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จดหมายข่าว สวทช. ฉบับปฐมฤกษ์

กระทรวงวิทย์ฯ 
คัดสุดยอดผลงานวิจัย 
โชว์นายกฯ

นายกรัฐมนตรีประกาศ
นโยบายส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมในประเทศ 

เนคเทค จับมือ 4 
หน่วยงานใหญ่ เปิดตัว
แอปพลิเคชัน “FoodiEat”

ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ 
สวทช. จุดประกาย
เศรษฐกิจดิจิทัล

สวทช. เครือข่าย
ภาคเหนือ โชว์ศักยภาพ
แสดงผลงานวิจัย

บทสัมภาษณ์

ชีวิตนี้เพื่องานวิจัยและประเทศชาติ
ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ

ปฏิทินกิจกรรม

ในเล่ม Insight

ข่าว News

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ 
ผนึกกำาลัง ขับเคลื่อน
ประเทศ ใน 4 มิต ิ  

สวทช. ร่วมกับ มหิดล 
จับมือ 6 องค์กรชั้นนำา
สร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคลาวด์

2 นักวิทยาศาสตร์ด้าน
การแพทย์ คว้าทุนวิจัย
แกนนำา 40 ล้านบาท

เชิญชวนร่วมงาน 
NAC 2015

สวัสดีครับ ผู้อ่านทุกท่าน

     จดหมายข่าว สวทช. ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ถือโอกาสเปิดตัวในช่วงเดือน

ที่มีการจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี 2558 ของ สวทช.พอดี หรืองาน 

NAC 2015

     เป้าหมายหลักของการจัดทำาจดหมายข่าวนี้ ก็เพื่อต้องการเผยแพร่

ข่าวสารถึงสาธารณชนทั่วไป ให้ทราบถึงบทบาท กิจกรรม ความเคลื่อนไหว 

และสาระความรู้ของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) อันเป็นองค์กรที่อยู่ในกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และมีบทบาทสำาคัญต่อการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติ การนำาองค์ความรู้จากงานวิจัย

ไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา

กำาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     ในช่วงเวลาแต่ละเดือน สวทช.มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ ที่คิดว่า

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งในแง่การรับรู้ข่าวสาร และการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช.จัดขึ้น ซึ่งเราได้เพิ่มช่องทางในการ

สื่อสารสู่สาธารณชนโดยผ่าน จดหมายข่าว สวทช.นี้อีกช่องทางหนึ่ง

     เนื้อหาหลักของจดหมายข่าวแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ 

ข่าว บทความ-บทสัมภาษณ์ และปฏิทิน สวทช.

     ทีมงานผู้จัดทำาหวังว่า จดหมายข่าว สวทช.นี้ จะเป็นสื่อกลางที่ดี

เชื่อมโยง สวทช.กับสังคมไทย และเพื่อให้สาธารณชนได้เข้าใจถึงบทบาท

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
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กระทรวงวิทย์ฯ คัดสุดยอดผลงานวิจัยโชว์นายกฯ

สร้างมูลค่าเศรษฐกิจหลายหมื่นล้านบาท  

     ในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ณ 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การ

ต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ที่เกิดจาก

นโยบายของรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และสอดคล้องกับหนึ่งในแผนปฏิรูปของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นั้น มี 8 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

นำาผลงานวิจัยเด่น 48 เรื่อง ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรม สร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชน นอกจากนี้ยังมองถึงสุขภาพของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ 

และความมั่นคงทางพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบนิทรรศการ

พิเศษ รวมผลงานวิจัยแล้วสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หลายหมื่นล้านบาท

     สำาหรับตัวอย่างงานวิจัยฯ อาทิ เทคโนโลยีการฉายรังสีอัญมณี ของ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ให้บริการไปแล้ว 5 ล้านกะรัต  

คิดเป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท ด้าน สวทช. นำาเทคโนโลยีฟิล์มยืดอายุผักและ

ผลไม้สด เช่น ลำาไยซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วง 4 ปีหลังได้ถึง 1,102 

ล้านบาท และผลงานเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ขนาด 15 วัตต์ 

(T-Box 3.0) ซึ่งช่วยเหลือด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดี ในการนำาไปใช้ตัด

สัญญาณการจุดระเบิดด้วยสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ผลงานชิ้นนี้สามารถลดมูลค่าการนำาเข้าและซ่อมแซมอุปกรณ์จาก

ต่างประเทศได้ราว 134.27 ล้านบาทต่อปี และลดค่าชดเชยสำาหรับเจ้าหน้าที่

ผู้เสียชีวิตได้ 3,600 ล้านบาทต่อปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ทำาการแปรรูป

ยางธรรมชาติเพื่อนำาไปสร้างลู่-ลานกรีฑาสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ร่วมมือกับ “เอสซีจี เคมิคอลส์” พัฒนา

เม็ดพลาสติกด้วยแสงซินโครตรอน สวทช.พัฒนาข้าวพันธุ์คุณภาพ 

“หอมชลสิทธิ์ทนน้ำาท่วมฉับพลัน” และพันธุ์ “ธัญสิริน” ที่สร้างรายได้ให้ชุมชน
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มากกว่า 1,600 ล้านบาท นอกจากนี้ยังขยายผลการนำานาโนเทคโนโลยีมาเพิ่ม

มูลค่าเครื่องสำาอางไทย โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและโอท็อป ด้วยการเร่งการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำาอางต้นแบบมาตรฐานจีเอ็มพี เตรียมพร้อมรองรับ

