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ธันวาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 9

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

10
ยูเนสโก ร่วมกับ ก.วิทย์ สวทช. และเอไอที จัดงานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา 2561

สวทช. จับมือ สภาวิจัยฯ ตุรกี ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย มุ่งเรื่องอาหารปลอดภัย อินเทอร์เน็ต...

กฟผ. รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า “i-EV” จาก สวทช. ตั้งเป้าปี 63 พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์

สวทช. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับ ทีเซลล์ และ อย. พัฒนาการเตรียมแฟ้ม CSDT

สวทช. ดึงผู้เชี่ยวชาญอาลีบาบา นำาระบบหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าในโกดัง ให้ความรู้ผู้ประกอบการใน EEC

ก.วิทย์ เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright”

สวทช. เสริมทัพ ก.วิทย์ ขนนิทรรศการบุกสยามสแควร์ ในงาน “THAILAND 4.0 IN THE MAKING” 

ข่าว News

บทความ Article

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอม “น่าน59”
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เดอะ สตรที รชัดา : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยศนูยเ์ทคโลยอีเิลก็ทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประกาศวิสัยทัศน์ เปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วนนำาบอร์ด KidBright ไปต่อยอดในกลุ่มนวัตกรไทย 

ให้เกดิการพัฒนาบอรด์ขยายความสามารถ (Extension board) เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสไ์ทย สรา้งโอกาส มุมมองการพฒันาและผลติบอรด์สมองกล

ฝังตัวของประทศไทยให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ตามนโยบาย Makers Nation โดยนางสุวรรณี คำามั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12274-20181110-kidbright

ก.วิทย์ เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรม
“รวมพลคน KidBright” ประกาศ
“ก้าวต่อไปสู่ KidBright Community”
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ไบโอเทค สวทช. พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอม

ต้นเตี้ยทนการหักล้มและต้านทานโรคไหม้

และโรคขอบใบแห้ง “น่าน59”

12 พฤศจิกายน 2561 : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยศนูยพ์นัธวิุศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นำาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดน่าน ชมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ “น่าน59” โดยชุมชน ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าว

พัฒนาต่อยอดมาจากสายพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกอยู่แล้วในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยพฒันาพันธ์ุดงักลา่วใหมี้ความตา้นทานโรคไหม้ไดก้วา้งขึน้และมกีลิน่หอม โดยยงัคงลกัษณะตน้เตีย้และใหผ้ลผลติสงู ซึง่สามารถใชเ้ครือ่งจกัรกลเกบ็เกีย่วได ้

ตอบโจทย์การผลิตในยุคแรงงานด้านการเกษตรหายาก และค่าจ้างแรงงานสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12271-20181112-biotec
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ยูเนสโก ร่วมกับ ก.วิทย์ สวทช. และเอไอที

จัดงานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพ

และการพัฒนา 2561 ชูประเด็นแนวทาง

จัดการขยะพลาสติก เชื่อมโยงสังคม

12 พฤศจิกายน 2561 ที่สำานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ - องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับ กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) จัดงาน World Science 

Day for Peace and Development 2018 หรืองาน วันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประจำาปี 2561 ซึ่งเป็นงานที่ยูเนสโกจัดขึ้นประจำาทุกปี 

เพือ่ใหเ้ห็นถึงการใชวิ้ทยาศาสตร์เพือ่ประโยชนข์องสงัคม สร้างความตระหนกัแกส่าธารณชนถงึความสำาคัญของวทิยาศาสตร ์และลดชอ่งวา่งระหวา่งวทิยาศาสตร์

และสังคม โดยปีนี้ชูประเด็นเรื่องปัญหาขยะพลาสติก (Plastic Waste) ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความท้าทายต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก โดย สวทช. 

นำากิจกรรมจัดการขยะพลาสติกเพื่อเรียนรู้วิธีลด (reduce) ใช้ซ้ำา (reuse) และนำากลับมาใช้ใหม่ (recycle) และบริการห้องแล็บทดสอบการย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพของวัสดุของเอ็มเทค นำาเสนอแก่ผู้ร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชนกว่า 90 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12270-20181112world-science-day-for-peace-and-develop-
ment-2018
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สวทช. จับมือ สภาวิจัยฯ ตุรกี ร่วมกัน
พัฒนาโจทย์วิจัย มุ่งเรื่องอาหารปลอดภัย 

อินเทอร์เน็ต loT และความหลากหลายทางชีวภาพ

22 พ.ย. 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Hasan MANDAL (ศ. ฮาซัน แมนเดล) ผู้อำานวยการสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศตุรกี (The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TüBiTAK) ในการพัฒนาโครงการร่วมทุนวิจัย และกำาหนดหัวข้องานวิจัยที่

