนัธ์ุมะเขอืเทศของประเทศไทย รวมทัง้การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ ์ตลอดจนการแสวงหาโอกาสความรว่มมอืทัง้ในดา้นการวจิยัและการ

ค้าระหว่างกันต่อไป โดยมี ฯพณฯ ดร.เมเอียร์ ชโลโม (H.E. Dr. Meir Shlomo) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำาประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน

ดร.มรกต ตนัตเิจรญิ ประธานคลสัเตอร์เกษตรและอาหาร และทีป่รกึษาอาวโุสผูอ้ำานวยการ (สวทช.) กลา่ววา่ มะเขอืเทศเป็นพืชท่ีมีความหลากหลายของ

สายพันธุ์ ทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ลูกผสม สามารถเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของประเทศไทย และความเหมาะสมของการนำาไปใช้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11595-the-thai-israeli-tomato-conference
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สวทช. และ ไบโอไซ (ไทยแลนด์) ในเครือ VSNi 
จากอังกฤษ ร่วมมือหนุนใช้ระบบ BMS

สร้างความเข้มแข็งการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคอาเซียน

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำาประเทศไทย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำากัด ในเครือ VSN international จากประเทศอังกฤษ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน 

เพือ่สง่เสรมิและผลกัดนัใหเ้กดิการใชร้ะบบการจดัการงานวจิยัดา้นการปรบัปรงุพนัธุพ์ชืหรอืระบบ BMS (Breeding Management System) ในการปรบัปรงุ

พันธุ์ในภูมิภาคอาเซียน และการประยุกต์ใช้ BMS กับโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ละชนิด รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

โดยมี Mr. Richard Porter (นายริชาร์ต พอร์เตอร์) ผู้อำานวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจำาประเทศไทย เป็น

ตัวแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีลงนาม โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. และ Mr. Stewart John Andrews, 

Director บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำากัด, ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. และ 

Dr. Donghui Ma, CEO บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำากัด ร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11599-20171103-mou-bms
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สวทช. จัดอบรมพัฒนาครู ในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สวทช.

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่าย

วิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สวทช.” 

หลังการติดตามประเมินผลการใช้ชุดสื่อความลับของพืช ซึ่งเป็นหลักสูตรแนวทางการจัดกิจกรรมและประเมินทักษะการสืบเสาะหาความรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย 

แก่คณะครูกว่า 40 ท่านจาก 18 โรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

วิทยาศาสตร์ สวทช. ให้การต้อนรับ

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวว่า กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเริ่มต้นด้วย

การนำาเสนอผลการตดิตามประเมนิการใชช้ดุสือ่ความลบัของพชื ทีพ่ฒันาขึน้โดยฝา่ยวชิาการและกจิกรรมพฒันาเยาวชนวทิยาศาสตร ์(AYS) สวทช. เพือ่ใหค้ณะ

ครแูละผูป้ระเมนิไดร้ว่มกนัพดูคยุและแลกเปลีย่นเรียนรูถ้งึผลของการนำาชดุสือ่การเรยีนรูด้งักลา่วไปใชใ้นชัน้เรยีนเพือ่เสรมิทกัษะกระบวนการสบืเสาะให้กบันกัเรยีน

ระดับปฐมวัยหรือน้องๆ ในระดับอนุบาล เพื่อให้คุณครูสามารถนำาไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11601-20171103
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สวทช. นำางานหนุนเอกชนด้านพัฒนานวัตกรรม 

และการวิจัยความหลากหลายบนผืนป่าฮาลา-บาลา

แสดงในงาน วท. พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) นำาเสนอผลงานการนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโปรแกรมสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ในเรื่องการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอบไม้ การพัฒนาระบบ Portal เพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการผลิตปาล์ม

น้ำามัน การพัฒนาการปลูกพืชแนวตั้ง

รวมท้ังผลงานจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และไบโอเทค ที่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบท : อ.แว้ง จ.นราธิวาส ที่ดำาเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนป่าฮาลา-บาลา จนเกิดเป็น

ศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชนโดยมี รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงาน

ต่างๆ ในพื้นที่ให้ความสนใจชมผลงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11658
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ติวเข้มนักวิจัย
และผู้ประกอบการภาคใต ้เพิ่มศักยภาพ
ผลงานวิจัย เพื่อโอกาสทางธุรกิจสูงสุด

ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก หาดใหญ่ จ.สงขลา : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “R&D Optimization for Commercialization” ภายใต้โครงการสนับสนุนเร่ง

การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) แก่นักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ประกอบการภาคเอกชน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต 

จำากัด และบริษัท เพอร์เฟค รีเสิร์ช โซลูชั่น จำากัด กว่า 30 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 7 กลุ่มผลงานวิจัย เพื่อค้นหาแนวคิดใหม่ในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ให้เกิดศักยภาพและสร้างผลกระทบสูงสุด รวมถึงหลักการออกแบบรูปลักษณ์สินค้าให้น่าสนใจตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11659-20171207-research-gap-fund
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นักวิจัยจุฬาฯ รับทุน NSTDA Chair Professor

20 ล้านบาท พัฒนาพลังงานทางเลือกจาก

วัตถุดิบธรรมชาติหรือของเหลือทิ้งภาคเกษตร

ธันวาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9

ณ สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : มูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการดำาเนินงานของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบทุน NSTDA Chair Professor หรือศาสตรเมธาจารย์ เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็น

ผู้นำากลุ่ม ให้แก่ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำารุงรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้

ฐานเทคโนโลยีสำาหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำาหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือกบนฐานของไบโอรีไฟเนอรี” 

จำานวนเงิน 20 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำานักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วยผู้บริหารต้นสังกัดผู้ได้รับทุน ร่วมแสดงความยินดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11652-20171130-nstda-chair-professor



8 nstda •   ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9

ITAP สวทช. จับมือ ASEIC จากเกาหลีใต้ 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEIC) จากเกาหลีใต้ จัดสัมมนา

เรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย” ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand 

2017 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ SMEs ไทย โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงาน

กว่า 80 คน

ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นวัตกรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือเอสเอ็มอีแห่งอาเซม หรือ ASEM SMEs Eco-Innovation 

Center (ASEIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำาไรจากประเทศเกาหลีใต้ มีภารกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการดำาเนินงานที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ SMEs ในทวีปเอเชีย ร่วมกันจัดงานสัมมนา เรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย” ภายใต้โครงการ 

ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand จำานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 โดยนับเป็นปีที่สองของความร่วมมือ

ระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และ ASEIC โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ

ในประเทศไทย ในลักษณะการบรรยายแนะนำาความรู้และกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการ

สร้างความตระหนักและความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11659-20171207-research-gap-fund
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ยุคประเทศไทย 4.0 ต้องยอมรับกันว่า วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศอยา่งมาก รฐับาลเหน็ความสำาคญัของงานวจิยัและพฒันา ทีจ่ะเปน็กลไกในการพฒันา
ขดีความสามารถของประเทศ โดยเฉพาะการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศเพือ่ตอบโจทย์ไทยแลนด ์4.0

สวทช. เดินหน้ารุก
5 วิจัยมุ่งเน้น

ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายเประชาสัมพันธ์ สวทช.
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ลา่สดุ ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) นำาคณะผูบ้ริหาร สวทช. ประกอบดว้ย ดร.สมวงษ ์

ตระกูลรุ่ง ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(BIOTEC) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (MTEC) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (NANOTEC) และ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันแถลงผลงาน 

สวทช. ภายใต้แนวคิด NSTDA Beyond Limits หรือ “นวัตกรรมเหนือคาดหมาย 

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย 4.0” 

@ ผนึกพันธมิตรเสริมแกร่ง R&D ดึงเอกชนลงทุนวิจัย 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. เล่าว่า ตลอด 1 ปี ที่บริหาร

งาน สวทช. เปน็ชว่งที ่สวทช. ไดร้บัโอกาสในการทำางานหลายๆ เรือ่งจากรฐับาล 

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมผลักดันระบบวิจัยของประเทศอย่างเข้มข้น จนเกิดแผน

ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และเป็นที่น่ายินดีว่าในรอบปีที่ผ่าน