การผลิตที่เพิ่มขึ้น มูลค่าส่งออกเครื่องสำาอางไทยกว่า 21,200 ล้านบาท คาดว่า

จะลดการนำาเข้าวัตถุดิบสารสกัดได้ถึง 2,000 ล้านบาท 

     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ชูเทคโนโลยีชีวภาพ

เซรั่มน้ำายางพารา ร่วมวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปลี่ยนเซรั่มไร้ราคาเป็นสารสกัดบำารุงผม หนังศีรษะ 

ผิวพรรณ และอาหารเสริมทางการแพทย์ และเป็นสารตั้งต้นสำาหรับเป็นยา

รักษาโรคมะเร็ง ด้านสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(วว.) นำาบล็อกประสานซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดผนังรับน้ำาหนักและผลิตได้ง่าย 

สร้างมูลค่า 1,580 ล้านบาทต่อปี ด้าน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและ

การเกษตร (สสนก) ยกระบบโครงสร้างน้ำาชุมชนและระบบบริหารจัดการน้ำา 

พร้อมเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ เตรียมน้ำาให้เกษตรกรมีใช้ในการเพาะปลูก

ตลอด 12 เดือน สู้ภัยน้ำาท่วม ภัยแล้ง ไม่จำาเป็นต้องอพยพเพื่อเป็นกรรมกรขาย

แรงงานอีกต่อไป ส่วนสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดผลงานรถฉุกเฉิน

ทางรังสี พร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ และ

เตือนภัยการรั่วไหลของรังสีจากต่างประเทศ พร้อมสร้างความมั่นใจให้คนไทย

ปลอดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์ตลอดเวลา

     ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่าผลงานการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

มีทั้งที่กระทรวงฯ วิจัยและพัฒนาขึ้นมาเองและที่เกิดจากความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่นๆ ทั้งที่เอกชนนำาไปใช้ประโยชน์แล้วและกำาลังจะนำาไปพัฒนา

ต่อยอด ชาวบ้านได้ประโยชน์จากหลายโครงการ วันนี้เรามีผู้ใช้ประโยชน์

หลายรายมาร่วมงาน ทั้งชาวบ้าน ผู้ประกอบการรายใหญ่และระดับเอสเอ็มอี 

นอกจากงานที่เลือกมาแสดงในวันนี้แล้วยังมีอีกหลายงานที่มีผู้สนใจนำาไปใช้

ประโยชน์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จำาเป็นต้องทำาหน้าที่เป็นข้อต่อให้เกิดความ

เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยดีๆ ในห้องแล็บสู่ตลาดให้มากขึ้น ซึ่งจะทำาให้เกิดการ

ใช้ประโยชน์จาก วทน. อย่างเต็มที่ ในที่สุดจะมีภาคเอกชนมาร่วมลงทุน วิจัย

และพัฒนา เกิดนวัตกรรมที่ทำาให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันได้
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นายกรัฐมนตรีประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในประเทศ

ขอให้หน่วยงานรัฐซื้อนวัตกรรมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าไทย

และลดการพึ่งพิงต่างประเทศ

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

ผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กว่า 40 ผลงาน ที่เกิดจากการวิจัยพัฒนา และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่

ภาคเอกชนและชุมชน ทำาให้เอกชนสามารถขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

     จากนั้น ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรม

ของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด

ปทุมธานี โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบนโยบายและมาตรการสำาคัญ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ดังนี้

     1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาค

เอกชน ให้กำาหนดเพดานค่าใช้จ่ายของสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยภาคเอกชน

สามารถนำารายจ่ายจากการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาขอลดหย่อนภาษีได้

สามเท่าของรายจ่ายจริง โดยให้กำาหนดเพดานเป็น 3 ขั้น คือ 1) บริษัทที่มี

รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท สามารถหักรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของรายได้ 

2) รายได้ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท หักรายจ่ายเพิ่มเติม

อีกได้ไม่เกินร้อยละ 9 ของรายได้ และ 3) รายได้ส่วนที่เกิน 200 ล้านบาท 

หักรายจ่ายเพิ่มเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของรายได้ 

     ในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้เห็นชอบให้ใช้รูปแบบ Self Declara-

tion ได้ สำาหรับบริษัทที่เข้าเงื่อนไข ดังนี้ 1) เป็นบริษัทที่ทำาวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้วยตนเอง หรือดำาเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

ต่างๆ 2) เป็นบริษัทที่เคยผ่านการรับรองโครงการวิจัยฯ จาก สวทช. มาแล้ว 

เมื่อบริษัทที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการตรวจรับรองระบบงานวิจัยโดย สวทช. 

แล้ว บริษัทสามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วย

ตนเอง และยื่นเอกสารประกอบการชำาระภาษีประจำาปีได้โดยไม่ต้องผ่าน

กระบวนการ pre-approve

     นอกจากนี้ ได้เห็นชอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับเงินบริจาค

เข้ากองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาให้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่า โดย

มอบหมายคณะอนุกรรมการจัดทำาข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย 

ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (ยงยุทธฯ) เป็นประธานไปดำาเนินการเสนอแนวทางการ

ดำาเนินการในรายละเอียดต่อไป

     2. การสนับสนุนเชิงนโยบายในการใช้นวัตกรรมไทยกับตลาดภาครัฐ เพื่อ

ลดการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และเป็นการสนับสนุนให้มี

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว โดยให้มีการปรับปรุงระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2535 เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการตามรายการบัญชี

นวัตกรรมของไทยผ่านวิธีพิเศษได้ และกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะ

จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการตามรายการที่ปรากฏในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 

แต่ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยที่ปรากฏในบัญชีฯ ดังกล่าว ต้องได้คุณภาพและผ่านการ

ทดสอบว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การใช้งาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาดำาเนินการ นอกจากนี้ เพื่อ

เป็นการสร้างตลาดให้กับสินค้านวัตกรรมไทยให้เติบโตและยั่งยืน ได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการซื้อสินค้านวัตกรรม แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่ง

มาซื้อของที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยซึ่งมีคุณภาพเทียบเคียงของนำาเข้าได้ 

แต่อาจยังไม่สามารถผลิตได้จำานวนมาก

     ทั้งนี้ คณะทำางานกำาหนดความต้องการของภาครัฐที่สามารถใช้สินค้า

นวัตกรรมไทย จะทำาการจับคู่นวัตกรรมไทยกับความต้องการใช้ในหน่วยงาน

ของรัฐ พร้อมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์ผลงานนวัตกรรมที่มีความพร้อม และ

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตค่อนข้างมาก โดยจะทำาการพิจารณา

นวัตกรรมไทยเป็นรายการ เพื่อจัดทำาเป็นโครงการส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำาคำาขอ

งบประมาณสำาหรับปี 2559 เพื่อขอดำาเนินโครงการเป็นเรื่องๆ ไป เพื่อให้ได้

สินค้านวัตกรรมไทยที่ตรงตามความต้องการ
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     25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง 14 องค์กรชั้นนำาของประเทศ ร่วมลงนาม 

”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติเฉพาะ” อันประกอบด้วย 

• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

• สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

• สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำาลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา, กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) 

ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำาคัญ 

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

• สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

• สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 

• สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ  

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

• สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 

• สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 

• สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา, กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) 

ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำาคัญ 
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• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

• สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

• สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ   

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

• สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

• สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

     

     การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ถือว่าเป็นกลไกสำาคัญที่มีประสิทธิภาพ

ในระดับผู้บริหารที่จะประสานการบูรณาการและนำาผลงานตามภารกิจของ

แต่ละองค์กรทั้ง 4 มิติ คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา 

ด้านกองทุนสนับสนุน และด้านสุขภาพ เพื่อนำาไปสนับสนุนกระบวนการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด

บทเรียน จากฐานประสบการณ์ของการดำาเนินงานระหว่างกันขององค์กรของ

รัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันจะช่วยให้เกิด

คุณูปการต่อการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้งที่

มีอยู่แล้วหรือ องค์กรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ 

ให้นำาไปสู่ความเข้มแข็งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

     ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงบทบาทการร่วมมือครั้งสำาคัญ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการบริหาร ว่า องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ปัจจุบันมีทั้งหมด 15 หน่วยงาน ซึ่งถือว่า เป็นพัฒนาการที่สำาคัญขององค์กร

ภาครัฐ ที่สะท้อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีภารกิจการทำางานเพื่อ

ประเทศชาติและมีกฎหมายรองรับในบริบทที่แตกต่างกัน แต่ก็มีแนวคิดในการ

ก่อตั้งทำานองเดียวกัน กล่าวคือ ทุกองค์กรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มการทำางาน

ที่ระบบราชการปัจจุบันมีข้อจำากัด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยมีลักษณะการดำาเนินงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระคล่องตัว เพิ่ม

การกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ตลอดจนเน้น

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการร่วม

ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้ง มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4 ประการ คือ 

การประสานการนำาผลงานตามภารกิจของแต่ละองค์กร ไปสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม การร่วมมือในการจัดการองค์

ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนความคิดเห็นต่างๆ และ

สุดท้ายคือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์ของการดำาเนินงาน

ที่ผ่านมาของแต่ละองค์กร เพื่อใช้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนำาไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาประเทศแบบองค์รวมต่อไป โดยรวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนองค์ความรู้สู่

องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะเกิดใหม่ โดยทำาหน้าที่เสมือนเป็น

พี่เลี้ยงช่วยประสานหรือสนับสนุนข้อมูลหรือข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับองค์กรของ

รัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดำาเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใน

สังคมไทยแบบเสริมพลังได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าแนวทางการขับเคลื่อน

เพื่อให้เกิดการทำางานร่วมกันนั้น จะเป็นกลไกกลางระหว่างองค์กร   

     ดร.ทวีศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้ง 15 องค์กรนี้ เป็นการหารือ

ร่วมกันเพื่อกำาหนดแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆ และมี

สำานักงานเลขาธิการ ซึ่งมีทีมทำางานที่มาจากตัวแทนจากองค์กร 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มกองทุน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มการศึกษา 

ที่พร้อมจะผนึกกำาลังผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็น

รูปธรรม พร้อมเชื่อมโยงการทำางานตามเป้าหมายที่กำาหนดร่วมกันระหว่าง

องค์กรและบุคลากรในทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการทำางานใน

ทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อนำาไปสู่การสร้างผลงานตามภารกิจขององค์กร ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ต่อสังคม และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การศึกษา, กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) 

ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำาคัญ 
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เนคเทค/สวทช. จับมือ 4 หน่วยงานใหญ่

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “FoodiEat” แอปไทยใส่ใจสุขภาพ 

ดาวน์โหลดได้ ทั้งระบบ iOS และ Android  

     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

ร่วมกับ 4 หน่วยด้านโภชนาการ ได้แก่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “FoodiEat” หวังให้คนไทยใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหารและการออกกำาลังกายที่ถูกต้อง ทั้งนี้แอปพลิเคชัน “FoodiEat” 

ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย บนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และคำานวณค่าพลังงาน

ที่เผาผลาญจากการออกกำาลังกาย รวมถึงให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภค

อาหารและออกกำาลังกายของผู้ใช้ด้วย
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สวทช. ร่วมกับ มหิดล จับมือ 6 องค์กรชั้นนำา
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์  สนับสนุน Digital Economy ของประเทศไทย 

ด้วยหลักสูตรอบรม Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 3

     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล สำานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และ

สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง

ชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) จับมือพันธมิตรภาค

เอกชนชั้นแนวหน้าของไทย ได้แก่ บริษัท ไมโคร

ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท วีเอ็มแวร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด 

(ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท เทรนด์ไมโคร 

(ประเทศไทย) จำากัด ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดหลัก

สูตอบรม Certificate for Cloud Specialists รุ่น

ที่ 3 เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ รวมถึงการ

สนับสนุน Digital Economy ของประเทศไทย 

ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทยให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีนั้น จะเป็นการสร้างจุดแข็งของประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของบุคลากรและบริษัททางด้านไอ ทีของไทยไปสู่ระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก โดยภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่จบการ

อบรมจากรุ่นที่ 1 รวมจำานวน 11 ท่าน

     สำาหรับหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 3 นี้ จะเป็น

การเรียนการสอนแบบสองภาษา เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาลงในระดับ

หนึ่ง แต่ยังคงมุ่งเน้นการเตรียมผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมในการแข่งขัน 

ระดับนานาชาติ โดยเนื้อหายังเข้มข้นไม่น้อยกว่าภาคภาษาอังกฤษในรุ่นที่ 1 

และ 2 และใช้ระยะเวลาที่กระชับมากขึ้นเพียง 6 เดือน มุ่งหวังเพิ่มจำานวนของ

บุคลากรด้านไอทีที่มีความสนใจ ให้สามารถเข้าร่วมอบรมได้สะดวกมากขึ้น 

โดยจากการเปิดอบรมในรุ่นที่ 2 เมื่อช่วงกลางปี 57 ที่ผ่านมานั้น ได้รับการ

ตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งบุคลากรเข้ามาอบรมจากทั้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 25 ท่านโดยการเปิดรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่ 

1 มีนาคม จนถึง 30 กรกฎาคม 2558 และมีกำาหนดฝึกอบรมระหว่างสิงหาคม 

2558 จนถึง กุมภาพันธ์ 2559 (อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์) ภายในหลักสูตร

มีการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะรับจำานวน

จำากัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

Call Center: คุณจรัสศรี ปักกัดตัง โทร 0 2354 4333 มือถือ 08 7553 6082 

โทรสาร: 0 2354 7333 E-mail: jarrussri.pak@mahidol.ac.th, หรือ

http://www.NSTDAacademy.com /cloudhrd
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ไมโครซอฟท์ ร่วมกับ สวทช. จุดประกายเศรษฐกิจดิจิทัล

เปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์แห่งใหม่ ผนึกกำาลังภาครัฐ-เอกชน 

เสริมแกร่งระบบนิเวศไอทีไทย ผ่านการสนับสนุนด้านเครื่องมือและทรัพยากรระดับโลก 

     บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เดินหน้าผลักดันการพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทย

ขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ 

หรือ Microsoft Innovation Center (MIC) ขึ้น ณ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ 

ณ สวทช. แห่งนี้ นับเป็นหนึ่งใน 113 ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ที่ตั้งอยู่

ทั่วโลก โดยมุ่งให้บริการทรัพยากรและความช่วยเหลือด้านไอทีระดับโลก 

สำาหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการ และ สตาร์ทอัพ ในหลากหลาย

รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมทักษะการเขียนแอปพลิเคชั่นให้กับนักศึกษา 

การจับคู่ธุรกิจ และให้คำาปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อเร่งอัตราการเกิดของบริษัทและการสร้างงานแรงงาน ไอทีที่มีคุณภาพ 

อันนำามาซึ่งการขยายตัวของระบบนิเวศไอทีของประเทศไทยในอนาคต 

ที่คาดว่าจะมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10.5 จากปี 2557 

หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรม

ไมโครซอฟท์ ในประเทศไทย ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 2551 ด้วยความร่วมมือ

ระหว่างไมโครซอฟท์ สวทช. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และศูนย์

ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยปัจจุบัน ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์

แห่งนี้ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ สำานักงานของ สวทช. ณ ซอยโยธี ถนนพระราม 6
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2 นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ คว้าทุนวิจัยแกนนำา 40 ล้านบาท

หวังวิจัยต่อยอดความสำาเร็จกระแสการเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำา และ

การพัฒนาป้องกันโรคหัวใจและอัลไซเมอร์แบบองค์รวมตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วย

     ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบทุนวิจัยแกนนำาแก่ 2 นักวิจัยไทยด้านการแพทย์ ซึ่งในปีนี้

ผู้ที่ได้รับทุนวิจัย 20 ล้านบาท จากโครงการ NSTDA Chair Professor ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการศึกษา

ในด้านการวิจัย และพัฒนา โดยให้การสนับสนุนและผลักดันให้นักวิจัยที่มีความสามารถสูง สามารถทำางานวิจัย และเป็นการสร้าง

ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำากลุ่ม และเป็นผู้นำาทางด้านการวิจัย พัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผลิตผลงานที่มี

ศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคมโดยรวม ซึ่งจะเป็นการยกระดับ

การวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป ซึ่งในปี 2557 นี้ ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว ได้แก่ ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ สังกัด คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำา และโรคทางไวรัสที่สำาคัญในประเทศไทย” 

และ ศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาตั้งแต่

ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางการรักษาและตัวชี้วัดชนิดใหม่ ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรมและภาวะเหล็กเกิน 

เพื่อการป้องกันการสูญเสียการทำางานของหัวใจและสมอง”
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สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ โชว์ศักยภาพ
แสดงผลงานวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น กว่า 30 ผลงาน 

อาทิ เทรนด์เทคโนโลยีลดการเผา นวัตกรรมอาหารท้องถิ่น S&T การจัดการฟาร์ม และ

เทคโนโลยีสมองกล ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ พร้อมร่วมระดมความคิดกำาหนดแนวทาง

การเชื่อมโยงสนับสนุนในหลากหลายมิติเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

     27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว : สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ 

จัดงานประชุมวิชาการงานประชุมประจำาปี 2558 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน 

“From Friends To Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” โดย

ภายในงานจัดให้มีการนำาเสนอนิทรรศการผลงานการวิจัยและโครงการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หน่วยงานให้การสนับสนุน ผ่านกิจกรรมการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ชุมชนและภาคเอกชนในภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นเวที

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัยพัฒนา การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นภาคเหนือ

ของนักวิจัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

ให้มีการประยุกต์ใช้งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 

โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นต้น  

     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

กล่าวว่า สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ มีบทบาทที่สำาคัญในการส่งเสริมการ

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนและภาคเอกชน 
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โดยเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ร่วมในท้องถิ่นภาคเหนือ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชนในท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างทั่วถึง 

ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้แนวปรัชญาการดำาเนินงานของ สวทช. ภาคเหนือ 

คือ “รวมพลังในท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามความ

ต้องการของท้องถิ่น” ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมานั้น สวทช. 

เครือข่ายภาคเหนือทำาหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกับการ

สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถ

ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน ส่งเสริม

ด้านการพัฒนากำาลังคนผ่านโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และยังเป็นศูนย์กลาง

ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดจากการทำางานร่วมกัน ระหว่างสถาบันวิจัยของรัฐ 

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคเอกชน อันจะนำาไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็ง

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง

เพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่

ภาคเหนืออย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา

และวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเป็นจำานวนมากกว่า 23 โครงการ มีการ

เชื่อมโยงทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเพื่อรับทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนขนาดใหญ่ ในระดับชาติทั้งภายในและภายนอก สวทช. มากกว่า 

4 โครงการ มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคชุมชนผ่านกิจกรรม

อบรมสัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 51 ครั้ง มีกิจกรรม

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ iTAP จำานวน

รวม 42 โครงการ นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนผ่าน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์มากกว่า 8 ค่าย สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ

สังคมรวมถึงการมีบทบาทสำาคัญในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

     นอกจากนี้ ยังมีแผนการรองรับการขยายผลการดำาเนินงานให้ครอบคลุม

พื้นที่และขอบเขตในวงกว้างมากขึ้น โดยปรับกลไกการส่งมอบใหม่ผ่านกิจกรรม

ที่หลากหลาย ผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่มีมากขึ้น อาทิ การร่วมทุนเพื่อสนับสนุน

ทุนวิจัยกับภาคสถาบันการศึกษาเพื่อขยายขอบเขตงานวิจัยในประเด็นที่เป็น

ความสนใจ ผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งเป้าหมายหวังผลและการมี

ส่วนร่วมกับภาคชุมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างวิทยากรชุมชนมืออาชีพ 

และการขยายบริการภาคอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในด้าน

เงินทุน ในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในด้านภาษี 

ด้วยบริการของ สวทช. เองอีกด้วย ส่วนนิทรรศการของผลงานการวิจัยและ

พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ได้นำามาจัดแสดงแบ่งเป็น 6 หัวข้อ คือ 

1. Farm: กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการฟาร์ม ประกอบด้วย 

จุลินทรีย์บำาบัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จุลินทรีย์ย่อยสารเคมีตกค้างใน

นาข้าว เทคโนโลยีฟาร์มสัตว์น้ำา นวัตกรรมยางพาราภาคเหนือ และนวัตกรรม

เกษตรอัจฉริยะ

2. Food: นวัตกรรมอาหารในภาคเหนือ ประกอบด้วย ซุปถั่วเน่าก้อน โคขุน

ดอกคำาใต้ ข้าวพอง หน่อไม้อบแห้ง โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

(NAPIA)

3. Feed: อาหารสัตว์ต้นทุนต่ำาจากเศษวัสดุในท้องถิ่น ประกอบด้วย อาหารโค 

อาหารโปรตีนชนิดใหม่สำาหรับเลี้ยงสัตว์ อาหารไก่และอาหารปลา

4. Fuel: การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน ประกอบด้วย เชื้อเพลิง

อัดแท่งจากต้นข้าวโพด ระบบแก๊สซิไฟเออร์ทดแทน LPG สำาหรับชุมชน 

เตาชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง หม้อไอน้ำาแรงดันต่ำาสำาหรับฆ่าเชื้อใน

โรงเรือนเพาะเห็ด

5. Feel: การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การสร้าง

ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น (e-culture) โครงการล้านนาคอลเล็คชั่น

6. Folk: ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนา



14 nstda •   เมษายน 2558

เชิญชวนร่วมงาน NAC 2015

งานประชุมวิชาการ สวทช.ประจำาปี 2558

     ขอเชิญชวนผู้อ่านไปเติมความรู้และประสบการณ์ชีวิตในงานประชุม

วิชาการของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ประจำาปี 2558 หรือเรียกสั้นๆ ว่างานแนค (NAC : NSTDA Annual 

Conference) (NSTDA : National Science and Technology Development 

Agency หรือ สวทช.)

     งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำาปีของ สวทช. เพราะจะมีการนำาเสนอ

ผลงานวิจัยมากมายทั้งของสวทช.และพันธมิตรเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

งานวิจัยในเชิงประยุกต์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง อย่างในปีนี้การสัมมนา

วิชาการ มีหัวข้อหลักที่เน้นด้านการเกษตร ได้แก่ ปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตร

ของประเทศ ปฏิรูปการศึกษาด้านเกษตร เกษตรอัจฉริยะ ไขอ้อย : คุณค่า

มากกว่าความหวาน เป็นต้น

     และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อ

เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ธีมหรือหัวข้องานในปีนี้จึงใช้ว่า ”วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำาพระทัยองค์สิรินธร” โดยงาน

จะจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย ซึ่งนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการต่างๆ จะจัดที่อาคาร

ศูนย์ประชุมอุทยานฯ เป็นหลัก

     สำาหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

• การประชุมวิชาการ มีหัวข้อต่างๆ มากกว่า 40 หัวข้อ ให้เข้าร่วมฟัง

การบรรยายและสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดลงทะเบียนที่    

http://www.nstda.or.th/nac2015 

• นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช   

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากมาย

• การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการทดสอบของ สวทช. 

โดยเน้นที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเปิดรับโจทย์และแก้ปัญหาให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม

• มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้องๆ ที่จบสาย

วิทย์มาแล้วยังไม่มีงานหรือต้องการจะเปลี่ยนงานไม่ควรพลาด เพราะงาน

นี้จะมีองค์กรชั้นนำาระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมาตั้งโต๊ะรับสมัคร

งานกันเลยทีเดียว โดยมีตำาแหน่งงานให้สมัครกันนับพันตำาแหน่ง ผู้สนใจ

สามารถเตรียมเอกสารมายื่นสมัครได้ในงาน

• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหมาะอย่าง

ยิ่งสำาหรับเยาวชน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เพราะมี

กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ทดลองทำากันมากมาย อีกทั้งยังเปิดห้อง

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์แห่งชาติต่างๆ เพื่อชมผลงานวิจัย

ของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ของ สวทช. ในส่วนนี้เชื่อว่าจะสร้างแรง

บันดาลใจแก่น้องๆ ที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างมาก  

     นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการอีกงานหนึ่งที่จัดควบคู่

กันกับงาน NAC2015 นั่นก็คือ งานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา 

รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” จัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นี้เช่นกัน ซึ่งจะมีการ

เสวนาพิเศษ หัวข้อ แนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเยาวชนและผู้

ด้อยโอกาส” และนิทรรศการที่นำาเสนอผลงานตามพระราชดำาริฯ ที่เน้นด้านไอที 

ได้แก่ ไอทีเพื่อการศึกษา ไอทีเพื่อผู้พิกร ไอทีเพื่อเด็กป่วย ไอทีเพื่อผู้ต้องขัง 

และไอทีเพื่อเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

     ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านหาโอกาสไปร่วมงานประชุมวิชาการ

สองงานดังกล่าวนี้ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลง

ทะเบียนหรือดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nac2015 หรือ 

โทร 0 2 564 8000 (ในวันและเวลาราชการ)
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• 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 งานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”      

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

• 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2558 (NAC 2015) เวลา 09:00 - 17:00 น.      

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียน ฟรี ได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2015
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ชีวิตนี้เพื่องานวิจัยและประเทศชาติ

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

     สัมภาษณ์พิเศษของจดหมายข่าว สวทช. ฉบับปฐมฤกษ์นี้ จะพาผู้อ่าน

ไปรู้จักกับนักวิจัยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ 

ซึ่งนอกจากจะเป็นนักวิจัยที่ทั้งสวยและเก่งแล้ว เธอยังมีรางวัลการันตีมากมาย 

นับตั้งแต่ “รางวัลทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” “รางวัลผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ” และ “รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ดีเด่น

ของประเทศไทย พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี” 

     นอกจากนี้ เธอยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 43 ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์

รุ่นใหม่จากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมเวทีประชุมวิชาการระดับโลก World Economic 

Forum (WEF) และได้รับเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 

ดำารงตำาแหน่งประธานร่วมขององค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก 

และล่าสุดเธอยังได้รับเลือกเป็น Young Global Leader ในปี 2013 จาก WEF 

อีกด้วย 

     นอกจากจะได้รับรางวัลมากมายแล้ว เธอยังได้รับเลือกให้เป็นพรีเซ็นเตอร์

โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่ง ทำาให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้าง …จาก

เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง ที่เรียนดี สอบเทียบจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายตอน

อายุ 16 ปี ได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศ และจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 4 และ

ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง…. เธอคิดแบบไหน ทำาอย่างไร และเธอมา

ยืน ณ จุดนี้ได้อย่างไร เรามารู้จักกับเธอให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ นักวิจัยคนเก่ง

ของเรา… ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ หรือ ดร.ต่าย 
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การกลับมาต้องปรับตัวเยอะมาก 

ทีแรกก็คิดว่าคงเป็นเรื่องการปรับตัว

เข้าสู่สังคมไทย แต่จริงๆ แล้วมันคือ
การปรับตัวจากชีวิตการเรียนไปสู่วัยทำางาน

Q : ทราบมาว่า ดร.ต่าย เป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก และได้รับทุนไปเรียนต่อ

จนจบปริญญาเอก ไม่ทราบว่าเป็นทุนเกี่ยวกับอะไร และไปเรียนด้านไหนคะ

A : สมัยก่อนใครเรียนเก่งก็ต้องเข้าแพทย์เพราะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุด ตอน

ต่ายอายุ 16 สอบติดแพทย์ แต่ทางโรงเรียนขอให้ลองไปสอบทุนรัฐบาลดู ซึ่ง

ต้องสารภาพเลยว่า ตอนนั้นไม่รู้จักเรื่องทุนรัฐบาลมาก่อนในชีวิตเลย แต่ก็ลอง

ไปสอบดูเล่นๆ และก็ได้ 2 ทุน คือ ทุนกระทรวงต่างประเทศ กับ ทุนกระทรวง

วิทยาศาสตร์ ตอนแรกก็ยังคิดที่อยากเรียนแพทย์อยู่ เพราะพี่สาวเรียนอยู่ก่อน

แล้ว แต่ที่จริงแล้วตัวเองชอบวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มาก และถ้าเรียน

แพทย์ก็คงต้องทิ้งบางวิชา เช่นฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ไป และด้วยความที่

ตอนนั้นก็ไม่รู้จักว่าทุนวิศวะเคมีที่ได้รับนั้นจะต้องเรียนอะไรบ้าง ซึ่งมาทราบ

ภายหลังว่า วิศวะเคมีต้องเรียนทุกสาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ ก็เลย

คิดว่าชอบทุนนี้ ทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้วต้องกลับมาเป็นนักวิจัย แต่ตอนนั้น

ก็ยังไม่รู้จักอาชีพนักวิจัย เพราะเป็นอาชีพใหม่สำาหรับประเทศไทย จึงต้องหา

ข้อมูลเพิ่มเติมจนพอรู้คอนเซ็ปต์ก็คือเราไปเรียนอะไรมา เราสามารถเอาความรู้

มาพัฒนาประเทศชาติได้ สำาหรับเด็กคนหนึ่งการที่เราจะได้ทำาเพื่อประเทศชาติ 

มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก จึงตัดสินใจไม่เรียนแพทย์ และรับทุนรัฐบาลไทย

ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอก เนื่องจากทุนที่ได้รับไปเป็นทุนของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามความต้องการของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ BIOTEC ค่ะ

Q : เมื่อเรียนจบแล้ว ตั้งความหวังในการทำางานอย่างไรบ้าง

A : ก่อนที่จะกลับมา มีพรายกระซิบเยอะมากเลยค่ะ ว่าการทำางานวิจัยใน

ประเทศไทยลำาบาก เช่น งบประมาณน้อย ทรัพยากรจำากัด ทำาให้เรามีความ

กลัว แต่ก็คิดว่าเมื่อเราได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขนาดนี้ ยังไงก็ต้องกลับมา 

ดังนั้นจึงไม่ได้ตั้งความคาดหวังไว้สูง เมื่อกลับมาและได้ทำางานที่ BIOTEC 

แล้ว กลับรู้สึกว่า BIOTEC มีความพร้อมมากกว่าที่อื่นมาก มีความคล่องตัว 

สิ่งแวดล้อมดีมาก ไม่มีชนชั้น คือเราสามารถเดินเข้าไปในห้องผู้บริหารได้เลย

นะคะถ้ามีปัญหา ถามว่าต้องมีการปรับตัวไหม ต้องบอกว่าก็ต้องปรับตัวเยอะ

มากค่ะ เราไม่ได้โอเวอร์นะคะ กับคนที่ต้องโตในต่างประเทศ จากอายุ 16 มา

จนถึง 26 …เพื่อน …สิ่งแวดล้อม …ครอบครัวที่สอง ระบบทุกอย่างของเราอยู่

ที่ต่างประเทศ การกลับมาต้องปรับตัวเยอะมาก ทีแรกก็คิดว่าคงเป็นเรื่องการ

ปรับตัวเข้าสู่สังคมไทย แต่จริงๆ แล้วมันคือการปรับตัวจากชีวิตการเรียนไปสู่

วัยทำางาน หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับองค์กร แต่สำาหรับ

ต่ายมองว่า เป็นการปรับตัวของชีวิตวัยทำางานกับวัยเรียนมากกว่าไม่ใช่เพราะ

องค์กร เพราะหลายคนถูกขู่ก่อนกลับมาทำางานที่เมืองไทย จนอาจทำาให้เรามี

อคติไปก่อน แต่สำาหรับตัวเองต้องบอกเลยว่าโชคดีที่พี่ๆ ที่ BIOTEC มีทัศนคติ

ที่ดี มีความเป็นกันเองสูง และช่วยเหลืออย่างดี ช่วง 6 เดือนแรกต้องปรับตัว

หนักหนาสาหัสเหมือนกัน ด้วยความที่เรายังเด็ก เราก็คิดว่านี่คือทุกข์ที่สุดแล้ว 

ณ ตอนนั้น เราก็โทษตัวเองว่าเราไม่ดีพอ ถึงแม้ว่าเรามีอุดมการณ์มาโดยตลอด

ว่าเราจะตอบแทนคุณประเทศชาติ แต่พอกลับมาแล้วเจอปัญหาในตอนนั้น เรา

รู้สึกว่าปัญหาเหล่านั้นทำาให้เราคงทำาได้ไม่เต็มที่ เราไม่สามารถใช้ศักยภาพของ

เราได้อย่างที่เราต้องการ เราไม่ควรจะอยู่ในองค์กรนี้หรือเปล่า? …โชคดีมากที่ 

ดร.กัญญวิมว์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อำานวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง ท่าน

สังเกตเห็นถึงความผิดปกติของเรา ดูมีความทุกข์ และบอกให้เราลองพยายาม

อีกสักครั้ง ทำาให้เรารู้สึกมีพลัง ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และรู้สึกว่าเรามีคุณค่า 

ก็เลยปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของตัวเอง ทำาให้เรามีความสุขขึ้น 
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งานวิจัยมันเริ่มจากจุดเล็กๆ 

และต่อยอดไปเรื่อยๆ 

สิ่งสำาคัญที่สุดในการทำางานวิจัยคือ

ทีมงาน มีน้องๆ ในทีม 

ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน 

พอมารวมๆ กัน สามารถบูรณาการ 

และดึงศักยภาพของบุคลากรในทีมออกมาใช้ได้ 

ผลงานวิจัยก็มีคุณค่ามากขึ้น 

คนไทยเก่งมาก
แต่ขาดการสนับสนุน

เราแค่ช่วยให้เขาเดินได้

อีกหน่อยเขาจะวิ่งได้เอง

Q : ผลงานที่ประทับใจของ ดร.ต่าย คืออะไร

A : เป็นงานวิจัยที่นำาเทคโนโลยีไปตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรและอาหาร 

ทุกรัฐบาลจะบอกว่าจะทำาประเทศไทยให้เป็นครัวโลก แปลว่าไทยเราจะต้อง

ส่งสินค้าที่มีคุณภาพสู่ประเทศอื่นๆ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำาคือการผลิตสัตว์และ

พืชให้ดี จนไปถึงปลายน้ำาของการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก เราจึงพยายาม

เอาเทคโนโลยีไมโครอะเรย์เข้ามาช่วยตลอดทางของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

อาหารและเกษตร เช่นการนำาไมโครอะเรย์มาพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำา หรือ

การสร้างชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร หลังจากตรงนั้นก็ต่อยอดไปเรื่อยๆ 

ผลงานทั้งหมดนี้ไม่ได้คิดออกในหนึ่งวัน งานวิจัยมันเริ่มจากจุดเล็กๆ และ

ต่อยอดไปเรื่อยๆ สิ่งสำาคัญที่สุดในการทำางานวิจัยคือทีมงาน มีน้องๆ ในทีม 

ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน พอมารวมๆ กัน สามารถบูรณาการ และ

ดึงศักยภาพของบุคลากรในทีมออกมาใช้ได้ ผลงานวิจัยก็มีคุณค่ามากขึ้น 

งานที่ภูมิใจอีกงานหนึ่งแม้ไม่ใช่งานในหน้าที่ แต่คิดว่าจำาเป็นต้องทำา และภูมิใจ

ที่ได้ไปทำา ก็คือการได้ร่วมส่งเสริมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ในประเทศไทย กับ 

Thai Young Scientists Academy (TYSA) ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมนักวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์ดีเด่นที่ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง และมีจิตใจที่จะทำางานเพื่อ

สังคมร่วมกัน เช่นการส่งต่อประสบการณ์และเคล็ดลับในการตั้งตัวเมื่อเข้ามา

ทำางานด้านวิทยาศาสตร์และวิจัย เราไปร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุก 6 

เดือนให้นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ให้ได้ตระหนักว่าอุปสรรคนั้นมีแน่

แต่จะก้าวข้ามได้อย่างไรโดยเอาเคล็ดลับและประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเรา

มาบอกเล่าให้กำาลังใจน้องๆ เราหวังว่ากิจกรรมพวกนี้จะทำาให้นักวิจัยรุ่นใหม่ 

สามารถผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้โดยอาศัยบทเรียนและประสบการณ์จากเรา

และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ เป็นทางลัดให้เจริญในหน้าที่การงาน เห็นได้ชัดว่า

เขามีกำาลังใจในการเริ่มต้นอาชีพและมีแรงบันดาลใจที่จะทำาผลงานให้ประเทศ

ชาติ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำางาน คนไทยเก่งมากแต่ขาดการ

สนับสนุน เราแค่ช่วยให้เขาเดินได้ อีกหน่อยเขาจะวิ่งได้เอง 

Q : มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองอย่างไรให้ดูดี พร้อมกับการทำางานให้

ประสบความสำาเร็จ

A : ต่ายเป็นคนทานเก่ง ทานเยอะและทานให้ครบหมู่ ไม่ค่อยห่วงสวยหรือ

กังวลเรื่องความอ้วน เวลาทานมีความสุขเราก็จะมีความสุข ถ้าดู Facebook 

ต่ายก็จะโพสต์แต่รูปอาหารที่สามีทำา เคล็ดลับคือการหาสามีที่ทำากับข้าวเก่ง 

(หัวเราะ) กินพอให้เรามีความสุข ออกกำาลังกายช่วยได้ ช่วยในเรื่องทางจิตด้วย 

เวลาอยากหนีปัญหาก็ออกกำาลังกาย ที่บ้านต่ายจะมีลู่วิ่ง เราก็วิ่งให้เหมือนหนี

ปัญหาจริงๆ ณ ตอนนั้น จะช่วยคลายเครียด แล้วก็จะมาสู้กับปัญหาได้เอง 

และมีสุขภาพดีด้วย การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ จริงๆ เลยค่ะ 

     แต่การคลายเครียดแบบถาวรก็คือการมีคนรอบข้างที่คอยให้การสนับสนุน

เรา บางคนมีข้ออ้างว่าโสด ไม่ได้แต่งงาน ไม่มีใครคอยสนับสนุน มันไม่จริง 

เพราะเราสามารถสร้างครอบครัวของเราได้ ต่ายมีน้องๆ ที่ BIOTEC เป็น

ครอบครัวของต่าย พวกเขาคอยสนับสนุนและดูแลเรา พยายามรู้คุณค่าของสิ่ง

ที่เรามีอยู่ว่ามันดีที่สุด พยายามมองหาสิ่งที่ดีในสิ่งที่วิกฤต พอจิตใจดี จัดการ

ความเครียดได้ อย่าคิดว่าเป็นแค่ Expectation แต่ควรทำาให้ติดเป็นนิสัย แล้วก็

อย่าลืมครอบครัวของพวกเขาด้วย เวลามีคนโทรมาหาเราตอนดึกให้คิดว่าโชคดี

ที่เขาคิดถึงเรา ดูแลตัวเองและดูแลคนอื่นด้วยก็ทำาให้เรามีความสุขได้ค่ะ


