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ดร.ณรงค์์ ศิิริเลิิศิวรกุุลิ
ผู้้�อำำ�นวยกุ�รสำำ�นักุง�นพััฒน�วิทย�ศิ�สำตร์แลิะเทค์โนโลิยีแห่่งช�ติ (สำวทช.)



“สวทช. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ 

มีศักยภาพ เป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการทำางาน 

ให้เป็นองค์กรวิจัย
และพัฒนา

ที่ประเทศขาดไม่ได้”
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ด้วยยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของประเทศ ในการนำาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นกลไกหน่่งในการผลักดัน
และขับเคลื่อนประเทศให้มีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือก้าวส่่การเติบโต
เศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึ่งการสร้างองค์ความร่้ด้านวิจัย พัฒนา  
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตอ่ยอดความได้เปรียบ
ในเทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จากต้นนำ้าส่่ปลายนำ้า พร้อมทั้ง
ผลักดันงานวิจัยของประเทศออกส่่สังคม ตอบโจทย์ความต้องการ 
ที่แตกต่างและนำาไปใช้ได้จริง กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึ่งและยั่งยืน
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สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ห่น่ัวิยง�นัในั
กำ�กับของกร์ะทร์วิงก�ร์อุดมศึกษ� วิิทย�ศ�สำตร์์ วิิจััยและนัวัิตกร์ร์ม (อวิ.) ได้รั์บก�ร์
จััดตั�งขึ�นัในัปีี พั.ศ. 2534 ต�ม พั.ร์.บ. พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี พั.ศ. 2534  
เพ่ั�อเป็ีนัห่น่ัวิยง�นับริ์ห่�ร์กองทุนัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี โดยอย่่ภ�ยใต้
ก�ร์กำ�กับด่แลของคณะกร์ร์มก�ร์พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (กวิทช.)  
ดำ�เนิันัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีของปีร์ะเทศ มุ่งพััฒนั�

ปีร์ะเทศส่่ำ “เศรษฐกิิจฐานความร้�” มีภ�ร์กิจัห่ลักในัก�ร์สำนัับสำนุันัง�นัวิิจััย พััฒนั�  
และสำนัับสำนุันัให้่มีก�ร์นัำ�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีไปีใช้ในัภ�คส่ำวินัต่�ง ๆ ร์วิมไปีถึึง
ธุุร์กิจัและภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม 

สำวิทช.  มีห่น่ัวิยง�นัในัสัำงกัด  5  ศ่นัย์แห่่งช�ติ ค่อ ศ้นย์์พัันธุุวิศวกิรรมและเทคโนโลย์ี
ชีีวภาพัแห่่งชีาติิ (BIOTEC)  มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นัเทคโนัโลยชีีวิภ�พั ศ้นย์์เทคโนโลยี์โลห่ะ 
และวัสดุุแห่่งชีาติิ (MTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นัเทคโนัโลยีที�เกี�ยวิข้องกับวัิสำดุต่�ง ๆ   

ศ้นย์์เทคโนโลยี์อิิเล็กิทรอินิกิส์และคอิมพิัวเติอิร์แห่่งชีาติิ (NECTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นั 

ด้�นัอิเล็กทร์อนิักส์ำและเทคโนัโลยีคอมพิัวิเตอร์์ ศ้นย์์นาโนเทคโนโลย์ีแห่่งชีาติิ  
(NANOTEC) มุ่งพััฒนั�ง�นัด้�นันั�โนัเทคโนัโลยี และศ้นย์์เทคโนโลย์พีัลังงานแห่่งชีาติิ 
(ENTEC) มุ่งวิิจััยและพััฒนั�เทคโนัโลยีพัลังง�นั

ซึึ่�งจัะเปีน็ักำ�ลังสำำ�คัญในัก�ร์สำร์�้งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
ให้่แก่ภ�คธุุร์กิจัและอุตสำ�ห่กร์ร์มจันัสำ�ม�ร์ถึสำร้์�งนัวัิตกร์ร์มได้ ถ่ึอเป็ีนัพ่ั�นัฐ�นัสำำ�คัญ
สำำ�ห่รั์บก�ร์เติบโตอย่�งก้�วิกร์ะโดดของภ�คธุุร์กิจัและอุตสำ�ห่กร์ร์ม โดยเฉพั�ะ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�สำ�ม�ร์ถึเติบโตได้อย่�งยั�งย่นับนัฐ�นัควิ�มร้่์ ซึึ่�งจัะเป็ีนักำ�ลังห่ลัก 
ด้�นัเศร์ษฐกิจัของปีร์ะเทศต่อไปี 

ทั�งนีั� สำวิทช. มีทิศท�งก�ร์ดำ�เนัินัง�นัต�มแนัวิท�ง “เศรษฐกิิจแนวให่ม่”  
เพ่ั�อสำร้์�งควิ�มเข้มแข็งและควิ�มเชี�ยวิช�ญด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ เทคโนัโลยี และ 
นัวัิตกร์ร์ม (วิทนั.) ขั�นัส่ำง (Advanced STI) ให้่แก่ปีร์ะเทศ ตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์
ทั�งด้�นัเศร์ษฐกิจั สัำงคม และสิำ�งแวิดล้อม เพ่ั�อให้่เกิดผู้ลกร์ะทบในัเชิงบวิกต่อปีร์ะเทศ
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โดยเศรษฐกิิจชีีวภาพั  (Bioeconomy) มุ่งเน้ันัใช้ควิ�มร้่์ด้�นัเทคโนัโลยชีีวิภ�พั  
และต้นัทุนัควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พัที�เป็ีนัจุัดแข็งของปีร์ะเทศเป็ีนัตัวิขับเคล่�อนั  

เศรษฐกิิจห่มุนเวีย์น (Circular economy) มุ่งเน้ันัใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กวัิสำดุเห่ล่อทิ�ง 

ม�เป็ีนัวัิตถุึดิบเพ่ั�อผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ม่ลค่�ส่ำง เศรษฐกิิจอัิจฉริย์ะ (Intelligent  
economy) เปี็นัก�ร์ขับเคล่�อนัเศร์ษฐกิจัโดยนัำ�เทคโนัโลยีดิจิัทัลม�ใช้เพ่ั�อเพิั�มผู้ลผู้ลิต 
เพิั�มม่ลค่�ให้่แก่สิำนัค้�และบริ์ก�ร์ โดยใช้เวิล�น้ัอยลง  

ขณะที�เศรษฐกิิจผู้้�ส้งวัย์ (Silver economy) จัะเป็ีนัร์ะบบที�นัำ�ควิ�มร้่์  เทคโนัโลยี  
และนัวัิตกร์ร์มม�สำร้์�งผู้ลิตภัณฑ์์และบริ์ก�ร์ที�ร์องรั์บก�ร์เข้�ส่่ำสัำงคมผู้่้ส่ำงวัิย เพ่ั�อช่วิย

ให้่ผู้่้ส่ำงอ�ยุพึั�งพั�ตนัเองได้ เศรษฐกิิจร่วมใชี�ประโย์ชีน์ (Sharing economy) เปี็นั 
ร่์ปีแบบเศร์ษฐกิจัที�ใช้พ่ั�นัฐ�นัแนัวิคิดควิ�มร่์วิมม่อและแบ่งปัีนั ทำ�ให้่เกิดร่์ปีแบบสิำนัค้�

และบริ์ก�ร์ให่ม่ สำร้์�งร์�ยได้แบบพึั�งพั�กันั และเศรษฐกิิจสีเขีีย์ว (Green economy) 
มุ่งเน้ันัปีร์ะห่ยัดพัลังง�นั ลดควิ�มเสีำ�ยงที�จัะทำ�ให้่สิำ�งแวิดล้อมเสีำยห่�ย ตอบสำนัอง 
ก�ร์พััฒนั�ที�ยั�งย่นั

นัอกจั�กนีั� สำวิทช. ยังมุ่งพััฒนั� Advanced STI ในั 10 กลุ่มเทคโนัโลย ี
เป้ี�ห่ม�ยห่ลัก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่ึ�งจัะทำ�ง�นัร่์วิมกันั
กับเคร่์อข่�ยพัันัธุมิตร์ต่�ง ๆ ทั�งในัภ�ครั์ฐและเอกชนั ขณะเดียวิกันั สำวิทช. ยังให้่ควิ�ม
สำำ�คัญด้�นัก�ร์พััฒนั�กำ�ลังคนัและสำร์�้งควิ�มตร์ะห่นัักด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
ให้่แก่ปีร์ะช�ชนั

“ตลอดร์ะยะเวิล� 30 ปีี ที�ผู่้�นัม� สำวิทช. ได้มีก�ร์พััฒนั�และปีรั์บปีรุ์งก�ร์ทำ�ง�นั
ม�อย่�งสำมำ��เสำมอ จุัดแข็งของ สำวิทช. ค่อ กำ�ลังคนั เร์�มีทรั์พัย�กร์บุคคลที�มีคุณภ�พั 
ควิ�มเชี�ยวิช�ญ มีศักยภ�พั เป็ีนัพัลังในัก�ร์ขับเคล่�อนัก�ร์ทำ�ง�นัให้่ สำวิทช. เป็ีนัองค์กร์
เปิีดด้�นัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ที�ปีร์ะเทศข�ดไม่ได้ นัอกจั�กนีั�ยังมีก�ร์สำร้์�งง�นัวิิจััย 
ที�เข้มแข็ง และสำร์�้งผู้ลกร์ะทบไดอ้ย่�งกว้ิ�งขวิ�ง และที�ข�ดไม่ได้ค่อ สำวิทช. มีเคร่์อข่�ย
ควิ�มร่์วิมม่อและพัันัธุมิตร์ที�เข้มแข็งเสำมอม�ตั�งแต่อดีตจันัถึึงปัีจัจุับันั”

ปีร์ะเทศที�มีควิ�มก้�วิห่นั้�ด้�นั วิทนั. ในัปีัจัจุับันั ต่�งมองวิ่� “วิทย์าศาสติร์ 
และเทคโนโลยี์” ค่อ ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัและเป็ีนัตัวิขับเคล่�อนัให้่ปีร์ะเทศ 
มีเศร์ษฐกิจัและควิ�มเป็ีนัอย่่ที�ดีขึ�นั จึังมีบทบ�ทในัด้�นัเศร์ษฐกิจัม�กขึ�นั 



“สิ่งห่นึ�งที�สำาคัญ
แลิะได้ยึดถือุกันมาตลิอุดก็คือุ 
“Governance” แลิะสิ่งที�
ขอุฝากไว้สำาห่รับนักวิจััย
ทุกคนก็คือุ “การมีวินัย” 
ซ้ำึ�งเป็นรากฐานสำาคัญ
ขอุงความเจัริญ
ก้าวห่น้า...”
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“สำำ�ห่รั์บปีร์ะเทศไทยในัช่วิง 20-30 ปีีที�ผู่้�นัม�มองว่ิ� ยังไม่ได้ใช้วิิทย�ศ�สำตร์์
และเทคโนัโลยีในัก�ร์สำร์้�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัให่้แก่ปีร์ะเทศอย่�งเต็มที�
และจัริ์งจััง แม้ปัีจัจุับันัจัะมีนัักวิิจััยจัำ�นัวินัม�กขึ�นั แต่ก็ยังคงปีร์ะสำบปัีญห่�ด้�นัก�ร์
สำร้์�งกำ�ลังคนัท�งด้�นันีั� เน่ั�องจั�กปีร์ะเทศไทยยังลงทุนัแต่ในัขั�นัต้นัด้วิยก�ร์ให้่ทุนั 
ก�ร์เรี์ยนั แต่ข�ดก�ร์ด่แลคนัที�สำร้์�งม� ซึึ่�งภ�ครั์ฐยังข�ดกลไกในัก�ร์ลงทุนัอย่�งต่อเน่ั�อง 
เพ่ั�อเก็บเกี�ยวิใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กก�ร์สำร์้�งกำ�ลังคนัเห่ล่�นีั� ทำ�ให้่คนัที�มีศักยภ�พัออกไปี
เติบโตที�อ่�นั ห่ร่์อไม่ได้ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กสิำ�งที�ลงทุนัเรี์ยนัม�อย่�งคุ้มค่�”  
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ที�ผู่้�นัม� สำวิทช. ให้่ควิ�มสำำ�คัญกับก�ร์ด่แลกำ�ลังคนัม�อย่�งต่อเน่ั�อง ปัีจัจุับันั
แม้ว่ิ�จัะยังไม่สำ�ม�ร์ถึทล�ยข้อจัำ�กัดบ�งอย่�งลงได้ แต่ก็ได้มีก�ร์วิ�งกลไกในัก�ร์
บริ์ห่�ร์จััดก�ร์และกำ�กับด่แล โดยสิำ�งที� สำวิทช. ยึดถ่ึอและปีฏิิบัติม�โดยตลอด ก็ค่อ  
ก�ร์ปีล่กฝัังบุคล�กร์ให้่มีอิสำร์ะท�งวิิช�ก�ร์ มีสำะพั�นัควิ�มคิด แต่ต้องมีวิินััย และ 

ที�สำำ�คัญต้องอย่่ภ�ยใต้ “Governance” ห่ร่์อก�ร์กำ�กับด่แลที�ดี    

ในัอนั�คตห่�กตอ้งก�ร์ให้่เกิดก�ร์พััฒนั�อย�่งยั�งยน่ั ซึึ่�งไม่ใช่แค่ในั “สวทชี.” เท่�นัั�นั  

แต่ต้องเป็ีนั “ภาพัรวมระดัุบประเทศ” ปีร์ะเทศไทยควิร์จัะมุ่งสำร์�้งอตุสำ�ห่กร์ร์มให่ม ่ๆ   
เพิั�มม่ลค่� และสำร้์�งนัวัิตกร์ร์มที�ตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์ของผู้่้ใช้ได้อย่�งร์วิดเร็์วิ  
ซึึ่�งก�ร์จัะดำ�เนิันัก�ร์ดังกล่�วิได้นัั�นัต้องอ�ศัยโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัสำำ�คัญในัก�ร์วิิจััย 
และพััฒนั� ห่�กต้องก�ร์ทำ�ให้่ก�ร์พััฒนั�ใช้ต้นัทุนัที�ตำ��ลง ก็จัำ�เป็ีนัต้องมีก�ร์บริ์ห่�ร์
จััดก�ร์โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัที�มีกร์ะจั�ยอย่ใ่นัปีร์ะเทศเป็ีนัจัำ�นัวินัม�กให้่อย่ใ่นัร่์ปีแบบของ  
Sharing economy ห่ร่์อเศร์ษฐกิจัร่์วิมใช้ปีร์ะโยชน์ั ทำ�ให้่ก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ง่�ยขึ�นั

นัอกจั�กนีั�ปีร์ะเทศไทยจัำ�เป็ีนัต้องมีโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัในัก�ร์วิิเคร์�ะห่์และ 
ทดสำอบที�เป็ีนัม�ตร์ฐ�นัในัร์ะดับสำ�กล เพั่�อให้่เกิดควิ�มมั�นัใจัและยอมร์ับในันัวิัตกร์ร์ม 
ที�ได้พััฒนั�ขึ�นั มีก�ร์ลงทุนัเพ่ั�อผู้ลักดันัให้่เกิดก�ร์นัำ�ง�นัวิิจััยไปีสำร้์�งม่ลค่�ท�งเศร์ษฐกิจั  
ร์วิมถึึงมีควิ�มร่์วิมม่อกับพัันัธุมิตร์ในัทุกภ�คส่ำวินั และเคร่์อข่�ยวิิจััยร์ะดับนั�นั�ช�ติ  
เพ่ั�อผู้ลักดันัให้่ปีร์ะเทศไทยเติบโตอย่�งก้�วิกร์ะโดดในัเวิทีร์ะดับโลก

กิารที� สวทชี. ดุำาเนินงานมาจนครบรอิบ 30 ปี มีผู้ลงานเป็นที�ประจักิษ์ และ 
ไดุ�รับความเช่ี�อิถ่ือิจากิทุกิภาคส่วนติลอิดุระย์ะเวลาที�ผู่้านมานั�น สิ�งห่น่�งที�สำาคัญและ 
ไดุ�ย่์ดุถ่ือิกัินมาติลอิดุก็ิค่อิ “Governance” และสิ�งที�ขีอิฝากิไว�สำาห่รับนักิวิจัย์ทุกิคน  
ก็ิค่อิ “กิารมีวินัย์” ซ่ึ่�งเป็นรากิฐานสำาคัญขีอิงความเจริญกิ�าวห่น�า 

ในส่วนขีอิงกิารขัีบเคล่�อิน สวทชี. “ผู้มเช่ี�อิว่าพัวกิเราทุกิคนจะทำาให่�อิงค์กิร 
มีประสิทธิุภาพั เม่�อิทุกิคนใส่พัลังความคิดุเขี�าไปในทุกิเร่�อิงที�ดุำาเนินกิารและ 
รับผิู้ดุชีอิบ”

 ดุร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุิล
 ผู้้�อิำานวย์กิาร
 สำานักิงานพััฒนาวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์แห่่งชีาติิ (สวทชี.)
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ดร.ฐิิต�ภ� สำมิิตินนท์ 
รอำงผู้้�อำำ�นวยกุ�รสำำ�นักุง�นพััฒน�วิทย�ศิ�สำตร์แลิะเทค์โนโลิยีแห่่งช�ติ (สำวทช.)
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“จัุดเริ�มต้นขอุงการสนับสนุนภาคเอุกชนขอุงสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์แลิะเทคโนโลิยีแห่่งชาติ (สวทช.) เริ�มจัากแนวคิด 
ในการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม  
ห่รือุไอุแทป (Innovation and Technology Assistance Program:  
ITAP) ที�ศ่นย์บริห่ารจััดการเทคโนโลิยี ห่รือุทีเอ็ุมซี้ำ (Technology 
Management Center: TMC) นำาโมเดลิการช่วยเห่ลิือุเอุสเอุ็มอุี 
ที�ประสบความสำาเร็จัในประเทศแคนาดามาเป็นต้นแบบ แลิะใช้เวลิา
ในการพัฒนาเพิ�มเติม 2-3 ปี กว่าจัะอุอุกมาเป็นโปรแกรม ITAP  
จัากนั�น สวทช. ได้ต่อุยอุดการสนับสนุนผ่้ประกอุบการไทยด้วยการ 
สร้างโครงสร้างพื�นฐานสำาคัญอุย่างอุุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
เพื�อุเกิดเป็นนิคมวิจััยที�ทำาให่้ภาคเอุกชนสามารถเข้าถึงการวิจััย 
แลิะพัฒนา เกิดการทำางานร่วมกันอุย่างใกลิ้ชิด  

เกิดก�ร์เติมเต็มในัก�ร์พััฒนั�ขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์  
เทคโนัโลยี และนัวิัตกร์ร์ม (วิทนั.) ของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ไทยในัด้�นัต่�ง ๆ ทั�งดุ�าน 
เทคโนโลย์ ีซึึ่�งมีก�ร์เช่�อมโยงร์ะห่ว่ิ�งผู้่้เชี�ยวิช�ญกับภ�คเอกชนัและให้่บริ์ก�ร์ด้�นัคำ�
ปีรึ์กษ�เพ่ั�อให้่สำ�ม�ร์ถึทำ�ง�นัได้จัริ์ง โดย สำวิทช. จัะเล่อกผู้่้เชี�ยวิช�ญที�ตร์งกับโจัทย์
ที�เอกชนัต้องก�ร์ ขณะเดียวิกันัเพ่ั�อส่ำงเสำริ์มให้่เกิดก�ร์นัำ�เทคโนัโลยีไปีใช้ม�กขึ�นั จึัง
ได้มีสำำ�นัักง�นัจััดก�ร์สิำทธิุเทคโนัโลยี (Technology Licensing Office: TLO) เพ่ั�อ
บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ทรั์พัยสิ์ำนัท�งปัีญญ�ที�เกิดจั�กผู้ลง�นัวิิจััยของ สำวิทช. และสำง่เสำริ์มก�ร์
อนุัญ�ตให้่ใช้สิำทธิุทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ�เพ่ั�อปีร์ะโยชน์ัเชิงพั�ณิชย์   

ส่ำวินัดุ�านกิารพััฒนาธุุรกิิจ มีโปีร์แกร์มบ่มเพั�ะธุุร์กิจัเทคโนัโลยี โดยได้แนัวิคิด 
ม�จั�กปีร์ะเทศเยอร์มนีั ที�ให้่ผู้่้เชี�ยวิช�ญม�สำอนัเพ่ั�ออบร์มคนักลุ่มแร์กทั�งในั สำวิทช.  
และคนัที�ไปีอย่่ในัอุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ภ่มิภ�ค เร่์�องต่อม�ค่อ ดุ�านกิารเงิน สำวิทช.  
มองว่ิ�เม่�อภ�คเอกชนัพัย�ย�มห่�เทคโนัโลยทีี�มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัม�กขึ�นัจัำ�เป็ีนัต้องมีก�ร์
ลงทุนั ในัก�ร์เข้�ถึึงแห่ล่งทุนัที�เป็ีนัปัีญห่�สำำ�คัญที�เอสำเอ็มอีไทยปีร์ะสำบม�โดยตลอด  
สำวิทช. จึังริ์เริ์�มโคร์งก�ร์เงินัก้่ดอกเบี�ยตำ�� เพ่ั�อช่วิยสำนัับสำนุันัเงินัก้่บ�งสำ่วินัและลด
ดอกเบี�ย เพ่ั�อให้่เอสำเอ็มอีมีโอก�สำลงทุนัในัเทคโนัโลยีให่ม่ ๆ เพิั�มม�กขึ�นั อีกทั�งด้�นั
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“สวทช. ทำาห่น้าที�เป็น
ตัวเชื�อุมโยงระห่ว่างภาคเอุกชน 

แลิะเครือุข่ายทีเอุ็มซ้ำี เพ่�อุทำาให่้เกิด
การนำางานวิจััยไปสร้างนวัตกรรม ห่รือุ

ไปใช้ประโยชน์ให่้มีความสามารถ
ในการแข่งขันที�ส่งข้�น”

ก�ร์เงนิัจัะเกี�ยวิข้องกับเร่์�องของก�ร์ลงทนุั เพัร์�ะก�ร์ทำ�วิิจััยส่ำวินัให่ญ่จัะเปีน็ัเร์่�องของ
เทคโนัโลยีให่ม่ ๆ  ซึึ่�งมีควิ�มไม่แน่ันัอนัท�งธุุร์กิจัในัอนั�คต สำวิทช. จึังมีโปีร์แกร์มร่์วิม
ลงทุนัห่ร่์อศ่นัย์ลงทุนั เพ่ั�อช่วิยลดควิ�มเสีำ�ยงให้่เอกชนัที�ม�รั์บก�ร์ถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยี  