มา ผลงานที่ สวทช. ทำามาอย่างต่อเนื่องมีผลงานและตอบสนองความต้องการ

ของภาคเกษตร บริการ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นที่น่าพอใจ เกิดเป็น

ผลงานที่จับต้องได้ และพร้อมใช้ ดังนี้ 

1. การสนบัสนุนการเพ่ิมคา่ใชจ้า่ยในการวจิยัและพฒันาของประเทศ บรหิารงาน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยเชื่อม

โยงกบัภาคเอกชน ซ่ึงในปี 2560 สวทช. มเีปา้หมายการสรา้งรายไดจ้ากการวจิยัที ่

1,830 ล้านบาท เป็นที่น่ายินดีว่าผลการทำางานอย่างหนัก ทำาให้ สวทช. สามารถ

สรา้งรายไดจ้ากการวจิยั ไดถ้งึ 1,961 ลา้นบาท โดยมทีีม่าทีไ่ปของรายไดจ้ากการ

วิจัยหลายประเด็น ได้แก่ 

ด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2560 สวทช. มีการยื่น

ขอจดสิทธิบัตร 301 รายการ และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จำานวน 

578 ฉบับ ซึ่งในจำานวนนี้มีผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ระดับ 34 ที่ถือว่าสูง

มาก จำานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้หากนับรวม 4 ปี ที่ผ่านมา สวทช. มีบทความตีพิมพ์

ในวารสารนานาชาติแล้ว 2,035 ฉบับ โดยผลงาน 1  ใน 3 ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำาของโลก รวมถึงได้รับการนำาไปใช้อ้างอิงในทาง

วิชาการสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ 
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สำาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สวทช. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้

ประโยชน์จำานวน 255 โครงการ ให้กับ 311 หน่วยงาน สร้างผลกระทบด้าน

เศรษฐกจิและสงัคม 27,546 ลา้นบาท เกดิการลงทนุดา้น วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม ของภาคการผลิตและบริการ จำานวน 9,456 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งการ

รับจ้างวิจัย การร่วมวิจัย การขาย IP รวมทั้งการให้คำาปรึกษาต่างๆ ด้วย

ด้านการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

สวทช. ใช้ศักยภาพของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม หรือ ITAP ส่งผู้เชี่ยวชาญทำางานร่วมกับผู้ประกอบการ เสมือนหนึ่ง

เป็นแผนกวิจัยของผู้ประกอบการบริษัทนั้นๆ พร้อมมีทีมวิจัยร่วมประเมินผล ซึ่ง

โครงการทั้งหมดจะได้รับการอนุมัติโดยผู้ประกอบการ โปรแกรม ITAP สนับสนุน

งบประมาณค่าใช้จ่ายสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณโครงการ ในวงเงิน 

400,000 บาท โดยในปี 2560 จำานวน 1,551 โครงการ มูลค่าผลกระทบ 2,573 

ล้านบาท และตั้งเป้าในอนาคตจะทำาให้ได้ 3,000 โครงการต่อปี ทั้งนี้มีการ

ประมาณการตัวเลขผลกระทบด้านการลงทุน โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เมื่อปี 2559 ระบุว่าทุก 1 บาท ที่ภาคเอกชนลงทุนก่อให้เกิดผลกระทบประมาณ 

7.64 บาท หรือ 7 เท่า 

โครงการหิ้งสู่ห้าง 30,000 บาท ทุก IP โครงการนี้ สวทช. ดำาเนินการมา

เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำาทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 

ผลงานวัตกรรมของนักวิจัยไทย ทั้งจากหน่วยงานวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย 

ออกมาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงได้โดยง่าย ลดขั้นตอนต่างๆ และตกลง

ราคาที่ 30,000 บาท ราคาเดียว มีเงื่อนไขจ่ายให้เจ้าของผลงานเพียง 2% ของ

ยอดขาย มีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 306 รายการ  

โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Start-

up Voucher สวทช. เข้าไปช่วย สตาร์ทอัพ โดยสร้างหลักสูตร E-learning ให้

กลุ่มสตาร์ทอัพเข้ามาเรียนได้ และสวทช. ให้ Voucher ประมาณ 800,000 บาท

ต่อโครงการ ได้สนับสนุนเงินด้านการตลาด 82 ราย มูลค่า 60 ล้านบาท สร้าง

รายได้ 80 ล้านบาท 

ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า ในส่วนที่ 2. การปฏิรูประบบการให้

ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนำางานวิจัยและพัฒนาไป

ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ โดย สวทช. ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่
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การกำาหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือ การ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 300% สำาหรับช่วง 2 ปี (2558 - 2560) รับรองไป 1,206 โครงการ 

เฉพาะในปี 2560 ปีเดียว รับรองไป 400 โครงการ 

การส่งเสริมนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงใช้ในเชิงพาณิชย์ และบัญชี

นวัตกรรมไทย ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนได้ค่อนข้างรวดเร็ว 

มีผู้ยื่นขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมรวมทั้งสิ้นจำานวน 326 รายการ รับรองโดยคณะ

กรรมการฯ 136 รายการ ทั้งนี้สำานักงบประมาณ ได้ขึ้นบัญชีฯ แล้วจำานวนทั้งสิ้น 

105 โครงการ มียอดการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 487 ล้านบาท (สำารวจ มกราคม 

2559 - พฤษภาคม 2560)

@ ผลงานเด่น 2560 ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน

สำาหรับตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นของ สวทช. ในปีงบประมาณ 2560 ใน

ด้านต่างๆ มีดังนี้ Smart Farm: ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ สร้างผลกระทบมากกว่า 29 

ลา้นบาท ขา้วพันธ์ุหอมชลสทิธิ ์ขา้วทนน้ำาท่วมฉบัพลนัเพือ่ชมุชน สร้างผลกระทบ

มากกว่า 41 ล้านบาท ชุดโครงการศึกษาตรวจโรคกุ้ง ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่ม

รายได้ให้เกษตรกร สร้างผลกระทบมากกว่า 1,000 ล้านบาท และ ระบบแผนที่

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ หรือ Agrimap online และ 

Agrimap Mobile มีผู้เข้าใช้งานจำานวน 110,000 ครั้ง เบื้องต้นช่วยลดค่าใช้จ่าย

มูลค่า 1,300,000 บาท 

Smart Food: ไขอ่อกแบบได ้นวตักรรมระบบนำาส่งยาสมนุไพรสำาหรบัสตัวปี์กเพ่ือ

ไขค่ณุภาพด ีมกีารผลติและจำาหนา่ย มลูคา่ 20 ลา้นบาท ไสก้รอกไขมันต่ำา อาหาร

เพือ่สขุภาพทางเลือกใหม ่สรา้งรายไดม้ลูคา่ 17 ลา้นบาท กอ่ใหเ้กดิการลงทุน 10 

ล้านบาท และ ActivePAKTM บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลสด 

ลดการสญูเสยีของเหลอืทิง้ทางการเกษตร และสรา้งผลกระทบมลูคา่ 92 ล้านบาท

Smart Health: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำาหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรม

ใบหน้าและขากรรไกร หรือ Dentii Scan 2.0 ติดตั้งในโรงพยาบาล 7 แห่ง สร้าง

ผลกระทบมูลค่า 2,600,000 บาท รถพยาบาลปกป้องการพลิกคว่ำา ผลิตรถและ

จำาหน่ายแล้วมากกว่า 50 คัน สร้างมูลค่า 196 ล้านบาท และ ระบบแนะนำาสำารับ

อาหารกลางวันสำาหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ หรือ Thai School Lunch ช่วยให้

นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน สุขภาพดี ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

1,700 ล้านบาท

Smart Energy: การใช้วัสดุนาโนและเทคนิคการเคลือบผิวบนวัสดุสแตนเลส 

สำาหรับแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน มี

บริษัทนำาผลงานวิจัยไปใช้ปรับปรุง solar farm ช่วยลดการนำาเข้าและจ้างแรงงาน

ต่างประเทศมูลค่า 157 ล้านบาท



ธันวาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9

13ธันวาคม 2560   •

Smart Industry: NETPIE แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง ช่วยรองรับ

การขยายตัวของระบบสื่อสารสำาหรับอุตสาหกรรมได้อย่างไร้ขีดจำากัด มีการ

ลงทุนเพิ่มมากกว่า 233 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายมูลค่ามากกว่า 14 ล้านบาท

เอนบลีช (ENZBleach) เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำาหรับฟอกเยื่อกระดาษ และ

เอนอีซ (ENZease) เอนไซมด์โูอสำาหรับการลอกแปง้และกำาจดัส่ิงสกปรกบนผา้ฝา้ย

แบบขัน้ตอนเดยีว ใชแ้ทนสารเคมไีด ้100 เปอรเ์ซน็ต ์ปัจจบุนัถา่ยทอดเทคโนโลยี

ให้กับบริษัท เอเชียสตาร์ เทรด จำากัด เพื่อผลิตและจำาหน่ายภายในปี 2561 

นอกจากน้ีในปีงบประมาณ 2560 สวทช. มีหน่วยงานน้องใหม่ คือ 

สถาบันการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร (สท.) ซึง่ปทีีผ่่านมาไดถ้า่ยทอด

เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 220 ชุมชน ใน 45 จังหวัด โดยครอบคลุมเทคโนโลยี

หลัก 36 เรือ่ง เชน่ โครงการขา้วอินทรีย ์จ.ยโสธร สง่เสริมผู้ผลติขา้วอินทรียจ์ำานวน 

4,000 ราย สร้างผลกระทบมูลค่า 104 ล้านบาท โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง 

ขยายผลเทคโนโลยีจำานวน 24 โรงเรือนใน 12 จังหวัด เกษตรกรสร้างรายได้จาก

การปลูกผกั 7,500,000 บาท และเทคโนโลยกีารผลติบิวเวอเรียหัวเชือ้สดและกอ้น

เชือ้ระดบัมาตรฐาน โดยรว่มมอืกบักรมสง่เสริมการเกษตร ถา่ยทอดเทคโนโลยกีาร

ผลิตหัวเชือ้ใหเ้จ้าหน้าทีศ่นูย์สง่เสริมเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักขาพชื (ศทอ.) 

9 แห่ง และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 882 แห่งทั่วประเทศ

@ ใชป้ระเดน็วจิยัมุง่เนน้ 5 เรือ่ง สูก่ารขบัเคลือ่น Thailand 4.0

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า สำาหรับปี 2561 

สวทช. มีนโยบายในการขับเคลื่อนด้วยประเด็นมุ่งเน้น 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์

ฉบับที่ 6 (2560 - 2564) โดยกำาหนดประเด็นมุ่งเน้นที่ สวทช. จะมุ่งดำาเนินการ

เพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. อาหารเพือ่อนาคต 2. ระบบขนส่งสมยัใหม ่3. การสร้างสขุภาพและคุณภาพชีวติ

คนไทย 4. เคมชีีวภาพและเชือ้เพลิงชวีภาพ และ 5. นวตักรรมเพือ่การเกษตรยัง่ยนื  

โดยในปี 2560 สวทช. ไดส้รา้งกลไกเทคโนโลยฐีานแบบบรูณาการ (Inte-

grated technology Platform) ให้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ทีเ่กดิจากการควบรวมเทคโนโลยหีลากหลายสาขาและนำาไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์น

อนาคต และได้สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ขึ้นมาใหม่ 3 เรื่อง ได้แก่  

1. Sensors เปน็การนำาองคค์วามรู ้ความเชีย่วชาญทางดา้นเซนเซอร ์(sensors) ของ

แตล่ะศนูยแ์ห่งชาต ิมาทำางานวจิยัรว่มกนั เสรมิประเดน็มุง่เน้นในดา้นการเกษตร 

อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2. High-performance computing & data analytics (HPC & DA) เทคโนโลยี

ที่นำาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลเสียงและภาพ ฯลฯ 

แทนการใช้มนุษย์วิเคราะห์ เป็นต้น
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3. Bio-based materials สวทช. นำาเอาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีฐานชีววิทยา

สังเคราะห์ (Synthetic Biology) ในการควบคุมการทำางานของสิ่งมีชีวิตได้อย่าง

จำาเพาะและมปีระสทิธิภาพ ไปขยายขนาดการผลติสารทีต่อ้งการ โดยตอ่ยอดจาก

ฐานความเชี่ยวชาญของ 4 ศูนย์แห่งชาติ ของ สวทช. ทั้งด้าน ไบโอเทคโนโลยี 

ดจิทิลัเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสด ุและนาโนเทคโนโลย ีมีเปา้หมายเพือ่การสง่เสรมิ

ให้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ได้ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรมของไทย อาทิ โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ซึ่ง

มี Focus Industry อยู่ 6 อุตสาหกรรม โดยมี 3 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เป้าหมายประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก ่

1. ARIPOLIS: ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัติโนมัติ หุ่นยนต์ และ

ระบบอจัฉริยะ 2. BIOPOLIS: ศนูย์กลางการวจิยัและนวตักรรมดา้นชวีวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งอยู่ที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ดำาเนินการโดย สวทช. และ 

บริษัท ปตท. 3. SPACE KRENOVAPOLIS: ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์

นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อยู่ท่ีอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ดำาเนินการโดย GISDA 

ปัจจุบันโครงการ EECi ได้มีการลงนามร่วมกันแล้วทั้งสิ้น 63 หน่วยงาน 

เพือ่รว่มกนัพัฒนา EECi บนพ้ืนทีด่งักลา่ว ประกอบดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว 40% พืน้ทีวิ่จยั 

40% และสว่นสนบัสนนุการวจิยั (Incubation) 20% ทัง้นีม้แีผนการพฒันาโครงการ 

EECi ในปี 2561 อาทิ การออกแบบอาคาร การใช้ศักยภาพของโปรแกรม ITAP 

ลงพ้ืนที่ทำางานร่วมกับเอสเอ็มอีในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังนำางานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านเกษตรของ หน่วยงาน สท. ลงพื้นที่ 50 ชุมชนทันที 

นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแล้ว สวทช. ยังพร้อมเป็นองค์กรเปิด 

(Open NSTDA) ให้ภาคเอกชนและหน่วยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามา

ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้บริการ ด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบ 

ซึ่ง สวทช. มีศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ให้บริการ

วิเคราะห์/ทดสอบมากกว่า 43,000 รายการ คิดเป็นมูลค่า 100 ล้านบาท และ

ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 

แล้วทั้งสิ้นจำานวน 47 รายการทดสอบ ในปี 2560 จะเพิ่มอีกจำานวน 34 รายการ

ทดสอบ เพื่อรองรับภาคเอกชน และเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงและการทดสอบแบตเตอรี่

ทัง้หมดนี ้สวทช. และหนว่ยงานพนัธมติร พรอ้มทีจ่ะ Go Beyond Limits 

โดยใช้ศักยภาพของ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อน

ทกุภาคสว่นเพ่ือกา้วขา้มอปุสรรคตา่งๆ และผลกัดนัเศรษฐกจิของประเทศให้กา้ว

พ้นคำาว่า “ประเทศกับดักรายได้ปานกลาง” ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป 
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• สวทช. เปิดรับสมัครทุน STEM Workforce สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำาวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

สวทช. เปิดรบัสมัครผู้สนใจซึง่เป็นอาจารยข์องมหาวิทยาลยัและสถาบนัต่างๆ ทีม่นีกัศึกษาระดบัปรญิญาโท/เอก อยูร่ะหวา่งศึกษา และมโีครงการ

วิจัย/โครงงานที่ทำาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน 

“โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร เพือ่การวจิยัและพฒันาสำาหรบัภาคอตุสาหกรรม ประจำาป ี2561 (STEM Workforce) รอบที ่1” ซึง่โครงการจะสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาระหว่างร่วมทำาโครงการ/งานวิจัยเท่านั้น ปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน และปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาท

ต่อเดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6-12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำาเนินการอยู่ในช่วง 1 มีนาคม 61 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561 ประกาศผลพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สมัครได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 หรือ อีเมล stemworkforce@nstda.or.th 

• กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์” สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี.

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Etiquette” สำาหรับเยาวชนระยะยาว โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 ประจำาปี 2561 ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่ https//wwwnstda.or.th/jstp 

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

• กิจกรรม “ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ 

เมืองลินเดา ประจำาปี 2561

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร สวทช. โยธี


