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องคกรที่จะตองตอบคําถามสังคมและรัฐบาล คนใน 
องคกรมีพลังในการขบัเคล่ือนสูง คนในองคกรมีพลังงาน
มาก ทุกคนหวังดี ตั้งใจในการทํางาน อันนั้นคือขอดี   
ของคน สวทช. คือ มีความกระตือรือรนมาก แลว
ก็พยายามทําสิ่งที่ตัวเองจัดการได พยายามเพิ่มพูน
ศักยภาพอยูตลอดเวลา แตสิ่งที่ตองทํามากกวานั้นคือ      
เราจะ Synergy (เสริมแรง) ศักยภาพของแตละคน

เชื่อวา สวทช. ทําประโยชนใหกับประเทศมาโดยตลอด 
ตามกําลังที่มีภายใตขีดจํากัด ถาถามวาทําไดไหม ผมคิด     
วาทําไดอีกเยอะ ขึ้นอยูกับวาเรามีโอกาสมากนอย แค
ไหน ผมเชื่อวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการ
ยอมรับมากขึ้น ไดรับโอกาสมากขึ้น ทุกคนตองพยายาม
ใชโอกาสนี้ใหเกิดประโยชน

จุดสําคัญ
ที่สุดขององค์กร คือ คน...สังเกตว่าตั้งแต่รับตําแหน่ง 

ผมยังไม่ได้พูดอะไรกับใครเลย เพราะผมถือว่าผมต้องพูดกับ 
บุคลากร สวทช. ก่อน เพราะนั่นคือ 

“คนทีสํ่าคัญทีสุ่ดสําหรับผม”

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อํานวยการ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การทําใหเห็นวา สวทช. เปนองคกรเปด เปนองคกรของ 
ทุกคนโดยแท จะทําใหเกิดการคิดและพัฒนาไปสง แต  
ตองคิดตั้งแตตนวา โจทยคืออะไร ปญหาคืออะไร แลวจะ
รวมมือกันไดอยางไร ผมคิดวาอันนั้นจะเปนจุดเริ่มตนที่   
สำคัญ

สวทช. ตลอด 20 กวาปที่ผานมา ไดรับการพัฒนาและ    
ปรับปรุงการทํางานมาอยางสม่ำเสมอบนพื้นฐานที่ไมมี   
คาํวาทาํดีทีสุ่ดแลว แตเชือ่วาสามารถทาํไดดีมากกวาน้ีได 
องคกรจึงมีการขับเคลื่อนจากภายในอยูตลอดเวลา เปน
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ในอนาคตเทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้ามากขึน้และมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลทีจ่ะเข้ามาเกีย่วข้องมากขึน้อย่างแน่นอน

สวทช. มองว่า 
เกษตรคือ ต้นนํา้ของอาหาร และเป็น 

Outlet ของวัตถุดิบ 
เป็นการมอง แบบครบวงจร ตัง้แต่ต้นนํา้

ถึงปลายนํา้ ซึง่สอดคล้องกับ BCG Model

“ผมเชื่อวาการใชประโยชนจากจุลินทรียเปนจุดแข็งของไบโอเทค สวทช. และจะเริ่ม
ตอยอดการวิจัยดานอาหารเปนสารมูลคาสูง ซึ่งปจจุบันมีการใชจุลินทรียในอุตสาหกรรม  
อื่น ๆ ทั้งที่เปน Food และ Non Food”

อนาคตแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งดานเกษตรและอาหาร นอกจากการเกษตรจะมุง 
ไปที่เกษตรแมนยําแลว งานวิจัยทั้งดานเกษตรและอาหารจะมุงไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ  
ที่เปนพรีเมียมและปลอดภัย โดยความเปนพรีเมียมนั้นจะเปนการใชเทคโนโลยีหรือองค       
ความรูที่สามารถบอกไดวาผลิตภัณฑนั้น ๆ โดดเดน หรือมีคุณภาพสูงกวาอยางไร

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อํานวยการ 

ศูนย์พันธุวศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(โบโอเทค)
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ติดปีกอุตสาหกรรม ด้วย 
วัสดุแห่งอนาคต

30 ปีทีผ่่านมา สวทช. ดําเนินงานวิจัย 
ทัง้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ภาคอุตสาหกรรม ประยุกต์ใช้   
องค์ความรู้ ปรับปรุง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ลดของเสีย 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึง
มีการวิจัยเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับอนาคต” 

“ความสําเร็จที่อยากเห็นคือ การสงมอบผลงานที่นําไป
ใชประโยชน ไดจริง เชน ผลิตภัณฑหรือบริการที่เกิดจาก
ความเชี่ยวชาญที่เอ็มเทคมี สวนรวมนั้นมีการวางตลาด
หรือนําไปใชในเชิงสาธารณะ และไดรับการกลาวถึง  
อยางแพรหลาย”

โดยทิศทางงานวิจัยเอ็มเทคที่ผูบริหารทานนี้ตั้งเปาไว 
แบงออกเปน 2 กลุมหลัก กลุมที่ 1 คือ การสงมอบ      ผล
งานวิจัยเพื่อการใชงานและการสรางประโยชนให  กับ
กลุมเปาหมายสําคัญของประเทศ ไดแก สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต (health and wellness) ความเปนอยู
ที่ดี (better living) การขนสง เคลื่อนยาย (smart 
mobility) เกษตรกรรมยัง่ยนื (Sustainable agricuture) 
สวนกลุมที่ 2 คือ การสรางองคความรูและขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อรองรับอนาคต 

ดวยเทคโนโลยีดานโลหะและวัสดุมีขอบเขตท่ีคอนขาง 
กวาง ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหทดสอบวัสดุ การ   
พัฒนาวัสดุใหม การแปรรูป วัสดุหรือการผลิตชิ้นสวน 
อุปกรณตาง ๆ เทคโนโลยีนี้จึงเขาไปแฝงตัวอยูกับทุก 
สิ่ที่จับตองได ดังนั้นในการกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจฐาน       
ดิจิทัล (digital economy) และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
(bioeconomy) ในอนาคต เทคโนโลยีดานโลหะและ
วัสดุ จะมีบทบาทสําคัญในการเขาไปผสานกับศาสตร           
อื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม 
มากยิ่งขึ้น

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล
ผู้อํานวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(เอ็มเทค)
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นาโนเทคโนโลยี 
ประตูสู่นวัตกรรม

“สวทช. ดําเนินงานตามนโยบาย 
ความจําเป็นเร่งด่วนทีป่ระเทศไทยต้อง     

ส่งเสริมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ซึง่สอดคล้องกับนโยบาย เศรษฐกิจ BCG 

โดยเน้นการสร้างมูลค่าให้พืชสมุนไWS และ
ผลิตผลทางการเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล 
ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(นาโนเทค)

“เราตองสราง clius (วัฒนธรรม) กับ mindset (กรอบแนวคิด) ของการที่เอา
นวัตกรรมนำ หรือ Innovation driven เพราะวาไมเชนนั้น เราจะไมมีจุดรวม 
เหมอืนมกีองทพัแลว แตตรงไหนคอืธงทีจ่ะมุงไปดวยกนั ในเมือ่ประเทศตองการสราง
สังคมนวัตกรรม เพื่อใหสอดคลองกัน ทิศทางก็คือ ทําอยางไรใหคนในองคกรรูสึก 
และหลอหลอมเปนวตันธรรม innovationdriven Culture ควรจะเกดิขึน้ แลวการ
เกิดขึ้นควบคูไปพรอมกับความรวมมือ"

ทิศทางงานวิจัยของนาโนเทคตอจากนี้จะเนนสานตอการใชนาโนเทคโนโลยีเขาไป
เสริมและตอบโจทยประเทศในกลุมตาง ๆ เชน ดานชีวิตและสุขภาพ การเกษตร  
และสิ่งแวดลอม หัตถอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบาน พลังงานและสิ่งแวดลอม

ทีมวิจัยของนาโนเทค สวทช. จึงมุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสกัด พิสูจนคุณสมบัติ 
การออกฤทธิ์ พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บสารออกฤทธิ์สําคัญในอนุภาคนาโนของ     
สารสกัดธรรมชาติและสูตรตํารับเครื่องสําอางหรือเวชสําอาง รวมถึงทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มี global 
visibility เราเชื่อมั่นวาจะทําไดแบบนั้น เพราะดวยศักยภาพ ความรู ความสามารถ 
และพลังของคนนาโนเทค อีกทั้ง เมื่อตัวเองทํางานดานวัสดุศาสตรมากอน มีโอกาส
เห็นความเชื่อมโยงกับ
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ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

“งานวิจัยด้านดิจิทัลของ สวทช. 
นอกจากความเชีย่วชาญ และ

ประสบการณ์แล้ว ยังมีความยัง่ยืนทีจ่ะ
สร้าง Ecosystem ให้ถ่ายทอด 

เทคโนโลยีออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ชวงแรก ๆ เปนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 
รวมถึงสรางนักวิจัย ตอมา 5-10 ปหลัง จึงเปนยุคของ
การสราง Ecosystem โดยเติมเต็มในเรื่องของเทค   
โนโลยีไปสูมือผูใชมากขึ้น มีการผลักดันใหเทคโนโลยี
ไดรับการนำไปใชงานในวงกวางมากขึ้น ไมวาจะเปน
รูปแบบดิจิทัลแพลตฟอรม เชน NETPIE, Thai 
School Lunch หรือวาระบบบริหารจัดการขอมูล  
การพฒันาคนแบบชีเ้ปา TPMAP (THAI People Map 
and Analytics Platform) และที่สำคัญที่เนคเทค 
สวทช. มีความภาคภูมิใจอยูเสมอ ก็คือไดมีโอกาส    
ทาํงานภายใตมลูนธิเิทคโนโลยีสารสนเทศตามพระ   รา
ชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราช
กุมารีมาโดยตลอด”