นัอกจั�กนีั� สำวิทช. ได้มีก�ร์พััฒนั�ด้�นัต่�ง ๆ เพ่ั�อตอบโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์
ของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์อย่�งต่อเน่ั�อง ทั�งก�ร์จััดตั�งเขตอุตสำ�ห่กร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์
ปีร์ะเทศไทย (Software Park Thailand) เพ่ั�อสำนัับสำนุันัอุตสำ�ห่กร์ร์มซึ่อฟต์แวิร์์  
ก�ร์พััฒนั�โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัด้�นัคุณภ�พัของปีร์ะเทศ (National Quality  
Infrastructure: NQI) อ�ทิ ก�ร์วิิเคร์�ะห์่ทดสำอบ ก�ร์พััฒนั�ม�ตร์ฐ�นั ตลอดจันั 
ก�ร์บร์ิห่�ร์จััดก�ร์ให่้เกิดปีร์ะโยชนั์ในัก�ร์วิิจััยและก�ร์บร์ิก�ร์ที�ยกร์ะดับให้่ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ได้อย่�งมีปีร์ะสิำทธิุภ�พั ก�ร์พััฒนั�กำ�ลังคนัด้วิยสำถึ�บันั NSTDA 
Academy ซึึ่�งต่อม�เปีลี�ยนัเป็ีนัสำถึ�บันัพััฒนั�บุคล�กร์แห่่งอนั�คต (Career for 
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the Future Academy) และก�ร์พััฒนั�เม่องนัวัิตกร์ร์มอ�ห่�ร์ (Food Innopolis) 
ที�เน้ันัอุตสำ�ห่กร์ร์มอ�ห่�ร์ ซึ่ึ�งก�ร์ดำ�เนิันัก�ร์ทั�งห่มดในัช่วิง 30 ปีีที�ผู่้�นัม� ทำ�ให้่
ภ�พัของอุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ปีร์ะเทศไทยชัดขึ�นัและคร์บวิงจัร์ ตั�งแต่ “ผู้ลงานวิจัย์ 
ที�อิอิกิจากิห่�อิงปฏิิบัติิกิารกิระทั�งไปถ่ืงกิารผู้ลิติและขีาย์ไดุ�”  

“จากิประสบกิารณ์ที�ร่วมงานกิับภาคเอิกิชีนจำานวนมากิ ทำาให่�เขี�าใจใน
ความติ�อิงกิารขีอิงภาคเอิกิชีน และเขี�าใจสิ�งที�จะเกิิดุข่ี�นห่ลังจากิงานวิจัย์อิอิกิ
จากิห่�อิงปฏิิบัติิกิารและอิอิกิไปส่้เอิกิชีน ซ่ึ่�งจำาเป็นติ�อิงมีเคร่อิข่ีาย์ ทีเอ็ิมซีึ่ สวทชี.  
จ่งทำาห่น�าที�เป็นตัิวเช่ี�อิมโย์งระห่ว่างทั�งสอิงฝ่าย์เพ่ั�อิให่�เกิิดุกิารนำางานวิจัย์ไปสร�าง
นวัติกิรรมห่ร่อิไปใชี�ประโย์ชีน์เพ่ั�อิให่�มีความสามารถืในกิารแข่ีงขัีนที�ส้งข่ี�น” 

ทั�งนีั�ด้วิยกลไกที�ดี ผู้นัวิกกับจุัดเด่นัของ สำวิทช. ที�มีศ่นัย์แห่่งช�ติที�ห่ล�กห่ล�ย
และเป็ีนัศ�สำตร์์ที�ทันัสำมัย อีกทั�งเคร่์�องม่อและอุปีกร์ณ์สำ�ม�ร์ถึใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนั  
จึังดึงด่ดให้่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์เข้�ม�ใช้บริ์ก�ร์เพิั�มม�กขึ�นั จั�กผู้่้เข้�ร่์วิมโปีร์แกร์มไอแทปี
ห่ลักสิำบในัปีีแร์ก ๆ ม�ถึึงปัีจัจุับันัที�สำ�ม�ร์ถึขย�ยก�ร์ให้่บริ์ก�ร์เป็ีนั 1,500 โคร์งก�ร์
ต่อปีี

สำำ�ห่รั์บอนั�คตห่ลังจั�กนีั� เน่ั�องจั�กปีร์ะเทศไทยกำ�ลังขับเคล่�อนันัวัิตกร์ร์มในั
ภ�คเอกชนั นัวัิตกร์ร์มมีพ่ั�นัฐ�นัม�จั�กเทคโนัโลยี ก�ร์ต่อยอดจั�กเทคโนัโลยีห่ร่์อ
ทรั์พัย์สิำนัท�งปีัญญ�ไปีเปี็นันัวิัตกร์ร์ม นัั�นัก็ค่อ “ธุุรกิิจ” ซึึ่�งนัวัิตกร์ร์มจัะยังไม่เป็ีนั
นัวัิตกร์ร์มจันักว่ิ�จัะข�ยได้ 

ติรงจุดุนี� สวทชี. มุ่งเน�นและเป็นเป้าห่มาย์ในอินาคติ ที�จะมีกิารสนับสนุน
และผู้ลักิดัุนให่�เกิิดุธุุรกิิจที�ใชี�เทคโนโลย์ีเชิีงล่กิห่ร่อิดุีปเทคมากิข่ี�น รวมทั�งมุ่งเน�น 
กิารพััฒนาธุุรกิิจในอุิติสาห่กิรรมแห่่งอินาคติ ซ่ึ่�งจำาเป็นติ�อิงเล่อิกิสิ�งที�มีติลาดุ
รอิงรับและสอิดุรับกัิบจุดุแข็ีงขีอิงประเทศไทย์ เช่ีน “ไบโอิเทคโนโลยี์” ที�นอิกิจากิ
ประเทศไทย์จะไดุ�เปรีย์บเร่�อิงความห่ลากิห่ลาย์ทางชีีวภาพัแล�วยั์งเป็นเทรนด์ุขีอิง
ติลาดุโลกิในปัจจุบันอีิกิดุ�วย์

 ดุร.ฐิติาภา สมิติินนท์ 
 รอิงผู้้�อิำานวย์กิาร 
 สำานักิงานพััฒนาวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์แห่่งชีาติิ (สวทชี.)
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“ITAP” 
ปลื่ด้ลื่็อกัขั้อจำำากััด้ทางธุรกัิจำด้้วย วทน.

ตอุกยำ�า...ความสำาเร็จัขอุง “ไอุแทป” (ITAP) ห่รือุโปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม ที�สามารถขยายการให่้บริการ
แลิะความชว่ยเห่ลิอืุผ่ป้ระกอุบการไทย จัากจัดุเริ�มตน้ปลีิะ 10 โครงการ  
มาส่่ปัจัจัุบันที�สามารถให่้บริการได้ถึงปีลิะ 1,500 โครงการ

ควิ�มสำำ�เร์จ็ันีั�ม�จั�กกลไกที�ดีในัก�ร์สำนัับสำนันุัฯ ของโปีร์แกร์มไอแทปี (Innova-
tion and Technology Assistance Program: ITAP) ซ่ึ่�งอิย่้์ภาย์ใติ�กิารดุ้แลขีอิง 
ศ้นย์์บริห่ารจัดุกิารเทคโนโลยี์ (TMC) สำานักิงานพััฒนาวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์

0101
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แห่่งชีาติิ (สวทชี.) ผู้นัวิกกับจุัดแข็งของ สำวิทช. ที�มีควิ�มเชี�ยวิช�ญในัห่ล�กห่ล�ย
เทคโนัโลยีและมีเคร่์อข่�ยผู้่้เชี�ยวิช�ญทั�งปีร์ะเทศ ซึึ่�งกล�ยเป็ีนัจุัดดึงด่ดให้่ผู้่้ปีร์ะกอบ
ก�ร์เข้�ม�ใช้บริ์ก�ร์ และเช่�อมั�นัในัก�ร์นัำ�วิิทย�ศ�สำตร์์ เทคโนัโลยี และนัวัิตกร์ร์มไปี
ใช้ในัก�ร์ดำ�เนิันัธุุร์กิจัเพ่ั�อสำร้์�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันัได้ในัร์ะยะย�วิ

ทั�งนีั�โปีร์แกร์มไอแทปี สำวิทช. จััดตั�งขึ�นัตั�งแต่ปีี พั.ศ. 2543 โดยดำ�เนิันัง�นัในั
ก�ร์ช่วิยผู้ลักดันัให่้ SMEs สำ�ม�ร์ถึใช้เทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์มได้อย่�งเห่ม�ะสำม 
สำ�ม�ร์ถึยกร์ะดับก�ร์ผู้ลิต สำร้์�งม่ลค่�เพิั�มของผู้ลิตภัณฑ์์ และมีก�ร์วิิจััย พััฒนั�และ
นัวัิตกร์ร์มที�สำ�ม�ร์ถึสำร้์�งร์�ยได้ที�แท้จัริ์ง ส่ำงผู้ลกร์ะทบเชิงเศร์ษฐกิจัของปีร์ะเทศได้

2535 

เริ่่�มกิิจกิริ่ริ่ม 
ICS
Industrial
Consultancy
Service

2538 

ได้้ริ่ับกิาริ่
ริ่ับริ่อง
ISO 9001

2540

ให้้บริ่่กิาริ่
โคริ่งกิาริ่
แบบยกิริ่ะด้ับ
กิลุ่่�ม
อ่ตสาห้กิริ่ริ่ม

2543

ปริ่ะเมินผลุ่
แลุ่ะขยาย
กิาริ่ด้�าเนิน
งานเป็น 
ITAP

2545

เริ่่�มกิาริ่
ด้�าเนินงาน
ใน TSP

2546

สริ่้าง
เคริ่ือข�าย
แห้�งแริ่กิ
แลุ่ะเพิ่่�ม
บ่คลุ่ากิริ่

2548

ขยาย
เคริ่ือข�าย
ภููมิภูาค
แลุ่ะได้้ริ่ับ
เง่นสนับสน่น
จากิ สศช.
15 ลุ่้านบาท

2550

มีเคริ่ือข�าย
ภููมิภูาค 
9 แห้�ง ได้้ริ่ับ
เง่นสนับสน่น
จากิ สสว.
100 ลุ่้านบาท

2563

มีเคริ่ือข�าย
ภููมิภูาค 
19 แห้�ง 
สนับสน่น 
SME ไปแลุ่้ว
12,000
โคริ่งกิาริ่ 
มีที�ปริ่ึกิษา
เทคโนโลุ่ยี 
100 คน
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ไอิแทป สำวิทช. มีกลไกก�ร์เช่�อมโยงร์ะห่ว่ิ�งผู้่้ให้่บริ์ก�ร์เทคโนัโลย ี(Technology  
Service Providers) กับผู้่้ใช้เทคโนัโลยี (Technology Users) ในัร่์ปีแบบของ 
ก�ร์ช่วิยวิิเคร์�ะห์่ควิ�มต้องก�ร์ด้�นัเทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์ม จััดห่�ผู้่้เชี�ยวิช�ญ 
เข้�ช่วิยเห่ล่อต�มโจัทย์ควิ�มต้องก�ร์ และร่์วิมบริ์ห่�ร์โคร์งก�ร์เพ่ั�อพััฒนั�เทคโนัโลยี
และนัวัิตกร์ร์มจันัเกิดผู้ลลัพัธ์ุที�น่ั�พัอใจั พัร้์อมทั�งสำนัับสำนุันัค่�ใช้จ่ั�ยในัก�ร์ทำ�
โคร์งก�ร์ส่ำงสุำด 50% แต่ไม่เกินั 4 แสำนับ�ทต่อโคร์งก�ร์ ต�มเกณฑ์์ของโปีร์แกร์ม 
ซึึ่�งจัะช่วิยลดควิ�มเสีำ�ยงในัก�ร์ลงทุนัของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ในัก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยีและ
เช่�อมโยงไปีส่่ำก�ร์สำร้์�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์ทำ�วิิจััยพััฒนั�และนัวัิตกร์ร์มของ 
อุตสำ�ห่กร์ร์มไทย  

ปัีจัจุับันัไอแทปี สำวิทช. มีผู้่้เชี�ยวิช�ญม�กกว่ิ� 1,500 ร์�ย ที�พัร้์อมให้่บริ์ก�ร์ 
ตอบโจัทย์เทคโนัโลยีทุกร่์ปีแบบ ที�ผู่้�นัม�ไอแทปี สำวิทช. ให้่ก�ร์สำนัับสำนุันั 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์เอสำเอ็มอีไปีแล้วิไม่น้ัอยกว่ิ� 10,000 ร์�ย ซึึ่�งอุตสำ�ห่กร์ร์มที�ใช้บริ์ก�ร์
ม�กที�สุำดค่อ อุตสำ�ห่กร์ร์มท�งด้�นัอ�ห่�ร์และเกษตร์ ส่ำวินัให่ญ่เป็ีนัก�ร์พััฒนั�
ผู้ลิตภัณฑ์์และกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต
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ตัวิอย่�งควิ�มสำำ�เร็์จัของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�เข้�ร่์วิมโปีร์แกร์ม อย่�งเช่นั  
กลุ่มบริ์ษัทโชคนัำ�ชัย กรุ์�ปี ที�มีเส้ำนัท�งก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยีร่์วิมกับ  
สำวิทช. ม�ย�วินั�นั โดยได้เข้�ร่์วิมโปีร์แกร์มไอแทปีตั�งแต่ปีี พั.ศ. 2554 
และมีควิ�มร่์วิมม่อกันัอย่�งต่อเน่ั�อง ปัีจัจุับันัสำ�ม�ร์ถึเติบโตจั�กบริ์ษัท
ผู้่้ผู้ลิตแม่พิัมพ์ัและชิ�นัส่ำวินัย�นัยนัต์ ซึึ่�งเป็ีนัก�ร์รั์บจ้ั�งผู้ลิต ห่ร่์อ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) ที�ผู้ลิตม�กแต่กำ�ไร์น้ัอย  
ม�ส่่ำก�ร์เป็ีนัผู้่้ผู้ลิตเร่์อและร์ถึโดยสำ�ร์จั�กโคร์งสำร้์�งอะล่มิเนีัยม ซึึ่�งเป็ีนั 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ฐ�นันัวัิตกร์ร์มที�มีก�ร์วิิจััยออกแบบและสำร้์�งแบร์นัด์เป็ีนั
ของตัวิเอง ร์วิมถึึงมุ่งเป้ี�ห่ม�ยส่่ำก�ร์เป็ีนัผู้่้ผู้ลิตย�นัยนัต์ไฟฟ้�ทั�งร์ถึบัสำ
ไฟฟ้�และเร่์อไฟฟ้� ในัอนั�คต
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นัอกจั�กนีั�ยังมีบริ์ษัทร์อยัลเซึ่ร์�มิคส์ำ จัำ�กัด  
จัังห่วัิดลำ�ปี�ง ธุุร์กิจัรั์บจ้ั�งผู้ลิตและจัำ�ห่นั่�ย
ผู้ลิตภัณฑ์์เซึ่ร์�มิกปีร์ะเภทเคร์่�องใช้บนัโต�ะอ�ห่�ร์  
ซึึ่�งมีก�ร์ส่ำงออกไปีวิ�งจัำ�ห่น่ั�ยในัต่�งปีร์ะเทศ  
แต่ไม่สำ�ม�ร์ถึแข่งขันัด้�นัร์�ค�ได้ เน่ั�องจั�ก
ต้นัทุนัก�ร์ผู้ลิตส่ำง ไอแทปี สำวิทช. ได้เข้�ไปีช่วิย
สำนัับสำนุันัผู้่้เชี�ยวิช�ญเป็ีนัที�ปีรึ์กษ� ช่วิยออกแบบ

กร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตที�ทำ�ให้่โคร์งสำร้์�งต้นัทุนัตำ��ลงอย่�งม�ก และพััฒนั�ก�ร์ผู้ลิตจั�ก
แบบดั�งเดิมม�เป็ีนัร์ะบบสำ�ยพั�นัป้ีอนัชิ�นัง�นัและควิบคุมอุณห่ภ่มิอัตโนัมัติ ร์วิมถึึง 
ปีรั์บเทคโนัโลยีก�ร์ฉีดขึ�นัร่์ปีผู้ลิตภัณฑ์์ พััฒนั�เต�เผู้�เป็ีนัไฟเบอร์์และอิฐทนัไฟ
คุณภ�พัส่ำง ร์วิมถึึงออกแบบร์ะบบนัำ�ควิ�มร้์อนัทิ�งม�ใช้อบไล่ควิ�มช่�นั และสำร้์�งต้่อบ 
ที�มีปีร์ะสำทิธิุภ�พัส่ำง ทำ�ให่ล้ดเวิล� ลดพัลงัง�นัที�ใช้ ลดของเสำยี พัร้์อมทั�งเพิั�มขีดควิ�ม
สำ�ม�ร์ถึก�ร์แข่งขันัด้�นัร์�ค�ส่ำงขึ�นัแบบก้�วิกร์ะโดด สำ�ม�ร์ถึเข้�ส่่ำตล�ดร์ะดับโลก
ได้ด้วิยกำ�ลังก�ร์ผู้ลิตม�กขึ�นั อ�ทิ ห้่�งสำร์ร์พัสำินัค้�ที�มีช่�อเสีำยงห่ล�ยปีร์ะเทศ เช่นั 
Walmart สำห่รั์ฐอเมริ์ก� ฝัรั์�งเศสำ และอังกฤษ 

ส่ำวินับริ์ษัทเข็มเห่ล็ก จัำ�กัด (KEMREX) ผู้่้พััฒนั�
นัวัิตกร์ร์มฐ�นัร์�กยุคให่ม่ ซึึ่�งมีแนัวิคิดที�จัะพััฒนั�และ
เพิั�มม่ลค่�ของสำินัค้�นัวัิตกร์ร์มเข็มเห่ล็ก (Series F,  
Series FS, Series D) โดยทำ�วิิจััยเกี�ยวิกับก�ร์ตร์วิจัสำอบ 
ควิ�มแข็งแร์งของเข็มเห่ล็กแต่ละปีร์ะเภท และได้รั์บ
ก�ร์สำนัับสำนัุนัผู้่้เชี�ยวิช�ญจั�กไอแทปี สำวิทช. ที�ได้นัำ� 
ผู้่้เชี�ยวิช�ญจั�กมห่�วิิทย�ลัยเทคโนัโลยีพัร์ะจัอมเกล้�- 
พัร์ะนัคร์เห่น่ัอ ถ่ึ�ยทอดองค์ควิ�มร้่์และเพิั�มทักษะในั
ก�ร์ควิบคุมคุณภ�พัก�ร์ผู้ลิตเข็มเห่ล็ก มีก�ร์ออกแบบ
ทดสำอบควิ�มแข็งแร์งของเข็มเห่ล็ก ห่ลักก�ร์สำำ�ร์วิจัดินั  
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การคำำานวณ และแปลผลการทดสอบ รวมถึึงการรวบรวมผลการทดสอบต่่าง ๆ เพ่ื่�อ
ใช้้เป็นข้้อมูลอ้างอิงช่้วยให้้บริษััทสามารถึเล่อกใช้้เข็้มเห้ล็กได้อยา่งเห้มาะสมในแต่่ละ
พ่ื่�นท่� ทำาให้้บริษััทฯ ได้รับเอกสารรับรองต่ามมาต่รฐาน ASTM D1143 Standard 
Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Compressive  
Load และสามารถึนำาข้้อมูลท่�ได้ไปต่่อยอดขึ้�นทะเบ่ยนบัญช่้นวัต่กรรมไทยได้

ด้วยสังคำมท่�เร่งร่บในปัจจุบันทำาให้้ห้ลายคำนพื่บกับคำวามเห้น่�อยล้าทางสมอง  
ส่งผลให้้กระบวนการใช้้คำวามคำิดและคำวามจำาไม่ม่ประสิทธิิภาพื่ โดยเฉพื่าะในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ นักศึึกษัาและคำนวัยทำางาน บริษััทฟอร์แคำร์ จำากัด จึงวิจัยและพัื่ฒนา 
เคำร่�องด่�มดาร์คำช็้อกโกแลต่ผสมคำาเคำาออร์แกนิคำ เพ่ื่�อ
เสริมคำวามจำาและกระบวนการคิำดข้องสมองช่้วยให้้ 
นอนห้ลับด่ต่่อเน่�อง ซึึ่�งบริษััทเห็้นคำวามสำาคัำญ
ข้องการศึึกษัาเชิ้งคำลินิกเพ่ื่�อให้้รู้ข้้อมูล  
และทราบประสิทธิิภาพื่ท่�แท้จริงข้อง
ผลิต่ภัณฑ์์ ไอแทป สวทช้. จึงช่้วย 
สรรห้าผู้เช่้�ยวช้าญเฉพื่าะทาง
และสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยทางคำลินิกให้้
บริษััทฯ ภายใต้่โคำรงการ “วิจัย พัื่ฒนา และการทดสอบทางคำลินิกในอาห้ารฟังก์ชั้น” 
ซึึ่�งเป็นคำวามร่วมม่อระห้ว่างไอแทป สวทช้. กับศูึนยค์ำวามเป็นเลิศึด้านช่้ววิทยาศึาสต่ร์ 
(องคำก์ารมห้าช้น) ห้ร่อ TCELS ท่�ช่้วยผลักดันให้้อุต่สาห้กรรมอาห้ารเสรมิสุข้ภาพื่ข้อง
ประเทศึไทยม่คำวามน่าเช่้�อถ่ึอและเป็นท่�ยอมรับมากขึ้�น
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สำำ�ห่รั์บสำถึ�นัก�ร์ณ์ก�ร์แพัร่์ร์ะบ�ดของโร์คโควิิด-19 
ที�ส่ำงผู้ลกร์ะทบไปีทั�วิโลก ทำ�ให้่ต้องมีก�ร์ป้ีองกันัตนัเองที�
มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัและปีลอดภัย บริ์ษัทเอวีิเอสำ อินัโนัเวิชั�นั 
จัำ�กัด ไดวิ้ิจััยและพััฒนั�ผู้ลติภัณฑ์์เจัลล�้งม่อที�ปีร์�ศจั�ก
แอลกอฮอล์ซึึ่�งอ�จัทำ�ให้่เกิดก�ร์ร์ะค�ยเค่องห่ร่์อแพ้ั  
โดยใช้สำ�ร์สำกัดจั�กธุร์ร์มช�ติที�ปีลอดภัยต่อร่์�งก�ยและ
ยังสำ�ม�ร์ถึปีกป้ีองได้ย�วินั�นัเกิดเป็ีนัฟิล์มบ�งเคล่อบ
ม่อป้ีองกันัเช่�อโร์คได้นั�นั 12 ชั�วิโมง ซึึ่�งบริ์ษัทฯ ได้รั์บ 
ก�ร์สำนัับสำนุันัจั�กไอแทปี สำวิทช. ในัโคร์งก�ร์ Fast track:  

Medical devices fight covid-19  ด้วิยก�ร์นัำ�ผู้ลิตภัณฑ์์ม�ศึกษ�ปีร์ะสิำทธิุภ�พั
ของไฮโดร์เจัลและวิิจััยผู้ลก�ร์ออกฤทธิุ�ก�ร์ยับยั�งเช่�อไวิรั์สำโควิิด-19 และเช่�อร์�- 
แบคทีเรี์ยของไฮโดร์เจัลสำำ�ห่รั์บทำ�ควิ�มสำะอ�ดม่อ ซึึ่�งผู้ลิตภัณฑ์์เจัลล้�งม่อนีั�ได้
รั์บร์�งวัิลจั�กก�ร์ปีร์ะกวิดนัวัิตกร์ร์มจั�กปีร์ะเทศแคนั�ด� อีกทั�งยังสำ�ม�ร์ถึส่ำงไปี
จัำ�ห่น่ั�ยยังต่�งปีร์ะเทศได้อีกด้วิย

ขณะที�ปัีญห่�เร่์�องพ่ั�นัที�มีจัำ�กัด ธุุร์กิจัเกษตร์ในัเม่องให่ญ่เป็ีนัไปีได้ย�ก บริ์ษัท
ลอฟท์ บิวิเดอร์์ จัำ�กัด ซึึ่�งทำ�ธุุร์กิจัรั์บเห่ม�ก่อสำร้์�งอ�ค�ร์และคลังสิำนัค้� มองเห็่นั
ช่องท�งของธุุร์กิจัก�ร์สำร้์�งฟ�ร์์มเกษตร์ในัอ�ค�ร์ และช่วิยลดต้นัทุนัก�ร์ผู้ลิตของ
ผู้ลิตภัณฑ์์เกษตร์อินัทร์ีย์ที�เห่ม�ะสำำ�ห่ร์ับพ่ัชผัู้กและผู้ลไม้เม่องห่นั�วิ บร์ิษัทฯ ได้ 
มองห่�องค์ควิ�มร้่์ก�ร์ทำ�ร์ะบบฟ�ร์์มเกษตร์ในัอ�ค�ร์ (Plant factory) ที�สำ�ม�ร์ถึ
ควิบคุมปัีจัจััยก�ร์ผู้ลิตได้ ไอแทปี สำวิทช. ได้ส่ำงผู้่้เชี�ยวิช�ญก�ร์ออกแบบและจััดสำร้์�ง
ร์ะบบต้นัแบบฟ�ร์์มเกษตร์ในัอ�ค�ร์ ม�ช่วิย
ในัก�ร์วิ�งร์ะบบก�ร์ให้่สำ�ร์อ�ห่�ร์แก่พ่ัชผัู้ก
และผู้ลไม้ ร์วิมถึึงก�ร์ให้่นัำ��โดยอ�ศัยแร์ง
ด่ดต�มห่ลักค�ปิีลล�รี์� (Capillary Tube) 
ก�ร์ควิบคุมอุณห่ภ่มิแบบอัตโนัมัติต�มช่วิง
ก�ร์ปีล่ก ก�ร์ควิบคุมควิ�มช่�นัสัำมพััทธ์ุในั
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อ�ก�ศ และก�ร์ควิบคุมค�ร์์บอนัไดออกไซึ่ด์ให้่เห่ม�ะสำม นัอกจั�กนีั�ยังได้วิ�งร์ะบบ
แสำง LED และออกแบบโมบ�ยด์แอปีพัลิเคชัที�ใช้ในัสำม�ร์์ตโฟนัห่ร่์อแท็บเล็ตเพ่ั�อใช้ในั
ก�ร์ตดิต�มและควิบคมุก�ร์ทำ�ง�นัของทกุร์ะบบ เกดิก�ร์สำร์�้งร์�ยไดใ้นัก�ร์สัำ�งซ่ึ่�อแบบ
และจ้ั�งง�นัก่อสำร้์�ง อีกทั�งยังสำ�ม�ร์ถึสำร้์�งผู้ลผู้ลิตสำตร์อว์ิเบอร์์รี์คุณภ�พัได้ตลอด 
ทั�งปีี ช่วิยลดต้นัทุนัด้�นัก�ร์ขนัส่ำงและสำร้์�งร์�ยได้ในัพ่ั�นัที�จัำ�กัดอย่�งมีคุณภ�พั 

ถ้ึ�พ่ัดถึึงร้์�นัอ�ห่�ร์ในัจัังห่วัิดอุดร์ธุ�นีัแล้วิ ร้์�นั BEYOND CAFÉ เป็ีนัห่นึั�งในั
ควิ�มโดดเดน่ัเร์่�องเมน่ัเค้กเบเกอรี์�และเคร์่�องด่�มที�ห่ล�กห่ล�ย ซึ่ึ�งจั�กก�ร์ขย�ยสำ�ข�
เพิั�มขึ�นัในัแตล่ะปีี ทำ�ให้่เกิดปัีญห่�ต้นัทุนัก�ร์จััดก�ร์ ร์วิมถึึงจัำ�นัวินัขอ้ม่ลของร์�ยก�ร์
อ�ห่�ร์และร์�ยละเอียดในัก�ร์จััดก�ร์ที�ซัึ่บซ้ึ่อนั ซึึ่�ง
โปีร์แกร์มสำำ�เร็์จัร่์ปีทั�วิไปีไม่สำ�ม�ร์ถึตอบโจัทย์ได้  
ไอแทปี สำวิทช. ได้เข้�ม�แก้ไขปัีญห่�ดังกล่�วิด้วิย
ก�ร์สำ่งผู้่้เชี�ยวิช�ญด้�นัร์ะบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) ไปีวิิเคร์�ะห่์และปีร์ะยุกต์
ใช้ร์ะบบเพั่�อให้่เกิดก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์สิำนัค้�อย่�งมี
ปีร์ะสิำทธิุภ�พัม�กขึ�นัและสำอดคล้องกับก�ร์จััดก�ร์
ภ�ยในัร้์�นั ร์วิมทั�งมีก�ร์ออกแบบก�ร์เช็กคลังสิำนัค้�วัิตถุึดิบและก�ร์สัำ�งซ่ึ่�ออ�ห่�ร์ 
ให้่ใช้ง�นัง่�ยและเห่ม�ะสำมกับสำภ�พัปัีญห่�และควิ�มต้องก�ร์ ช่วิยลดปัีญห่�ควิ�ม
ซัึ่บซ้ึ่อนัและก�ร์ผู้ลิตได้อย่�งเป็ีนัร์ะบบ ซึึ่�งสำ�ม�ร์ถึลดต้นัทุนัได้กว่ิ� 900,000 บ�ท
ต่อปีีและลดก�ร์สำต็อกวัิตถุึดิบลงได้ 5%

จัากความสำาเร็จัขอุงผ่้ประกอุบการ โปรแกรมไอุแทป สวทช. จัึง
เปรยีบเสมอืุนเปน็ตวัชว่ยสำาคญัในการให่ค้ำาปรกึษาแลิะเขา้ถงึเทคโนโลิยี
แลิะนวัตกรรมที�เห่มาะสม นอุกจัากจัะช่วยห่าทางอุอุกในการแก้ไขปัญห่า
ทางธิ์ุรกิจัแลิ้ว ยังเป็นตัวเร่งให่้เอุสเอุ็มอุีไทยมีความเข้มแข็ง เพิ�มขีดความ
สามารถในการแข่งขันแลิะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดอุย่างยั�งยืนต่อุไป
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0202

“BIC” บ่มเพิ่าะธุรกัิจำเทคโนโลื่ยี

“ย่นิคอุร์น” คือุความใฝ่ฝันขอุงสตาร์ตอุัป ห่รือุผ่้ประกอุบการรุ่นให่ม่
ที�เริ�มต้นธิ์ุรกิจับนฐานเทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรม

แต่ก�ร์จัะก้�วิไปีส่่ำควิ�มสำำ�เร็์จัในัร์ะดับนัั�นัได้ไม่ใช่เร่์�องง่�ยห่�กไม่แข็งแกร่์งในั
เส้ำนัท�งธุุร์กิจัซึึ่�งควิ�มเชี�ยวิช�ญด้�นัเทคโนัโลยีอย่�งเดียวิไม่เพีัยงพัอ

เพ่ั�อสำนัับสำนุันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์และสำต�ร์์ตอัปีด้�นัเทคโนัโลยีที�ค�ดห่วัิงว่ิ�จัะเป็ีนั
นัักร์บเศร์ษฐกิจัให่ม่ที�ช่วิยขับเคล่�อนัเศร์ษฐกิจัให้่ปีร์ะเทศสำ�ม�ร์ถึเริ์�มต้นัธุุร์กิจัได้อย่�ง
เป็ีนัร์ะบบและเติบโตได้อย่�งยั�งย่นั ศ้นย์์พััฒนาผู้้�ประกิอิบกิารธุุรกิิจเทคโนโลยี์  
(Business Innovation Center: BIC) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และ
เทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ค่อตัวิช่วิยที�สำำ�คัญในัก�ร์บ่มเพั�ะและเป็ีนัพีั�เลี�ยงให้่แก่
สำต�ร์์ตอัปีด้�นัเทคโนัโลยีที�มีไอเดียแล้วิต้องก�ร์ต่อยอดธุุร์กิจั ห่ร่์อช่วิยแก้ปัีญห่� 
เม่�อผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์รุ่์นัให่ม่เห่ล่�นีั�พับอุปีสำร์ร์คในัก�ร์ทำ�ธุุร์กิจัด้�นัเทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์ม
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BIC สวทชี. เริ์�มดำ�เนิันัก�ร์ในัปีี พั.ศ. 2545 จั�ก 19 ปีีที�ผู่้�นัม�สำนัับสำนุันัให้่
เกิดผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ธุุร์กิจัเทคโนัโลยีให่ม่ Tech Startup ดำ�เนิันัธุุร์กิจัได้จัริ์งม�กกว่ิ�  
2,700 กิจัก�ร์ และสำร์้�งผู้ลกร์ะทบท�งเศร์ษฐกิจัโดยเก็บผู้ลจั�กร์�ยได้ของ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ฯ ร์วิมกันัม�กกว่ิ� 6,000 ล้�นับ�ท ลงทุนัในัวิิทย�ศ�สำตร์์และ
เทคโนัโลยี ร์วิมทั�งก�ร์ขย�ยกิจัก�ร์ 3,000 ล้�นับ�ท และได้วิ�งกลยุทธ์ุในัก�ร์
สำร้์�งโคร์งก�ร์ให่ม่ ๆ เพ่ั�อตอบโจัทย์รั์ฐบ�ลและทิศท�งก�ร์เปีลี�ยนัแปีลงเศร์ษฐกิจั
ปัีจัจุับันัเพ่ั�อสำร้์�งและส่ำงเสำริ์มผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์เทคโนัโลยีของไทยให้่เติบโตอย่�งเต็ม
ศักยภ�พั ซึึ่�งโคร์งก�ร์ต่�ง ๆ ให้่ควิ�มสำำ�คัญกับนัโยบ�ยก�ร์พััฒนั�เศร์ษฐกิจัต�ม 10 
อุตสำ�ห่กร์ร์มเปี�้ห่ม�ย (S-Curve) เพั่�อเป็ีนักลไกห่ลกัในัก�ร์ขบัเคล่�อนัเศร์ษฐกจิัของ
ปีร์ะเทศให้่มีปีร์ะสิำทธิุภ�พั

นัอกจั�กนีั�ยงับ่มเพั�ะและสำนัับสำนุันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ไทยจัำ�นัวินัม�กผู้�่นัโคร์งก�ร์
ต่�ง ๆ  เช่นั เถ้ึ�แก่น้ัอยเทคโนัโลยี ซึึ่�งร่์วิมม่อกับภ�คเอกชนัอย่�งกลุ่มบริ์ษัทสำ�ม�ร์ถึ 
คอร์์ปีอเร์ชั�นั บ่มเพั�ะผู้่ป้ีร์ะกอบก�ร์ธุุร์กิจัรุ่์นัให่ม่ทั�งด้�นัซึ่อฟตแ์วิร์์และเทคโนัโลยทีี�
ก�รั์นัตีได้ถึึงควิ�มพัร้์อมด้วิยก�ร์อบร์มทุกเร่์�องในัเชิงธุุร์กิจั ก�ร์ให้่คำ�ปีรึ์กษ� ร์วิมถึึง
ก�ร์ส่ำงเสำริ์มและเช่�อมโยงโอก�สำท�งก�ร์ตล�ดและก�ร์เข้�ถึึงกลุ่มล่กค้�เป้ี�ห่ม�ยเพ่ั�อ
ต่อยอดไอเดียให้่เกิดเป็ีนัธุุร์กิจัในัที�สุำด เช่นั  

โคร์งก�ร์เสำร์ิมสำร้์�งผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ให่ม่ที�มีกลไกต่�ง ๆ เพ่ั�อสำนัับสำนุันัให้่ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ให่ม่และผู้่้ที�สำนัใจัจัะสำร้์�งห่ร่์อขย�ยธุุร์กิจัด้วิยเทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์มได้ 
เรี์ยนัร้่์ห่ลักส่ำตร์และเทคนิัคต่�ง ๆ สำร้์�ง Business model ที�นัำ�ไปีใช้ได้จัริ์งในัเชิงพั�ณิชย์

โคร์งก�ร์บ่มเพั�ะธุุร์กิจัเทคโนัโลยี (SUCCESS) สำำ�ห่รั์บเจ้ั�ของธุุร์กิจัเทคโนัโลยี
และสำต�ร์์ตอัปีในัธุุร์กิจัเทคโนัโลยีต่�ง ๆ อ�ทิ เทคโนัโลยีชีวิภ�พั ก�ร์แพัทย์  
ก�ร์สำ�ธุ�ร์ณสุำข ด้�นัพัลังง�นั เทคโนัโลยีดิจิัทัล โลจิัสำติกส์ำ เทคโนัโลยีเกษตร์และ 
ก�ร์ผู้ลิตในัโคร์งง�นัอุตสำ�ห่กร์ร์ม Deep Tech ปีร์ะเภท IoT AR/VR เป็ีนัต้นั โดย 
ผู้่้เข้�ร่์วิมโคร์งก�ร์จัะได้เข้�รั์บก�ร์วิินิัจัฉัยธุุร์กิจั รั์บคำ�ปีรึ์กษ� กร์ะบวินัก�ร์เรี์ยนัร้่์  
ก�ร์บ่มเพั�ะและได้รั์บก�ร์ถ่ึ�ยทอดควิ�มร้่์และปีร์ะสำบก�ร์ณ์จั�กพีั�เลี�ยง เพ่ั�อสำร้์�ง 
ร์�ยได้ เพิั�มทุนั ขย�ยฐ�นัล่กค้� และพัันัธุมิตร์ธุุร์กิจัทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศ
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โคร์งก�ร์เร่์งก�ร์เติบโตของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์เทคโนัโลยีในัอุตสำ�ห่กร์ร์มอ�ห่�ร์ 
(Food Accelerate) มุ่งเน้ันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์เทคโนัโลยีด้�นันัวัิตกร์ร์มอ�ห่�ร์ที�มีม่ลค่�
ส่ำงให้่เข้�ถึึงผู้่้เชี�ยวิช�ญในัด้�นัต่�ง ๆ เพ่ั�อเพิั�มขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึก�ร์แข่งขันัด้�นัก�ร์
ตล�ดและโอก�สำขย�ยธุุร์กิจั ทั�งยังสำนัับสำนุันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�เข้�ร่์วิมโคร์งก�ร์ฯ ในั
ลักษณะเงินัสำนัับสำนุันัร่์ปีแบบ Matching fund เพ่ั�อวัิตถุึปีร์ะสำงค์ในัก�ร์ออกตล�ด
ทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศ

โคร์งก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยีนัวัิตกร์ร์มเพ่ั�อควิ�มปีลอดภัยของผู้่้ป่ีวิยและบุคล�กร์
ในัโร์งพัย�บ�ล (2P Safety Tech: Patient and Personal Safety Technology)  
ที� BIC สำวิทช. ร่์วิมกับสำถึ�บันัรั์บร์องคุณภ�พัสำถึ�นัพัย�บ�ล (องค์ก�ร์มห่�ชนั)  
ส่ำงเสำริ์มให้่เกิดก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์มที�นัำ�ม�แก้โจัทย์และปัีญห่� 
ที�ได้เกิดขึ�นัจัริ์งจั�กบุคล�กร์ในัโร์งพัย�บ�ล เพ่ั�อแก้ไขปัีญห่�และป้ีองกันัควิ�มเสีำ�ยง
ที�อ�จัเกิดขึ�นักับผู้่้ป่ีวิยและผู้่้ปีฏิิบัติง�นัในัโร์งพัย�บ�ล

โคร์งก�ร์สำร้์�งผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์เทคโนัโลยีเขตนัวัิตกร์ร์มร์ะเบียงเศร์ษฐกิจั 
ภ�คตะวิันัออก (Tech Startup @EECi) มีวัิตถุึปีร์ะสำงค์เพ่ั�อพััฒนั�ศักยภ�พั 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ด้วิยก�ร์นัำ�เทคโนัโลยีม�ทำ�ธุุร์กิจั โดยเปิีดกว้ิ�งแก่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ทุก
อุตสำ�ห่กร์ร์มในัพ่ั�นัที� 3 จัังห่วัิดค่อ ร์ะยอง ชลบุรี์ และฉะเชิงเทร์� เพ่ั�อสำ�ม�ร์ถึ 
เข้�ถึึงนัักวิิจััย ผู้่้เชี�ยวิช�ญ และเทคโนัโลยีด้วิยควิ�มสำะดวิก และเป็ีนัศ่นัย์กล�งก�ร์
เช่�อมโยงห่น่ัวิยง�นัที�เกี�ยวิข้องต่�ง ๆ ต่อยอดให้่ธุุร์กิจัของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ในัพ่ั�นัที�

โคร์งก�ร์สำร้์�งผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ธุุร์กิจัเทคโนัโลยนีัวัิตกร์ร์มให่ม่ (Startup Voucher)  
สำนัับสำนุันัทุนัและส่ำงเสำริ์มผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�มีควิ�มพัร้์อม มีสิำนัค้�ห่ร่์อบริ์ก�ร์ด้�นั
เทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์มที�ออกส่่ำตล�ดแล้วิ และมีแผู้นัก�ร์ตล�ดที�ชัดเจันัในัก�ร์
ขย�ยตล�ดทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศผู่้�นักิจักร์ร์มก�ร์ตล�ดต่�ง ๆ ให้่สำ�ม�ร์ถึสำร้์�ง 
ร์�ยได้แบบก้�วิกร์ะโดด

BIC สำวิทช. ดำ�เนัินักิจักร์ร์มต่�ง ๆ ร่์วิมกับพัันัธุมิตร์ทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศ  
สำนัับสำนุันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์และบุคคลทั�วิไปี เช่นั โคร์งก�ร์ Panus Thailand Log 
Tech Award ที�ร่์วิมม่อกับบริ์ษัทพันััสำ แอสำเซึ่มบลีย์ จัำ�กัด และสำม�คมปัีญญ�
ปีร์ะดิษฐ์ปีร์ะเทศไทย เพ่ั�อเปิีดโอก�สำให้่บุคคลทั�วิไปีและเย�วิชนัไทยได้มีเวิทีในั
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ก�ร์แสำดงควิ�มสำ�ม�ร์ถึด้�นัเทคโนัโลยีปัีญญ�ปีร์ะดิษฐ์ อีกทั�งร่์วิมม่อกับเคร่์อข่�ย 
ควิ�มร่์วิมม่อของศ่นัย์บ่มเพั�ะธุุร์กิจัในัภ่มิภ�คอ�เซีึ่ยนั (ASEAN Business  
Incubator Network: ABINet) ในัก�ร์แลกเปีลี�ยนัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ให้่ได้รั์บคำ�ปีรึ์กษ�  
สำร้์�งเคร่์อข่�ยธุุร์กิจั ร์วิมถึึงเทคนัิคและควิ�มร้่์ควิ�มเข้�ใจัในัก�ร์ขย�ยธุุร์กิจัส่่ำ 
ปีร์ะเทศต่�ง ๆ ในัภ่มิภ�คอ�เซีึ่ยนั

ยกตัวิอย่�งของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�ปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เร็์จัล่�สุำดห่นีัไม่พ้ันับริ์ษัทคิวิคิวิ
ปีร์ะเทศไทย จัำ�กัด ผู้่้พััฒนั�แอปีพัลิเคชันั QueQ ห่นึั�งในัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์นัวัิตกร์ร์ม 
ภ�ยใต้โคร์งก�ร์บ่มเพั�ะธุุร์กิจัฯ สำวิทช. และได้รั์บทุนั Startup Voucher ที�
สำนัับสำนุันัก�ร์จัับค่่ร์ะห่ว่ิ�งเจ้ั�ของนัวัิตกร์ร์มกับผู้่้ใช้ง�นัจัริ์ง โดยก�ร์จัับค่่บริ์ษัทคิวิคิวิ  
(ปีร์ะเทศไทย) จัำ�กัด กับชมร์มธุุร์กิจัก�ร์ท่องเที�ยวิอ่�วิไร่์เลย์แห่ลมพัร์ะนั�งไร่์เลย์  
นัำ�แอปีพัลิเคชันั QueQ ไปีใช้ง�นัจัริ์งจััดควิ�มห่นั�แนั่นัของนัักท่องเที�ยวิในั
สำถึ�นัก�ร์ณ์ห่ลังคล�ยล็อกโควิิด-19 ร์อบแร์กเพ่ั�อตร์วิจัสำอบคิวิก่อนัเข้�เก�ะ  
นัับเป็ีนัก�ร์นัำ�เทคโนัโลยีจั�กผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ไปีเสำริ์มศักยภ�พัก�ร์ท่องเที�ยวิให้่มี
ปีร์ะสิำทธิุภ�พัม�กขึ�นั

จัากการดำาเนนิงานที�ผา่นมา BIC สวทช. ไดร้บัรางวลัิวทิยาศาสตร์
ส่่ความเป็นเลิิศจัากวุฒิสภา รางวัลิ Incubator of the Year 2016  
จัาก Asian Association Business Incubation แลิะรางวัลิ  
Incubator of the Year 2016 Thai Business Incubators and  
Science Parks Association (Thai BISPA)
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“TBRC” 
ศ้นย์ชีววัสดุ้ประเทศไทย 
จำุด้แขั็งขัองประเทศไทย ต่อยอด้ทางเศรษฐกัิจำ

จัลิุินทรยีแ์ลิะชวีวสัด ุเปน็ห่นึ�งในความห่ลิากห่ลิายทางชวีภาพที�ถอืุเปน็
จัดุแขง็ขอุงประเทศไทย เนื�อุงจัากเปน็ทรพัยากรที�สำาคญัแลิะมศีกัยภาพ
ทางเศรษฐกิจัสง่ในการนำาไปต่อุยอุดใช้ประโยชน์กบัอุตุสาห่กรรมต่าง ๆ   

แต่ด้วิยควิ�มห่ล�กห่ล�ยของจุัลินัทรี์ย์และชีวิวัิสำดุในัปีร์ะเทศไทยที�มีส่ำงม�ก  
แม้ปีร์ะเทศไทยจัะมีแห่ล่งเก็บจุัลินัทรี์ย์และชีวิวัิสำดุจัำ�นัวินัม�กกร์ะจั�ยอย่่ต�ม 
ห่น่ัวิยง�นัและสำถึ�บันัก�ร์ศึกษ� แต่ก็ยังไม่มีศ่นัย์ใดที�จัะสำ�ม�ร์ถึร์องรั์บก�ร์จััดเก็บ
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รั์กษ�จุัลินัทรี์ยไ์ด้ทุกชนิัด ขณะเดียวิกันัก�ร์อนุัรั์กษ์ เก็บร์วิบร์วิม และ
รั์กษ�จุัลินัทรี์ย์และชีวิวัิสำดุเห่ล่�นีั�ให้่คงอย่่ในัร์ะยะย�วิ จัำ�เป็ีนัต้องมี
ร์ะบบก�ร์จััดเก็บที�ถ่ึกต้องและมีม�ตร์ฐ�นั เพ่ั�อให้่มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัและ
ยังคงคุณภ�พัในัก�ร์นัำ�ไปีใช้ปีร์ะโยชน์ั 

เพ่ั�อให้่เกิดควิ�มยั�งย่นัในัก�ร์เก็บร์วิบร์วิมและรั์กษ�จุัลินัทรี์ย์
และชีวิวัิสำดุในัปีร์ะเทศไทย และเกิดก�ร์เข้�ถึึง แบ่งปัีนั และนัำ�ไปี
ใช้ปีร์ะโยชน์ัเพิั�มม่ลค่�ให้่เศร์ษฐกิจัได้ม�กขึ�นั ศ่นัย์พัันัธุุวิิศวิกร์ร์ม
และเทคโนัโลยีชีวิภ�พัแห่่งช�ติ (ไบโอเทค) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�
วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ได้สำะสำมองค์ควิ�มร้่์
ด้�นัจุัลินัทรี์ย์ม�กว่ิ� 20 ปีี โดยจััดตั�งเป็ีนัห้่องปีฏิิบัติก�ร์เก็บร์วิบร์วิม
สำ�ยพัันัธ์ุุจุัลินัทรี์ย์ (BIOTEC Culture Collection: BCC) ตั�งแต่ปีี  
พั.ศ. 2539 และต่อยอดองค์ควิ�มร้่์เห่ล่�นีั� พัร้์อมทั�งจััดตั�ง “ศ้นย์์ 
ชีีววัสดุุประเทศไทย์ (Thailand Bioresource Research Center: 
TBRC)” ขึ�นัในัปีี พั.ศ. 2558 เพั่�อเป็ีนัศ่นัย์กล�งในัก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ 
ชีวิวัิสำดุที�มีม�ตร์ฐ�นัร์ะดับนั�นั�ช�ติ 
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คร์อบคลมุบริ์ก�ร์ชีวิวัิสำดุปีร์ะเภทต�่ง ๆ  ทั�งจุัลินัทรี์ย ์ดีเอ็นัเอ พัล�สำมดิ-  
โมโนัโคลนัอลแอนัติบอดี ไฮบริ์โดร์ม� เซึ่ลล์สัำตว์ิ และเน่ั�อเย่�อพ่ัช ร์วิมทั�ง 
ให้่บริ์ก�ร์อ่�นั ๆ ที�เกี�ยวิข้องกับชีวิวัิสำดุแบบคร์บวิงจัร์ 

ศ่นัย ์TBRC ตั�งอย่ใ่นัพ่ั�นัที�ของอ�ค�ร์นัวิตักร์ร์ม 2 อุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์
ปีร์ะเทศไทย รั์งสิำต ปีทุมธุ�นีั ซึึ่�งสำ�ม�ร์ถึร์องรั์บก�ร์ทำ�วิิจััยของภ�คเอกชนั
ที�จัะมีเข้�ม�ใช้บริ์ก�ร์ได้เพิั�มม�กขึ�นั

ก�ร์บริ์ก�ร์ของศ่นัย์ฯ แห่่งนีั� เน้ันัที�ก�ร์สำนัับสำนุันัง�นัวิิจััยท�ง
วิิทย�ศ�สำตร์์และก�ร์พััฒนั�เทคโนัโลยีชีวิภ�พัในัภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม ด้วิย
ร์ะบบก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ชีวิวัิสำดุที�ทันัสำมัยและปีร์ะสิำทธิุภ�พัส่ำงทั�งในัด้�นัก�ร์
จััดเก็บรั์กษ�ชวีิวัิสำดุ ก�ร์บร์กิ�ร์ฐ�นัขอ้ม่ลเชงิบ่ร์ณ�ก�ร์สำำ�ห่ร์บัชีวิวัิสำดุของ
ปีร์ะทศ เพ่ั�อสำนัับสำนุันัควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์เข้�ถึึงและก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�ก
ชีวิวัิสำดุได้อย่�งยั�งย่นั และก�ร์ดำ�เนิันัก�ร์ที�สำอดคล้องร์องรั์บกับกฎห่ม�ย
และร์ะเบียบต่�ง ๆ 
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อีกทั�งยังมุ่งสำร้์�งกลไกก�ร์พััฒนั�ฐ�นัทรั์พัย�กร์จุัลินัทรี์ย์และ
เทคโนัโลยชีีวิภ�พัที�สำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีใชใ้นัก�ร์พััฒนั�เศร์ษฐกจิัชีวิภ�พัของ
ปีร์ะเทศ เพ่ั�อสำนัับสำนุันัก�ร์เข้�ถึึงและก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กจุัลินัทรี์ย์ในั
ภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์มได้อย่�งมีปีร์ะสิำทธิุภ�พั

TBRC มีก�ร์ดำ�เนิันักิจักร์ร์มต่�ง ๆ เพ่ั�อเตรี์ยมควิ�มพัร้์อมและ
ร์องรั์บกฎร์ะเบียบนั�นั�ช�ติในัเร่์�องก�ร์เข้�ถึึงและแบ่งปัีนัผู้ลปีร์ะโยชนั์  
เพ่ั�อเป็ีนัแนัวิท�งในัก�ร์แบ่งปัีนัผู้ลปีร์ะโยชนั์อย่�งเปี็นัธุร์ร์ม ซึึ่�งเป็ีนั
ภ�ร์กิจัที�สำำ�คัญในัฐ�นัะศ่นัย์ชีวิวัิสำดุของปีร์ะเทศ 

ปัีจัจุับันัได้มีก�ร์จััดทำ�ร่์�งแนัวิท�งก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ชีวิวัิสำดุ ก�ร์
จััดทำ�ร่์ปีแบบข้อตกลงของก�ร์ถ่ึ�ยโอนัวัิสำดุท�งชีวิภ�พั (Material 
Transfer Agreement) ก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์เร่์�องกฎห่ม�ยที�เกี�ยวิข้อง
กับชีวิวัิสำดุโดยมุ่งเน้ันัเร่์�องแนัวิปีฏิิบัติของก�ร์เข้�ถึึงและแบ่งปัีนัผู้ล
ปีร์ะโยชน์ัจั�กก�ร์ใช้ชีวิวัิสำดุในัเชิงพั�ณิชย์
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นัอกจั�กนีั� TBRC ยังได้ก่อตั�งและเช่�อมโยงกับเคร่์อข่�ยก�ร์วิิจััยก�ร์ใช้
ปีร์ะโยชน์ัจั�กจุัลินัทรี์ยทั์�งในัปีร์ะเทศและภ่มิภ�คอ�เซีึ่ยนั เช่นั ศ่นัย์เก็บรั์กษ�
จุัลินัทรี์ย์แห่่งปีร์ะเทศไทย (Thailand Network on Culture Collection: 
TNCC) เคร่์อข่�ยคลังชีวิวัิตถุึที�เกิดจั�กง�นัวิิจััยในัสำถึ�บันัก�ร์ศึกษ�ของ
ปีร์ะเทศ และเคร่์อข่�ยคลังชีวิวัิสำดุในัห่น่ัวิยง�นัของกลุ่มปีร์ะเทศอ�เซึ่ียนั 
ปัีจัจุับันั TBRC มีสำม�ชิกม�กกว่ิ� 130 ร์�ย 
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TBRC จังึนับเป็นโครงสร้างพื�นฐานที�สำาคญัขอุงประเทศ ในการช่วย
ยกระดับการวิจััย พัฒนา แลิะส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลิยีชีวภาพ
ในประเทศไทยแลิะภ่มิภาคอุาเซ้ำียน ให่้มีความก้าวห่น้าแลิะสอุดคลิ้อุงต่อุ
การพัฒนาประเทศอุยา่งยั�งยืน ตามแนวทางขับเคลิื�อุนโมเดลิการพัฒนา
เศรษฐกจิัให่มท่ี�เรยีกวา่ “บีซ้ำจีัโีมเดลิ” (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG) ห่รือุเศรษฐกิจัชีวภาพ เศรษฐกิจัห่มุนเวียน แลิะเศรษฐกิจัสีเขียว
อุีกด้วย

ด้วิยควิ�มก้�วิห่น้ั�ของเทคโนัโลยีในัก�ร์จััดเก็บชีวิวัิสำดุ ผู้นัวิกร์วิมกับบุคล�กร์ 
ที�เชี�ยวิช�ญ มีร์ะบบบริ์ห่�ร์จััดก�ร์ฐ�นัข้อม่ลแบบบ่ร์ณ�ก�ร์ สำ�ม�ร์ถึวิิเคร์�ะห์่ข้อม่ล
ที�จัำ�เป็ีนัสำำ�ห่รั์บก�ร์วิิจััย โดยก�ร์เช่�อมโยงข้อม่ลจั�ก TBRC และเคร่์อข่�ยสำม�ชิก 
ทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศ ร์วิมถึึงก�ร์ให้่บริ์ก�ร์ได้อย่�งร์วิดเร็์วิในัร่์ปีแบบออนัไลน์ั 
ทำ�ให้่เกิดก�ร์เข้�ถึึงก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พัของไทย และ 
ในัภ่มิภ�คอย่�งทั�วิถึึงและเท่�เทียม 
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ธนาคารทรัพิ่ยากัรชีวภาพิ่แห่่งชาติ 
คลื่ังความร้้แลื่ะต้นทุนอนาคตขัองชาติ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที�มีความห่ลิากห่ลิายทางชีวภาพมากที�สุด
แห่่งห่นึ�งขอุงโลิก แลิะส่งเป็นอุันดับ 3 ในกลิุ่มประเทศอุาเซ้ำียน โดยมี 
สิ�งมีชีวิตประมาณ์ 10% ขอุงชนิดสิ�งมีชีวิตที�พบในโลิก ขณ์ะที� 
พืชที�พบในประเทศไทยไม่น้อุยกว่า 20,000 ชนิด คิดเป็น 8% ขอุงพืช
ที�คาดว่ามีในโลิก

ควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พัทั�งพัันัธ์ุุพ่ัช พัันัธ์ุุสัำตว์ิ ร์วิมถึึงจุัลินัทรี์ย์ต่�ง ๆ  
ก็ค่อทรั์พัย�กร์อันัมีค่� และเป็ีนัจุัดแข็งของปีร์ะเทศไทยที�สำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีต่อยอดใช้
ปีร์ะโยชน์ัเพิั�มม่ลค่�ท�งเศร์ษฐกิจั แต่ควิ�มอุดมสำมบ่ร์ณ์ที�ม�จั�กธุร์ร์มช�ติเห่ล่�นีั�ก็
สำ�ม�ร์ถึที�จัะห่มดไปีได้  
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ในัช่วิง 50 ปีีที�ผู่้�นัม� แม้จัะมีก�ร์ค้นัพับสิำ�งมีชีวิิตชนิัดให่ม่ของ
โลกอย่่อย่�งต่อเน่ั�อง แต่ก็ยังไม่เทียบเท่�กับอัตร์�ก�ร์ส่ำญพัันัธ์ุุของ 
สิำ�งมีชีวิิตที�มีม�กกว่ิ�ห่ล�ยร้์อยเท่� ทั�งที�เกิดจั�กก�ร์กร์ะทำ�ของมนุัษย์  
ภัยพิับัติ และก�ร์เปีลี�ยนัแปีลงสำภ�พัภ่มิอ�ก�ศ ยิ�งห่�กใช้อย่�งไม่ร้่์
คุณค่� ข�ดก�ร์บำ�รุ์งรั์กษ� ห่ร่์อไม่มีก�ร์พััฒนั�ร์ะบบให่้สำ�ม�ร์ถึนัำ�
ม�ใช้ปีร์ะโยชน์ัได้อย่�งมีปีร์ะสิำทธิุภ�พัและยั�งย่นัด้วิยแล้วิ ทรั์พัย�กร์
ชีวิภ�พัเห่ล่�นีั�ก็จัะห่มดไปีอย่�งร์วิดเร็์วิ

ในัปีี พั.ศ. 2561 รั์ฐบ�ลให้่ควิ�มสำำ�คัญกับก�ร์อนุัรั์กษ์ทรั์พัย�กร์
ชีวิภ�พั ได้สำนัับสำนุันังบปีร์ะม�ณภ�ยใต้โคร์งก�ร์บิ�กร็์อกให้่แก่
สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) โดย  
ศ่นัย์พัันัธุุวิิศวิกร์ร์มและเทคโนัโลยีชีวิภ�พัแห่่งช�ติ (ไบโอเทค) จััดตั�ง  
“ธุนาคารทรัพัย์ากิรชีีวภาพัแห่่งชีาติิ : ไบโอิแบงก์ิ (National 
Biobank of Thailand: NBT) ขึ�นั เป็ีนัห่นึั�งในัโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นั
ท�งด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยขีองช�ติ ในัก�ร์เปีน็ัแห่ล่งจััดเก็บ
รั์กษ�ทรั์พัย�กร์ชีวิภ�พัแบบร์ะยะย�วิ (Long-termPreservation) 
ปีร์ะกอบด้วิยวัิสำดุชีวิภ�พั (Biomaterial) และข้อม่ลท�งชีวิภ�พั  
(Biodata) มีกร์ะบวินัก�ร์จััดเก็บที�เป็ีนัไปีต�มม�ตร์ฐ�นัสำ�กลและ
มีปีร์ะสิำทธิุภ�พั โดยอ�ศัยเทคโนัโลยีสำ�ร์สำนัเทศม�บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ไว้ิ
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นัอกสำภ�พัธุร์ร์มช�ติ เพ่ั�อให้่สำ�ม�ร์ถึควิบคุมคุณภ�พั ป้ีองกันัก�ร์ 
ปีนัเป้ี�อนั และบำ�รุ์งรั์กษ�ให้่คงสำภ�พัก�ร์มีชีวิิตได้อย่�งย�วินั�นั และ
เป็ีนัแห่ล่งวัิตถุึดิบต้นัท�งที�มีข้อม่ลวิิทย�ศ�สำตร์์แบบคร์บถ้ึวินั สำำ�ห่รั์บ
ใช้ปีร์ะโยชนั์ในัอุตสำ�ห่กร์ร์มและร์ะดับชุมชนัได้อย่�งมีปีร์ะสำิทธิุภ�พั  
ร์วิดเร็์วิ และยั�งย่นั  

ทั�งนีั�ทรั์พัย�กร์ชีวิภ�พัห่ร่์อวัิสำดุชีวิภ�พัที�นัำ�เข้�ม�จััดเก็บในั
ธุนั�ค�ร์ฯ จัะได้รั์บก�ร์วิิจััยและกำ�กับด้วิยข้อม่ลชีวิภ�พัที�สำำ�คัญต่อก�ร์
พััฒนั�และใช้ปีร์ะโยชน์ัต่อไปีในัอนั�คต เช่นั ก�ร์ศึกษ�ข้อม่ลอนุักร์ม
วิิธุ�นั ก�ร์ศึกษ�ร์ะดับโมเลกุล ร์ะดับยีนั ข้อม่ลสำ�ร์ออกฤทธิุ�ที�สำำ�คัญ 
และศักยภ�พัในัก�ร์นัำ�ไปีใช้ปีร์ะโยชน์ั  

ก�ร์วิิจััยเห่ล่�นีั�มีก�ร์ใช้เทคโนัโลยขัี�นัส่ำง เช่นั เทคโนัโลยีก�ร์จััด
เก็บตัวิอย่�งชีวิภ�พัในัสำภ�วิะตำ��กว่ิ�จุัดเย่อกแข็งจั�ก Brooks Life 
Science Systems เทคโนัโลยกี�ร์ปีล่กพ่ัชห่นั�แน่ันัในัร์ะบบปิีด ห่ร่์อ 
Plant Factory ซึ่ึ�งมีก�ร์ควิบคมุปัีจัจััยก�ร์เจัร์ญิของพ่ัชแบบอตัโนัมติั  
เทคโนัโลยีเพั�ะเลี�ยงเน่ั�อเย่�อในัร์ะบบปีลอดเช่�อ ร์ะบบก�ร์ร์ะบุเช่�อ
จุัลินัทรี์ย์ ห่ร่์อแม้กร์ะทั�งเทคโนัโลยีชีวิสำ�ร์สำนัเทศเพ่ั�อก�ร์จััดก�ร์และ
ปีร์ะมวิลผู้ลข้อม่ลชีวิภ�พั (Bioinformatics) ร์วิมถึึงก�ร์ปีร์ะมวิลผู้ล
และจััดเก็บข้อม่ลขนั�ดให่ญ่บนัคอมพิัวิเตอร์์สำมร์ร์ถึนัะส่ำง  
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ปัีจัจุับันัธุนาคารทรัพัย์ากิรชีีวภาพัแห่่งชีาติิ ได้เก็บรั์กษ�
ทรั์พัย�กร์ชีวิภ�พัของปีร์ะเทศ ทั�งในัร่์ปีแบบสิำ�งมีชีวิิต เช่นั จุัลินัทรี์ย์ 
ไวิรั์สำ เช่�อร์� และในัร่์ปีแบบของคลังข้อม่ลดิจิัทัลของยีนัของสิำ�งมีชีวิิต
ต่�ง ๆ ที�ได้จั�กก�ร์ศึกษ�ข้อม่ลพัันัธุุกร์ร์มของสิำ�งมีชีวิิตม�เก็บไว้ิในัที�
เดียวิกันั เช่นั ธุนั�ค�ร์จุัลินัทรี์ย์ ธุนั�ค�ร์เมล็ดพัันัธ์ุุ และธุนั�ค�ร์ยีนั  

สำำ�ห่รั์บผู้ลง�นัด้�นัก�ร์อนุัรั์กษ์ควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พัที�
ผู่้�นัม� นัักวิิจััยจั�กธุนั�ค�ร์ทร์ัพัย�กร์ชีวิภ�พัแห่่งช�ติได้สำำ�ร์วิจัเก็บ
ตัวิอย่�งและจััดจัำ�แนักชนิัดของจุัลินัทรี์ย์จั�กถึำ��ในัอุทย�นัธุร์ณีสำต่ล  
(อุทย�นัธุร์ณีโลกแห่่งแร์กในัไทย โดยย่เนัสำโก) จัำ�นัวินั 2 ถึำ�� ได้แก่  
ถึำ��เลสำเตโกดอนั ที�มุ่งเนั้นัศึกษ�ควิ�มห่ล�กห่ล�ยของร์� และถึำ�� 
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ภ่ผู้�เพัชร์ ที�มุ่งเน้ันัศึกษ�ควิ�มห่ล�กห่ล�ยของร์�และแบคทีเรี์ยในั
พ่ั�นัที�ดังกล่�วิ ซึึ่�งสำ�ม�ร์ถึคดัแยกและจัำ�แนักชนัดิของร์�และแบคทเีรี์ย
ได้ในัเบ่�องต้นั ทั�งนีั�ภ�ร์กิจัของนัักวิิจััย ร์วิมถึึงผู้ลก�ร์ศึกษ�ต่�ง ๆ จัะ
เก็บรั์กษ�ไว้ิที�ธุนั�ค�ร์ทรั์พัย�กร์ชีวิภ�พัแห่่งช�ติในัร์ะยะย�วิ เพ่ั�อก�ร์
อนุัรั์กษ์และใช้ปีร์ะโยชน์ัอย่�งยั�งย่นั  

นัอกจั�กนีั�ไบโอเทค สำวิทช. ร่์วิมม่อกับห่น่ัวิยง�นัต่�ง ๆ ในัก�ร์
อนุัรั์กษ์ทรั์พัย�กร์ชีวิภ�พัของปีร์ะเทศอย่�งต่อเน่ั�อง เช่นั ร่์วิมม่อ
กับองค์ก�ร์สำวินัพัฤกษศ�สำตร์์ ในัก�ร์วิิจััยและพััฒนั�ก�ร์อนุัรั์กษ์
เช่�อพัันัธุุกร์ร์มพ่ัชด้วิยวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี ตลอดจันัก�ร์เก็บ
รั์กษ�เช่�อพัันัธุุกร์ร์มพ่ัชเห่ล่�นีั�ในัธุนั�ค�ร์ทร์ัพัย�กร์ชีวิภ�พัแห่่งช�ติ
ในัสำภ�พัปีลอดเช่�อ  

อีกทั�งยังร่์วิมม่อกับกร์มทร์ัพัย�กร์ท�งทะเลและช�ยฝัั�ง (ทช.)  
วิิจััยควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พัของป่ี�ช�ยเลนั ซึึ่�งเป็ีนัพ่ั�นัที� 
เช่�อมโยงร์ะห่ว่ิ�งบนับกกับทะเล และเป็ีนัจุัดเริ์�มต้นัห่่วิงโซ่ึ่อ�ห่�ร์
ช�ยฝัั�ง โดย สำวิทช. ใช้เทคโนัโลยีในัก�ร์ช่วิยอนุัรั์กษ์และฟ้�นัฟ่ 
ป่ี�ช�ยเลนัผู้่�นัศ่นัย์โอมิกส์ำและธุนั�ค�ร์ทร์ัพัย�กร์ชีวิภ�พัแห่่งช�ติ  
โดยเป็ีนัก�ร์วิิจััยในัร์ะดบัจีัโนัมและพัันัธุุกร์ร์ม มุ่งเป้ี�ให้่เกิดฐ�นัข้อม่ล 
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จีัโนัมอ้�งอิงของพ่ัชป่ี�ช�ยเลนั เพ่ั�อศึกษ�ลักษณะพิัเศษ 
ของพ่ัชแตล่ะชนัดิ ร์วิมถึึงวิิธีุก�ร์อนัรัุ์กษ์พัันัธุุกร์ร์มในัสำภ�พั 
ปีลอดเช่�อร์ะยะย�วิ นัำ�ไปีส่่ำก�ร์คัดเล่อกพ่ัอแม่พัันัธ์ุุ 
ป่ี�ช�ยเลนัและปีรั์บปีรุ์งพัันัธ์ุุในัอนั�คต  

สำำ�ห่รั์บโคร์งก�ร์จีัโนัมิกส์ำปีร์ะเทศไทย  
สำวิทช. โดยธุนั�ค�ร์ทรั์พัย�กร์ชีวิภ�พั
แห่่งช�ติ ได้เข้�ไปีมีสำ่วินัร่์วิมในัก�ร์ 
พััฒนั�โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัก�ร์
ปีร์ะมวิลผู้ลด้�นัชีวิสำ�ร์สำนัเทศเพ่ั�อร์องรั์บก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ จััดเก็บ ปีร์ะมวิลผู้ล  
ข้อม่ลพัันัธุุกร์ร์มปีร์ะช�กร์ไทย เพั่�อจััดตั�งเป็ีนัฐ�นัข้อม่ลควิ�มห่ล�กห่ล�ยท�ง
พัันัธุุกร์ร์มอ้�งอิง เพ่ั�อใช้ในัก�ร์พััฒนั�ต่อยอดให้่เกิดก�ร์สำร้์�งควิ�มร้่์และเทคโนัโลยี
ที�เป็ีนัปีร์ะโยชน์ักับบริ์ก�ร์ท�งก�ร์แพัทย์และสำ�ธุ�ร์ณสุำข ร์วิมทั�งเกิดอุตสำ�ห่กร์ร์ม
ให่ม่ที�เกี�ยวิข้องต่อไปี

ทังนีั� สำวิทช. ยงัคงเดินัห่น้ั�สำนัับสำนุันัห่น่ัวิยง�นัที�มีบทบ�ทด้�นัก�ร์อนุัรั์กษ์ควิ�ม
ห่ล�กห่ล�ยท�งชีวิภ�พั โดยให้่บริ์ก�ร์ก�ร์จััดเก็บรั์กษ�ทรั์พัย�กร์ชีวิภ�พัร์ะยะย�วิ  
ซึึ่�งปัีจัจุับันัมีก�ร์จััดเก็บพ่ัช 1,391 ตัวิอย่�ง จุัลินัทรี์ย์ 6,051 ตัวิอย่�ง ข้อม่ลจีัโนัม 
6,051 ตัวิอย่�ง และข้อม่ลดีเอ็นัเอ 12,936 ตัวิอย่�ง

วัสดุชีวภาพที�จััดเก็บใน “ธิ์นาคารทรัพยากรชีวภาพแห่่งชาติ”  
เห่ลิา่นี� ถอืุไดว้า่เปน็จัดุเริ�มตน้ที�สำาคญัขอุงการพฒันาเศรษฐกจิัชวีภาพ
ขอุงประเทศ เพื�อุการพัฒนาสังคมแลิะเศรษฐกิจัในด้านต่าง ๆ ทั�งใน
ปัจัจัุบันแลิะอุนาคตต่อุไป
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โครงสร้างพิ่่�นฐานทางคุณภาพิ่
ขัองประเทศ (NQI)
ขัีด้ความสามารถสินค้าแลื่ะบริกัารไทย

ปัจัจัุบันสินค้าแลิะนวัตกรรมที�มาจัากการวิจััยกำาลิังได้รับความนิยม
มากขึ�น แต่การที�จัะได้รับการยอุมรับแลิะสามารถแข่งขันในตลิาดได้
อุย่างยั�งยืนนั�น จัำาเป็นต้อุงสร้างความน่าเชื�อุถือุให่้กับผ่้บริโภค ด้วย
การการันตีคุณ์ภาพความปลิอุดภัยที�ผ่านมาตรฐานในระดับสากลิ

ก�ร์รั์บร์องคุณภ�พัที�เป็ีนัม�ตร์ฐ�นัร์ะดับสำ�กลนีั�เอง เป็ีนัปัีญห่�สำำ�คัญอย�่งห่นึั�ง
ของก�ร์สำร้์�งผู้ลง�นัวิิจััย ร์วิมถึึงนัวัิตกร์ร์มที�ใช้วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีในัก�ร์ผู้ลิต  
โดยเฉพั�ะผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�เป็ีนัเอสำเอ็มอีห่ร่์อสำต�ร์์ตอัปีไทยที�ต้องเสีำยค่�ใช้จ่ั�ย 
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จัำ�นัวินัม�กในัก�ร์นัำ�สิำนัค้�และบริ์ก�ร์ไปีผู่้�นัก�ร์วิิเคร์�ะห์่และ
ทดสำอบในัต่�งปีร์ะเทศ เพ่ั�อให้่สำ�ม�ร์ถึส่ำงออกสิำนัค้�ไปีข�ยได้ทั�วิโลก 
เน่ั�องจั�กปีร์ะเทศไทยยังข�ดแคลนัห้่องปีฏิิบัติก�ร์ (Laboratory) ที�
มีปีร์ะสิำทธิุภ�พัส่ำง สำำ�ห่ร์ับตร์วิจัสำอบม�ตร์ฐ�นัสำินัค้� ขณะเดียวิกันั
โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัท�งด้�นัคุณภ�พัที�มีอย่่ในัปีร์ะเทศไทย ยังไม่ได้รั์บ
ก�ร์บ่ร์ณ�ก�ร์ร์ะบบในัก�ร์เข้�ใช้บริ์ก�ร์อย่�งทั�วิถึึงและเท่�เทียม    

สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.)  
มีนัโยบ�ยในัก�ร์พััฒนั�โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัท�งด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ 
เทคโนัโลยี และนัวัิตกร์ร์ม (วิทนั.) ร์วิมถึึงโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัท�งด้�นั
คุณภ�พั เพ่ั�อเสำริ์มสำร้์�งร์ะบบนัวัิตกร์ร์มของปีร์ะเทศ และทำ�ให้่อุทย�นั
วิิทย�ศ�สำตร์์ปีร์ะเทศไทย นิัคมวิิจััยสำำ�ห่รั์บภ�คเอกชนัแห่่งแร์กของไทย 
ภ�ยใตก้�ร์บร์หิ่�ร์จััดก�ร์ของ สำวิทช. สำ�ม�ร์ถึให่บ้ริ์ก�ร์ผู้่ป้ีร์ะกอบก�ร์ 
ได้แบบคร์บวิงจัร์
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สำวิทช. จััดตั�งห้่องปีฏิิบัติก�ร์ที�ให้่บริ์ก�ร์ด้�นัก�ร์วิิเคร์�ะห่์และ
ทดสำอบต�มม�ตร์ฐ�นัสำ�กล ปีร์ะกอบด้วิย ศ่นัย์ทดสำอบผู้ลิตภัณฑ์์
ไฟฟ้�และอิเล็กทร์อนิักส์ำ (PTEC) ศ่นัย์ทดสำอบผู้ลิตภัณฑ์์เคร่์�องใช้ในั
บ้�นัและเซึ่ร์�มิกอุตสำ�ห่กร์ร์ม (CTEC) ศ่นัย์บริ์ก�ร์วิิเคร์�ะห์่ทดสำอบ 
สำวิทช. (NCTC) ศ่นัยบ์ริ์ก�ร์ปีรึ์กษ�ก�ร์ออกแบบและวิิศวิกร์ร์ม (DECC) 
และศ่นัย์ทดสำอบท�งพิัษวิิทย�และชีวิวิิทย� (TBES) ซึึ่�งบริ์ก�ร์เห่ล่�นีั� 
จัะเป็ีนัปีร์ะโยชน์ัต่อก�ร์ทำ�วิิจััยและสำนัับสำนุันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ในักลุ่ม
อุตสำ�ห่กร์ร์มห่ลักของปีร์ะเทศ 

อนึั�ง ก�ร์บริ์ก�ร์คร์อบคลุมในัห่ล�ยกลุ่มผู้ลิตภัณฑ์์และมีศักยภ�พั
ด้�นัก�ร์ปีฏิิบัติง�นัทดสำอบ สำอบเทียบ ตร์วิจัสำอบ และรั์บร์องผู้ลิตภัณฑ์์  
ทั�งในัร์ะดับปีร์ะเทศและร์ะดับสำ�กล อ�ทิ ISO/IEC17025, ISO/
IEC17020, ISO/IEC17065 ซึ่ึ�งได้รั์บก�ร์ยอมร์บัจั�กห่นัว่ิยง�นัควิบคมุ
ภ�ครั์ฐ เช่นั สำมอ. อย. กสำทช. พัพั. สำนัข. และห่น่ัวิยง�นัด้�นัควิ�ม
มั�นัคง ฯลฯ ตลอดจันัมีปีร์ะสำิทธิุภ�พัในัก�ร์ดำ�เนิันัก�ร์เชิงธุุร์กิจัและ
ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์ออกแบบวิิศวิกร์ร์ม ก�ร์ Simulation และก�ร์
สำร้์�งเคร่์�องจัักร์อุตสำ�ห่กร์ร์ม ร์วิมถึึงควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์ตร์วิจัสำอบ
คุณสำมบัติเฉพั�ะของวัิสำดุ อ�ห่�ร์ โลห่ะ ฯลฯ  
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นัโยบ�ยด้�นัโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัท�งด้�นัคุณภ�พัของ สำวิทช. นีั� ยังเน้ันัก�ร์ให้่
บริ์ก�ร์แบบ One Stop Service เพ่ั�อส่ำงมอบบริ์ก�ร์และผู้ลง�นัที�มีคุณภ�พั สำะดวิก  
ร์วิดเร็์วิ ด้วิยเคร่์�องม่อที�ได้ม�ตร์ฐ�นั ทันัสำมัย และใช้เทคโนัโลยีขั�นัส่ำง อย่�งเช่นั  
บริ์ก�ร์วิิเคร์�ะห์่ทดสำอบจั�กศ้นย์์ทดุสอิบผู้ลิติภัณฑ์์ไฟฟ้าและอิิเล็กิทรอินิกิส์  
ห่ร่อิพีัเทค (PTEC) สวทชี. ซึึ่�งเป็ีนัศ่นัย์ทดสำอบ สำอบเทียบ ตร์วิจัสำอบ และรั์บร์อง
ผู้ลิตภัณฑ์์ไฟฟ้�และอิเล็กทร์อนิักส์ำ เพ่ั�อก�ร์จัำ�ห่น่ั�ยในัปีร์ะเทศ นัำ�เข้� และส่ำงออก
ต�มม�ตร์ฐ�นัสำ�กล โดยดำ�เนิันัง�นัเพ่ั�อสำนัับสำนุันัอุตสำ�ห่กร์ร์มไฟฟ้� อิเล็กทร์อนิักส์ำ  
และเคร่์�องม่อแพัทย์ 

พีัเทค (PTEC) สวทชี. ได้รั์บก�ร์รั์บร์องห้่องปีฏิิบัติก�ร์ทดสำอบต�มร์ะบบ  
ISO/IEC 17025 และเปี็นัห้่องปีฏิิบัติก�ร์ทดสำอบห่ร่์อพิัส่ำจัน์ัทร์�บ เพ่ั�อร์องรั์บ 
นัโยบ�ยก�ร์คุ้มคร์องผู้่้บริ์โภคในัปีร์ะเทศไทย ที�ผู่้�นัม�ได้ร่์วิมม่อกับห่น่ัวิยง�นัที�
เกี�ยวิข้องจััดทำ�ม�ตร์ฐ�นัชิ�นัส่ำวินัย�นัยนัต์ไฟฟ้� เช่นั สำ�ยช�ร์์จัแบตเตอรี์� สำถึ�นัี
ปีร์ะจุัไฟฟ้� ฯลฯ ร์วิมถึึงพััฒนั�วิิธีุทดสำอบ
ในัขอบข่�ยให่ม่ ได้แก่ ก�ร์บริ์ก�ร์วิิเคร์�ะห์่
ทดสำอบหุ่่นัยนัต์และก�ร์บริ์ก�ร์วิิเคร์�ะห์่
ทดสำอบด้�นัเทคโนัโลยีไอโอที (IoT) เพิั�มขึ�นั 

นัอกเห่น่ัอจั�กนีั�ยังให้่บริ์ก�ร์วิิเคร์�ะห์่
ทดสำอบต่�ง ๆ เช่นั บริ์ก�ร์ทดสำอบด้�นัชิ�นั
ส่ำวินัอิเล็กทร์อนัิกส์ำก�ร์บินั ได้จััดตั�งห้่อง
ปีฏิิบัติก�ร์ทดสำอบด้�นัชิ�นัส่ำวินัเคร่์�องบินั 
(AS 9001, NADCAP) ปัีจัจุับันัอย่่ร์ะห่ว่ิ�ง
จััดเตรี์ยมเอกสำ�ร์เพ่ั�อขอก�ร์รั์บร์องร์ะบบ
คุณภ�พัต�มม�ตร์ฐ�นั ISO/IEC 17025
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สำำ�ห่ร์บัก�ร์ให่บ้ริ์ก�ร์ทดสำอบเคร์่�องม่อแพัทย ์พีัเทค สำวิทช.  
ให้่บริ์ก�ร์ทดสำอบเคร์่�องม่อแพัทย์ห่ล�ยปีร์ะเภท เช่นั เคร่์�อง 
ให้่นัำ��เกล่อ ต้่อบท�ร์กเด็กแร์กคลอด เตียงผู้่้ป่ีวิยร์ะบบไฟฟ้� 
ร์วิมถึึงหุ่่นัยนัต์ขนัส่ำงย� วัิคซีึ่นัและเวิชภัณฑ์์ โดยหุ่่นัยนัต์ขนัส่ำง 
มีผู้ลิตภัณฑ์์ที�ผู่้�นัก�ร์ตร์วิจัสำอบไปีแลว้ิค่อ Hapybot ซึึ่�งทดสำอบ
ในัด้�นัต่�ง ๆ  เช่นั แบตเตอรี์�ที�จัะไม่ร์ะเบิดเม่�อช�ร์์จัไฟฟ้� EMC 
(Electromagnetic Compatibility) ที�จัะไม่ปีล่อยคล่�นัควิ�มถีึ�
ร์บกวินัอุปีกร์ณ์ท�งก�ร์แพัทย ์ร์วิมทั�งร์ะบบซึ่อฟต์แวิร์์และร์ะบบ
ปีฏิิบัติก�ร์สัำ�งง�นัที�ได้ม�ตร์ฐ�นั
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ทั�งนีั� Hapybot ถ่ึอเป็ีนัหุ่่นัยนัต์ตัวิแร์กของปีร์ะเทศไทยที�ได้
ม�ตร์ฐ�นัควิ�มปีลอดภัยในัก�ร์ใช้ง�นัภ�ยในัโร์งพัย�บ�ลอย่�งเป็ีนั
ท�งก�ร์ เพ่ั�อให้่สำ�ม�ร์ถึอำ�นัวิยควิ�มสำะดวิกให้่แก่แพัทยแ์ละพัย�บ�ล
ในัก�ร์ปีฏิิบัติห่น้ั�ที� และชว่ิยในัก�ร์ปีอ้งกันัก�ร์ร์ะบ�ดจั�กสำถึ�นัก�ร์ณ์
โควิิด-19

จัากการนำาอุงคค์วามร่เ้กี�ยวกบั วทน. มาเพิ�มขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัขอุงผ่ป้ระกอุบการ แลิะเสรมิสรา้งมาตรฐานผลิติภณั์ฑ์์
ไทยให่้เป็นที�ยอุมรับในระดับสากลิแลิ้ว สวทช. ยังได้รับมอุบห่มาย
ให่้เป็นห่น่วยงานห่ลิักร่วมกับห่น่วยงานที�เกี�ยวข้อุงในการจััดทำา
ฐานข้อุม่ลิห่้อุงปฏิบัติการทดสอุบในภาพรวมทั�งระบบขอุงประเทศ  
ที�เรียกว่า “โครงสร้างพื�นฐานทางคุณ์ภาพขอุงประเทศ” (National 
Quality Infrastructure: NQI) ให้่สามารถเชื�อุมโยงซ้ำึ�งกันแลิะกันได้  
เพื�อุง่ายในการสืบค้นขอุงผ่้ใช้บริการ รวมถึงอุำานวยความสะดวก 
ให่้แก่ผ่้ประกอุบการธิ์ุรกิจัอุย่างมีประสิทธิ์ิภาพอุีกด้วย 
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ฐานขั้อม้ลื่วัฏจำักัรชีวิตแห่่งชาติ 
เพิ่่�อกัารพิ่ัฒนาที�ยั�งย่น

ข้อุเท็จัจัริงทางวิทยาศาสตร์แสดงให่้ เห็่นว่า การใช้ทรัพยากร  
การปลิดปล่ิอุยมลิพิษแลิะขอุงเสียอุอุกจัากกระบวนการผลิิต รวมถึง
การใช้งานแลิะการกำาจััดซ้ำาก ลิ้วนก่อุให่้เกิดผลิกระทบต่อุมนุษย์แลิะ
สภาวะแวดลิ้อุมในด้านต่าง ๆ ห่ากไม่มีการปรับปรุง ย่อุมส่งผลิเสีย 
ต่อุมนุษย์อุย่างที�แก้ไขได้ยากในอุนาคต

ปัีจัจุับันัผู้ลกร์ะทบเห่ล่�นีั�เริ์�มเกิดขึ�นัแล้วิ ทำ�ให้่ปีร์ะเทศต่�ง ๆ  ทั�วิโลก หั่นัม�ให้่
ควิ�มสำนัใจัเร่์�องปัีญห่�สิำ�งแวิดล้อมอย�่งจัริ์งจััง และนัำ�ไปีส่่ำก�ร์สำร้์�งกฎข้อบังคับต่�ง ๆ   
สำำ�ห่รั์บสิำนัค้�ที�จัะนัำ�เข้�ห่ร่์อซ่ึ่�อข�ยกันัในัปีร์ะเทศและร์ะห่วิ่�งปีร์ะเทศ ร์วิมถึึงมี 
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กลุ่มผู้่้บริ์โภคที�ตร์ะห่นัักและต้องก�ร์สิำนัค้�ที�เป็ีนัมิตร์ต่อสิำ�งแวิดล้อม
ม�กขึ�นั ส่ำงผู้ลให้่ผู้่้ผู้ลิตพัย�ย�มพััฒนั�กร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิต เพ่ั�อให้่ได้รั์บ
ฉล�กสิำ�งแวิดล้อมที�บ่งบอกควิ�มเป็ีนัมิตร์ต่อสิำ�งแวิดล้อม

สำถึ�บันัเทคโนัโลยแีละสำ�ร์สำนัเทศเพั่�อก�ร์พััฒนั�ที�ยั�งยน่ั (สำทสำย.)  
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: 
TIIS) โดย ศ่นัยเ์ทคโนัโลยโีลห่ะและวิสัำดุแห่่งช�ต ิ(เอ็มเทค) สำำ�นัักง�นั
พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) เป็ีนัห่น่ัวิยง�นั 
ที�ดำ�เนิันัง�นัด้�นัก�ร์พััฒนั�โคร์งสำร์้�งพ่ั�นัฐ�นัด้�นัข้อม่ลวัิฏิจัักร์ชีวิิต  
(ของวัิสำดุพ่ั�นัฐ�นั พัลังง�นั ผู้ลิตภัณฑ์์ และบริ์ก�ร์) พัร้์อมทั�งวิิจััยพััฒนั�
และถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีด้�นัก�ร์ปีร์ะเมินัวัิฏิจัักร์ชีวิิต เพ่ั�อสำนัับสำนุันั
ให้่ปีร์ะเทศมุ่งส่่ำเศร์ษฐกิจัห่มุนัเวีิยนั (Circular Economy) และก�ร์
เติบโตอย่�งยั�งย่นั

ก�ร์ดำ�เนิันัง�นัมุ่งเน้ันัก�ร์พััฒนั�โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัด้�นัข้อม่ล 
พัร้์อมทั�งวิิจััย พััฒนั� และถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลย ีเพ่ั�อสำนัับสำนุันัให้่ปีร์ะเทศ
มุ่งส่่ำเติบโตอย่�งยั�งย่นัและสำ�ม�ร์ถึแข่งขันัได้ในัร์ะดับสำ�กล
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ห่นึั�งในัภ�ร์กิจัห่ลักของ TIIS ก็ค่อ ก�ร์พััฒนั� “ฐานขี�อิม้ลวัฏิจักิรชีีวิติเพ่ั�อิกิาร
พััฒนาที�ยั์�งย่์น” (National LCI Database for Sustainable Development)  
ซึึ่�งพััฒนั�ขึ�นัเพั่�อเป็ีนัโคร์งสำร์�้งพ่ั�นัฐ�นักล�ง ที�เป็ีนัตัวิแทนัร์ะดบัปีร์ะเทศสำำ�ห่ร์บักลุ่ม
อุตสำ�ห่กร์ร์ม และเป็ีนัข้อม่ลที�จััดทำ�ขึ�นัด้วิยควิ�มร่์วิมม่อของภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์มและ
ก�ร์ผู้ลิต เช่นั กลุ่มก��ซึ่ธุร์ร์มช�ติ กลุ่มโร์งกลั�นันัำ��มันั กลุ่มปิีโตร์เคมี กลุ่มเกษตร์และ
อ�ห่�ร์ และกลุ่มก�ร์ขนัส่ำง  

ที�ผู่้�นัม� TIIS ไดมี้ก�ร์จััดทำ�ฐ�นัข้อม่ลวัิฏิจัักร์ชีวิิตของวิสัำดุพ่ั�นัฐ�นัและพัลงัง�นั
ของปีร์ะเทศ (Thai National Life Cycle Inventory Database) ซึึ่�งเป็ีนัโคร์งสำร้์�ง
พ่ั�นัฐ�นัของปีร์ะเทศม�อย�่งตอ่เน่ั�อง มีก�ร์จััดทำ�เปีน็ัฐ�นัขอ้ม่ลก�ร์ใชท้รั์พัย�กร์และ
ก�ร์ปีล่อยมลสำ�ร์สำ่่สิำ�งแวิดล้อมของก�ร์ผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์ห่นึั�งห่ร่์อกิจักร์ร์มใดกิจักร์ร์ม
ห่นึั�ง ต�มแนัวิท�งก�ร์ปีร์ะเมินัตลอดวัิฏิจัักร์ชีวิิต (Life Cycle Assessment: LCA) 
และก�ร์เช่�อมต่อร์ะบบฐ�นัข้อม่ลวัิฏิจัักร์ชีวิิตของไทยกับต่�งปีร์ะเทศผู่้�นัเคร่์อข่�ย  
Global LCA Data Access Network ซึึ่�งเป็ีนัเคร่์อข่�ยก�ร์เข้�ถึึงข้อม่ล LCA  
ทั�วิโลก (GLAD) โดยปีร์ะเทศไทยเป็ีนั 1 ในั 14 ปีร์ะเทศพัันัธุมิตร์ที�มีส่ำวินัร่์วิมในัก�ร์
พััฒนั� GLAD ปัีจัจุับันัอย่ใ่นัร์ะห่ว่ิ�งก�ร์ดำ�เนิันัก�ร์พััฒนั�ฐ�นัข้อม่ลวัิฏิจัักร์ชีวิิตของ
ปีร์ะเทศไทยให้่สำ�ม�ร์ถึเข้�ร่์วิมเคร่์อข่�ยดังกล่�วิได้

ที�ม� : http://www.thansettakij.com/content/413017
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ตัวิอย่�งของฐ�นัข้อม่ลที� TIIS จััดทำ� เช่นั ไฟฟ้� ก�ร์ขนัส่ำง เช่�อเพัลิงที�ใช้ในัภ�ค
ก�ร์ผู้ลิตและภ�คก�ร์ขนัสำ่ง ปีศุสัำตว์ิ อ�ห่�ร์สำัตว์ิ ผัู้ก-ผู้ลไม้ และสิำ�งทอ ฐ�นัข้อม่ล
เห่ล่�นีั�มีควิ�มสำำ�คัญและจัำ�เป็ีนัอย่�งยิ�งสำำ�ห่รั์บทั�งอุตสำ�ห่กร์ร์มต้นันัำ�� กล�งนัำ�� และ
ปีล�ยนัำ�� 

ปัีจัจุับันัมีผู้่้นัำ�ฐ�นัข้อม่ลไปีใช้อย่�งกว้ิ�งขวิ�งทั�งจั�กห่น่ัวิยง�นัภ�ครั์ฐและภ�ค
เอกชนั ซึึ่�งในัส่ำวินัของภ�ครั์ฐนีั� ฐ�นัข้อม่ลของปีร์ะเทศจัะมีควิ�มสำำ�คัญต่อตัวิชี�วัิดร่์วิม
ร์ะดับกร์ะทร์วิง (Joint KPI) เช่นั แผู้นัยทุธุศ�สำตร์์ก�ร์เติบโตที�เป็ีนัมิตร์ต่อสิำ�งแวิดล้อม  
(Green Growth) แผู้นัส่ำงเสำริ์มก�ร์จััดซ่ึ่�อจััดจ้ั�งที�เป็ีนัมิตร์ต่อสิำ�งแวิดล้อม (Green 
GPP) ก�ร์ปีร์ะเมินัผู้ลิตภัณฑ์์มวิลร์วิมภ�ยในัปีร์ะเทศที�คิดร์วิมต้นัทุนัด้�นัทรั์พัย�กร์
และสิำ�งแวิดล้อมของปีร์ะเทศ (Green GDP) และก�ร์พััฒนั�เศร์ษฐกิจั Bio-Circular- 
Green (BCG) model ซึึ่�งปีร์ะก�ศเป็ีนัวิ�ร์ะแห่่งช�ติตั�งแต่ปีี พั.ศ. 2564

ขณะที�ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ภ�คเอกชนัใช้ฐ�นัข้อม่ลเห่ล่�นีั�ช่วิยในัก�ร์ตัดสิำนัใจัและ
ทร์�บจุัดสำำ�คัญสำำ�ห่รั์บก�ร์ปีร์ับปีรุ์งกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตของตนัเองให่้ใช้ทรั์พัย�กร์
อย�่งมีปีร์ะสิำทธิุภ�พัส่ำงสุำด โดยปีล่อยมลสำ�ร์ส่่ำสิำ�งแวิดล้อมน้ัอยที�สุำด เพ่ั�อมุ่งส่่ำก�ร์ผู้ลิต
ผู้ลิตภัณฑ์์ที�เป็ีนัมิตร์ต่อสิำ�งแวิดล้อม อีกทั�งเพ่ั�อขอก�ร์รั์บร์องฉล�กสิำ�งแวิดล้อมปีร์ะเภท
ต่�ง ๆ ร์วิมถึึงใช้เป็ีนัข้อม่ลในัก�ร์จััดทำ�ร์�ยง�นัควิ�มยั�งย่นัปีร์ะจัำ�ปีี

ฐานข้อุม่ลิวัฏจัักรชีวิตเพื�อุการพัฒนาที�ยั�งยืน ที� TIIS สวทช.  
พฒันาขึ�นนี�เปน็โครงสร้างพื�นฐานสำาคญัอุย่างห่นึ�งในการเพิ�มศกัยภาพ
แลิะเพิ�มขดีความสามารถขอุงผ่ป้ระกอุบการให่พ้รอุ้มรบักบักฎระเบยีบที� 
อุาจัเปน็เครื�อุงกดีกนัทางการคา้ แลิะเตรยีมพรอุ้มสำาห่รบัการปรบัเปลิี�ยน 
ไปส่่การเติบโตอุย่างยั�งยืน อุันเป็นแนวทางแลิะนโยบายที�สำาคัญขอุง
ประเทศไทยในปัจัจัุบันต่อุไป
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

“นิคมวิจำัยสำาห่รับเอกัชน” 
แห่่งแรกัในไทย 
 

ปฏเิสธิ์ไม่ไดว้า่ “อุทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” (Thailand Science  
Park) ภายใต้การด่แลิขอุงสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แลิะ
เทคโนโลิยีแห่่งชาติ (สวทช.) ก็คือุ “นิคมวิจััยสำาห่รับเอุกชน” แห่่งแรก
ขอุงประเทศไทย แลิะยังคงเป็นนิคมวิจััยที�มีความสำาคัญแลิะขนาดให่ญ่
ที�สุดขอุงประเทศไทยมาจันถึงปัจัจัุบัน 
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เป็ีนัเวิล�เก่อบ 20 ปีี ที� “อุิทย์านวิทย์าศาสติร์ประเทศไทย์” 
เปิีดให้่บริ์ก�ร์อย�่งเป็ีนัท�งก�ร์ในัปีี พั.ศ. 2545 เพ่ั�อเป็ีนั “โครงสร�าง
พ่ั�นฐานดุ�านวิทย์าศาสติร์และเทคโนโลยี์ขีอิงประเทศ” ที�ทุกฝ่ั�ย
ค�ดห่วิังว่ิ�จัะร์องร์ับก�ร์พััฒนั�ปีร์ะเทศทั�งด้�นัเศร์ษฐกิจัและสำังคม
ได้อย่�งยั�งย่นั    

จุัดเริ์�มต้นัของอุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ปีร์ะเทศไทยนัั�นัเกิดขึ�นัจั�ก
ก�ร์เล็งเห็่นัถึึงควิ�มจัำ�เป็ีนัของก�ร์พััฒนั�โคร์งสำร์้�งพ่ั�นัฐ�นัท�ง
วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี เพ่ั�อส่ำงเสำริ์มและสำนัับสำนุันัภ�คเอกชนัในั
ก�ร์สำร้์�งขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์แข่งขันั และก้�วิทันักร์ะแสำของก�ร์
เปีลี�ยนัแปีลงต่�ง ๆ ที�เกิดขึ�นั อีกทั�งเสำริ์มสำร้์�งร์ะบบนัวัิตกร์ร์มของ
ปีร์ะเทศ โดยเฉพั�ะควิ�มเช่�อมโยงร์ะห่วิ�่งภ�คก�ร์ศกึษ�และวิิจััยกับ
ภ�คก�ร์ผู้ลิต ร์วิมถึึงควิ�มเช่�อมโยงร์ะห่ว่ิ�งภ�คก�ร์ผู้ลิตด้วิยกันัเอง

สำำ�ห่ร์ับก�ร์พััฒนั�ปีร์ะเทศในัอนั�คต จัำ�เปี็นัต้องมีก�ร์พััฒนั�
กลไกที�มปีีร์ะสิำทธิุภ�พัเสำริ์มสำร้์�งควิ�มเข้มแข็งให้่แก่โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นั
ของปีร์ะเทศและแก้ไขจุัดอ่อนัที�เป็ีนัอย่่ในัแผู้นัพััฒนั�เศร์ษฐกิจัและ
สัำงคมแห่่งช�ติฉบับที� 6 จึังกำ�ห่นัดให้่มีก�ร์จััดตั�งและพััฒนั�อุทย�นั 
วิิทย�ศ�สำตร์์ฯ และมอบห่ม�ยให้่ 3 กร์ะทร์วิง ค่อ กร์ะทร์วิงวิิทย�ศ�สำตร์์  
เทคโนัโลยี และก�ร์พัลังง�นั (กร์ะทร์วิงก�ร์อุดมศึกษ� วิิทย�ศ�สำตร์์ 
วิิจััยและนัวัิตกร์ร์ม (อวิ.) ในัปัีจัจุับันั) ทบวิงมห่�วิิทย�ลัย และกร์ะทร์วิง
ศึกษ�ธิุก�ร์ไปีศึกษ�เพ่ั�อดำ�เนิันัก�ร์
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ในัช่วิงปีี พั.ศ. 2528-2530 กร์ะทร์วิงวิิทย�ศ�สำตร์์ฯ (ปีัจัจุับันัเป็ีนักร์ะทร์วิง 
ก�ร์อุดมศึกษ�) โดยก�ร์สำนัับสำนัุนัของรั์ฐบ�ลออสำเตร์เลีย ได้ส่ำงเจ้ั�ห่น้ั�ที�ไปีศึกษ� 
ด่ง�นั ณ ปีร์ะเทศออสำเตร์เลยีห่ล�ยครั์�ง และในัปีี พั.ศ. 2531 กร์ะทร์วิงวิิทย�ศ�สำตร์์ฯ  
ได้ติดต่อขอควิ�มร์่วิมม่อไปียังสำถึ�บันัเทคโนัโลยีแห่่งเอเชีย (Asian Institute of 
Technology: AIT) ในัก�ร์จััดห่�ที�ดินัที�เห่ม�ะสำมสำำ�ห่รั์บร่์วิมพััฒนั�เป็ีนัอุทย�นั
วิิทย�ศ�สำตร์์ปีร์ะเทศไทย 

จั�กนัั�นัในัเด่อนัเมษ�ยนั พั.ศ. 2532 ได้ติดต่อกองทุนัเพ่ั�อก�ร์พััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์
และเทคโนัโลยนีั�นั�ช�ต ิ(United Nations Fund for Science and Technology 
for Development: UNFSTD) ซึึ่�งมีปีร์ะสำบก�ร์ณ์ในัโคร์งก�ร์อุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์
ในัเอเชีย ให้่ม�สำำ�ร์วิจัก�ร์จััดตั�งอุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ในัปีร์ะเทศไทย ร์วิมถึึงได้มีก�ร์
จััดสัำมมนั�เพ่ั�อให้่ข้อม่ลและปีรึ์กษ�ห่�ร่์อกับนัักธุุร์กิจั ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ นัักวิิช�ก�ร์  
ผู้่้ใช้เทคโนัโลยี ฝ่ั�ยสำถึ�บันัก�ร์เงินั ภ�ครั์ฐ และภ�คเอกชนั ซึึ่�งผู้่้เข้�ร่์วิมก�ร์สัำมมนั�
ส่ำวินัให่ญ่ให้่ก�ร์สำนัับสำนุันัในัก�ร์จััดตั�ง  

คณะรั์ฐมนัตรี์เศร์ษฐกิจัฯ จึังมีมติให้่กร์ะทร์วิงวิิทย�ศ�สำตร์์ฯ ดำ�เนิันัก�ร์จััดตั�ง  
“โคร์งก�ร์อุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ปีร์ะเทศไทย” ขึ�นัเปี็นัแห่่งแร์กในัปีร์ะเทศไทย และ
มอบห่ม�ยให้่สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) เป็ีนั 
ผู้่้ดำ�เนิันัก�ร์ในัเวิล�ต่อม� 

ภ�ยใต้งบโคร์งก�ร์ที�มีม่ลค่�ปีร์ะม�ณ 7,000 ล้�นับ�ท เป็ีนังบก่อสำร้์�งอ�ค�ร์
สำถึ�นัที�ปีร์ะม�ณ 4,000 ล้�นับ�ท และเคร่์�องม่อและอุปีกร์ณ์ท�งวิิทย�ศ�สำตร์์ 
อีกปีร์ะม�ณ 3,000 ล้�นับ�ท อุทย�นั 
วิิทย�ศ�สำตร์์ปีร์ะเทศไทยก่อตั�งขึ�นั 
บนัพ่ั�นัที�กว่ิ� 200 ไร์่ โดยตั�งอย่่
บริ์เวิณถึนันัพัห่ลโยธิุนั กิโลเมตร์ที�  
42 ร์ะห่ว่ิ�งมห่�วิิทย�ลัยธุร์ร์มศ�สำตร์์  
ศ่นัย์รั์งสิำต กับสำถึ�บันัเทคโนัโลยี
แห่่งเอเชีย  
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พัันัธุกิจัห่ลักค่อ ก�ร์เปี็นั
ศ่นัย์ร์วิมของก�ร์วิิจััยและพััฒนั�
ท�งวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยี
ที�คร์บวิงจัร์ เปี็นัแห่ล่งพััฒนั�
กำ�ลังคนัด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์และ
เทคโนัโลยีของปีร์ะเทศ ส่ำงเสำริ์ม
ให้่เกิดควิ�มร่์วิมม่อแบบไตร์ภ�คี ร์ะห่ว่ิ�งสำถึ�บันัก�ร์ศึกษ� ภ�ครั์ฐ 
และภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม ร์วิมถึึงสำนัับสำนุันัให้่เกิดก�ร์ถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยี
และก�ร์นัำ�เทคโนัโลยีไปีใช้เชิงพั�ณิชย์ พัร้์อมทั�งกร์ะตุ้นัก�ร์พััฒนั�
อุตสำ�ห่กร์ร์มผู่้�นัก�ร์ทำ�วิิจััยและพััฒนั�โดยภ�คเอกชนั

ปัีจัจุับันัอุทย�นัวิิทย�ศ�สำตร์์ฯ เป็ีนัที�ตั�งของสำำ�นัักง�นักล�ง 
สำวิทช. และศ่นัย์วิิจััยแห่่งช�ติทั�ง 5 ศ่นัย์ ค่อ ศ่นัย์พัันัธุุวิิศวิกร์ร์มและ
เทคโนัโลยีชีวิภ�พัแห่่งช�ติ (ไบโอเทค) ศ่นัย์เทคโนัโลยีโลห่ะและวัิสำดุ
แห่่งช�ติ (เอ็มเทค) ศ่นัย์เทคโนัโลยีอิเล็กทร์อนิักส์ำและคอมพิัวิเตอร์์
แห่่งช�ติ (เนัคเทค) ศ่นัย์นั�โนัเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (นั�โนัเทค) ศ่นัย์
เทคโนัโลยีพัลังง�นัแห่่งช�ติ (เอ็นัเทค) และศ่นัย์ให่ม่ ๆ ที�จัะเกิดขึ�นั
ในัอนั�คต ร์วิมถึึงศ่นัย์บ่มเพั�ะธุุร์กิจันัวัิตกร์ร์มต�มแนัวิท�งธุุร์กิจัที�
ห่ล�กห่ล�ยต�มควิ�มเห่ม�ะสำม ห้่องปีฏิิบัติก�ร์วิิเคร์�ะห์่ทดสำอบที�ได้
ม�ตร์ฐ�นัสำ�กล และโร์งง�นัต้นัแบบต่�ง ๆ  

ด้วิยโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์เทคโนัโลยแีละนัวัิตกร์ร์ม
ที�คร์บวิงจัร์ ทั�งสำถึ�นัที� สิำ�งอำ�นัวิยควิ�มสำะดวิก อุปีกร์ณ์วิิจััยท�ง
วิิทย�ศ�สำตร์์ และนัักวิิจััยที�เชี�ยวิช�ญ ที�พัร้์อมให้่คำ�ปีรึ์กษ� ร่์วิมวิิจััย  
และกลไกสำนัับสำนุันัที�ช่วิยลดข้อจัำ�กัดต่�ง ๆ ทำ�ให้่ปัีจัจุับันัมีบริ์ษัท
เอกชนัทั�งไทยและต่�งช�ติไม่น้ัอยกว่ิ� 100 บริ์ษัท เช่�พ่ั�นัที�เพ่ั�อ 
ทำ�วิิจััยและพััฒนั� 
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ส่ำวินัให่ญ่เป็ีนับริ์ษัทด้�นั Automation Robotics & Intelligent  
System และ Food & Agriculture เช่นั บริ์ษัทกร์�วิิเทคไทย  
(ไทยแลนัด์) จัำ�กัด ซึึ่�งวิิจััยและพััฒนั�ออกแบบผู้ลิตบอร์์ดไมโคร์ 
คอนัโทร์เลอร์์สำำ�ห่รั์บทดลองเป็ีนับอร์์ดต้นัแบบท�งอิเล็กทร์อนิักส์ำ  
และให้่บริ์ก�ร์ออกแบบชิ�นัง�นัต้นัแบบเพ่ั�อนัำ�ไปีทำ�ก�ร์วิิจััยต่อยอด
ท�งธุุร์กิจั บริ์ษัทเกร์นั�เดสำ ไบโอเทค จัำ�กัด ใช้เป็ีนัสำำ�นัักง�นัปีร์ะสำ�นั
ง�นัสำำ�ห่รั์บง�นัด้�นัเกษตร์อ�ห่�ร์ นัวัิตกร์ร์มด้�นัก�ร์ผู้ลิตปีศุสัำตว์ิ  
สำ�ร์เสำริ์มสำำ�ห่รั์บสัำตว์ิ ก�ร์วิิจััยพััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์ และบริ์ษัทซีึ่พีั  
ฟ้่ดแล็บ จัำ�กัด เป็ีนัศ่นัย์วิิจััยและพััฒนั� และห่้องปีฏิิบัติก�ร์ตร์วิจั
วิิเคร์�ะห์่ท�งด้�นัเช่�อจุัลินัทรี์ย์ในัผู้ลิตภัณฑ์์อ�ห่�ร์
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นัอกจั�กนีั�ยงัมีสำถึ�บนััพัลังง�นัขั�นัส่ำง มห่�วิิทย�ลัยเกียวิโต ปีร์ะเทศญี�ปุ่ีนั ใช้เป็ีนั  
Kyoto University ASEAN Center เพ่ั�อปีร์ะสำ�นัง�นัวิิจััยและให้่ทุนัวิิจััยแก่
มห่�วิิทย�ลัยและสำถึ�บันัวิิจััย ร์วิมถึึงบริ์ษัทเฮเดล เทคโนัโลยีส์ำ (ปีร์ะเทศไทย) จัำ�กัด 
ใช้เพ่ั�อเป็ีนัศ่นัย์วิิจััยและพััฒนั�ผู้ลิตภัณฑ์์เกี�ยวิกับ Graphene

สำาห่รับเป้าห่มายในอุนาคตขอุงอุุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
นอุกจัากจัะกระตุ้นแลิะผลิักดันให่้เกิดการพัฒนา “เมือุงวิทยาศาสตร์  
ปทุมธิ์านี” แลิ้ว คือุการก้าวส่่การเป็นสถานที�ชั�นนำาขอุงภ่มิภาคเอุเชีย
ตะวันอุอุกเฉียงใต้ ที�ผ่้ประกอุบการแลิะธุิ์รกิจัที�ใช้ความร้่ วทน. เป็นอุงค์
ประกอุบสำาคัญ สามารถกำาเนิด เติบโต แลิะเจัริญรุง่เรือุงได้อุย่างยั�งยืน
ต่อุไป
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“EECi” เขตนวัตกุรรมิ
ระเบีียงเศิรษฐิกุิจพัิเศิษภ�ค์ตะวันอำอำกุ
“ระบีบีนิเวศินวัตกุรรมิชั�นนำ�ขอำงภ้มิิภ�ค์เอำเชียตะวัน
อำอำกุเฉีียงใต� ซึ่่�งมิีผู้ลิง�นวิจัยแลิะนวัตกุรรมินำ�ไปสำ้่
กุ�รพัฒัน�เศิรษฐิกิุจแลิะค์ว�มิอำย่้ดีกุนิดขีอำงประช�ค์มิ
อำย่�งยั�งยืน”

จากนโยบายรัฐบาลที่ได้กำาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยไปส่่ “ประเทศไทย 4.0” ที่มีนวัตกรรมเป็นฐานในการ 
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ รวมทัง้กำาหนด 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย 
ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต “โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หรือ “อีอีซีี” ได้ถ่ึกริเริ่มข่้นเพื่อให้เป็น 
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ศ่นย์กลิางขอุงการพัฒนา 10 อุุตสาห่กรรมเป้าห่มาย
ดังกลิ่าว โดยดำาเนินการใน 3 จัังห่วัดภาคตะวันอุอุก คือุ 
ชลิบุรี ระยอุง แลิะฉะเชิงเทรา 

ก�ร์จัะพััฒนั�อุตสำ�ห่กร์ร์มเป้ี�ห่ม�ยที�สำ�ม�ร์ถึขับเคล่�อนั
เศร์ษฐกิจัของปีร์ะเทศในัร์ะยะย�วิ และตอบสำนัองต่อบริ์บทโลกที�
เปีลี�ยนัไปีได้นัั�นั จัำ�เป็ีนัจัะต้องพััฒนั�อุตสำ�ห่กร์ร์มห่ลักของปีร์ะเทศ
ให้่เป็ีนัอุตสำ�ห่กร์ร์มชั�นัส่ำงที�เน้ันัใช้เทคโนัโลย ีอย�่งไร์กต็�มเทคโนัโลยี
ที�มีในัปีร์ะเทศไทยนัั�นั ส่ำวินัให่ญ่จัะอย่ใ่นัขั�นัตอนัก�ร์วิิจััยพััฒนั�ร์ะดบั
ห้่องปีฎิบัติก�ร์และเทคโนัโลยทีี�มีในัต่�งปีร์ะเทศนัั�นัก็ไม่สำ�ม�ร์ถึนัำ�ม�
ใช้ได้ทันัที จัำ�เป็ีนัต้องเอ�ม�ปีรั์บแปีลงเทคโนัโลยีขั�นัส่ำง (Technology 
Localization) ให้่สำอดคล้องกับควิ�มต้องก�ร์ของอุตสำ�ห่กร์ร์มและ
ตล�ดในัปีร์ะเทศและภ่มิภ�คก่อนั ด้วิยเห่ตุนีั� จึังเป็ีนัที�ม�ของแนัวิคิด
ก�ร์พััฒนั� “เขีตินวัติกิรรมระเบีย์งเศรษฐกิิจพิัเศษภาคติะวันอิอิกิ”  
(Eastern Economic Corridor of Innovation) ห่ร่อิอีิอิีซึ่ีไอิ 
(EECi) ให้่เป็ีนัโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัด้�นันัวัิตกร์ร์ม เพ่ั�อร์องรั์บก�ร์ขย�ย
ผู้ลง�นัวิิจััย ก�ร์ทดสำอบก�ร์สำ�ธิุตเทคโนัโลยี ก�ร์ปีร์ะเมินัควิ�มเป็ีนั
ไปีได้ทั�งในัเชิงเทคโนัโลยีและเชิงเศร์ษฐศ�สำตร์์ ร์วิมถึึงก�ร์ปีรั์บแปีลง 
เทคโนัโลยีขั�นัส่ำงจั�กต่�งปีร์ะเทศม�ส่่ำก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ัจัริ์งในั 6 กลุ่ม
อุตสำ�ห่กร์ร์มเป้ี�ห่ม�ย ได้แก่ 1. นัวัิตกร์ร์มก�ร์เกษตร์ 2. ไบโอรี์ไฟเนัอรี์ 
3. แบตเตอรี์�ปีร์ะสิำทธิุภ�พัส่ำงและก�ร์ขนัส่ำงสำมัยให่ม่ 4. ร์ะบบอัตโนัมัติ  
หุ่่นัยนัต์ และอิเล็กทร์อนัิกส์ำอัจัฉร์ิยะ 5. เทคโนัโลยีก�ร์บินัและ 
อ�ก�ศย�นัไร้์นัักบินั และ 6. เคร่์�องม่อแพัทย์ บนัพ่ั�นัที�กว่ิ� 3,454 ไร่์  
ในัวัิงจัันัทร์์วัิลเลย์ จัังห่วัิดร์ะยอง โดยมอบห่ม�ยให้่สำำ�นัักง�นัพััฒนั�
วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) เป็ีนัห่น่ัวิยง�นัห่ลัก
ในัก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์พ่ั�นัที�ร่์วิมกับห่น่ัวิยง�นัพัันัธุมิตร์ในัทุกภ�คส่ำวินั 
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เพ่ั�อให้่อีอีซีึ่ไอสำ�ม�ร์ถึทำ�ง�นัร่์วิมกับสำถึ�บันัก�ร์ศึกษ� สำถึ�บันัวิิจััย ภ�ค
อุตสำ�ห่กร์ร์ม และชุมชนั เพ่ั�อก�ร์ต่อยอดไปีส่่ำก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ัในัเชิงพั�ณิชย์และ
ยกร์ะดับควิ�มสำ�ม�ร์ถึของภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์มและชุมชนัได้ปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เร็์จันัั�นั  
ดังนัั�นัอีอีซีึ่ไอจึังได้รั์บก�ร์ออกแบบให้่เป็ีนัร์ะบบนิัเวิศนัวัิตกร์ร์มชั�นันัำ� (Innovation  
Ecosystem) ที�จัะมีโคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัด้�นันัวัิตกร์ร์มชั�นันัำ�สำำ�ห่รั์บก�ร์วิิเคร์�ะห์่
ทดสำอบและก�ร์ขย�ยผู้ล ห้่องปีฏิิบัติก�ร์วิิจััยของภ�คร์ัฐและเอกชนั ศ่นัย์วิิจััยของ
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บริ์ษัทเอกชนัไทยและบริ์ษัทข้�มช�ติ ห่น่ัวิยบ่มเพั�ะเทคโนัโลยีชั�นันัำ� 
และนัักลงทุนั และผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ขนั�ดกล�งและขนั�ดเล็ก ร์วิมทั�ง
ผู้่้ให้่บริ์ก�ร์เทคโนัโลยีที�ม�จััดตั�งบริ์ษัทและทำ�ง�นัร์่วิมกันัอย่่ในัพ่ั�นัที�  
นัอกจั�กนีั�อีอีซีึ่ไอยงัได้ออกแบบพ่ั�นัที�และสิำ�งอำ�นัวิยควิ�มสำะดวิกต่�ง ๆ   
เพ่ั�อร์องรั์บชุมชนันัวัิตกร์ขนั�ดให่ญ่ มีก�ร์เช่�อมโยงเคร่์อข่�ยนัวัิตกร์ 
นัักคิดค้นัเทคโนัโลย ีนัักลงทุนัด้�นันัวิตักร์ร์ม ท่�มกล�งสำภ�พัแวิดลอ้ม
ที�เอ่�ออำ�นัวิยต่อก�ร์ทำ�ง�นัและก�ร์ใช้ชีวิิตอย่�งลงตัวิ  

อีอีซีึ่ไอถ่ึอเป็ีนัห่นึั�งในัโคร์งก�ร์สำำ�คัญร์ะดับปีร์ะเทศ ซึึ่�งโคร์งก�ร์
ได้เริ์�มดำ�เนิันัก�ร์ก่อสำร้์�งอ�ค�ร์สำำ�นัักง�นัให่ญ่อีอีซีึ่ไอ (ร์ะยะที� 1) 
ตั�งแต่ปีี พั.ศ. 2562 โดยปัีจัจุับันั มีควิ�มค่บห่นั้�ในัก�ร์ดำ�เนัินัก�ร์ 
ค่อ ได้ก่อสำร้์�งกลุ่มอ�ค�ร์สำำ�นัักง�นัให่ญ่อีอีซีึ่ไอก้�วิห่น้ั�ไปีปีร์ะม�ณ  
70% มีกำ�ห่นัดแล้วิเสำร็์จัปีร์ะม�ณกันัย�ยนั พั.ศ. 2564 นีั� โดย 
ห่ลังจั�กนัั�นัก็จัะเป็ีนัเร่์�องก�ร์ตกแต่งพ่ั�นัที� และค�ดว่ิ�จัะพัร้์อมเปิีด 
ใช้ง�นัร์�วิเด่อนัเมษ�ยนั พั.ศ. 2565 

ส่ำวินัควิ�มค่บห่น้ั�ในัก�ร์เตรี์ยมก�ร์โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัท�ง
เทคโนัโลยีของอีอีซีึ่ไอที�ได้เริ์�มทยอยพััฒนั�ไปีแล้วินัั�นั ตัวิอย่�งเช่นั 

1. เม่องนัวัิตกร์ร์มชีวิภ�พั (BIOPOLIS) ซึึ่�งปัีจัจุับันัอย่่ในัร์ะห่ว่ิ�ง
ก�ร์พััฒนั�โร์งง�นัต้นัแบบไบโอร์ีไฟเนัอร์ี (Biorefinery) ซึ่ึ�งจัะเปี็นั
โคร์งสำร้์�งพ่ั�นัฐ�นัที�จัะส่ำงเสำริ์มก�ร์แปีร์ร่์ปีชีวิมวิล ร์วิมถึึงวัิสำดุเห่ล่อ
ทิ�งท�งก�ร์เกษตร์ที�มีม่ลค่�ตำ��ไปีสำ่่สำ�ร์สำกัดที�มีม่ลค่�ส่ำงนัำ�ไปีใช้ในั
อุตสำ�ห่กร์ร์มชีวิภัณฑ์์ อุตสำ�ห่กร์ร์มย� อ�ห่�ร์เสำริ์มและเคร่์�องสำำ�อ�ง
ได้ โดยค�ดว่ิ�จัะแล้วิเสำร็์จัและเปิีดให้่บริ์ก�ร์ได้ในัต้นัปีี พั.ศ. 2567  
ก�ร์เริ์�มพััฒนั�โร์งเร่์อนัปีล่กพ่ัชและโร์งง�นัผู้ลิตพ่ัช (Smart Green-
house) เพั่�อทดลองปีล่กพ่ัชสำมนุัไพัร์ในัสำภ�พัแวิดลอ้มที�มีก�ร์ควิบคมุ  
และจัะจััดทำ�ศ่นัยส์ำ�ธุติเกษตร์อจััฉริ์ยะ (Smart Farming Demo Site)  
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ในั 3 จัังห่วัิดในัพ่ั�นัที�อีอีซีึ่ โดยดำ�เนิันัก�ร์ร่์วิมกับพัันัธุมิตร์ทั�งภ�ครั์ฐ เอกชนั  
และชุมชนั เป็ีนัต้นั  

2. เม่องนัวัิตกร์ร์มร์ะบบอัตโนัมัติ หุ่่นัยนัต์ และร์ะบบอิเล็กทร์อนิักส์ำอัจัฉริ์ยะ  
(ARIPOLIS) ซึึ่�งในัปีีนีั�ได้เริ์�มพััฒนั�ศ่นัย์นัวัิตกร์ร์มก�ร์ผู้ลิตยั�งย่นั (Sustainable 
Manufacturing Center) เพ่ั�อสำ�ธิุตสำ�ยก�ร์ผู้ลิตที�ใช้เทคโนัโลยีก�ร์ผู้ลิต 4.0 ให้่เป็ีนั
สำถึ�นัที�พััฒนั�/ทดลองทดสำอบควิ�มเข้�กันัได้ของอุปีกร์ณ์และร์ะบบต่�ง ๆ ก่อนันัำ�
ไปีใช้ง�นัจัริ์งในัภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม ร์วิมถึึงเป็ีนัแห่ล่งพััฒนั�กำ�ลังคนั ให้่คำ�ปีรึ์กษ�แก่
ภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์ม และบริ์ก�ร์จัับค่่ควิ�มต้องก�ร์เทคโนัโลยีและผู้่้ให้่บริ์ก�ร์อีกด้วิย 
โดยค�ดว่ิ�จัะเปิีดให้่บริ์ก�ร์กล�งปีี พั.ศ. 2565 

3. เม่องนัวัิตกร์ร์มก�ร์บินัและอวิก�ศ (SPACE INNOPOLIS) ได้ร่์วิมกับพัันัธุมิตร์
เพ่ั�อพััฒนั�พ่ั�นัที�ทดลองและทดสำอบอ�ก�ศย�นัไร้์นัักบินั (UAV Sandbox) ขึ�นั 
ในัวัิงจัันัทร์์วัิลเลย ์และอย่ใ่นัร์ะห่วิ�่งพััฒนั�ควิ�มร์ว่ิมม่อกับห่น่ัวิยง�นัต่�งๆ เพิั�มเติม
เพ่ั�อดึงด่ดให้่นัำ�ง�นัวิิจััยม�ทดสำอบที�พ่ั�นัที�ทดลอง (Sandbox) นีั� 

4. เคร่์�องกำ�เนิัดแสำงซิึ่นัโคร์ตร์อนั (Synchrotron Light Source) เคร่์�องที�สำอง
ของปีร์ะเทศไทยซึ่ึ�งเป็ีนัเคร์่�องเร่์งอนุัภ�คที�เปีร์ียบเสำม่อนักล้องจุัลทร์ร์ศนั์ขนั�ดให่ญ่
ที�สำ�ม�ร์ถึใช้ปีร์ะโยชน์ัในัก�ร์วิิจััยในัร์ะดบัโมเลกุล ตอนันีั�อย่่ในัร์ะห่ว่ิ�งก�ร์ออกแบบ 
และค�ดว่ิ�จัะเริ์�มสำร้์�งเคร่์�องกำ�เนิัดแสำงซิึ่นัโคร์ตร์อนัได้ในัปีี พั.ศ. 2565 เป็ีนัต้นัไปี
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นัอกจั�กควิ�มก้�วิห่น้ั�ในัเร่์�องโคร์งสำร์้�งพ่ั�นัฐ�นัเทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์มแล้วิ  
อีอีซีึ่ไอยังมีแพัลตฟอร์์มสำำ�ห่รั์บสำนัับสำนุันัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์และชุมชนัที�ได้เริ์�มดำ�เนิันัก�ร์
ไปีบ้�งแล้วิ ตัวิอย่�งเช่นั ก�ร์สำนัับสำนุันัก�ร์ยกร์ะดับควิ�มสำ�ม�ร์ถึท�งเทคโนัโลยีให้่
กับ SMEs และ Startups ไปีแล้วิ 294 ร์�ย โดยก�ร์ยกร์ะดับควิ�มสำ�ม�ร์ถึของ 
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ดังกล่�วิได้ส่ำงผู้ลให้่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์มีกำ�ไร์เพิั�มขึ�นั 201 ล้�นับ�ท และ 
ก่อให้่เกิดก�ร์ลงทุนัของเอกชนัในัด้�นัเทคโนัโลยีและนัวิัตกร์ร์มร์วิม 54 ล้�นับ�ท  
ร์วิมถึึงได้ถ่ึ�ยทอดเทคโนัโลยีและองค์ควิ�มร้่์ด้�นัก�ร์เกษตร์ส่่ำชุมชนัในัพ่ั�นัที�ภ�ค 
ตะวินััออกไปีแลว้ิทั�งสิำ�นักวิ�่ 191 ชุมชนั และยงัได้ร่์วิมกับห่น่ัวิยง�นัพัันัธุมติร์ส่ำงเสำร์มิ
ก�ร์เรี์ยนัร้่์ด�้นัวิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยใีห้่กับสำถึ�นัศึกษ�ในัพ่ั�นัที�เขตพััฒนั�พิัเศษ
ภ�คตะวิันัออกร์วิมทั�งสิำ�นักว่ิ� 7,400 คนั และจัะมีโปีร์แกร์มก�ร์เร่์งก�ร์เติบโตของ
ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์เทคโนัโลยี (Deep Tech Acceleration) ที�จัะเริ์�มดำ�เนิันัก�ร์ได้ในั
กล�งปีีห่น้ั� 

นัอกจั�กนีั�ห่�กอีอีซีึ่ไอจัะก้�วิไปีส่่ำก�ร์เป็ีนัเขตนัวัิตกร์ร์มชั�นันัำ�ได้นัั�นั อีอีซีึ่ไอ 
จัะต้องเร่์งดำ�เนิันัก�ร์ เช่นั ก�ร์ดึงด่ดผู้่้มีควิ�มสำ�ม�ร์ถึส่ำงเข้�ม�เพิั�มเติมในัอีอีซีึ่ไอห่ร่์อ
ในัส่ำวินัอ่�นัของปีร์ะเทศเพั่�อให้่เกิดมวิลที�ม�กพัอสำำ�ห่ร์ับร์ะบบเศร์ษฐกิจัซึึ่�งขับเคล่�อนั
ด้วิยนัวัิตกร์ร์ม ก�ร์ดึงด่ดสำถึ�บันัวิิจััยชั�นันัำ�ของต่�งปีร์ะเทศให้่เข้�ม�เปิีดศ่นัย์ควิ�ม
เป็ีนัเลิศในัปีร์ะเทศไทย ก�ร์ทำ�ง�นักับภ�คอุตสำ�ห่กร์ร์มเพ่ั�อร่์วิมลงทุนัในัโคร์งสำร้์�ง
พ่ั�นัฐ�นัสำำ�คญัเพิั�มเติมเพ่ั�อยกร์ะดบัขีดควิ�มสำ�ม�ร์ถึของภ�คอตุสำ�ห่กร์ร์ม ร์วิมไปีถึึง
ก�ร์สำร้์�งก�ร์ยอมรั์บจั�กผู้่้ที�มีส่ำวินัได้เสีำยและชุมชนัในัพ่ั�นัที� เป็ีนัต้นั

ด้วยอุงค์ประกอุบทั�งห่มดทั�งมวลิที�จัะเกิดขึ�น จัะทำาให่้อุีอุีซ้ำีไอุเป็น
พื�นที�ทำางานร่วมกันอุย่างใกลิ้ชิดระห่ว่างภาคอุุตสาห่กรรม ภาคเอุกชน  
สถาบันวิจััย/มห่าวิทยาลิัย แลิะชุมชน เพื�อุการต่อุยอุดการทำาวิจััยเลิะ
พัฒนาไปส่่การใช้งานจัริงในเชิงพาณิ์ชย์ อุันจัะนำาประเทศไปส่่การเป็น
ประเทศแห่ง่นวัตกรรมควบค่กั่บการยกระดบัคุณ์ภาพชวีติขอุงประชาชน
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IP-Licensing
กัลื่ไกัผลื่ักัด้ันงานวิจำัยส้่ตลื่าด้

“จัากห่ิ�งส่่ห่้าง” คำานี�คงเคยได้ยินกันบ่อุย ๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื�อุงง่ายสำาห่รับ
งานวิจััยไทย ที�จัะก้าวไปส่่ความสำาเร็จัแลิะมีการนำาไปใช้ประโยชน์ 
อุย่างแพร่ห่ลิาย จัำาเป็นต้อุงมีกลิไกห่รือุตัวช่วยในการเชื�อุมต่อุระห่ว่าง
นักวิจััย ผ่้พัฒนาเทคโนโลิยี กับผ่้ประกอุบการที�จัะส่งผ่านผลิงานดี ๆ  
ไปส่่ผ่้ใช้งานจัริง 
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เร่์�องของทรั์พัยสิ์ำนัท�งปัีญญ� (Intellectual Property: IP) และก�ร์อนุัญ�ตใช้
เทคโนัโลยก็ีเป็ีนัอีกห่นึั�งกลไกสำำ�คญั ที�จัะชว่ิยผู้ลักดันัให่ผู้้ลง�นัวิิจััยก้�วิออกจั�กห่อ้ง
ปีฏิิบัติก�ร์ไปีส่่ำก�ร์ใช้ง�นัเชิงพั�ณิชย์ได้ม�กขึ�นั 

สำำ�นัักง�นัจััดก�ร์สิำทธิุเทคโนัโลยี (TLO) ภ�ยใต้ศ่นัย์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์เทคโนัโลยี 
(TMC) สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ห่น่ัวิยง�นัที�
ทำ�ห่น้ั�ที�บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ� (IP Management) ของ สำวิทช. และ
ศ่นัย์วิิจััยแห่่งช�ติ (ไบโอเทค เอ็มเทค เนัคเทค นั�โนัเทค และเอ็นัเทค) ร์วิมไปีถึึง 
ก�ร์ให้่คำ�ปีรึ์กษ�ท�งด้�นันัโยบ�ยและกฎห่ม�ยทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ�แก่นัักวิิจััยจั�ก
ห่น่ัวิยง�นัภ�ยในัเคร่์อข่�ยพัันัธุมิตร์ 

อีกทั�งยังเป็ีนัห่น่ัวิยง�นักล�งในัเร่์�องก�ร์อนุัญ�ตให้่ใช้สิำทธิุเทคโนัโลยี (Licensing) 
ซึึ่�งมีก�ร์ปีร์ะสำ�นัง�นั เจัร์จั� และดำ�เนัินัก�ร์ถึ่�ยทอดเทคโนัโลยีร์ะห่ว่ิ�งศ่นัย์วิิจััย 
แห่่งช�ติห่น่ัวิยง�นัวิิจััยภ�ยในัและห่น่ัวิยง�นัพัันัธุมิตร์ของ สำวิทช. กับภ�คเอกชนั  
ภ�คธุุร์กิจั และก�ร์ผู้ลิต

ด้วิยก�ร์มุ่งเน้ันั “กิารคุ�มครอิงทรัพัย์์สินทางปัญญาในร้ปแบบที�เห่มาะสม  
ส่้กิารนำาเทคโนโลยี์ไปใชี�ประโย์ชีน์เชิีงพัาณิชีย์์” เพ่ั�อผู้ลักดันัให้่มีก�ร์นัำ�ทรั์พัย์สิำนั
ท�งปัีญญ�ไปีใช้ให้่เกิดปีร์ะโยชน์ัในัก�ร์พััฒนั�เศร์ษฐกิจัและสัำงคมของปีร์ะเทศ 
ภ�ยใต้แนัวิคิด “จากิงานวิจัย์ส่้ติลาดุ...From Lab to Market”
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ก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ�ของ สำวิทช. มีก�ร์ดำ�เนิันัง�นัตั�งแต่ 
ก�ร์สำร้์�งควิ�มตร์ะห่นัักถึึงควิ�มสำำ�คัญของควิ�มคุ้มคร์องทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ�ที�มี
ต่อง�นัวิิจััยและก�ร์นัำ�ไปีใช้ปีร์ะโยชนั์ ก�ร์วิ�งแผู้นัควิ�มคุ้มคร์องสำิทธิุในัทรั์พัย์สิำนั 
ท�งปัีญญ� ก�ร์ขอรั์บควิ�มคุ้มคร์อง ก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ั และก�ร์สำร้์�งแร์งจ่ังใจัให้่สำร้์�ง
ผู้ลง�นัวิิจััยที�นัำ�ม�ใช้ปีร์ะโยชน์ั ร์วิมถึึงก�ร์ให้่คำ�ปีรึ์กษ�ในัปีร์ะเด็นัที�เกี�ยวิข้องกับก�ร์
บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ� 

นัอกจั�กก�ร์ให้่บริ์ก�ร์แก่ห่น่ัวิยง�นัภ�ยในั สำวิทช. แล้วิ สำำ�นัักง�นัจััดก�ร์สิำทธิุ
เทคโนัโลยี ยังมีส่ำวินัร่์วิมในัก�ร์สำร้์�งควิ�มตร์ะห่นัักด้�นัทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ�และ
ก�ร์นัำ�ไปีใช้ปีร์ะโยชน์ักับห่น่ัวิยง�นัภ�ยนัอก และมีส่ำวินัร่์วิมในัก�ร์ให้่ควิ�มเห็่นัเพ่ั�อ
ก�ร์ขับเคล่�อนัม�ตร์ก�ร์นัวัิตกร์ร์มและทรั์พัย์สิำนัท�งปัีญญ�ต่�ง ๆ ของปีร์ะเทศด้วิย

ปัีจัจุับันั สำวิทช. มีผู้ลง�นัที�พัร้์อมถ่ึ�ยทอดอนุัญ�ตให้่ใช้สิำทธิุเทคโนัโลยี
คร์อบคลมุทั�งด้�นัเกษตร์และอ�ห่�ร์ สุำขภ�พัและก�ร์แพัทย ์พัลังง�นัและสิำ�งแวิดลอ้ม  
คอมพิัวิเตอร์์และซึ่อฟต์แวิร์์ อุตสำ�ห่กร์ร์มก�ร์ผู้ลิตและบริ์ก�ร์ พัอลิเมอร์์ สิำ�งทอ  
และเคมี 

โดยมีผู้ลง�นัพัร้์อมใช้ง�นั เช่นั นัำ��ย�เคล่อบสิำ�งทอสำำ�เร็์จัร่์ปีส่ำตร์ต้�นัเช่�อแบคทีเรี์ย  
กันัย่วีิ สำะท้อนันัำ�� มีกลิ�นัห่อม ด้วิยกร์ะบวินัก�ร์ผู้ลิตแบบตกแต่งสำำ�เร็์จั (Garment 
Finish/Exhaustion) สำำ�ห่รั์บผู้ลิตภัณฑ์์สิำ�งทอสำำ�เร็์จัร่์ปี ตัวิเร่์งปีฏิิกิริ์ย�ไบโอดีเซึ่ลจั�ก

เปีล่อกไข่ Eco-Catal ซึึ่�งสำ�ม�ร์ถึใช้ทดแทนั
ตัวิเร่์งปีฏิิกิริ์ย�ของเห่ลวิที�ใช้ในักร์ะบวินัก�ร์
ผู้ลิตไบโอดีเซึ่ลในัปัีจัจุับันั (แบบ Batch) โดย
ไม่จัำ�เปี็นัต้องปีรั์บเปีลี�ยนัสำภ�วิะในัก�ร์ทำ�
ปีฏิิกิริ์ย�เพิั�มเติมได้
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พื่ร้อมทั�งจมูกอิเล็กทรอนิกส์เเบบไร้สาย (Smart 
E-Nose) ซึึ่�งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่�ทำาขึ้�นเล่ยน
เเบบการรับรู้กลิ�นข้องมนุษัย ์โดยนำาเอาเทคำโนโลยข่้อง
เซึ่นเซึ่อร์อาเรย์ในการต่รวจวัดก๊าช้ต่่าง ๆ ซึึ่�งม่การนำา
มาประยุกต์่ใช้้ด้านการต่รวจวัดสภาพื่เเวดล้อม เพ่ื่�อ
ต่รวจวัดคุำณภาพื่ข้องอากาศึ ณ บริเวณต่่าง ๆ ด้วย
คุำณสมบัติ่ท่�ติ่ดตั่�งง่ายและใช้้ได้ในห้ลายพ่ื่�นท่� 

เคำร่�องผลิต่หั้วเช่้�อจุลินทร่ย์ในระบบบำาบัดนำ�าเส่ย  
(Onsite Microbial Reactor: OMR) สำาห้รับผลิต่
จุลินทร่ย์เพ่ื่�อใช้้บำาบัดนำ�าเส่ย ม่ระบบเติ่มอากาศึและ
ระบบจัดการนำ�าเข้้า-ออกแบบอัต่โนมัติ่ ใช้้งานได้ง่าย
และสะดวก โดยจุลินทร่ย์ท่�นำามาใช้้ผ่านการคัำดเล่อก
แล้วว่าม่คำวามสามารถึในการยอ่ยสลายทั�งนำ�าเส่ยปกติ่และนำ�าเส่ยท่�ม่นำ�ามันห้ร่อไข้มัน
เป็นองค์ำประกอบ เคำร่�องน่�ใช้้ระยะเวลาเล่�ยงเช่้�อจุลินทร่ย์เพ่ื่ยง 24-48 ชั้�วโมง เม่�อเติ่ม
เช่้�อจุลินทร่ย์ท่�ผลิต่จากเคำร่�องฯ พื่บว่าสามารถึเพิื่�มประสิทธิิภาพื่ในการบำาบัดนำ�าเส่ย 
ให้้สามารถึปล่อยออกสู่สิ�งแวดล้อมม่ค่ำาต่ามเกณฑ์์มาต่รฐานนำ�าทิ�งข้องกรมโรงงาน
และอิฐมวลเบาคำอมโพื่สติ่จากจ่โอพื่อลเิมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศึษัแกว้ ซึึ่�งสามารถึ
ผลิต่ได้โดยใช้้เคำร่�องม่อง่าย ๆ  และนำาไปใช้้เป็นผลิต่ภัณฑ์์ต่่าง ๆ  เช่้น วัสดุทดแทนอิฐ 
มวลเบาในการก่อสร้างผนังอาคำารต่่าง ๆ โดยจะแข้็งแรงมากกว่าอิฐมวลเบาทั�วไป
 และเน่�องจากม่ผิวเร่ยบอยู่แล้ว จึงช่้วยลดการใช้้ปูนซ่ึ่เมนต์่ในการฉาบปูนทับได้

การอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยให้แก่ผ่้ประกอบสามารถึนำาไป 
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้นี้  นอกจากจะเป็นการผลักดันให้งานวิจัย 
ออกจากหิ้งส่่ห้างแล้ว รายรับที่ได้จากผ่้ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิยังทำาให้
เกิดการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นทั้งทุนสำาหรับการวิจัย
และพัฒนาต่อไป และมีการจัดสรรผลประโยชน์บางส่วนให้แก่นักวิจัย 
เพื่อเป็นแรงจ่งใจในการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย
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“บัญชีนวัตกัรรมไทย”
สร้างโอกัาสผ้้ประกัอบกัาร บุกั “ตลื่าด้ภาครัฐ”

ปัจัจัุบันผลิงานวิจััยทั�งในภาครัฐแลิะเอุกชนจัำานวนไม่น้อุยที�ยังไม่ได้รับ
การนำามาใช้เชิงพาณ์ิชย์  ผลิงานเห่ลิ่านี�ไม่ใช่...ไม่มีประโยชน์ เพียงแต่
ยังขาดโอุกาสแลิะแรงผลัิกดันให่้ก้าวผ่านอุุปสรรคต่าง ๆ ไปส่่การเป็น
ที�ยอุมรับแลิะแข่งขันได้ในเชิงพาณ์ิชย์   

รั์ฐบ�ลให่้ควิ�มสำำ�คัญกับก�ร์ขับเคล่�อนัปีร์ะเทศด้วิยวิิทย�ศ�สำตร์์ เทคโนัโลยี 
และนัวัิตกร์ร์ม (วิทนั.)  ต�มนัโยบ�ย “ปีร์ะเทศไทย 4.0” และเห็่นัถึึงปัีญห่�ดังกล่�วิ  
จึังกำ�ห่นัดแนัวิท�งส่ำงเสำริ์มก�ร์ใช้ปีร์ะโยชน์ัจั�กนัวัิตกร์ร์มไทยผู่้�นัก�ร์จััดซ่ึ่�อจััดจ้ั�ง
ของภ�ครั์ฐ  
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จััดทำ�เป็ีนั “บัญชีีนวัติกิรรมไทย์” เพ่ั�อเป็ีนัเคร่์�องม่อในัก�ร์นัำ�ผู้ล
ง�นัวิิจััยและนัวัิตกร์ร์มไทยม�ใช้ให้่เกิดปีร์ะโยชน์ัต่อก�ร์พััฒนั�ร์ะบบ
เศร์ษฐกิจัของปีร์ะเทศ พัร้์อมผู้ลักดันัส่่ำเชิงพั�ณิชย์อย่�งมีม�ตร์ฐ�นั
ในัร์ะดับที�เช่�อถ่ึอได้

จั�กมติคณะรั์ฐมนัตรี์เม่�อ 22 กันัย�ยนั พั.ศ. 2558 มอบห่ม�ยให้่ 
สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) เป็ีนั
ห่น่ัวิยง�นัตร์วิจัสำอบคุณสำมบัติของผู้ลิตภัณฑ์์และบริ์ก�ร์นัวัิตกร์ร์ม
ที�ขอขึ�นัทะเบียนับัญชีนัวัิตกร์ร์มไทย และมอบห่ม�ยให่้สำำ�นััก 
งบปีร์ะม�ณเป็ีนัห่น่ัวิยตร์วิจัสำอบร์�ค�ของผู้ลิตภัณฑ์์และบริ์ก�ร์

สำำ�ห่รั์บคำ�ว่ิ� “นวัติกิรรมไทย์” ที�สำ�ม�ร์ถึขึ�นับัญชีนัวัิตกร์ร์มไทย
ได้นัั�นั ไม่จัำ�เป็ีนัต้องเป็ีนัของให่ม่ห่ร่์อไม่เคยมีม�ก่อนัในัโลก ขอเพีัยง
เป็ีนัผู้ลิตภัณฑ์์ห่ร่์อบริ์ก�ร์ให่ม่ที�พััฒนั�ขึ�นัจั�กกร์ะบวินัก�ร์วิิจััย พััฒนั�  
ปีรั์บปีรุ์งผู้ลิตภัณฑ์์ห่ร่์อบริ์ก�ร์เดิมด้วิยองค์ควิ�มร้่์ด้�นัวิิทย�ศ�สำตร์์
และเทคโนัโลยีในัปีร์ะเทศไทย โดยคนัไทยมีส่ำวินัร่์วิม ซึึ่�งอ�จัเป็ีนั
ผู้ลิตภัณฑ์์ห่ร่์อบริ์ก�ร์ที�มีควิ�มคล้�ยคลึงกับสิำ�งที�มีอย่่แล้วิก็ได้

หน่่วยงาน่ของรััฐสามารัถซื้้�อสิน่ค้้า
และบรัิการัที่่�อย่่ใน่บัญชี่น่วัตกรัรัมไที่ย
ด้้วยวิธี่ค้ัด้เล้อกหรั้อเฉพาะเจาะจง
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ร์วิมถึึงนัวัิตกร์ร์มไทยในัที�นีั�ไม่จัำ�เป็ีนัต้องพััฒนั�ขึ�นัในัปีร์ะเทศทั�งห่มด อ�จัซ่ึ่�อ
ห่ร่์อนัำ�เข้�บ�งส่ำวินัม�จั�กต่�งปีร์ะเทศ โดยผู้ลง�นัที�ได้รั์บก�ร์ขึ�นับัญชีไปีแล้วิ 462 
ผู้ลง�นั (ตั�งแต่เด่อนัมกร์�คม พั.ศ. 2559 ถึึงธัุนัวิ�คม พั.ศ. 2563) บ�งร์�ยก�ร์ 
ก็ไม่ใช่ผู้ลิตภัณฑ์์ให่ม่ที�ไม่เคยมีม�ก่อนัในัโลก แต่เป็ีนัก�ร์วิิจััยพััฒนั�โดยภ�คเอกชนั
ไทย ซึึ่�งบ�งอย�่งพััฒนั�เพ่ั�อลดก�ร์นัำ�เข้�จั�กต่�งปีร์ะเทศ ห่ร่์อมีคุณสำมบัติใกล้เคียง
ห่ร่์อดีกว่ิ�สิำ�งที�มีอย่่แล้วิในัปัีจัจุับันั 

นัอกเห่น่ัอจั�กเพ่ั�อให้่เกิดก�ร์นัำ�ไปีใช้ง�นัจัริ์งแล้วิ มีข้อกำ�ห่นัดให้่ภ�ครั์ฐจััด
ซ่ึ่�อสิำนัค้�ห่ร่์อบริ์ก�ร์ต�มร์�ยก�ร์ในับัญชีนัวัิตกร์ร์มไทยได้ไม่น้ัอยกว่ิ� 30% ของ
งบปีร์ะม�ณในัก�ร์จััดซ่ึ่�อจััดจ้ั�งสิำนัค้�และบร์ิก�ร์ที�อย่่ในับัญชีนัวัิตกร์ร์มไทยโดยวิิธีุ
เฉพั�ะเจั�ะจังห่ร่์อวิิธีุคัดเล่อก (กร์ณีมีผู้่้ข�ยห่ร่์อผู้่้ให้่บริ์ก�ร์ 2 ร์�ยขึ�นัไปี) 

สำำ�ห่รั์บห่ลักเกณฑ์์ที�ใช้ในัก�ร์ขึ�นัทะเบียนับัญชีนัวัิตกร์ร์มนัั�นั กำ�ห่นัดให้่ผู้ลิตภัณฑ์์
ห่ร่์อบริ์ก�ร์ที�ขอขึ�นัทะเบียนัต้องเป็ีนัผู้ลม�จั�กก�ร์วิิจััยห่ร่์อพััฒนั�อย่�งมีนััยสำำ�คัญ 
โดยสำถึ�บนััวิิจััยไทย สำถึ�บนััก�ร์ศกึษ�ของไทย ห่ร่์อภ�คเอกชนัไทย เจั�้ของผู้ลติภัณฑ์์
ห่ร่์อบร์กิ�ร์ที�ย่�นัคำ�ขอขึ�นัทะเบยีนั ต้องเป็ีนันิัติบุคคลที�จัดทะเบยีนักับกร์มพััฒนั�ธุุร์กิจั
ก�ร์ค้� และมีผู้่้ถ่ึอหุ้่นัเป็ีนัสัำญช�ติไทยไม่น้ัอยกว่ิ� 51% ห่ร่์อองค์กร์ภ�ครั์ฐที�มีอำ�นั�จั
ห่น้ั�ที�ต�มกฎห่ม�ยในัก�ร์ผู้ลิตและจัำ�ห่น่ั�ย

ผู้ลิตภัณฑ์์ห่ร่์อบริ์ก�ร์ที�ขอขึ�นัทะเบียนัต้องผู่้�นัก�ร์รั์บร์องม�ตร์ฐ�นับังคับของ
ผู้ลิตภัณฑ์์ห่ร่์อบริ์ก�ร์นัั�นั ๆ  (ถ้ึ�มี) ร์วิมทั�งผู่้�นัก�ร์ตร์วิจัสำอบจั�กสำถึ�บันัที�น่ั�เช่�อถ่ึอ 
และผู้ลติภัณฑ์์ห่ร่์อบร์กิ�ร์นัั�นัจัะตอ้งผู่้�นัก�ร์ตร์วิจัสำอบคณุภ�พัต�มที�ร์ะบใุนัเอกสำ�ร์
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กำ�กับผู้ลิตภัณฑ์์ห่ร่์อบริ์ก�ร์ ร์วิมถึึงต้องผู่้�นัก�ร์ทดสำอบควิ�ม
ปีลอดภยัในัก�ร์ใช้ง�นั และไมส่่ำงผู้ลกร์ะทบตอ่สิำ�งแวิดล้อมจั�ก
ห่น่ัวิยง�นัวิิเคร์�ะห์่ทดสำอบที�เช่�อถ่ึอได้

อย�่งไร์ก็ดีผู้ลิตภัณฑ์์ที�ผู่้�นัห่ลักเกณฑ์์ดังกล่�วิจัะได้รั์บก�ร์
ขึ�นัทะเบียนับัญชีนัวัิตกร์ร์มไทยเป็ีนัเวิล�ส่ำงสุำด 8 ปีี ในักร์ณีไม่
เคยจััดซ่ึ่�อจััดจ้ั�งกับห่น่ัวิยง�นัภ�ครั์ฐม�ก่อนั ห่ร่์ออย่�งน้ัอย 
3 ปีี ห่�กเคยจััดซ่ึ่�อจััดจ้ั�งม�แล้วิ เพ่ั�อให้่เอกชนัไทยมีตล�ด
ร์องรั์บและเริ์�มแข่งขันัได้
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ห่นึั�งในัตัวิอย่�งผู้ลง�นัวิิจััยคนัไทยที�ขึ�นัทะเบียนับัญชีนัวัิตกร์ร์ม
ไทยแล้วิปีร์ะสำบควิ�มสำำ�เ ร็์จัเป็ีนัที� ร้่์ จัักในัตล�ดม�กขึ�นัก็ ค่อ  
“คีนัน์ั” ผู้ลิตภัณฑ์์สำ�ร์ชีวิบำ�บัดขจััดคร์�บอเนักปีร์ะสำงค์ ร์วิมถึึง  
“คร์�บนัำ��มันั” ของบริ์ษัทคีนัน์ั จัำ�กัด ซึึ่�งต่อยอดม�จั�กง�นัวิิจััยโดย
เปี็นัส่ำตร์ผู้สำมของจัุลินัทรี์ย์ เอนัไซึ่ม์ และสำ�ร์ปีร์ะกอบท�งชีวิภ�พั  
มีคุณสำมบัติย่อยสำล�ยโมเลกุลนัำ��มันั คร์�บนัำ��มันั สิำ�งสำกปีร์ก และ 
สำ�ร์อินัทร์ีย์ต่�ง ๆ มีสำภ�วิะเปี็นักล�ง ไม่กัดกร์่อนั ไม่เปี็นัอันัตร์�ย 
สำ�ม�ร์ถึใช้ทำ�ควิ�มสำะอ�ดอเนักปีร์ะสำงค์ได้



69การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้ลิตภัณฑ์์นีั�แม้ผู้่้ผู้ลิตจัะนัำ�ออกส่่ำตล�ดเชิงพั�ณิชย์ได้สำำ�เร็์จั แต่ยอดข�ยไม่เป็ีนั
ไปีต�มเป้ี�ห่ม�ย จึังตัดสิำนัใจัเข้�ส่่ำตล�ดภ�ครั์ฐ เพัร์�ะมองว่ิ�มีควิ�มสำำ�คัญอย�่งม�ก  
เน่ั�องจั�กจัะเป็ีนัปีร์ะต่ไปีส่่ำห่น่ัวิยง�นัอ่�นัๆ ได้อีกเป็ีนัจัำ�นัวินัม�ก จึังย่�นัขอขึ�นับัญชี
นัวัิตกร์ร์มไทยผู่้�นักลไกก�ร์พิัจั�ร์ณ�ที�ผู้ลิตภัณฑ์์ต้องมีม�ตร์ฐ�นัและก�ร์รั์บร์อง
ควิ�มเป็ีนันัวัิตกร์ร์มด้วิยข้อม่ลที�น่ั�เช่�อถ่ึอ เม่�อทำ�สำำ�เร็์จั ร์�ยช่�อสิำนัค้�จั�กคีนัน์ัจึัง
ปีร์�กฏิอย่่ในัแค็ตต�ล็อกของตล�ดภ�คร์ัฐ ก�ร์เข้�ส่่ำตล�ดภ�คร์ัฐได้สำำ�เร็์จัครั์�งนัั�นั
ทำ�ให้่ “คีนัน์ั” เป็ีนัที�ร้่์จัักม�กขึ�นัทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศ ส่ำงผู้ลให้่มีม่ลค่�ก�ร์เติบโต
ส่ำงขึ�นัอย่�งต่อเน่ั�อง

การสร้างความน่าเชื�อุถือุให่้แก่แบรนด์ที�ผ่านการขึ�น “บัญชี
นวัตกรรมไทย” จัึงเปรียบเสมือุนกุญแจัสำาคัญที�จัะเป็นใบเบิกทางไป
ส่่ตลิาดอุื�น ๆ ได้อุย่างสะดวก รวดเร็ว กระตุ้นการใช้ วทน. แลิะสร้าง 
รายได้มากขึ�น
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กัลื่ไกักัารประเมินศักัยภาพิ่ใน 
กัารประกัอบธุรกัิจำ บนพิ่่�นฐาน
เทคโนโลื่ยีแลื่ะนวัตกัรรม โด้ย TTRS

การจัะผลัิกดันให่้ผ่้ประกอุบการไทย โดยเฉพาะเอุสเอุ็มอุีที�มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมเป็นฐานในการเพิ�มม่ลิค่าให่้แก่
สนิค้าแลิะบริการ ปญัห่าสำาคญัอุย่างห่นึ�งก็คอืุโอุกาสในการเข้าถึงแห่ล่ิง
ทนุ ซ้ำึ�งเทคโนโลิย ีนวตักรรม ห่รอืุทรพัยส์นิทางปญัญานั�นยากเกนิกวา่
ที�จัะประเมินอุอุกมาเป็นห่ลัิกทรัพย์เพื�อุนำาเสนอุไอุเดียห่รือุคำ�าประกนัให่้
สถาบันการเงินห่รือุแห่ลิ่งทุนมั�นใจัได้ 
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สำำ�นัักง�นัพััฒนั�วิิทย�ศ�สำตร์์และเทคโนัโลยีแห่่งช�ติ (สำวิทช.) ได้จััดตั�งศ่นัย์
สำนัับสำนัุนัและให่้บริ์ก�ร์ปีร์ะเมินัจััดอันัดับเทคโนัโลยีไทย (TTRS) ขึ�นั ภ�ยใต้ควิ�ม 
ร่์วิมม่อของพัันัธุมิตร์ทั�งในัและต่�งปีร์ะเทศ พััฒนั�กลไกก�ร์ปีร์ะเมินัจััดลำ�ดับ
เทคโนัโลยีไทย (Thailand Technology Rating System: TTRS) เพ่ั�อสำนัับสำนุันั
และช่วิยเห่ล่อให้่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ไทยฐ�นัเทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์มรั์บทร์�บถึึงขีด 
ควิ�มสำ�ม�ร์ถึในัก�ร์ปีร์ะกอบธุุร์กิจั และเพิั�มโอก�สำในัก�ร์เข้�ถึึงแห่ล่งทุนัและสำถึ�บันั
ก�ร์เงินัเพ่ั�อเพิั�มศักยภ�พัในัก�ร์ปีร์ะกอบธุุร์กิจัได้อย่�งยั�งย่นั โดยได้รั์บก�ร์ถ่ึ�ยทอด
องค์ควิ�มร้่์จั�กปีร์ะเทศเก�ห่ลีใต้เม่�อปีี พั.ศ. 2557 และได้เริ์�มให้่บริ์ก�ร์ปีร์ะเมินัฯ  
เม่�อวัินัที� 1 มีนั�คม พั.ศ. 2561 

โมเดุล TTRS นีั�เป็ีนัก�ร์พััฒนั�ต่อยอดม�จั�กร์ะบบ KOTEC Technology 
Rating System: KTRS ร่์วิมกับก�ร์บ่ร์ณ�ก�ร์องค์ควิ�มร้่์และปีร์ะสำบก�ร์ณ์ของ 
ผู้่้เชี�ยวิช�ญ TTRS สำวิทช. และก�ร์วิิเคร์�ะห์่ปัีจัจััยที�เกี�ยวิข้องในัก�ร์ปีร์ะกอบธุุร์กิจั 
4 ด้�นั ค่อ 1. ด้�นัเทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์ม (Technology & innovation) 2. ด้�นั
ก�ร์บริ์ห่�ร์จััดก�ร์ (Management) 3. ควิ�มสำ�ม�ร์ถึด้�นัก�ร์ตล�ด (Marketability) 
และ 4. ควิ�มเป็ีนัไปีได้ท�งธุุร์กิจั (Business prospect) นัอกจั�กนีั�ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ 
จัะได้รั์บผู้ลก�ร์ปีร์ะเมินัศักยภ�พัผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์โดย TTRS Model พัร้์อมใบรั์บร์อง
ร์ะดับเทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์ม และผู้ลก�ร์วิิเคร์�ะห์่จุัดอ่อนั จุัดแข็ง และโอก�สำ
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ในัก�ร์ดำ�เนิันัธุุร์กิจัโดยผู้่้เชี�ยวิช�ญ 
ห่ล�กห่ล�ยสำ�ข� ซึ่ึ�งสำ�ม�ร์ถึนัำ�ไปีใชใ้นั
ก�ร์พััฒนั� ปีรั์บปีรุ์ง เพ่ั�อเพิั�มขีดควิ�ม
สำ�ม�ร์ถึท�งเทคโนัโลยีและก�ร์ดำ�เนิันั
ธุุร์กิจัของบริ์ษัท อีกทั�งยังเพิั�มโอก�สำในั
ก�ร์เข้�ถึึงแห่ล่งเงินัทุนั ทั�งในัส่ำวินัของ
สิำนัเช่�อจั�กสำถึ�บันัก�ร์เงินั ซึึ่�งสำ�ม�ร์ถึใช้ควิบค่่กับโคร์งก�ร์คำ��ปีร์ะกันัสิำนัเช่�อของ  
บร์ร์ษัทปีร์ะกันัสิำนัเช่�ออุตสำ�ห่กร์ร์มขนั�ดย่อม (บสำย.) ได้ ห่ร่์อก�ร์ร่์วิมลงทุนัในัร่์ปีแบบ 
ต่�ง ๆ และเพิั�มโอก�สำในัก�ร์เข้�ถึึงกลไกสำนัับสำนุันัธุุร์กิจัเทคโนัโลยี นัวัิตกร์ร์มในั
ด้�นัต่�ง ๆ จั�กภ�ครั์ฐและภ�คเอกชนั ซึึ่�งเป็ีนัปัีจัจััยสำำ�คัญที�จัะนัำ�ไปีส่่ำควิ�มสำำ�เร็์จั 
ในัก�ร์ปีร์ะกอบธุุร์กิจัทั�งในัปัีจัจุับันัและอนั�คต

ปัีจัจุับันั สำวิทช. โดยศ่นัยส์ำนัับสำนุันัและให้่บริ์ก�ร์ปีร์ะเมนิัจััดอันัดับเทคโนัโลยไีทย  
ได้ให้่บริ์ก�ร์วิิเคร์�ะห่์ปีร์ะเมินัเทคโนัโลยี นัวัิตกร์ร์ม และศักยภ�พัในัก�ร์ปีร์ะกอบ
ธุุร์กิจัของผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ไทยด้วิย

ร์ะบบ TTRS ซึึ่�งเป็ีนัไปีต�มม�ตร์ฐ�นัสำ�กล ส่ำงผู้ลให้่ผู้่้ปีร์ะกอบก�ร์ที�มีก�ร์
ปีร์ะยุกต์ใช้เทคโนัโลยีและนัวัิตกร์ร์มในัก�ร์ดำ�เนิันัธุุร์กิจั มีโอก�สำในัก�ร์เข้�ถึึงกลไก
ก�ร์สำนัับสำนุันัท�งด้�นั Finance และ Non-finance ม�กขึ�นั นัับว่ิ�เป็ีนัปัีจัจััยเร่์งที�
จัะนัำ�ไปีส่่ำควิ�มสำำ�เร็์จัในัก�ร์ปีร์ะกอบธุุร์กิจัได้ทั�งในัปัีจัจุับันัและอนั�คตอย่�งยั�งย่นั

สำาห่รับผ่้ประกอุบการที�สนใจัสามารถยื�นสมัครได้ในระบบ TTRS 
เพื�อุให้่ผ้่เชี�ยวชาญพิจัารณ์าแลิะตรวจัสอุบเบื�อุงต้น จัากนั�นจัะทำาการ
ตรวจัประเมินศักยภาพในการประกอุบธิ์ุรกิจั รวมถึงการใช้เทคโนโลิยีใน
การผลิิตแลิะการประกอุบธิ์ุรกิจั เมื�อุเข้าส่่ระบบประเมิน TTRS แลิ้ว จัะได้
ทราบถึงผลิการวิเคราะห่์ศักยภาพ 4 ด้านขอุงผ่้ประกอุบการนั�น ๆ แลิะ
นำาไปส่ก่ารอุอุกใบรบัรอุง เพื�อุเสรมิศกัยภาพความเขม้แขง็ให่แ้กผ่่ป้ระกอุบ
การไทยบนพื�นฐานวิทยาศาสตร ์เทคโนโลิยี แลิะนวัตกรรม (วทน.) อุกีทั�ง
ทำาให่้ทราบจัุดอุ่อุน จัุดแข็ง แลิะโอุกาสขอุงธิ์ุรกิจั ซ้ำึ�งจัะนำาไปส่่การพัฒนา
ธิ์ุรกิจัอุย่างยั�งยืนต่อุไป