สนใจร่วมกันใน 3 ด้าน คือ Food safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) Internet of Thing (IoT หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) และ Biodiversity (ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ) โดยมี Mr. Tolga Uncu (นายโทลก้า อังคู) ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำาประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. และ 

TüBiTAK ตลอดจนนักวิจัยจากไทยและตุรกี ร่วมงานกว่า 60 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12292-nstda-tubitak-internet-food-safety-iot-biodiversity
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สวทช. เสริมทัพ ก.วิทย์ ขนนิทรรศการ
บุกสยามสแควร์ ในงาน

“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน. : 
THAILAND 4.0 IN THE MAKING” 

23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสุดอลังการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” แสดงผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วย

วิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทย

สู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างเต็มภาคภูมิ ตอกย้ำาจุดยืนรัฐบาลใช้นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดยวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. และคณะผู้บริหาร สวทช. เข้าร่วมงานในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงพร้อมร่วมชม

เดินชมนิทรรศการบริเวณงาน

ทัง้น้ี สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) รว่มนำาผลงานนทิรรศการเสรมิทพักระทรวงวทิยฯ์ จดัแสดงแกผู่ส้นใจและคนรุน่ใหม่

เป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผลงานเดนตีสแกนรุ่น 2.0 (DentiiScan 2.0) เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำาหรับงานทันตกรรม / ผลงานไข่ออกแบบได้ /

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose)/ตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการผลิตไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล/แอปพลิเคชันเพื่อผู้สูงวัย (Aging Society) อาทิ มุมแม่ และสูงวัย

Fighting / เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory และกิจกรรมการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) รวมถึงผลงาน

ในกลุ่ม Smart Farmer อาทิ เคร่ืองมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา/กล่องควบคุมวาล์วให้น้ำา/ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเล้ียง

ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร์ตโฟน (Agri-Map Mobile)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12294-20181123-thailand-4-0-in-the-making
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กฟผ. รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า “i-EV” จาก สวทช.
ตั้งเป้าปี 2563 สร้างพิมพ์เขียวรถไฟฟ้า

ดัดแปลงต้นแบบ พร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์

27 พฤศจิกายน 2561 นายวบิลูย์ ฤกษ์ศริะทยั ผู้วา่การการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เปน็ประธานในพธิรีบัมอบรถยนตไ์ฟฟา้ กฟผ. - สวทช. 

(i-EV) จากโครงการวิจัยพัฒนาชดุประกอบรถไฟฟา้ดดัแปลงและคูม่อืการดดัแปลง (EV Kit & Blueprint Project) ระหวา่ง กฟผ. และ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) โดยม ีดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการ สวทช. เปน็ผูส้ง่มอบ พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและสือ่มวลชน ณ เวทลีานสนามหญา้ 

หน้าอาคารสำานักผู้ว่าการ กฟผ. สำานักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า กฟผ. กับ สวทช. มีความตั้งใจร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า

ดัดแปลง (Modified EV) สำาหรับประเทศไทย สำาหรับวันนี้ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส่งมอบรถยนต์นิสสัน 

อัลมีร่า ขนาดเครื่องยนต์ 1200 ซีซี ที่พัฒนาและดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า มีกำาลังส่งออกสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ 61.86 กิโลวัตต์ ซึ่งใช้เวลาในการชาร์จ

แบตเตอรีจ่นเตม็ประมาณ 12-15 ชัว่โมง ณ เคร่ืองอัดประจุแบบ normal charge หรอืทีเ่ราเหน็ทัว่ไป อยา่งไรกต็าม เมือ่สิน้สดุโครงการ จะสามารถอัดประจแุบบเรว็ 

ด้วยไฟฟ้า 3 เฟส (fast charge) โดยใช้เวลาอัดประจุเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งได้ในระยะทางประมาณ 

150 - 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง (ด้วยการวิ่งความเร็วเฉลี่ย 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12295-20181127-i-ev

ธันวาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 9
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สวทช. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์
ร่วมกับ ทีเซลล์ และ อย. พัฒนาการเตรียมแฟ้ม CSDT

เพื่อรองรับมาตรฐานสากลแข่งขันได้ในตลาดโลก

28 พฤศจิกายน 2561 กรุงเทพฯ : สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั ศูนยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์าร

มหาชน) (ทีเซลล์) และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดประชุม “การขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับมาตรฐานรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดเตรียมเอกสาร Common Submission Dossier Template (CSDT)” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรียมแฟ้ม CSDT 

กอ่นยืน่คำาขออนุญาตเพ่ือการผลติ พร้อมปรับตวัรองรับมาตรฐานการผลิตเครือ่งมอืแพทยใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล โดยม ีดร.ศิรศักดิ ์เทพาคำา รองผูอ้ำานวยการทเีซลล ์

ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์

ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัดทีเซลล์ และ ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง หัวหน้าโครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ไทย สวทช. 

