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สวทช. ร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน แสดงศักยภาพเทคโนโลยี
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในงาน “Auto Parts Tech Day 2015

มทส. – นาโนเทค – ซินโครตรอน 
ผนึกกำาลัง!

เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ
“โครงงานวิทย์ฯ” ระดับโลก

ได้แล้ว! ตัวแทนนักศึกษาภาคใต้ เข้าแข่งขัน RDC2015 บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุ่นจัดตั้งในไทย

นักวิจัยเอ็มเทคคว้าทุนวิจัยยูเนสโก ผู้เชี่ยวชาญไบโอเทครับโล่ จากสำานักงานพระพุทธศาสนาฯ
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เมิร์ส (MERS)
       โรคใหมจ่ากอูฐ

บทสัมภาษณ์ Star
งานวิจัยยางธรรมชาติของไทย เพิ่มมูลค่าให้เป็นผู้นำาในระดับโลก

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม Insight

ข่าว News

บทความ Article

ผลักดันผลงานวิจัย
ด้านอุปกรณ์การแพทย์สู่พาณิชย ์  

15 บริษัทชั้นนำาของไทย ร่วมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมไอซีที ในงาน CommunicAsia 2015
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พบกับสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงาน/ผู้ประกอบการไทย ทดลองขับรถยนต์

ไฟฟ้าดัดแปลงจาก สวทช. สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้าจาก Loxley ยลโฉม 

BMW i3 และ Formula 1 Student ผลงานนักศึกษาส่งประกวดระดับโลก

27 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย รงัสติ 

ปทุมธานี : ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำาปี 2558 

หรือ Auto Parts Tech Day 2015 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 

2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยงานดังกล่าวเกิดจาก

การทำางานกว่า 1 ปีที่ผ่านมาในรูปแบบคลัสเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ของอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย/สวทช. ซึ่งพยายามให้การสนับสนุนผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงให้ผู้

ประกอบการสามารถเขา้ถงึบรกิารตา่งๆ ไดส้ะดวก และสามารถบง่ชีจ้ดุทีย่งัตอ้ง

มีการดำาเนินการเพิ่มเติม ทั้งโดยการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร หรือโดยการ

พัฒนาขึ้นใหม่ได้อีกด้วย 
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แสดงศักยภาพเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ในงาน 

“Auto Parts Tech Day 2015”

สวทช. ร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน 

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วน ถือเป็นอุตสาหกรรมสำาคัญหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ โดยในภาพใหญ่

นอกจากการขับเคลื่อนการเติบโตผ่านโครงการ Eco Car Phase II แล้ว ในระยะ

ถัดไปรัฐบาลมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ขึ้นในประเทศโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี สวทช. เป็นผู้แทน ทำางานร่วมกับกระทรวง

อตุสาหกรรม และสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ตลอดจนกระทรวง 

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันายานยนต ์สนบัสนนุใหป้ระเทศไทยเปน็

ศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต 
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 การจดังาน Auto Parts Tech Day 2015 ไดร้ว่มกบัหนว่ยงานสนบัสนนุ

ทั้ง 10 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน คือ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน, สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สถาบันยานยนต์, สำานักพัฒนา

อุตสาหกรรมสนบัสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย, สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย, สมาคมสง่เสรมิการรบัชว่งการผลติไทย, 

สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย, สมาคมพัฒนาผู้

ผลติชิน้สว่นอตุสาหกรรม และธนาคารกรงุเทพ จำากดั (มหาชน) ถอืวา่เปน็จดุเริม่

ตน้ทีด่ใีนการทำางานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานและกระทรวงฯ รวมถงึระหวา่งหนว่ย

งานรฐักบัภาคเอกชน เพือ่รว่มกนัสง่เสรมิสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ไปพฒันาขดีความสามารถของอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นไทยใหส้ามารถ

ยืนหยัดแข่งขันและเห็นโอกาสในการนำาความรู้ความชำานาญในอุตสาหกรรมชิ้น

สว่นยานยนตไ์ปชว่ยสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมใกลเ้คยีง เชน่ อตุสาหกรรม

เครือ่งจกัรกลการเกษตร อตุสาหกรรมระบบรางและอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 

เป็นต้น

เครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่

ทัง้นีก้ารทีจ่ะรกัษาสถานภาพดงักลา่ว รวมถงึสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืตอ่ไปใน

อนาคตได้นั้น จำาเป็นต้องมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้

ผลติชิน้สว่นไทยใหม้คีวามเขม้แขง็ มขีดีความสามารถในดา้นเทคโนโลยกีารผลติ

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหม้คีวามพรอ้มในการแขง่ขนั ทัง้ในเรือ่งราคา คณุภาพ 

และระยะเวลาส่งมอบ มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วน เพื่อ

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัในเวทโีลกตอ่ไป นอกจากนี ้การทีผู่ผ้ลติชิน้สว่น

ยานยนต์ไทยมีความเข้มแข็ง ก็ยังสามารถขยายโอกาสทางการตลาดด้วย 

ทัง้นีภ้ายในงานประกอบไปดว้ยการสมัมนา  การนำาเสนอบรกิารสนบัสนนุ 

อตุสาหกรรม การแสดงผลงานนวตักรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นของหนว่ยงานตา่งๆ 

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องใน สวทช. และ

บริษัทเอกชนที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยในส่วนของการบรรยายพิเศษ

และสัมมนานั้น มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในเรื่องแนวโน้มความต้องการชิ้นส่วนใน

อนาคต มาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ วัสดุใหม่และการขึ้นรูป การออกแบบ

และระบบอัตโนมัติ การส่งเสริมและบริการจากภาครัฐ ประสบการณ์จริงในการ

สร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทย รวมไปถึงโอกาสในการนำาความ

สามารถในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมข้างเคียง และใน

สว่นของบรกิารสนบัสนนุอตุสาหกรรมนัน้ นอกจากการนำาเสนอบรกิารจากหนว่ย

งานตา่งๆแลว้ ในบางบรกิารกไ็ดน้ำาโครงการใหมม่าเปดิตวัในงาน หรอืใหข้อ้เสนอ

พิเศษแก่ภาคอุตสาหกรรมที่แจ้งความสนใจใช้บริการในงานด้วย

  สำาหรับการแสดงผลงานเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

มีการจัดแสดงผลงานจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในงานนี้ได้รับความ

ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำารถ Student F1 หรือ Student         

Formula คันล่าสุดที่นำาไปแข่งในต่างประเทศ ผลงานวิจัยที่สามารถนำาไปพัฒนา

ต่อยอด พัฒนาโดยนักวิจัยจาก สวทช. เช่น รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง, ระบบขนส่ง

และจราจรอัจฉริยะ, การพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสุดท้ายผล

งานที่สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ เช่น รถลากจูงไฟฟ้าพลังงานสะอาด, รถยนต์

และรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท BYD ผู้นำาในด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ของโลก

จากประเทศจีน  ซึ่งบริษัท Loxley ได้นำาเข้ามาทดลองวิ่งและทดสอบตลาดอยู่                      

ในขณะนี้ รศ.ดร.วีระศักดิ์ฯ กล่าว

 รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น

ส่วน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นแสนล้าน

บาทตอ่ป ี โดยมสีดัสว่นในมลูคา่ผลติภณัฑใ์นประเทศดา้นอตุสาหกรรมการผลติ

ประมาณร้อยละ 10  มีการจ้างงานจำานวนกว่า 100,000 คน มีผู้ประกอบการและ

โรงงานรวมกว่า 3,000 ราย โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ไทยเป็นผู้ผลิต/ประกอบ

รถยนตใ์หญเ่ปน็อนัดบัที ่12 ของโลกและใหญท่ีส่ดุในอาเซยีน มฐีานการผลติและ
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เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ
“โครงงานวิทย์ฯ” ระดับโลก

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์

และคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวแสดง

ความยินดีกับนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

และ วิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก 

มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 เวที ได้แก่ อินเทล ไอเซฟ 2015 

(Intel International Science and Engineering Fair 2015) (Intel ISEP) ครั้งที่ 

66 และ ไอสวีป (I-SWEEEP 2015) ครั้งที่ 8 สามารถคว้ารางวัลได้หลายรางวัล

เวที Intel ISEP 2015 ประเทศไทยส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 11 โครงงาน มี

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1,700 คน จาก 75 ประเทศ นักเรียนไทยสร้าง

ชื่อด้วยการคว้ารางวัลดังนี้

• ผลงานเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการพ่น

ใยผลิตแผ่นใยไหม” โดย น.ส.สุทธิลักษณ์ รักดี นายนัทธพงศ์       

เชื้อศิริถาวร และนายธนานนท์ หิรัณย์วาณิชชากร จากโรงเรียน

ดำารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ชนะเลิศอันดับ 1 Grand 

Award ประเภทสัตวศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1 จากรางวัล First Physical Science Award โดยทั้งสอง

รางวัล ได้รับทุนการศึกษารวม 5,000 เหรียญสหรัฐฯ และยังได้รับ

เงนิรางวลัชนะเลศิประจำาสาขาการแขง่ขนัอกี 3,000 เหรยีญสหรฐัฯ 

พร้อมทั้งได้รับโอกาสเดินทางไปประเทศอิตาลีเพื่อร่วมการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์เยาวชนอีกด้วย 
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ส่วน เวที I-SWEEEP 2015 ประเทศไทยส่งโครงงานจำานวนสี่โครงงาน 

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทองแดง 

และ 1 รางวัลชมเชย 

รางวัลเหรียญทองแดง 3 โครงงาน ได้แก่

• โครงงาน “การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของลักษณะการ

เคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรฟองอากาศเพื่อการพัฒนา         

แอพพลิเคชั่นตรวจคุณภาพน้ำา โดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา” 

จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยนายบุณยกร อัศวนิเวศน์ และ

นายกฤต กรวยกิตานนท์ 

• โครงงาน “หมวกกันน็อคสำาหรับจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อม” จาก

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยนายจักรพันธ์ กางกรณ์ นายพชรพล 

อภินันทชาติ และน.ส.ณัฐชยา แบนเพชร

• โครงงาน “โปรแกรม WAM สำาหรับวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำา

ทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่งอย่าง

ยั่งยืน” จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยนายปริตต์ วงศ์ตระกูล 

และนายภิวัต จงเจริญ 

รางวัลชมเชย 1 โครงงาน ได้แก่ 

• โครงงาน “กระดาษซับน้ำามันทนไฟจากเส้นใยดอกธูปฤาษี” จาก

โรงเรียนพระบางวิทยา โดยนางสาวสุวิมล ส่งศรีจันทร์ นางสาว

เจนจิรา โตม่วง และนางสาวสุวนันท์ มานิ่ม

• ผลงานเรื่อง “ผลของสารสกัดหยาบจากหญ้าคาที่มีต่ออัตราการ

รอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาลและ   

ผลกระทบต่อแมลงตัวห้ำาไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล” โดยนายวสุ 

ชวนะสุพิชญ์ นางสาววณิชา โคตรวงศ์ษา และนางสาวณัชมุกดา 

ไพบูลย์ จากโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) ได้รางวัล

อนัดบั 3 สาขาพฤกษศาสตร ์รบัทนุการศกึษา 1,000 เหรยีญสหรฐัฯ 

และได้รับรางวัลพิเศษซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทมอนซานโต 

• ผลงานเรื่อง “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากเซลลูโลสในดอกบัว” โดย

นายธีรพัฒน์ มาน้อย นายยุทธศาสตร์ สอนประสม และ               

นายฤทธิกุล ธรฤทธิ์ และ ผลงานเรื่อง “การดัดแปลงโครงสร้าง 

NANO MEMBRANE COMPACT จากคาร์บอนโพรงเซลลูโลสที่

ติดด้วยเม็ดสีคอมโพสิตกับ TiO2” ของนายปัณณวัฒน์ เพียรจัด 

และนางสาวอรวรรณ ทัศนเบญจกุล ทั้งสองทีมนี้มาจากโรงเรียน        

สรุาษฎรพ์ทิยา จ.สรุาษฎรธ์าน ีควา้รางวลัอนัดบั 3 สาขาวศิวกรรม

สิ่งแวดล้อม พร้อมทุนการศึกษาทีมละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ 

• ผลงานเรื่อง “การพัฒนาสารยึดติดกล้ากล้วยไม้จากยางผล

กาฝาก” ของนายวัฒนะ ทำาของดี โรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์ 

จ.เชียงราย ได้รางวัลอันดับ 4 รับทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ 

ในสาขาพฤกษศาสตร์ 
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มทส. - นาโนเทค - ซินโครตรอน ผนึกกำาลัง
ดำาเนินการสถานร่วมวิจัยเพื่อการใช้แสงซินโครตรอน ระยะที่สอง 

ขยายบริการนักวิจัยอาเซียน เน้นงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(ศน.) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ลงนามขยาย

เวลาการดำาเนินการสถานร่วมวิจัยเพื่อการใช้แสงซินโครตรอนต่ออีก 5 ปี หลัง

ประสบความสำาเร็จในสร้างระบบลำาเลียงแสง เพื่อการใช้แสงซินโครตรอนใน

เทคนคิการดดูกลนืรงัสเีอกซ ์ซึง่เปน็เทคนคิวเิคราะหว์สัดขุัน้สงู สามารถวเิคราะห์

สถานะทางเคมแีละโครงสรา้งอะตอมโดยรอบของธาตทุีส่นใจไดห้ลากหลายชนดิ 

มุง่หวงัพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัในการสรา้งสรรคผ์ลงานใหม้คีณุภาพในระดบั

สากล และมุ่งเน้นงานวิจัยที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า “ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม

การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

นัน้ สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) ซึง่มหีอ้งปฏบิตักิารกลางทาง

วิทยาศาสตร์ให้บริการแสงซินโครตรอนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นหนึ่ง

ในสถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานและบริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ใน

โอกาสนี้ที่มีความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐทั้งสามฝ่าย มทส.-นาโนเทค-               

ซนิโครตรอน นบัเปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการรว่มสรา้งเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์เพือ่

นำาไปสูก่ารบรกิารดา้น วทน. หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะเปน็การกระตุน้ใหภ้าคเอกชน
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เห็นความสำาคัญของแสงซินโครตรอน และเข้ามาร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จาก          

แสงซินโครตรอน ซึ่งจะเป็นจุดหนึ่งในการเชื่อมต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานทาง 

วทน. ให้เกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานคณะกรรมบริหารสถานร่วมวิจัย มทส.-             

นาโนเทค-สซ. เปิดเผยว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ

มหาชน) (สซ.) ได้ร่วมทุนจัดตั้งสถานร่วมวิจัยแบบไตรภาคี เพื่อการใช้แสง        

ซินโครตรอน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยเป็นการร่วมลงทุนฝ่ายละ 15 

ล้านบาท รวมเป็นเงิน 45 ล้านบาท โดยระยะที่ 1 ใช้เวลา 3 ปี โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ 

ลิมปิจำานงค์ เป็นหัวหน้าสถานร่วมวิจัย ได้ดำาเนินการสร้างระบบลำาเลียงแสงและ

สถานีทดลองเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-ray Absorption Spectroscopy) 

กระทัง่แลว้เสรจ็พรอ้มเปดิใหบ้รกิาร โดยไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระ

เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเปดิใชอ้ยา่งเปน็

ทางการ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบันสถานีทดลองแห่งนี้ สามารถให้

บริการแสงได้ถึง 8,206 ชั่วโมง แบ่งให้กับผู้ใช้ 218 คน จาก 144 โครงการวิจัย 

ทำาใหเ้กดิผลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตแิลว้กวา่ 20 เรือ่ง และมกีาร

ยืน่ขอจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 1 เรือ่ง แสดงใหเ้หน็ถงึคณุภาพของผลงาน

วจิยัทีก่า้วขึน้สูร่ะดบัสากลเปน็ทีย่อมรบัของนานาชาต ินอกจากนี ้การดำาเนนิการ

สถานรว่มวจิยัฯ ยงัสามารถพฒันานกัวจิยัรุน่ใหมใ่หม้ศีกัยภาพในการทำาวจิยัโดย

ใช้เทคนิคด้านแสงซินโครตรอนในการวิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทาง

ดา้นนาโนเทคโนโลย ีซึง่เปน็เทคโนโลยทีีม่คีวามสำาคญัและไดร้บัความสนใจอยา่ง

มากในปัจจุบัน จากผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินงานข้างต้น ทั้งสามหน่วยงานจึงมี

ความเหน็พอ้งกนัทีจ่ะขยายระยะเวลาการดำาเนนิงานไปสูร่ะยะทีส่อง เพือ่ตอ่ยอด

และขยายผลความรว่มมอืระหวา่งไตรภาคใีนการใชง้านโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่รา้ง

ขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะระดมเงินทุนเพิ่มฝ่ายละ 1 ล้านบาทต่อปี เป็น

ระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำาเนินการ

ของสถานร่วมวิจัยในระยะที่สอง” 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำานวยการศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ  (ศน.) กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบัน ศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี

กำาลังเป็นที่สนใจอย่างมากในทุกวงการ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนาโนได้เข้ามา

มีบทบาทสำาคัญต่อการวิจัยในระดับสากลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแทบ    

ทุกด้าน การที่นกัวิจัยไทยได้เข้าถึงห้องปฏิบัติการวิจยัวัสดุขั้นสงู เช่นการมีสถานี

ทดลองเทคนคิการดดูกลนืรงัสเีอกซ ์ซึง่เปน็เทคนคิทีส่ามารถวเิคราะหส์ถานะทาง

เคมีและโครงสร้างอะตอมโดยรอบของธาตุที่สนใจได้หลายชนิด ทั้งยังสามารถ

วิเคราะห์สารตัวอย่างได้ทั้งในสภาวะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยไม่ทำาลาย

สารตัวอย่าง ซึ่งได้มีการนำาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหลากหลายด้าน อาทิ วัสดุ

ศาสตร์ วัสดุนาโน ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม พลังงาน และโบราณคดี เป็นต้น การ

มีเครื่องมือชั้นแนวหน้านี้จึงเป็นเสมือนตัวขับเร่งให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยออกสู่สังคมมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมานักวิจัยไทยมี

ความสามารถเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนาชาติ  การผลิตผลงาน

วิจัยต่อจากนี้จะให้ความสำาคัญมุ่งไปที่การวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมให้

มากยิ่งขึ้น”

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) กล่าวทิ้งท้ายว่า “จากผลสำาเร็จในการสร้าง

ระบบลำาเลียงแสงและสถานีทดลอง มทส.-นาโนเทค-สซ. ภายในห้องปฏิบัติการ

แสงสยามนั้น สิ่งที่น่าภาคภูมิใจร่วมกันก็คือ ระบบลำาเสียงแสงนี้ได้ถูกออกแบบ

และจัดสร้างโดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยทั้งสิ้น ซึ่งในตลอดระยะเวลา 

3 ปีของการดำาเนินการจัดสร้างได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของ

ทีมงานบุคลากรได้เป็นอย่างมาก อีกทั้ง สถาบันฯ ยังได้จัดทีมนักวิทยาศาสตร์ 

วิศวกร ในการให้คำาปรึกษาแก่ผู้เข้าใช้บริการแสง การบำารุงรักษาอุปกรณ์เครื่อง

มือเพื่อรองรับการใช้งานอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สถาบันอุดมศึกษา และ 

องค์กรวิจัยชั้นนำาของประเทศได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ด้วยแสงซินโครตรอนผ่านการพัฒนาสถานร่วมวิจัยนี้ ก่อให้เกิด

มิติใหม่ในด้านการร่วมใช้งบประมาณ การร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  และใน

ระยะที่สอง จะมีการพัฒนาระบบ X-ray Photoemission Spectroscopy เพิ่ม

ขึ้นอีกหนึ่งระบบสำาหรับการวิเคราะห์พื้นผิวของวัสดุ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทาง

ด้านนาโนเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มจำานวนนักวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก

ในกลุม่ประเทศอาเซยีน และเพิม่จำานวนโครงการวจิยัจากภาคอตุสาหกรรมทีเ่ปน็

พนัธมติรรว่มของหนว่ยงานไตรภาค ีเพือ่เปน็สว่นหนึง่ในการขบัเคลือ่นงานวจิยัที่

นำาไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ เพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ และสามารถขยายขดีความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ”
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เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สวทช. โดย โปรแกรมเซนเซอร์ และระบบสมองกลอัจฉริยะฯ ร่วมกับโปรแกรมวิจัยฯ ต่างๆ ของ

คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการจากสภาหอการค้า นำาโดยคุณศรัณยู ชเนศร์ ถึงแนวทางความร่วมมือในการ  

ผลักดันผลงานวิจัยด้านอุปกรณ์การแพทย์ (Medical devices) ไปสู่เชิงพาณิชย์ผ่านเครือข่ายผู้ลงทุน (Investors) ของสภาหอการค้า ณ ห้อง

ประชุม 104 ชั้น 1 สวทช. โยธี ภายหลังการประชุมทางสภาหอการค้าให้ความสนใจผลงานวิจัยที่มีศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ เช่น ระบบตรวจ

วัดคนไข้เบื้องต้นอัตโนมัติ (Patient Self Service Check-in Kiosk) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านทันตกรรม (Cephsmile) เป็นต้น ซึ่งจะมีการ

นัดหารือรายละเอียดรายผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่อไป

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

ผลักดันผลงานวิจัย
ด้านอุปกรณ์การแพทย์สู่พาณิชย์
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“การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 

(RDC2015) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. - 1 มี.ค. 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ได้

เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้นักศึกษาเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ จำานวน 12 คน

ในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและแข่งขันทั้งสิ้น 28 คน จาก 3 

มหาวิทยาลัยชั้นนำา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย

จากการแข่งขันมีโจทย์ คือ ผู้แข่งขันต้องร่วมสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเก็บผลไม้ได้ 

และส่งผลไม้ไปยังพื้นที่เก็บได้ หุ่นยนต์จะต้องเดินทางเข้าไปยังพื้นที่การเกษตรที่

มทีางวบิากเพือ่เกบ็ผลไม ้จากตน้มาไวบ้นรถ แลว้นำารถขนผลไมไ้ปสง่ตอ่ยงัพืน้ที่

เก็บที่จัดเตรียมไว้ ผลการแข่งขันผู้ชนะ 3 อันดับแรก จะได้เป็นตัวแทนระดับ  

ภาคใต้ไปไปแข่งขัน RDC2015 เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนในระดับประเทศต่อไป มี

ผลการแข่งขัน ดังนี้ 

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

ได้แล้ว! ตัวแทนนักศึกษาระดับภูมิภาคภาคใต้

เข้าแข่งขัน RDC2015 ระดับประเทศ

อันดับที่ 1 ได้แก่ นายสิริโรจน์ สงวนกิตติพันธ์ มหาวิทยาลัย                

สงขลานครินทร์ นายยุทธนา อภิชาติฐิติวรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

นางสาว สุภินันท์ เส็นยีหีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        

วิทยาลัยรัตภูมิ และนายซูไวดา ยูมะโซ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวมุกรินทร์ นาขวัญ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ นายกรวิทย์ ปานเพชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธีรยุทธ       

โทยาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 

อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวอรอนงค์ เกตุแจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

นายอัศม์เดช มะสัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอัทราทร อักษรภักดิ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวีรพล บุญธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
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มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ผอ.สวทช.) รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา    

(ผอ.เอ็มเทค) ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ (รอง ผอ.เอ็มเทค) พร้อมด้วยทีมนักวิจัย 

รว่มแสดงความยนิดใีนงาน Nakashima Medical Technical Center (Thailand) 

Opening Ceremony ซึง่เปน็งานเปดิตวัศนูยอ์อกแบบและวจิยั  ขอ้เทยีม อปุกรณ์

ช่วยตัดกระดูก รวมถึงเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ในประเทศไทย

Teijin Nakashima Medical Co., Ltd. เป็นบริษัทผู้ผลิตข้อเทียม        

ฝังใน รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ที่แยกธุรกิจออกมา

จาก Nakashima Group ได้ตกลงทำาสัญญาเช่าพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์       

ประเทศไทย ในอาคารกลุม่นวตักรรม 2 ทาวเวอร ์ด ีชัน้ 7 จดัตัง้เปน็  Nakashima 

Medical Technical Center (Thailand) เพื่อใช้เป็นศูนย์วิจัยของบริษัท และ   

จัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับการออกแบบและพัฒนาข้อเทียม รวม

ถึง การฝึกอบรมการออกแบบและผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ช่วยตัดกระดูก โดยต้องการ

ให้เป็นศูนย์วิจัยในประเทศไทยสำาหรับเรียนรู้วิจัยงานเกี่ยวกับ อุปกรณ์การแพทย์

บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุ่นจัดตั้งในไทย

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ข้อเทียมฝังใน และต้องการเป็นศูนย์วิจัยที่มีความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อ

ช่วยพัฒนาและรองรับการให้บริการกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมในภูมิภาค

เอเชียทั้งหมดด้วย

บริษัท Teijin Nakashima Medical มีความร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) มาตั้งแต่ปี 2556 ในการศึกษาตลาดข้อเทียม

ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบ

และผลติขอ้เทยีมและเครือ่งมอืผา่ตดัทีเ่หมาะสมกบัคนในภมูภิาคนี ้โดยลา่สดุใน

ปี 2558 นี้ บริษัทได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (NEDO) สำาหรับ

ดำาเนินโครงการวิจัยพัฒนาร่วมกับเอ็มเทค ในการศึกษากายวิภาคกระดูกข้อ

เข่าคนไทยและคนญี่ปุ่น นำามาใช้ออกแบบและผลิตต้นแบบข้อเข่าเทียมสำาหรับ             

คนไทย ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี การจัดตั้ง Nakashima Medical     

Technical Center (Thailand) ขึ้นนี้ จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการร่วมดำาเนินงาน

วิจัยกับเอ็มเทคได้อย่างใกล้ชิดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล นักวิจัย หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowship 

Programme (UNESCO/Japan Young Researcher’s Fellowship Programme) ประจำาปี 2558

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

นักวิจัยเอ็มเทคคว้าทุนวิจัยยูเนสโก
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มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท         

ไบโอเทค ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำานักงานพระพุทธศาสนา          

แห่งชาติ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณูปการ สร้างคุณประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

อาจารย์ผ่องพรรณ และทีมงานไบโอเทคได้ดำาเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาในโรงเรียนกลุ่ม            

พระปริยัติธรรมฯ เช่น โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาศักยภาพครูและชมรมครูวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพ

สามเณรนักเรียน โครงการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสำาหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในโครงการตามพระราชดำาริฯ ร่วมกับสำานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 

กลุ่มที่ ๖ โครงการ (นำาร่อง) สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำาหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตาม                   

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ “พัฒนาสุขอนามัยของสามเณรนักเรียน” ในโรงเรียน

พระปริยัติธรรมฯ จังหวัดน่าน เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญไบโอเทครับโล่ประกาศเกียรติคุณ

จากสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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15 บริษัทชั้นนำาของไทย ร่วมโชว์ศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมไอซีที ในงาน

CommunicAsia 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์
CommunicAsia2015, EnterpriseIT2015 และ 

BroadcastAsia2015 เป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอซีทีและแพร่ภาพ-กระจายเสียงชั้นนำา

ของเอเชีย เปิดฉากความยิ่งใหญ่  อีกครั้ง ณ มารีน่า เบย์ 

แซนด์ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2015 ในฐานะ

จุดนัดพบที่ใหญ่และสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุดใน

เอเชีย งานครั้งนี้จะเป็นการผนึกกำาลังกันของผู้นำาทางธุรกิจ

และเทคโนโลยีจากประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อเริ่มการเดิน

ทางสูป่ระสบการณก์ารเรยีนรูว้า่เมกะเทรนดอ์ยา่งเชน่ Internet 

of Things (IoT) ), mobility, cloud, over the top (OTT) และ 

big data จะเข้ามามีบทบาทสำาคัญอย่างไร 

การใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่มากขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากในการบริโภคเทคโนโลยี ข้อมูล และแอปพลิเคชั่น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้

บริโภคและพนักงานขององค์กรต่างๆ ในยุคที่เรียกว่า Hyperconnected World 

บวกกบัความสะดวกในการเชือ่มตอ่ดา้นการสือ่สารทำาใหเ้กดิความเปน็ไปไดแ้ละ

ความเป็นจริงมากขึ้นในแวดวงของ IoT ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศไทย 

สำานักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศราว 26 ล้านคน 

โดยมีอัตราการเข้าถึงการเชื่อมต่อของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.7 จากเดิม

ร้อยละ 11.4 ในปี 2014 

ขณะเดียวกันศูนย์เครือข่ายกลางให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร 

หรือไอดีซี (IDC) คาดการณ์ว่า การใช้จ่ายด้านไอทีในประเทศไทยในปี 2015 จะ

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.6 ด้วยมูลค่า 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (441,000 ล้าน

บาท) และภายในปี 2016 คาดว่าอัตราการเข้าถึงสมาร์ตโฟนจะอยู่ที่ร้อยละ 50 

จากร้อยละ 37.7 ในปีนี้ ด้วยเหตุนี้ ความต้องการใช้งานระบบการเชื่อมต่อแบบ 

hyper-connectivity ทั้งในส่วนของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจจะทำาหน้าที่เป็นกลไก 

ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตที่สำาคัญสำาหรับตลาดไอซีทีในประเทศไทย

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

“แนวโน้มของ IoT ยังคงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ทั้งในส่วนของผู้บริโภค

และภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดโอกาสและความท้าทายสำาหรับธุรกิจ โดยเฉพาะใน

ด้าน Mobility Management, Big Data Analytics, การบริโภคสื่อ (Media 

Consumption) และอื่นๆ และเพื่อให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

ในปีนี้งาน CommunicAsia, EnterpriseIT และ BroadcastAsia ได้เปิดโอกาสให้

ผู้เข้าชมงานที่มาจากทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งสัมผัสกับเทคโนโลยีและ

โซลูชั่นล่าสุด ตั้งแต่อุปกรณ์สำาหรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์เพื่อการใช้ชีวิตทันสมัย 

(smart living) ระบบการแพร่ภาพและรับชมโทรทัศน์อัจฉริยะ (TV-everywhere 

realities) แอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารผ่านดาวเทียม (satellite applications) 

ระบบสื่อสารสำาหรับองค์กร (enterprise mobility) และอื่นๆ อีกมากมาย”                  

วิคเตอร์ หว่อง ผู้อำานวยการโครงการจาก Singapore Exhibition Services          

ซึ่งเป็นผู้จัดงานครั้งนี้ กล่าว 
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CommunicAsia 2015 และ 

EnterpriseIT 2015:

ซอฟต์แวร์พาร์ค นำา 15 บริษัทชั้นนำา

ด้านไอซีทีของไทยร่วมงาน

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์         

แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเข้าร่วมงานครั้ งนี้ ของประเทศไทยว่า               

“ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)                            

ไดเ้ขา้รว่มงาน  ComunicAsia เปน็ปทีี ่4 ตดิตอ่กนั ดว้ยความแนว่แนใ่นวสิยัทศัน์

ของเราทีจ่ะเปน็ “ประตสููต่ลาดโลก” เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ประเทศไทย

เชื่อว่า CommunicAsia 2015 จะเป็นตัวช่วยอันทรงประสิทธิภาพสำาหรับบริษัท

ของไทยในการสร้างสรรค์และเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในภูมิภาคและ  

ทั่วโลก บริษัทด้านโทรคมนาคม และโซลูชั่นสำารับมือถือของไทย 15 บริษัท     

ได้ร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรมภายในศาลาไทย โดยทั้งหมดรวมกันคาดว่าจะ

มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19.1 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา”

สำาหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรม 15 รายดังกล่าว ได้แก่ 

Aisoft Online Travel Solutions, Appman, Apptividia, Dataroot Asia, Digio  

(Thailand), Innova Telecommunication, Instant 9, Pi R Square, Promptnow, 

Rangypos, Softnix Technology, Sun Systems Corporation, Universal Matrix 

Technology, Yggdrazil Group และ YMMY

ด้วยการที่โทรศัพท์มือถือและการเชื่อมต่อได้ผสานเป็นส่วนหนึ่งของการ

ทำางานและชีวิตประจำาวันของเรา งาน CommunicAsia และ EnterpriseIT 2015 

จะให้มุมมองเชิงลึกลงไปในแวดวงการสื่อสารข้อมูลทั้งระบบ พร้อมการจัดแสดง

เทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยเสริมพลัง “การเชื่อมต่อ” ของเมือง 

ภาครัฐ องค์กรขนาดใหญ่ และผู้บริโภค

ไฮไลท์ภายในงาน :

• IZE ของ Technicolor (ครั้งแรกในเอเชีย) เป็นเวทีแสดงสินค้า

และนวัตกรรมเพื่อนบ้านทันสมัย (Smart Home) ครั้งแรกที่รวม

เอาเทคโนโลยีดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (โทรทัศน์และจอแสดงผล) มาไว้

ในที่เดียว

• PCCW Global เครือข่ายไฟเบอร์และการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่

ครบวงจรระดับโลกที่นำาเสนอโซลูชั่นหลากหลาย เช่น เครือข่าย  

โทรทัศน์ระดับโลกที่นำาเสนอรายการคุณภาพสูง พร้อมระบบ 

cloud-based transcoding สำาหรับเนื้อหาแบบ multiscreen ที่

เหนือกว่า

• Temasek Polytechnic Singapore ร่วมกับ Toyota Tsusho       

จัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car) ที่มาพร้อมอุปกรณ์ที่รองรับ 

Smart Telemetry Solutions GPS และ อุปกรณ์ที่ใช้งาน GPS   

ตลอดจน Smart Battery Management System รวมถึง Fuel 

Cell Bike ขนาดกะทดัรดัและน้ำาหนกัเบาทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฮโดรเจน 
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ไฮไลท์ในงาน : 

• TV Everywhere! Zone (โซนใหม่) : จากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต 

หรือสมาร์ตทีวี การบริโภคสื่อและรายการทีวีในปัจจุบันเกิดขึ้นได้

ทุกที่ สำาหรับ TV Everywhere! Zone ในปีนี้ ได้จัดแสดงโซลูชั่นที่

เกีย่วขอ้งอยา่งหลากหลาย ตัง้แตด่า้น authentication, monetisa-

tion, network & device management, OTT, ความปลอดภัย, 

สตอเรจ และอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรม            

รายใหญ่จากทั่วโลกและภูมิภาค เช่น Accedo, ALi Corp, Arris, 

Aveco, Brightcove, Ericsson, Limelight, Montage Tech, Quick 

Play, Rovi, Seachange และ Vimond เป็นต้น 

• โซน ProfessionalAudioTechnology : จัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุด

และความเชี่ยวชาญด้าน pro audio โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า

และนวัตกรรม ได้แก่ AEQ, Calrec, CDA, Digigram, Lawo, 

Mier, Percon, RCS, Roland, Sonifex, Stagetec, Telos Alliance, 

Winmedia, Wohler, XN3 และ Yamaha เป็นต้น 

• โซน Cinematography/Film/Production : ความตื่นตาตื่นใจ

ของภาพยนตร์มักถูกกำาหนดโดยเทคนิคที่เลือกใช้โดยทีมงานผลิต

และโปรดักชั่นเฮาส์ ดังนั้น เพื่อก้าวล้ำานำาหน้าอยู่เสมอและให้ผู้ชม     

ได้รับความบันเทิงจากภาพและประสบการณ์ที่น่าจดจำา แนวโน้ม

ล่าสุดและการพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ได้ถูก

นำาเสนอในงานครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรม  

ได้แก่ Canon, Cine Equipment, Jebsen, Kino Flo, Matthews, 

Panther, Red Digital Camera, Rosco, The Media Village และ

อื่นๆ อีกมากมาย 
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เมิร์ส (MERS) โรคใหม่จากอูฐ ?

แบบจำาลองคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ ของ MERS-CoV (ภาพจาก Wikipedia) 

ระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา โรคชื่อแปลกๆ ที่ไม่เคยพบเคยเห็นกันมา

ก่อน ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นระลอกๆ ไม่ว่าจะเป็นโรควัวบ้า ไข้หวัดนก โรคซาร์ส 

และไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ 

เปิดเดือนมิถุนายน 2015 มา ก็มีข่าวผู้เสียชีวิตสองรายในประเทศ

เกาหลีใต้ จากโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกันนักในชื่อ เมิร์ส (MERS) โดย

เมื่อสืบสวนโรคกลับไปก็พบว่าต้นตอโรคคราวนี้มาจากชายคนหนึ่งที่เดินทางไป

แถบตะวันออกกลางก่อนหน้านี้  

ที่ต่างจากก่อนหน้านี้คือมีการติดโรคอย่างกว้างขวางในสถานพยาบาล

ที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนพักรักษาตัวก่อนเสียชีวิต ทำาให้รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจ

ปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่ง และกักกันโรคกับคนเกือบ 700 คน ทั้งคนใกล้ชิดและ

บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยสองรายดังกล่าว เพื่อดูอาการและเพื่อลดความเสี่ยงในการ

แพร่เชื้อต่อไป

เมิร์ส (MERS) เป็นชื่อย่อของโรค มาจากชื่อเต็มว่า กลุ่มอาการโรค

ทางเดินหายใจจากตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome) 

เนื่องจากพบครั้งแรกในประเทศ ซาอุดิอาระเบียในปี ค.ศ. 2012 ในเอกสารของ

สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรียกโรคนี้ว่าเป็น “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า              

สายพันธุ์ใหม่ 2012” 

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อนับจากนั้นมาถึงเดือน

พฤษภาคมปีนี้ รวมแล้ว 1,150 คน ในจำานวนนี้เสียชีวิตไป 427 ราย หรือมีอัตรา

การตายราว 1 ใน 3 ของผูต้ดิเชือ้ คา่นีใ้กลเ้คยีงกบัอตัราการเสยีชวีติจากกาฬโรค

ในอดตี และ “คา่เฉลีย่” การเสยีชวีติจากโรคอโีบลา แมว้า่โรคอโีบลาบางสายพนัธุ์

อาจทำาให้เสียชีวิตสูงถึง 90% 

คำาว่า “เมิร์ส” เป็นชื่อโรค ส่วนชื่อไวรัสที่ก่อโรคนี้จะเรียกย่อว่า MERS-

CoV (อ่านว่า เมิร์สโควี หรือบางคนอาจอ่านเป็น เมิร์สคอฟ ก็มี) โดย CoV     

ยอ่มาจาก Coronavirus ซึง่เปน็ชือ่วงศไ์วรสัขนาดใหญท่ีก่อ่โรคหลากหลาย ตัง้แต่

โรคหวัดธรรมดา โรคปอดบวมจากเชื้อไวรัส ไปจนถึงโรคซาร์ส (SARS, Severe 

Acute Respiratory Syndrome) 

ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า โรคอุบัติใหม่จำานวนมากมีสาเหตุมาจากไวรัส   

ซึ่งก็เป็นเพราะไวรัสมีสารพันธุกรรมที่สั้นกว่า (หรือมีรหัสพันธุกรรมน้อยกว่า)  

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และยังมีกลไกการเพิ่มจำานวนที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ 

น้อยๆ จนทำาให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เร็วนั่นเอง
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ไวรัส MERS-CoV ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

(ภาพโดย US CDC)

นอกจากนีย้งัพบภมูติา้นทานเชือ้นีใ้นอฐูแถบตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 

จึงเชื่อกันว่าอูฐน่าจะเป็นสัตว์นำาโรคนี้ แม้ว่าตัวอูฐเองอาจไม่ปรากฏอาการป่วย

ให้เห็น แต่ก็มีโอกาสเช่นกันว่าอาจมีสัตว์นำาโรคชนิดอื่นๆ อีก เพราะพบไวรัสที่

คล้ายกันในค้างคาวด้วย

การตรวจสอบย้อนหลังในห้องปฏิบัติการ จากตัวอย่างเลือดอูฐที่เก็บใน

ช่วงปี 1983-1984 จากอูฐในซูดานและโซมาเลีย และปี 1997 จากอูฐในอียิปต์    

พบว่าอูฐเหล่านี้มีภูมิต้านทาน ต่อไวรัสเมิร์สอยู่  จึงเป็นไปได้ว่าเชื้อ MERS-CoV 

อาจกระจายก่อนหน้านี้มานานนับทศวรรษแล้วในอูฐ เพียงแต่ยังไม่ปรากฏโรค

ให้เห็น  

การตรวจสอบในหอ้งปฏบิตักิารพบวา่ อฐูทีต่ดิเชือ้แมไ้มแ่สดงอาการใดๆ 

แต่น้ำามูก น้ำาตา น้ำานม เนื้อและอวัยวะต่างๆ รวมไปถึงฉี่และอึของมันยังมีเชื้อ

ที่พร้อมจะแพร่กระจายได้  

วิธีการติดเชื้อ MERS-CoV จากคนสู่คนยังไม่ทราบวิธีการแน่ชัด แต่

ลักษณะรูปแบบการติดเชื้อทำาให้เชื่อกันว่าโรคนี้ไม่ติดต่อทางลมหายใจ แต่อาจ

ติดต่อกันผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำามูกหรือน้ำาลายของผู้ป่วย จาก 

หลกัฐานทีม่อียู ่โรคนีต้ดิตอ่สูก่นัไดค้อ่นขา้งจำากดัเฉพาะผูท้ีอ่ยูห่รอืสมัผสักนัอยา่ง

ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัวหรือจากผู้ป่วยสู่ผู้ให้บริการสาธารณสุข  

กรณีการติดต่อกันเป็นวงกว้างในชุมชนใด การพบผู้ติดเชื้อจำานวนมาก

พร้อมๆ กันในประเทศเกาหลี จึงทำาให้ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าปกติ 

โรคเมิร์ส แพร่กระจายอย่างไร ?  

ระยะแรกๆ ตรวจพบไวรัสชนิด MERS-CoV ในผู้ป่วยกระจายทั่ว

คาบสมุทรอาหรับ แต่ในระยะหลังมีรายงานผู้ป่วยนอกแถบตะวันออกกลางด้วย 

โดยมักเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจ ใน ค.ศ. 2013 พบผู้ติดเชื้อในประเทศ

ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาด้วย

จนถึงวันที่ 9 พ.ค. 2014 องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อแล้ว

อย่างเป็นทางการใน 17 ประเทศครอบคลุม 4 ทวีปทั่วโลก (ยุโรป แอฟริกา เอเชีย 

และอเมริกา) สำาหรับในทวีปเอเชียเคยพบผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศมาเลเซียและ

ฟิลิปปินส์ แต่ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยในประเทศไทย 

เชื้อนี้เริ่มต้นถือกำาเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

คาดหมายว่าโรคนี้เริ่มกลายพันธุ์เป็นไวรัสชนิดใหม่ในสัตว์ ก่อนจะแพร่

มายังคน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนักว่าโรคนี้เกิดในสัตว์ใดก่อน การตรวจภูมิ

ต้านทานในแพะ วัว แกะ ควาย หมู และนกป่า ไม่พบภูมิต้านทานในสัตว์เหล่า

นี้เลย แต่ตรวจพบสายพันธุ์เชื้อไวรัสนี้ในอูฐที่อียิปต์ กาตาร์ และซาอุดิอาระเบีย 

โดยพวกมันมีลำาดับสารพันธุกรรมคล้ายคลึงกับไวรัสที่พบในคน  
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อาการของโรค และการรักษา 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเมิร์ส จะมีอาการไอ เป็นไข้ หายใจติดขัด อาจมีอาการ

ปอดบวมหรือ ท้องเสียร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการล้มเหลวของระบบหายใจ 

และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และบางรายอาจจะพบอาการมีไตล้มเหลว หรือมี

อาการเลือดเป็นพิษ 

ผู้ป่วยที่ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ หรือ

ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด หรือโรคมะเร็ง อาจมีอาการรุนแรง

มากกว่า พบผู้ติดเชื้อบางรายที่ไม่แสดงอาการใดๆ เช่นกัน  

โรคเมิร์สนี้ยังเป็นโรคใหม่ที่ไม่มีวัคซีนหรือยาจำาเพาะ ดังนั้น คำาแนะนำา

จากองค์การอนามัยโลกจึงเน้นไปที่การระมัดระวังไม่ให้สัมผัสหรือได้รับเชื้อเข้าสู่

ร่างกาย   

เนื่องจากหลักฐานชี้ไปที่ว่าอูฐอาจเป็นสัตว์นำาโรค ผู้ที่ไปฟาร์มอูฐหรือ

สถานที่อื่นๆ ที่มีสัตว์พวกนี้อยู่ จึงควรล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังสัมผัส      

ที่มา: 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS): Frequently Asked Questions and Answers by US CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/faq.html  

Frequently Asked Questions on Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 

(MERS - CoV) by WHO (World Health Organization)  

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/

เครดิตภาพ: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome_coronavirus

http://theora.com/images/camel2.jpg

กับสัตว์ และควรหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ป่วย สำาหรับอาหารที่ทำาจากเนื้ออูฐ        

ควรหลีกเลี่ยงที่เป็นเนื้อดิบ หรือเนื้อที่ปรุงไม่สุกเต็มที่ รวมไปถึงน้ำานมสด 

หากต้องการทานอาหารเหล่านี้ ควรปรุงให้สุกอย่างทั่วถึง หรือนำาไป

ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเสียก่อน สำาหรับสัตว์ที่ป่วยตายก็ไม่ควร

นำามาบริโภคหรือขาย  

การรกัษาผูป้ว่ยจากโรคนีย้งัดจูากอาการของผูป้ว่ยเปน็หลกั ณ วนัทีเ่ขยีน

ต้นฉบับนี้ (4 มิ.ย. 2015) องค์การอนามัยโรคยังไม่มีคำาแนะนำาเรื่องการตรวจ

ร่างกายเป็นพิเศษ สำาหรับนักท่องเที่ยวเมื่อผ่านแดน สามารถติดตามความคืบ

หนา้ตา่งๆ รวมถงึรายละเอยีดคำาแนะนำาอืน่ๆ สำาหรบับคุคลทัว่ไปไดจ้ากเวบ็ไซต์

ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

โดยใช้คำาสำาคัญ WHO ร่วมกับ MERS ในการค้นหา
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

• สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) เปิดหลักสูตรการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และไอที ประจำาเดือนมิถุนายน ดังนี้

NWA082

MDB008

NWA054

JAV010

MDB005

DBM032

ITM034

NWA001

ITM062

ASP015

JAV040

PHP002

XLS016

2-5 มิ.ย. 58

11-12 มิ.ย. 58

15-19 มิ.ย. 58

15-19 มิ.ย. 58

15-19 มิ.ย. 58

15-19 มิ.ย. 58

22-24 มิ.ย. 58

22-24 มิ.ย. 58

22-25 มิ.ย. 58

22-26 มิ.ย. 58

22-26 มิ.ย. 58

22-26 มิ.ย. 58

22-26 มิ.ย. 58

Network Administration and Monitoring Tools

Fundamentals Microsoft Access 2010/2007

Network & Internet Security for IT 
Professionals

JAVA Servlet and JSP for Web Programming 
(J2EE) Level I - Basic Web Application: 
การพัฒนาภาษา JAVA Web Application 
ที่ทำางานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web 
Application

Advanced Microsoft Access 2010/2007  
Macro and VBA Programming

SQL Server 2012 Programming and
Implementation

Business Intelligence-Palo for Excel

Understanding Network Fundamentals

การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ 
(Software Testing)

Developing ASP.NET Web Application Using 
Visual Basic 2012/2013 and Visual Studio 
2012/2013 Level 1: Fundamental

Java for Non-Programmers

Advanced PHP for Web Service

Advanced Microsoft Excel 2010/2007 
Macro and VBA Programming

20,500

7,000

19,500

16,000

12,000

17,500

11,000

11,000

16,500

19,500

18,500

19,500

12,000

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3
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รหัส วันอบรมหลักสูตร ราคา (บาท)

PPT004

XLS011

NWA086

CTS005

ITM036

CTS006

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887 หรือ email :training@nstda.or.th

29-30 มิ.ย. 58

29-30 มิ.ย. 58

29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 58

29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58

29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58

29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58

PowerPoint Advanced Presentations & 
Techniques (PowerPoint รวมสุดยอดเทคนิค
การนำาเสนออย่างไรให้

Advanced Microsoft Excel 2010/2007 
PivotTable and PivotChart

Implementing Wireless LAN Solution

Cisco Certified Network Associate Routing 
& Switching   
(CCNA BootCamp)

ITIL Foundation 3.0 - 2011

Exchange Server 2013  Implement and 
Manage

7,000

7,000

13,000

22,000

18,000

20,500

• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย จัดหลักสูตรการอบรมเรื่อง 
หลักการเลือกวัสดุและกระบวนการเคลือบผิวสำาหรับแม่พิมพ์ (Die Materials and Coating Selection) วันที่ 17 มิถุนายน 2558 
ค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท/ท่าน (สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย และสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย 
เข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-04-36/2014-07-21-02-42-47/6735-die-materials-and-coating-selection

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3
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ผู้พัฒนางานวิจัยยางธรรมชาติของไทย
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผู้นำาในระดับโลก

ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์

นักวิจัยอาวุโส หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ยางพารานับว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สำาคัญของไทย 

ประเทศไทยสามารถผลิตยางได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่

เรากลับไม่สามารถกำาหนดราคาตลาดได้เอง อีกทั้งปริมาณ

ยางดิบส่วนหนึ่งต้องสูญเสียไปโดยไม่ได้ทำาประโยชน์ จน 

ดร.สรุพชิญ ลอยกลุนนัท ์และทมีงานไดเ้ขา้มาวจิยัและพฒันา

อย่างจริงจัง ทำาให้สามารถเพิ่มมูลค่ายางพาราของไทยได้

เป็นอย่างมาก

จากผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงทำาให้งานวิจัยนี้ได้รับ

รางวัลมากมาย และส่งผลให้ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ได้รับ

รางวลันกัเทคโนโลยรีุน่ใหม ่ประจำาป ี2550 จากมลูนธิสิง่เสรมิ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

สัมภาษณ์พิเศษ ฉบับนี้ จึงขอนำาผู้อ่านไปพูดคุยและ

รู้จักกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ กันค่ะ

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

ถาม : ดร.สุรพิชญ เข้ามาทำางานใน สวทช. ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

ตอบ : ผมรู้ตัวว่าต้องเข้ามาทำางานที่ MTEC ตั้งแต่จบระดับมัธยมศึกษาเลย

ครบั เพราะสอบไดท้นุการศกึษาจากกระทรวงวทิยาศาสตร ์ใหไ้ปเรยีนตอ่ในระดบั

ปริญญาตรี โท เอก เมื่อปี 2534 ตอนนั้นทุนด้านเคมีพอลิเมอร์ มีให้เลือกสาม

แห่ง คือ ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ผมเลือกไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง

กำาหนดไว้แล้วว่าเมื่อเรียนจบต้องมาใช้ทุนที่ MTEC เหตุผลที่ผมเลือกไปประเทศ

ญี่ปุ่นเพราะอยากจะมีความแตกต่างจากคนอื่น เพราะโดยส่วนใหญ่คนที่เลือก

ไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็คงจะเลือกประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา     

รวมถึงเพื่อนๆ ของผมด้วย ผมคิดว่าที่ญี่ปุ่นมีความแตกต่าง เทคโนโลยีมีความ

เจริญก้าวหน้ามาก และอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วย และผู้หญิงญี่ปุ่นก็น่ารักดี (ยิ้ม)  

จึงเลือกไปเรียนที่ญี่ปุ่นครับ (ดร.สุรพิชญ สำาเร็จปริญญาตรี โท เอก ที่ Tokyo 

Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2540, 2542 และ 2545 ตาม

ลำาดับ โดยจบปริญญาเอกในสาขา Polymeric and Organic Materials)

ถาม : ตอนเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ : ผมรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นมีความเป็นระเบียบ ทั้งเรื่องเวลาและการใช้ชีวิต มี

ความชัดเจน ทำาอะไรเป็นขั้นเป็นตอน พอเราอยู่ในสังคมญี่ปุ่น เราเหมือนเป็น

เฟืองตัวนึงที่รู้หน้าที่ที่จะเดินไปในทุกวัน ทุกอย่างมีความแน่นอน ขนาดเวลารอ

รถไฟยังตรงเวลาในระดับนาทีเลย ไม่มีช้าเกินนาที ทุกวันเราก็เดินออกจากบ้าน
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ยั่งยืนในที่นี้คือคำานึงถึง

สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ

ในระยะยาวด้วย...

ถ้าเรามาพัฒนาเรื่องยาง 

ประเทศก็น่าจะได้ประโยชน์เยอะ 

เพราะยางเป็นของ

ธรรมชาติ

ถ้าเรานำามาทำา

ประโยชน์ได้มาก

ก็น่าจะยั่งยืน

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

เวลานี้ ไปขึ้นรถไฟขบวนนี้ และไปทำางานเวลานี้ ทุกอย่างมันเป็นระบบแน่นอน 

ถ้าพูดในแง่ดีก็คือว่าเราเหมือนเป็นฟันเฟืองที่ทำาตามหน้าที่ของเรา ที่เดินไปทุกๆ 

วนั เหน็อนาคตวา่ตอ่ไปตอ้งทำาอะไร แตว่า่ถา้พดูถงึขอ้ไมด่ ีจะรูส้กึเหมอืนกบัโลก

เราแคบ เราจะอยู่แต่ตรงจุดนั้นของเรา แต่ถ้าอยู่เมืองไทยเราจะรู้สึกว่าเป็นอิสระ

ในโลกของเรามากกวา่ เชน่วนันีอ้ยูต่รงนัน้ วนันัน้ทำางานนี ้รูส้กึเปน็อสิระกวา่ แต่

อยู่ญี่ปุ่นรู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ ความสะอาด การเคารพ  

กฎเกณฑ์ คนส่วนใหญ่มีน้ำาใจ แม้เค้าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่เค้าจะ

พยายามให้ความช่วยเหลือเราตลอด ถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โน่นประมาณหนึ่งปี

เราก็จะพอดูทีวี ดูข่าวดูละครรู้เรื่องแล้วครับ

ถาม : กลับมาอยู่ สวทช. เริ่มต้นเป็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ :  วันแรกที่มารายงานตัวที่ MTEC ได้พบกับ อาจารย์กฤษฎา สุชีวะ   

รองผู้อำานวยการศูนย์ MTEC เนื่องจากอาจารย์ดูแลเกี่ยวกับพอลิเมอร์ ส่วนผมก็

จบด้านพอลิเมอร์มา ก็เอาวิทยานิพนธ์ไปให้อาจารย์ดู สิ่งที่ผมเรียนจบมาก็เป็น

ด้านการสังเคราะห์สารอินทรีย์และพอลิเมอร์ จึงสามารถทำางานอยู่ในกลุ่มไหน

ก็ได้ แต่อาจารย์ก็แนะนำาว่าเรื่องยางธรรมชาติน่าสนใจ เช่น ทำาสารรักษาสภาพ 

ซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยางของประเทศด้วย พูดจริงๆ ตอนนั้นผมไม่เคย

รู้จัก ไม่เคยสัมผัสยางพารามาก่อนเลย จากที่ฟังจากอาจารย์และรับรู้อยู่แล้วคือ

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ มีผลต่อประเทศเยอะ เลยตกลงลองทำา

ยางดู อาจารย์ก็ให้หนังสือมา 3 เล่ม มาศึกษา และร่วมทำาแล็บกับคุณฉวีวรรณ 

คงแก้ว เริ่มต้นทำากันอยู่ 2 คน เราทำาเรื่องยางด้วยกันมาตลอดจนถึงปัจจุบันมี

ทีมงานที่ทำาเรื่องน้ำายางจำานวน 16 คน

ถาม : มีแนวคิดในการทำางานอย่างไรคะ

ตอบ : ผมพยายามคิดเสมอว่า สิ่งที่เราทำานั้น เพื่อจะทำาให้อุตสาหกรรมของ

ประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยั่งยืนในที่นี้คือคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ

ผลกระทบในระยะยาวด้วย แน่นอนว่าเรื่องยางมาช่วยเสริมแนวคิดสองจุดนี้ ยาง

เป็นสิ่งสำาคัญของประเทศ ถ้าเรามาพัฒนาเรื่องยาง ประเทศก็น่าจะได้ประโยชน์

เยอะ เพราะยางเป็นของธรรมชาติ ถ้าเรานำามาทำาประโยชน์ได้มากก็น่าจะยั่งยืน 

คนไทยจำานวนมากมีความเกี่ยวข้องกับยาง ตั้งแต่กระบวนการผลิต 

การเกษตรจนถงึอตุสาหกรรม ตัง้แตต่น้น้ำาถงึกลางน้ำา ประเทศไทยมยีางมากทีส่ดุ

ในโลกอยู่แล้ว เรารู้ได้เลยว่าถ้าเราทำาวิจัยด้านนี้ คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือ

ประเทศไทย ถา้เราทิง้ปญัหาอะไรบางอยา่งในเรือ่งยางไว ้ประเทศทีจ่ะไดร้บัผลก

ระทบมากที่สุดก็คือประเทศไทยเช่นกัน เพราะเราผลิตยางได้มากที่สุด ประเทศ 

อื่นๆ ที่เจริญแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น เค้าไม่ได้ปลูกยาง 
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ถ้าเราทำาวิจัยด้านนี้

คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุด

ก็คือประเทศไทย...

สิ่งที่ทำาก็คือพยายามลดการ

ใช้สารเคมีที่เป็นพิษในโรงงาน

และในกระบวนการ เพื่อให้

เกษตรกรลดการสัมผัส

สารเคมีที่อันตราย ช่วยให้

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

ดงันัน้การพฒันาเทคโนโลยดีา้นนีจ้งึมนีอ้ย และขาดตอนไปตัง้แตต่อนทีม่าเลเซยี

เปน็อสิระจากการเปน็เมอืงขึน้ขององักฤษ ถา้เราลองไปคน้ดจูะพบวา่ชว่งทีอ่งักฤษ

ปกครองมาเลเซยีจะมงีานวจิยัขององักฤษเกีย่วกบัยางเยอะมาก แตห่ลงัจากนัน้ก็

ค่อยๆ หายไป ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาทั้งกระบวนการ สารเคมีที่เกี่ยวกับยาง

มันไปช้า ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ข้อดีคือเราสามารถทำางานด้านนี้   

ได้ง่าย แต่ข้อเสียก็คือไม่มีความรู้จากประเทศอื่นๆ มาเสริม

งานแรกทีไ่ดเ้ริม่ทำากค็อืสารรกัษาสภาพน้ำายาง ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการรกัษา

สภาพน้ำายางเพื่อไปทำาน้ำายางข้น ช่วงสิบปีที่ผ่านมาก็จะทำางานกับโรงงานน้ำายาง

ขน้เปน็สว่นใหญ ่สิง่ทีท่ำากค็อืพยายามลดการใชส้ารเคมทีีเ่ปน็พษิในโรงงานและใน

กระบวนการ เพือ่ใหเ้กษตรกรลดการสมัผสัสารเคมทีีอ่นัตราย ชว่ยใหเ้กษตรกรมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น งานวิจัยเรื่อง TAPS ซึ่งเป็นสารรักษาสภาพน้ำายาง ที่ใช้

แทนแอมโมเนีย และพัฒนาสารตัวอื่นมาแทนสารเคมีที่ใช้งานแล้วก่อมะเร็ง มี

เรื่องการนำายางกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการนำากลับน้ำายาง หรือยางใน 

ขี้แป้ง โดยลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ลดการสูญ

เสียยางไปกับน้ำาทิ้ง และนำากลับมาใช้ประโยชน์ การนำากลับยางจากหางน้ำายาง 

น้ำาล้าง ขี้แป้ง ซึ่งเป็นกากตะกอนที่เกิดขึ้นจากการทำาน้ำายางข้น เอามาผสมใน

ยางเพื่อลดต้นทุนได้ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำามาและได้รับรางวัลต่อเนื่องในช่วงที่ผ่าน

มา ซึง่ตอนนัน้ราคายางสงู ผลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้กไ็ดน้ำามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งมาก 

ทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2554 ครอบคลุมงานของทีมที่ทำาด้านน้ำา

ยางทั้งหมด 

ยางจะมคีวามสมัพนัธก์บัการผลติรถยนต ์ถา้มกีารผลติรถยนตเ์ยอะ การ

ค้ายางธรรมชาติก็จะเยอะเพราะต้องนำาไปทำาล้อรถยนต์ ในตอนนี้เราก็เปลี่ยนมา

ทำางานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ยางของเรามากกว่า มันมีข้อดีข้อเสีย

สำาหรับงานวิจัย เมื่อยางถูกลงก็จะมีการนำาไปใช้ได้หลากหลายขึ้น เมื่อก่อนนี้

ยางธรรมชาติเคยแพงกว่ายางสังเคราะห์ที่ทำาจากปิโตรเลียมอีก ยางธรรมชาติมี

คุณสมบัติโดยรวมที่ดี และมีคุณสมบัติบางอย่างที่ยางสังเคราะห์ยังทำาไม่ได้ แต่

ส่วนที่ผมทำาจะเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำายาง เช่น ถุงมือ เส้นด้ายยางยืด ถุงยาง

อนามยั จกุนม โดยโครงการพฒันาผลติภณัฑน์้ำายางทีม่คีวามปลอดภยัสงูทีท่ำาอยู่

ในปัจจุบัน และเป็นโครงการ GIGA Project ด้วยนั้น เราคำานึงถึงความปลอดภัย

ตอ่ผูใ้ชอ้ยา่งมากเนือ่งจากผลติภณัฑท์ีท่ำาจากน้ำายางเปน็ผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านใกลช้ดิ

กับผิวหนังของมนุษย์ โดยทั่วไปยางธรรมชาติมักจะถูกโจมตีจากประเทศที่ผลิต

ยางสังเคราะห์ว่ามักก่อให้เกิดอาการแพ้ เพราะจะมีส่วนประกอบที่เป็นโปรตีน

บางชนดิ ดงันัน้สิง่ทีโ่ครงการนีต้อ้งทำาคอืตอ้งการยางทีไ่มก่อ่หรอืกอ่ใหเ้กดิอาการ   

แพ้ต่ำา พร้อมๆ กับต้องการลดความเป็นพิษจากการใช้สารเคมีในยางด้วย
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จากของเหลือที่ไม่มีค่าเลย

เราเอามาทำาให้เป็นของมีค่าได้

ผลงานนี้นับเป็นงานชิ้นแรกๆ 

ของ สวทช. ที่มีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีในวงกว้างจากการ

วิจัยและพัฒนา

มิถุนายน 2558 ฉบับที่ 3

ถาม : อยากให้เล่าถึงผลงานที่ประทับใจหน่อยค่ะ

ตอบ : TAPS นับเป็นงานวิจัยแรกของผมเลย และเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล  

หลายรางวัลได้แก่ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น จากสำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลเหรียญทอง งานประกวดนวัตกรรมที่เจนีวา 

ประเทศสวิตเชอร์แลนด์ และรางวัล Special Prize ประเทศเกาหลี

GRASS คือ เทคโนโลยีการนำากลับยางจากของเสียในอุตสาหกรรม      

น้ำายางข้นส่วนต่างๆ 

GRASS0 และ GRASS1 คือ เทคโนโลยีการนำากลับยางในส่วนของ     

หางน้ำายาง 

สำาหรับ GRASS0 ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับดี จาก วช. ส่วน 

GRASS1 ได้รับสิทธิบัตรจากโครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จากกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับดี จาก วช. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น 

จาก วช. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานประกวดนวัตกรรมที่เจนีวา ประเทศ              

สวิตเชอร์แลนด์ และได้รับรางวัล Special Prize จาก ฮ่องกง 

GRASS2 คือ เทคโนโลยีการนำากลับยางในส่วนของน้ำาล้างเครื่อง น้ำายาง

ติดภาชนะ ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับดี จาก วช.

GRASS3 คือ การนำากลับยางจากขี้แป้งหรือกากตะกอน เป็นตัวที่คิดว่า

สรา้งประโยชนไ์ดม้ากทีส่ดุ เพราะขีแ้ปง้หรอืกากตะกอนน้ำายาง เปน็ปญัหาทีเ่รือ้รงั 

คือมีมาตลอดในการผลิตน้ำายางข้น และกากตะกอนจะเกิดขึ้นทุกวันในการผลิต 

โดยไม่รู้จะเอาไปทำาอะไร ตลอดเวลาที่เข้าไปในโรงงานถามโจทย์ของผู้ประกอบ

การว่าต้องการอะไร เค้าก็จะบอกว่ากากตะกอนจากการผลิตที่กองเป็นภูเขาอยู่

เนี่ย นำาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เราก็นำากลับมาวิเคราะห์และก็พบว่ามียาง

อยู่ในนั้น 20-30% แต่ตอนแรกนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะนำากลับยาง แต่ไปมองหาว่ามี

สารเคมีอะไรที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นหรือเปล่า ซึ่งก็ไม่พบอะไร วันนึงผมได้ถามผู้

ประกอบการว่าปัญหาของเค้าคืออะไรในปัจจุบัน เค้าตอบว่าผลิตยางได้ไม่เพียง

พอต่อกำาลังการผลิตของเค้า เลยกลับมาคิดว่าแล้วยางมันหายไปอยู่ที่ไหนบ้าง 

เราจะหายางมาจากที่ไหนได้อีก ผมจำาได้ว่ากากตะกอนมียางอยู่มากพอสมควร 

ก็มาหาวิธีการนำากลับยางร่วมกับคุณฉวีวรรณและน้องๆ ในทีม ก็สามารถทำา

สำาเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะเรารู้เบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้วว่ามียางเหลืออยู่

ในกากตะกอน และรูอ้กีวา่ของทีป่นอยูส่ามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งไรจากการ

วเิคราะหท์ีผ่า่นๆ มากอ่นหนา้นีแ้ลว้ เราจงึทำาไดใ้นระยะเวลาเพยีงหนึง่เดอืนกเ็ปน็

ผลสำาเร็จ และนำาไปทดสอบที่โรงงานจริงก็ใช้ได้ จากของเหลือที่ไม่มีค่าเลย พอ

เราเอามาทำาให้เป็นของมีค่าได้ ทางโรงงานก็ยินดีที่จะรับได้ง่าย ผลงานนี้นับเป็น

งานชิน้แรกๆ ของ สวทช. ทีม่กีารถา่ยทอดเทคโนโลยใีนวงกวา้งจากการวจิยัและ

พฒันาของเราตัง้แตต่น้ โดยนวตักรรมนีส้ามารถถา่ยทอดไปเทคโนโลยไีปทัง้หมด 

6 บริษัท ประมาณ 20 โรงงาน สามารถสร้าง Impact ได้พอสมควร ก็เป็นความ

ภมูใิจทีไ่ดท้ำาของทีเ่อาไปใชไ้ดจ้รงิ เกดิประโยชนเ์หน็ไดช้ดัเจน แตช่ว่งนีย้างราคา

ต่ำา การใช้เทคโนโลยีนำากลับยางก็น้อยลงไป เพราะตอนนี้ยางดีๆ ยังมีราคาถูก

เลยครับ ไม่จำาเป็นต้องนำากลับจากกากตะกอนก็ได้ 

สำาหรับ GRASS3 ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับดีเด่น จาก วช. และได้

รบัรางวลัเหรยีญทอง งานประกวดนวตักรรม ประเทศเกาหล ีและผลงาน GRASS 

ทัง้หมดกย็งัไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง จากงานประกวดนวตักรรมทีเ่จนวีา ประเทศ

สวิตเชอร์แลนด์

ผมอยากให้งานนี้เป็นคำาตอบ เป็นนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศเรา ช่วงที่

ผ่านมาประเทศไทยผลิตยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ว่ารายได้จากยางของ

ประเทศไทยน้อยกว่ามาเลเซียมาก เราจึงควรจะต้องมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็

เป็นสิ่งที่คนพูดกันมานานแล้ว แต่สำาหรับโครงการของเรา เรากำาลังทำาสิ่งที่แปลก

ใหม่ แตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำา ถ้าเราทำาได้เราจะพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเป็น

ผู้นำาด้านยางธรรมชาติ ไม่ได้เป็นผู้นำาการผลิตอย่างเดียวแต่เรามีเทคโนโลยีที่สู้

คนอื่นได้และเป็นระดับผู้นำาคนอื่นด้วย