สําหรับภาพอนาคต หลังจากที่เนคเทค สวทช. ได  
สรางหรอืนาํเอาเทคโนโลยี ทีท่นัสมยัเขามาใหคนไทย
ไดรูจัก มีการสะสมองคความรู สรางคน และตอยอด
งานวิจัยจากหิ้งสูหาง แตก็ยังมีการใชงานในวงจํากัด 
แม 10 ปหลังจะทําเรื่องของแพลตฟอรมที่เปน
แพลตฟอรมแหงชาติ (National platform) มากขึ้น

“เราอยูในจุดที่จะสนับสนุนและเปนการสนับสนุน 
ที่ชัดเจนมากขึ้น รูปแบบการทำงานจะออกมาเปน
Public service และนนการใหบริการราคาถูกทั้ง     
รูปแบบของ Open source หรือ Open innovation 
นอกจากนี้ เนคเทคยังเปนหนวยงานหลักที่กำลังชวย
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ AI ประเทศไทย เพื่อเสริม
สรางธุรกิจยุคใหม  และนั่นคือ สิ่งที่เนคเทค  สวทช. 
อยากจะทํา...อยากจะไป”

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อํานวยการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

นอกเหนือจากนี้ยังมีการสรางแรงบันดาลใจ ซึ่งถือวา
เปนสิง่ทีจ่าํเปนเพราะเปนการ สรางฐานของเดก็ทีช่อบ
และมคีวามสามารถดานนีใ้หมากพอ เพ่ือทีค่นหาและ 
นาํไปสูการพฒันาใหเปนบคุลากรทีเ่ปนกาํลงัสาํคัญ ใน
การพัฒนาประเทศในอนาคต สวทช. เนนการให 
ความรูทีเ่สรมิกบัการเรยีนในหองเรยีนผานกจิกรรมคาย
ตาง ๆ ของบานวิทยาศาสตรสิรินธร

สวนการอปัสกลิ-รสีกลิ กเ็ปนอกีหนึง่สิง่ทีจํ่าเปนอยาง
มากในการประกอบอาชีพ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
สวทช. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต ซึ่งมี  
หลักสูตรการอบรมและการสอบมาตรฐานทีจ่ะชวย  สง
เสรมิและเพิม่ทักษะทีจ่าํเปนสาํหรับผูประกอบการ รวม
ถึงนักวิจัยที่ใช วทน. ในการประกอบอาชีพ

ในอนาคต ทํางานรวมกันกับภาคมหาวิทยาลัย
อยางใกลชดิมากขึน้ โดยผนวกงานวจัิยกับการพฒันา 
กําลังคนเขาดวยกัน มีการสรางงานวิจัยรวมกบั
มหาวิทยาลัยในโครงการวจัิยตาง ๆ  เพ่ือใหมนัีกศกึษา
เขาไปรวมอยูในโครงการ

การพัฒนาบุคลากรวิจัยของ 
สวทช. ในเชิงปริมาณอาจจะไม่

ได้เพ่ิมมากนัก แต่ สวทช. 
เน้นในเรื่องของคุณภาพตาม
ขีดความสามารถในการรองรับ

ทัง้ด้านงบประมาณ
และกําลังคนทีม่ีอยู่ 

สวทช. จะสนับสนุนการพัฒนา
กําลังคนด้านการวิจัย ให้สอดคล้อง
กับความเชีย่วชาญของ สวทช. และ
ตรงกับความต้องการจากภายนอก 
ทีเ่ป็นผู้ใช้งานบุคลากรวิจัย อีกทัง้  

สอดคล้องกับแนวโน้มของ
เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงไป         

ในอนาคต
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“โรคซารสและไมหวดันก” คือจดุเร่ิมตนของสาํนกังาน 
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)    
ในการเขาไปมีบทบาทวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคอุบัติ
ใหมของประเทศ

จากนั้น สวทช. ไดรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือกับโรค      
อุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำตาง ๆ ทั้งโรคจากไวรัสซิกา    
โรคอโีบลา โรคสมองอักเสบ โรคมอืเทาปาก โรคมาลาเรยี
กาฬโรค วัณโรค การดื้อยา โรคไขหวัดใหญสายพันธุ     
ตาง ๆ 

ตั้งแตการพัฒนาชุดตรวจแลมป (LAMP) ชุดแยกสกัด 
อารเอ็นเอ (RNA) การพัฒนาวัคซีนตัวเลือก เครื่อง
เอกซเรย ดิจิทัล หนากากอนามัย เครื่องฆาเชื้อดวยแสง
ยูวี (UV) อุปกรณการแพทย และซอฟตแวรอื่น ๆ  ตลอด
จนการสราง แบบจาํลองทางคณิตศาสตรของการระบาด 
ซึ่งมีสวนอยางมากในการควบคุมการระบาดของโรค     
โควิด-19 

อยางไรก็ดี แมวางานวิจัยทางการแพทยของไทยจะยัง 
ไมสามารถออกสูตลาดในเชิงพาณิชยไดมากนัก ดวย    
ขอจํากัดในการแขงขันกับอุตสาหกรรมระดับโลก หาก 
มองวางานวิจัยและพัฒนาทางการแพทยเปนการเพ่ิม  
ขีดความสามารถและเปนความมั่นคงของประเทศแลว 
งานวิจัย และพัฒนาทางการแพทยของไทยก็ถือวาติด  
อันดับชั้นนําในระดับโลกเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่อง
“โรคติดเชื้อ”นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์

รองผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

สวทช. มุ่งเป้าการวิจัยและพัฒนา 
“โปรแกรมโรคติดเชื�ออุบัติใหม่/อุบัติซํ�า”
เพราะเป็นความมัน่คงทีป่ระเทศจําเป็นต้องมี 

เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
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นอกจากน้ี สวทช. ไดมกีารพัฒนาดานตาง ๆ  เพ่ือตอบโจทย
ความตองการของผูประกอบการอยางตอเนื่อง     ทั้งการ
จดัตัง้เขตอตุสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย    (Software 
Park Thailand) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ 
(National Quality Infrastructure: NQI) อาทิ 
การพัฒนากําลังคนดวยสถาบัน NSTDA Academy ซึ่ง 
ตอมาเปลี่ยนเปนสถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต 
(Career for the Future Academy) และการพัฒนา
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

จดุเริม่ตนของการสนบัสนนุภาคเอกชนของสาํนกังาน  
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)      
เริ่มจากแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการ       
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือไอแทป (Innovation 
and Technology Assistance Program: ITAP) ที่  
ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือทีเอ็มซี (Technology  
Management Center: TMC) นําโมเดลการชวยเหลือ 
เอสเอ็มอี ที่ประสบความสําเร็จในประเทศแคนาดามา
เปนตนแบบ และใชเวลาในการพัฒนาเพิ่มเติม 2-3 ป   
กวาจะออกมาเปนโปรแกรม ITAP

เพ่ือสงเสรมิใหเกิดการนาํเทคโนโลยไีปใชมากขึน้ จึงไดมี 
สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing 
Office: TLO) เพื่อบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ที่เกิดจากผลงานวิจัยของ สวทช. และสงเสริมการ
อนุญาตใหใชสิทธิทรัพยสินทางปญญา เพื่อประโยชน   
เชิงพาณิชย

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อํานวยการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. ทําหน้าทีเ่ป็น 7 ตัวเชื่อมโยง
ระหว่างภาคเอกชน และเครือข่าย  
ทีเอ็มซี เพ่ือทําให้เกิดการนํางาน  
วิจัยไปสร้างนวัตกรรม หรือ ไปใช้

ประโยชน์ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันทีสู่งขึน้
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ไดพัฒนาระบบ NSTDA Monitoring and Evaluation 
Dashboard เชื่อมโยงฐานขอมูลการทํางานดานตาง ๆ 
ของสวทช. เชน MyProject, e-HR, MyPerformance, 
PABI2, MySale และงบประมาณ เขาสูคลังขอมูล
วิเคราะหจนแสดงผลิตภาพ (Productivity) แบบ Real 
Time ได 

งานเผยแพรองคความรูทางดาน วทน. ในวงกวาง เชน    
การบรรยาย 10 เทคโนโลยีที่นาจับตามอง การทําหนังสือ  
เชน ชุด “3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศ 
ดวย ว และ ท” 7 เลม ชุดเศรษฐกิจแหงอนาคต 7 เลม 
ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดิม) (สวทช. จัดทํา 6 เลม)
รายการโทรทัศน “พลังวิทย คิดเพื่อคนไทย” 

สวทช.เปนองคกรที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรสูงสุดของประเทศ เปนอันดับ 1 มาโดยตลอด 
สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางนอย 5 เทาของคาใช  
จายรวมของ สวทช. และกระตุนใหเกิดการลงทุนดาน     
วทน. ของภาคตาง ๆ ประมาณ 2 เทาของคาใชจายรวม
ของ สวทช. 

จุดเด่นทีสํ่าคัญทีสุ่ดของ สวทช. คือมี
 นักวจิยัทีเ่กง่ มศัีกยภาพสูงจาํนวนมาก 
มคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ีพ้ืนฐาน
ใน 5 สาขา มีการบูรณาการตอยอดนวัตกรรมที่สง
ผลกระทบสูง (Impact เปนที่ยอมรับ (Visibility) ตรง 
กับโจทยความตองการ (Relevance) เชนการรับมือ     
โควิด-19 สวทช. พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เชน PETE     
เปลปกปอง, BodiiRay (เครือ่งเอกซเรยดจิิทลั สาํหรบัถาย
ทรวงอก), ชุดตรวจโควิด-19 COXY-AMP, Nano 
CQMID-19 Antigen Rapid Test EEC-Care Germ 
Saber Robot เครื่องฆาเชื้อกอโรคโควิด-19 ดวยแสง
ยูวี, MagikTuch ลิฟตไรสัมผัส ขจัดโควิด-19 ฯลฯ

ในอนาคตอันใกล คือ สวทช. มีบทบาทเปน 
“บูรณากร (integrator)” และเปนผูพัฒนาแพลต
ฟอรมเพื่อรองรับการบูรณาการระหวางหลาย          
วิทยาการและการทำงานรวมกันระหวางพันธมิตร
จากภาคสวนตาง ๆ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการนำ 
วทน. ไปสรางประโยชนและขีดความสามารถใน  
การแขงขันของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
ประชาชน  

ผมเช่ือวาอนาคตของประเทศและคนไทยรุนตอไป 
อยูในมือพวกเรา ผมอยากเห็นวาในอีก 30 ปขาง
หนา เมื่อ สวทช. ฉลองครบรอบ 60 ป คนรุนถัดไป
จะมองยอนกลบัมาและช่ืนชมในคโุณปการของคน 
รุนเราที่ชวยสรางโอกาสและอนาคตที่ดีใหกับพวก 
เขาและประเทศไทยของเราครับ

EECi เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับ 
การทำวิจัยขยายผลและการปรับแปลงเทคโนโลยี
สำคัญจากตางประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาเมือง 
ใหเกิดข้ึน...เพื่อเชื่อมโยงขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยีของประเทศเพ่ือตอบโจทยการลงทุนใน 
อตุสาหกรรมฐานนวตักรรมในประทศโดยภาพรวม 
สวทช. มีภารกิจในการจัดตั้งหนวยวิจัยภายใตรม 
ของ BIOPOLIS และ ARIPOLIS เปนโอกาสสำคัญ
ที ่สวทช.จะไดแสดงศกัยภาพและจะสงมอบผลงาน 
ทีเ่ปนรูปธรรมสอดคลองกบัเจตนารมณของการจดั 
ตั้งตามที่ระบุไวใน พรบ. สวทช. 

สวทช. มีจุดเดนที่เปนแหลงรวมกำลังคนซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสำคัญหลายสาขามีกลไก
สนับสนุนหลากหลายประเภท และที่สำคัญ สวทช. 
มีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน        
รวมกับพันธมิตร และการปฏิบัติตนเปน “พันธมิตร 
รวมทางที่ดีสูสังคมฐานความรูดวยวิทยาศาสตร     
และเทคโนโลยี” 

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา 
รองผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

การจัดตั้งและพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor of Innovation (EECi) 
ซึง่ตัง้สํานักงานใหญอ่ยู่ทีวั่งจันทรวั์ลเลย์     ตําบล
ป่ายุบ อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง น่าจะเป็น
งานทีจ่ะส่งผลกระทบกับองค์กรมากทีสุ่ด...     จะ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนา ประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.
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ไดพัฒนาระบบ NSTDA Monitoring and Evaluation 
Dashboard เชื่อมโยงฐานขอมูลการทํางานดานตาง ๆ 
ของสวทช. เชน MyProject, e-HR, MyPerformance, 
PABI2, MySale และงบประมาณ เขาสูคลังขอมูล
วิเคราะหจนแสดงผลิตภาพ (Productivity) แบบ Real 
Time ได 

ในสาขาเกษตรมีผลงานตาง ๆ ของสวทช. ที่ไดถูกนําไปใช 
ประโยชน เชน พันธุขาวธัญสิริน พันธุหอมชลสิทธิ์ พันธุถั่ว
เขียวราบิวเวอเรีย ที่เกษตรกรในหลายพื้นที่ไดนําไปผลิตใช
เอง หรือ บริษัท SV group ไดนําไปทำตลาด รวมถึงระบบ 
smart technology ทางการเกษตร เชน เทคโนโลยีโรงเรือน
ที่มีภาคเอกชน 2 บริษัทไดรับ lisense และนําไปทําตลาด 
แลว ใหบริการทั่วประเทศ และระบบควบคุมการใหน้ำแบบ
อตัโนมติัทีถู่กนําไปขยายผลในแปลงไมผลภาคตะวนัออก    เชน 
จังหวัดระยองในพื้นที่ 5 อําเภอ ซึ่งเปนแหลงปลูกทุเรียน
ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และชลบุรี เปนตน

เกิดเครือขายนักวิจัยทั้งใน สวทช. กรมวิชาการเกษตร และ 
นักวิจัยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศไมต่ำกวา 14 
หนวยงานเกิดการรวมวิจัยกับภาคเอกชน ทั้งบริษัทไทยและ
บริษัทจากตางประเทศเกิดสายพันธุพืชใหม ๆ ที่ภาคเอกชน 
ตอยอดเปนพันธุการคาและสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 
เทคโนโลยีการตรวจโรคและเมล็ดพันธุ เพื่อการสงออก
เทคโนโลยีดานโรงเรือน ฯลฯ เกิดเครือขาย Germplasm 
network และ National bigbank ของประเทศตอมา 
นอกจากน้ี ยังเกิดเครือขายเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว            
เมล็ดพันธุถั่วเขียว เมล็ดพันธุผัก และยังเกิดเครือขายเกษตร 
กรรุนใหมที่ทําใหเกิดการสรางอาชีพ รายได การติดอาวุธทาง
ปญญาใหเกษตรกรเหลานี้ 

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สก.) 
สราง Delivery mechanism ที่นําองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจาก สวทช. และเครือขายตาง ๆ ลงสูชุมชน  
เชน smart technology จํานวน 385 ชุมชน 44 จังหวัด 
131 อําเภอ และขยายผลถายทอดความรูใหเกษตรกรปละ 
8,000 - 9,600 คนตอป จํานวน 250 ชุมชนตอป สรางผล 
กระทบทางเศรษฐกิจใหชุมชนปละ 300 ลานบาท 

นางสาวจิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
รองผู้อํานวยการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ผู้อํานวยการ 

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

งานเผยแพรองคความรูทางดาน วทน. ในวงกวาง เชน    
การบรรยาย 10 เทคโนโลยีที่นาจับตามอง การทําหนังสือ  
เชน ชุด “3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศ 
ดวย ว และ ท” 7 เลม ชุดเศรษฐกิจแหงอนาคต 7 เลม 
ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดิม) (สวทช. จัดทํา 6 เลม)
รายการโทรทัศน “พลังวิทย คิดเพื่อคนไทย” 

สวทช.เปนองคกรที่ยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรสูงสุดของประเทศ เปนอันดับ 1 มาโดยตลอด 
สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางนอย 5 เทาของคาใช  
จายรวมของ สวทช. และกระตุนใหเกิดการลงทุนดาน     
วทน. ของภาคตาง ๆ ประมาณ 2 เทาของคาใชจายรวม
ของ สวทช. 

จุดเด่นทีสํ่าคัญทีสุ่ดของ สวทช. คือมี
 นักวจิยัทีเ่กง่ มศัีกยภาพสูงจํานวนมาก 
มคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ีพ้ืนฐาน
ใน 5 สาขา มีการบูรณาการตอยอดนวัตกรรมที่สง
ผลกระทบสูง (Impact เปนที่ยอมรับ (Visibility) ตรง 
กับโจทยความตองการ (Relevance) เชนการรับมือ     
โควิด-19 สวทช. พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เชน PETE     
เปลปกปอง, BodiiRay (เคร่ืองเอกซเรยดจิิทลั สาํหรบัถาย
ทรวงอก), ชุดตรวจโควิด-19 COXY-AMP, Nano 
CQMID-19 Antigen Rapid Test EEC-Care Germ 
Saber Robot เครื่องฆาเชื้อกอโรคโควิด-19 ดวยแสง
ยูวี, MagikTuch ลิฟตไรสัมผัส ขจัดโควิด-19 ฯลฯ

การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub)  

ในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟกิ เริ่มตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 
ทีท่ํางานภายใต้โปรแกรมพืช ฝ่ายสนับสนุนการ  
วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ไบโอเทค โดยผลักดัน 
และบริหารจัดการเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบัน 

การศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เช่น        
กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน คือ             

บริษัท เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ทัง้บริษัทข้ามชาติ    
บริษัทขนาดใหญ่ และกลุ่ม SME เกิดการทํางานใน
รูปแบบ คลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุขึน้มาครัง้แรก 
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3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

ไดพัฒนาระบบ NSTDA Monitoring and Evaluation 
Dashboard เชื่อมโยงฐานขอมูลการทํางานดานตาง ๆ 
ของสวทช. เชน MyProject, e-HR, MyPerformance, 
PABI2, MySale และงบประมาณ เขาสูคลังขอมูล
วิเคราะหจนแสดงผลิตภาพ (Productivity) แบบ Real 
Time ได 

62

งานเผยแพรองคความรูทางดาน วทน. ในวงกวาง เชน    
การบรรยาย 10 เทคโนโลยีที่นาจับตามอง การทําหนังสือ  
เชน ชุด “3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศ 
ดวย ว และ ท” 7 เลม ชุดเศรษฐกิจแหงอนาคต 7 เลม 
ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดิม) (สวทช. จัดทํา 6 เลม)
รายการโทรทัศน “พลังวิทย คิดเพื่อคนไทย” 

สวทช.เปนองคกรที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรสูงสุดของประเทศ เปนอันดับ 1 มาโดยตลอด 
สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางนอย 5 เทาของคาใช  
จายรวมของ สวทช. และกระตุนใหเกิดการลงทุนดาน     
วทน. ของภาคตาง ๆ ประมาณ 2 เทาของคาใชจายรวม
ของ สวทช. 

จุดเด่นทีสํ่าคัญทีสุ่ดของ สวทช. คือมี
 นักวจิยัทีเ่กง่ มศัีกยภาพสูงจาํนวนมาก 
มคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ีพ้ืนฐาน
ใน 5 สาขา มีการบูรณาการตอยอดนวัตกรรมที่สง
ผลกระทบสูง (Impact เปนที่ยอมรับ (Visibility) ตรง 
กับโจทยความตองการ (Relevance) เชนการรับมือ     
โควิด-19 สวทช. พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เชน PETE     
เปลปกปอง, BodiiRay (เครือ่งเอกซเรยดจิิทลั สาํหรบัถาย
ทรวงอก), ชุดตรวจโควิด-19 COXY-AMP, Nano 
CQMID-19 Antigen Rapid Test EEC-Care Germ 
Saber Robot เครื่องฆาเชื้อกอโรคโควิด-19 ดวยแสง
ยูวี, MagikTuch ลิฟตไรสัมผัส ขจัดโควิด-19 ฯลฯ

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อํานวยการ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สายงานกลยุทธ์องค์กร

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน 
(Agri-Map Online) เปนผลงานที่สรางผลกระทบมากที่     
สดุเปนเว็บแผนท่ีออนไลนแสดงผลขอมลูเชงิภมูสิารสนเทศ 
พรอม ระบบ แนะนําการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตดวย
พชืทดแทน ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้ประเทศไทย ใชชดุขอมลูของ
กระทรวงเกษตรฯ  ละเอยีดถึงระดับหมูบานจนถึงเกษตรกร 
ใชงานผานอินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา 

การจัดทําแผนกลยุทธฉบับทบทวนที่ 6.1 จนถึง 6.8 ซึ่ง 
เปลี่ยนจากวิธีการจัดทําทุก 5 ป ใหมีแผนกลยุทธฉบับ
ทบทวน ชวยใหแผนกลยุทธทันสมัย ตอบโจทยความ
ตองการของประเทศได อยางทันทวงที
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นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งและนำเสนอ 
กรอบแนวคิดการพัฒนา EECi เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเปนแหลงรวมโครงสรางพื้นฐาน  
เพื่อรองรับงานวิจัยขยายผล และปรับแตงเทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได ซึ่งเริ่มกอสราง
ตั้งแตป พ.ศ. 2562 โดยคาดวาจะแลวเสร็จในปลาย ป พ.ศ. 
2564 นี้ 

การมี Target Output Profiles (TOPs) ที่สอดรับกับโจทย/
นโยบายประเทศ การทํานายเทคโนโลยีที่ตองการในอนาคต  
เปนเรื่องที่ สวทช. ยังตองมีบทบาทในฐานะที่มีองคความรูใน
เทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ  เพื่อจะไดสรางความสามารถของประเทศ
ไวรองรับสถานการณในอนาคตได

“สวทช. จะสนับสนุนการพัฒนากําลังคน ดานการวิจัยให
สอดคลองกับความเชี่ยวชาญของ สวทช. และตรงกับความ   
ตองการของประเทศ รวมถงึตรงตามความตองการจากภายนอก
ที่เปนผูใชงานบุคลากรวิจัย อีกทั้งสอดคลองกับแนวโนมของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต”

ไดพัฒนาระบบ NSTDA Monitoring and Evaluation 
Dashboard เชื่อมโยงฐานขอมูลการทํางานดานตาง ๆ 
ของสวทช. เชน MyProject, e-HR, MyPerformance, 
PABI2, MySale และงบประมาณ เขาสูคลังขอมูล
วิเคราะหจนแสดงผลิตภาพ (Productivity) แบบ Real 
Time ได 

 

การปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณเปน Program 
Base เมื่อป พ.ศ. 2541 สมัย รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน เปน 
ผพว. ซึ่งทําให สวทช. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดดีขึ้น
เกิดระบบ SPA (Strategic Planning Alliance) ซึ่งตั้งใจ
วางแผนเชงิกลยุทธและการทํางานไปดวยกนัของทกุศูนยแหงชาติ 

สวทช. ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย 
ในการทํางาน มีการออกแบบสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Enterprise Architecture) และพัฒนาระบบ  
งานสอดคลองกับ บริบทขององคกรและสนับสนุนแผนกลยุทธ    
รวมทั้งใหพนักงานสามารถทํางานไดทุกที่ ทุกเวลาอยาง มั่นคง
ปลอดภัย 

สวทช. เปนหนวยงานแรก ๆ  ของภาครัฐที่ใชระบบ ERP (Enter-
prise Resource Planning) แตซอฟตแวรที่ใชพัฒนาชวง    
แรกตองเสีย license ในภายหลังจึงไดมีการพัฒนาระบบใหม
เปน Opensource ERP ระบบดังกลาวมีกระบวนการอนุมัติ
แบบเบ็ดเสร็จโดยไมตองลงนาม มีเอกสารแนบอยูในระบบ 
สามารถตรวจสอบได 

ผพว. ทานปจจุบัน ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ก็เปนกรรมการ    
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร BCG ที่นายกรัฐมนตรี  
เปนประธาน และไดมีการประกาศ BCG เปนวาระแหงชาติ     
ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่แสดงใหเห็นวา สวทช. ไดรับความไววางใจให     
ทํางานที่สําคัญระดับประเทศ 

ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
รองผู้อํานวยการ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สายงานบริหาร

ผลงานแรกสุดคือโครงการยกระดับ   
มาตรฐานการจัดการคุณภาพ SMEs ไทย      
... เมื่อเข้าไปคลุกคลีกับบริษัทขนาดเล็กๆ ก็   
ทําให้ทราบว่าการจะนําเทคโนโลยีไปใช้ได้ ต้อง 
บุกเบิกนํา ISO9000 มาประยุกต์ใช้จนทําให้ 
สวทช. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรก

ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพ ISO 9002 เมื่อปี พ.ศ. 2539

งานเผยแพรองคความรูทางดาน วทน. ในวงกวาง เชน    
การบรรยาย 10 เทคโนโลยีที่นาจับตามอง การทําหนังสือ  
เชน ชุด “3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศ 
ดวย ว และ ท” 7 เลม ชุดเศรษฐกิจแหงอนาคต 7 เลม 
ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (เดิม) (สวทช. จัดทํา 6 เลม)
รายการโทรทัศน “พลังวิทย คิดเพื่อคนไทย” 

สวทช.เปนองคกรที่ยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรสูงสุดของประเทศ เปนอันดับ 1 มาโดยตลอด 
สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางนอย 5 เทาของคาใช  
จายรวมของ สวทช. และกระตุนใหเกิดการลงทุนดาน     
วทน. ของภาคตาง ๆ ประมาณ 2 เทาของคาใชจายรวม
ของ สวทช. 

จุดเด่นทีสํ่าคัญทีสุ่ดของ สวทช. คือมี
 นักวจิยัทีเ่กง่ มศัีกยภาพสูงจํานวนมาก 
มคีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ีพ้ืนฐาน
ใน 5 สาขา มีการบูรณาการตอยอดนวัตกรรมที่สง
ผลกระทบสูง (Impact เปนที่ยอมรับ (Visibility) ตรง 
กับโจทยความตองการ (Relevance) เชนการรับมือ     
โควิด-19 สวทช. พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เชน PETE     
เปลปกปอง, BodiiRay (เคร่ืองเอกซเรยดจิิทลั สาํหรบัถาย
ทรวงอก), ชุดตรวจโควิด-19 COXY-AMP, Nano 
CQMID-19 Antigen Rapid Test EEC-Care Germ 
Saber Robot เครื่องฆาเชื้อกอโรคโควิด-19 ดวยแสง
ยูวี, MagikTuch ลิฟตไรสัมผัส ขจัดโควิด-19 ฯลฯ
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