ร่วมเปิดงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12296-20181128-csdt
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สวทช. ดึงผู้เชี่ยวชาญอาลีบาบา
นำาระบบหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าในโกดัง

ให้ความรู้ผู้ประกอบการใน EEC

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

(ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรม ITAP สถาบันไทย-เยอรมัน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Alibaba Smart Logistics and Lean Management for 

Manufacturing” กิจกรรมภายใต้โครงการ ICT for SME เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านระบบอัตโนมัติแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่

พฒันาพเิศษภาคตะวันออก หรือ EEC กวา่ 180 คน โดยเชญิผู้เชีย่วชาญผูผ้ลติหุน่ยนต์ขนสง่ของอาลบีาบารว่มใหค้วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการถงึแนวโน้มเทคโนโลย ีAI 

หุน่ยนต์อจัฉรยิะ พรอ้มสาธิตการทำางานของหุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นโกดงัจริง รวมถงึเตรยีมพรอ้มรองรบัตน้ทนุค่าขนสง่ทีส่งูขึน้และตลาดแรงงานท่ีขาดแคลน และสง่เสรมิ

ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นำาไอทีไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความเข้มข้น 3 จังหวัดใน EEC ให้ยกระดับสินค้าและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12297-20181130alibaba-smart-logistics
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ยกระดับ ‘หน่วยบ่มเพาะฯ 

- อุทยานวิทย์ฯ’ ติดปีก 
‘สตาร์ทอัพ’ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำาคัญในการกระตุ้นให้เกิดการทำา

วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ช่วยสร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการนำาผลการวิจัยพัฒนาเข้าสู่ระบบ

การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

การศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี แถลงข่าวความ

รว่มมอืการพฒันาศกัยภาพการจดัการหนว่ยบม่เพาะธรุกจิ ภายใตช้ือ่ “โครงการ

ยกระดับการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจด้วย Maturity Model” ณ ห้อง

บษุบา โรงแรมแมนดารนิ ถนนพระราม 4 (สามยา่น) กรุงเทพฯ โดยมีศนูยบ์ม่เพาะ

ธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. และหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้สำานักงาน

เลขานกุารคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร์ (สอว.) 5 แหง่ ไดแ้ก ่

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีและมหาวทิยาลยัขอนแกน่ เปน็หนว่ย

นำาร่อง โดยความร่วมมือครั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้จะทดลองประยุกต์ใช้โมเดล

ดังกล่าวกับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำากว่า 5 แห่งด้วย 

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee : NSC) เกิดขึ้นจาก

นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยการ

พัฒนา “วิสาหกิจเริม่ต้น” ใหเ้ปน็นักรบทางเศรษฐกิจใหม ่(New Economic Warrior 

: NEW) และกำาหนดให้ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่เปิดสำาหรับการเติบโตของอาเซียน 

โดยไดก้ำาหนดแนวทางส่งเสรมิวสิาหกจิเริม่ตน้ของไทย ซ่ึงมกีระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้ใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและ

บริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การจ้างงานในท้องถ่ิน และการกระจาย

รายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกใน

การขับเคลื่อนประเทศ

ทัง้นีห้นว่ยบม่เพาะธรุกจิเทคโนโลย ี(Technology Business Incubator) มี

บทบาทสำาคัญในการกระตุ้นใหเ้กดิการทำาวจิยัและพฒันาในภาคเอกชน ชว่ยสร้าง

ธรุกจิและเทคโนโลยใีหม ่สง่เสรมิการนำาผลการวจิยัพฒันาเขา้สูร่ะบบการคุม้ครอง

และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมท้ังเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ เอกชน และการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
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ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สำาคัญ

ดังนั้นคณะทำางานเพื่อส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น ภายใต้คณะ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ซึ่งมีสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธาน มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

เทคโนโลยี สวทช. ดำาเนนิการรวบรวมตดิตามผลการดำาเนนิการของหนว่ยบม่เพาะ

ธุรกิจเทคโนโลยีภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยศึกษาแนวปฏิบัติและ

กรณีศึกษาของนานาประเทศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือนำามาพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการดำาเนินงานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ

ในวันน้ีถือเป็นการเร่ิมต้นโครงการยกระดับการบริหารจัดการหน่วย

บม่เพาะธรุกจิ ดว้ย "Maturity Model” เพือ่พฒันารปูแบบการส่งเสรมิการดำาเนนิงาน

ของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ และมีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล เพือ่ตอบสนองตอ่เปา้หมายการสง่เสริมผู้ประกอบการทีด่ำาเนนิการ

ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

“ในอนาคตจะมีขั้นตอนและวิธีการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจด้วย Maturity Model พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและระดับโลกจาก

สถาบันครีดา (Creeda) ท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางกลยุทธ์ของ

หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรระดับนานาชาติ จากประเทศ

ออสเตรเลีย ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มากกว่า 50 ประเทศ มาเป็น

ที่ปรึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะและรูปแบบการทำางานเพื่อยกระดับการ

บริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละแห่งอีกด้วย” 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวทิ้งท้าย 

นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย ์ ผู้อำานวยการสำานักงานเลขานุการคณะ

กรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กล่าวว่า สอว. มุ่งเน้นการ

สง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะในภมูภิาคเพือ่เปน็โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนทำาวิจัยและพัฒนา นำาทรัพยากรของรัฐมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่และสนับสนุนให้เกิด



ธันวาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 9

13ธันวาคม 2561  •

ผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน โดยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

ปัจจุบัน สอว. สนับสนุนการดำาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก

เฉียงเหนอื และอุทยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้ผา่น 5 แผนงานหลกั ไดแ้ก ่แผนงาน

พัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน แผนงาน

พฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยีและวจัิยของภาคเอกชนในพืน้ที ่การพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน และแผนงานการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) ซึ่งการดำาเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง 

มีหน่วยงานในการดำาเนินการบ่มเพาะธุรกิจ วทน. ทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน โดยการ

ดำาเนนิงานในแผนงานบ่มเพาะธรุกจิ วทน. เปน็การสนบัสนนุและพัฒนาธรุกิจแบบ

หนึ่งให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้ วทน. เป็นฐานในการสร้างผู้ประกอบการใหม่

ฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อให้เป็นส่วนสำาคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งน้ี ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการสนับสนุนของอุทยาน

วิทยาศาสตร์นั้น จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในระยะแรก เช่น ค่าเช่าพื้นที่

สำานักงาน ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยี รวมไปถึง

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้มีโอกาสรอดและเติบโตสูงเป็น

ผูป้ระกอบการทีม่คีณุภาพมศีกัยภาพในการแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื ตลอดจนมกีาร

สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นในหลายประเทศ

จึงเลือกใช้อุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซ่ึง

สามารถชว่ยลดอตัราความลม้เหลวในชว่งแรกของการจดัตัง้ธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่ง

มั่นคงและคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการดำาเนินธุรกิจท่ีต้องการ

ให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีทิศทาง เป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้กับสังคม

และประเทศชาติ

สำาหรบัผลจากความรว่มมอืในโครงการยกระดบัการบรหิารจดัการหนว่ย

บ่มเพาะธุรกิจด้วย Maturity Model น้ีจะมีส่วนช่วยสร้างกระบวนการบ่มเพาะ

ธรุกจิ วทน. ใหก้บัผูป้ระกอบการทีด่ำาเนนิการธรุกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรม รวม

ถงึการบรหิารจดัการ การวางแผนและนโยบายเพือ่สนบัสนนุสง่เสรมิการบม่เพาะ

ธุรกิจ วทน. ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำาเนินงาน

ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตลอดจนนำาผลลัพธ์ที่ได้จากความร่วมมือใน

โครงการฯ ดงักล่าว มาปรบัใช้เป็นแนวทางส่งเสรมิการพฒันาหนว่ยบม่เพาะธรุกจิ 

วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป
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• ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการ 

JSTP รุ่นที่ 22 ประจำาปี 2562!!! (ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย) 

ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/jstp/ 
เปิดรับใบสมัครถึง 15 ธันวาคม 2561 ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

• ประชุมพิจารณากลั่นกรองบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำาปี 2561 

14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ 

• อบรมหลักสูตร “Fabrication Lab : โครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการศึกษาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์” 

ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) สำาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

15-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตาน ี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

11 และ 18 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” ในหัวข้อ “ยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้

สูงอายุสำาหรับการใช้งานในชีวิตประจำาวัน” 

17 ธันวาคม 2561 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้

ประดับ และกล้วยไม้)” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมห้องเรียนพิเศษ  (Intensive Program) 

ที่เน้นวิทย์-คณิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

18-19 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่าย “จุดประกายนักประดิษฐ์น้อย” สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 โรงเรียน

อนุบาลอุบลราชธาน ี

19-21 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรม “แรงบันดาลใจสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าเยี่ยมชม สวทช. สำาหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี

20 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

24-26 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี


