
1กรกฎาคม 2558   •

2

4 6 7

12

15

11

8 10

22 23

16

สี่หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านบาท หนุนวิจัย ป.เอก

ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านราแมลง

“วัคซีนพืช” สุดยอดนวัตกรรมไทย  
 คว้ารางวัลระดับเวิลด์คลาส

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือเอกชน ร่วมแก้วิกฤติยางพารา เนคเทค คว้ารางวัลในงาน 
Thailand ICT Excellence Award 2015

ก.วิทย์ฯ/สวทช. มอบ 18 ทุนเด็กเก่ง
ด้านวิทยาศาสตร์ประจำาปี 2558 กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงาน

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4

บทสัมภาษณ์ Star

“ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำาเพื่อตัวเองแต่เป็นเพื่อส่วนรวมแล้ว
 เราจะทำามันอย่างสุดชีวิต”
 ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม Insight

ข่าว News

บทความ Article

ไบโอเทค ร่วมกับ
Thermo Fisher Scientific, Inc

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน
    Asian Science Camp 2015

18



2 nstda •   กรกฎาคม 2558

สกว.จับมือ สดร. สซ. และ สวทช. ให้ทุนนักศึกษาปริญญาเอกภายในเวลา 5 ปี รวมงบ 294 ล้านบาท 

เพื่อทำาวิจัยสาขาดาราศาสตร์ ซินโครตรอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา 

รวมถึงสร้างกำาลังคนที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้มีจำานวนเพียงพอและต่อเนื่อง

11 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่าง สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการ

ปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) และ 3 หนว่ยงานวจิยัภาครฐัภายใตก้ระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) (สซ.) 

และสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สดร.) ในการรว่มใหท้นุ

พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมือง

พัทยา ซึ่งมีเป้าหมายสำาคัญคือ พัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก และสร้างความ

เขม้แขง็ใหก้บัระบบวจิยัของประเทศในภาพรวม โดยใชป้ระสบการณข์องทกุหนว่ย

งานวจิยัและมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ รวมถงึเพิม่
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หนุนวิจัย ป.เอก

สี่หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านบาท 

จำานวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบบบรหิารและรปูแบบของ คปก.

รมว.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกลา่ววา่ การวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาประเทศชาติที่จะทำาให้ไทย

เราก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง แต่ปัจจุบัน ประเทศไทย

ยังขาดแคลนบุคลากรวิจัยอยู่อีกมาก ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนนักวิจัยเพียง 9 คนต่อ

ประชากร 10,000 คน น้อยกว่าประเทศเจริญแล้วถึง 10 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จำานวนนักวิจัยอาชีพในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นแรงผลักสำาคัญที่

มีศักยภาพสูงพอที่จะเลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่จะผนึกกำาลังแข่งขันในระดับ

โลกได้ 
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ตัวแปรสำาคัญของการพัฒนาประเทศ นอกจากจะต้องมีนักวิจัยระดับ

ปริญญาเอกเพียงพออย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องมี

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกันแก้ปัญหาสำาคัญของประเทศ โดย

เฉพาะโจทย์วิจัยเชิงลึกที่มาจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 

คปก. มีมาตรการเชิงคุณภาพที่เข้มงวดและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

และสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน โดย

มีจำานวนโครงการร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาไทยกับอาจารย์ต่างประเทศ 

มากกว่า 3,000 โครงการ จึงนับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ใหญ่

ที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศและในระดับนานาชาติด้วย ความร่วมมือในครั้ง

นี้จะเป็นกลไกสำาคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาเอกที่             

บูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ รวมถึงการ

ทำางานจริงในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความ

เข้มแข็งให้ระบบวิจัยในภาพรวม

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำานวยการ สกว. กล่าวว่า การลงนาม

ครัง้นีท้กุหนว่ยงานมเีจตนารมณร์ว่มกนัทีจ่ะพฒันาบคุลากรวจิยัระดบัปรญิญาเอก 

และผลงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีรอบการวจิยัทีช่ดัเจนโดยหนว่ยงานวจิยั  ภาค

รฐัเปน็ผูก้ำาหนดโจทยว์จิยั ใชป้ระสบการณเ์ชีย่วชาญในการบรหิารจดัการงานวจิยั

ของ สกว. ภายใต้ทุน คปก. และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดของทุกฝ่าย  ให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุ โดยจะรว่มกนัจดัสรรงบประมาณ 294 ลา้นบาท เปน็การสนบัสนนุ

ของสามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ รวมกันประมาณ 91 ล้านบาท และ 

สกว. 203 ล้านบาท รวมจำานวนทั้งสิ้น 113 ทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2558 จนถึง 2562

รศ.บญุรักษา สุนทรธรรม ผู้อำานวยการสถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สดร.) เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่านับว่าเป็นความสำาคัญ

อย่างยิ่งที่ สดร. สกว. และสถาบันอุดมศึกษา จะได้ร่วมมือกันพัฒนาบัณฑิตใน

ระดับปริญญาเอกทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง สร้างสรรค์งานวิจัย

วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อยกระดับการวิจัยดาราศาสตร์สู่

ระดับสากล ตลอดจนพัฒนานักวิจัยระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้

เป็นกำาลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ และมีจำานวนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงาน

ด้านดาราศาสตร์และสาขาเกี่ยวข้องสู่ ระดับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลต่อไป 

ดร.ออ้มใจ ไทรเมฆ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวอย่างมั่นใจว่า สวทช. จะสามารถสนับสนุน

โครงการนี้ให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดีในการพัฒนานักวิจัยให้ทำางานวิจัย

แบบมุ่งเป้า รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ ซึง่ สวทช. จะใชท้รพัยากรและความเชีย่วชาญในการบรหิาร

จัดการทุนวิจัยของ คปก. และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรในระดับปริญญาเอกที่มีประสิทธิภาพและ

สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม โดย สวทช. จะ

ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการฯ มุ่งเป้าที่นักวิจัย สวทช. ดำาเนินการร่วม

กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาปีละ 10 ทุน เป็นเวลา 5 ปี ใน 5 สาขา ได้แก่ 

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ วิศวกรรมเครื่องจักรกล สุขภาพและการแพทย์ 

อุปกรณ์ตรวจวัด พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณนี้ สวทช. และ 

สกว. จะร่วมกันสนับสนุนจำานวน 4 ทุน

ศ.นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยแสง       

ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ระบุว่าความร่วมมือในเบื้องต้นนั้น ในปี

แรก สซ. จะสนับสนุนเป็นจำานวนเงิน 4.8 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จน

กระทั่งในปีที่ห้า สซ. จะสนับสนุนเงิน 9.6 ล้านบาทให้กับ คปก. นอกจากนี้ 

สซ. ยังมีความร่วมมือกับสถาบัน DESY (สถาบันซินโครตรอนแห่งเยอรมนี) และ

สถาบันเซิร์น (CERN) สวิตเซอร์แลนด์ ที่อาจารย์ คปก. ผู้รับทุนสามารถร่วมมือ

กบัสองสถาบนัระดบัโลกดงักลา่วในการวจิยัดา้นการใชป้ระโยชนแ์สงซนิโครตรอน 

และเครื่องเร่งอนุภาคที่อาจเป็นการประยุกต์ทางด้านการแพทย์ โดยผลสัมฤทธิ์ที่   

คาดวา่จะไดจ้ากความรว่มมอืนี ้คอื นกัวจิยัระดบัปรญิญาเอกทีม่คีณุภาพจำานวน

ไม่ต่ำากว่า 43 คน ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญให้กับประเทศต่อไปในอนาคต
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“วัคซีนพืช” สุดยอดนวัตกรรมไทย
คว้ารางวัลระดับเวิลด์คลาส ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

เตรียมขยายตลาดไปยังประเทศจีน คาดว่าสร้างรายได้
มากกว่า 80 ล้านบาท ในช่วงปีแรก

9 มิถุนายน 2558 : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว “สุดยอดนวัตกรรมไทย คว้ารางวัล

ระดับเวิลด์คลาส” ความสำาเร็จของผู้ประกอบการไทยที่สามารถคว้ารางวัล

เหรียญทอง Gold Medal, “Vaccin Pour Plantes” DIPLOME INVENTIONS 

GENEVA ในงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 

43 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท 

กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำากัด (GIB) ผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรม

วัคซีนสำาหรับพืชในนาม “BIG” แร่ธาตุอาหารเสริมระดับนาโนที่ออกฤทธิ์

เป็นยาและวัคซีนสำาหรับพืช สามารถสร้างภูมิต้านทานและป้องกันโรคจาก

แมลง และสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้พืชมีคุณภาพและปริมาณ

ผลผลิตมากขึ้น เตรียมพร้อมขยายตลาดไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน ซึ่งคาดว่าในปีแรกจะสร้างรายได้มากกว่า 80 ล้านบาทในช่วงปีแรก

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า นี่เป็นบทพิสูจน์

อีกก้าวหนึ่งของผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยที่นำางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มาพัฒนาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับในระดับ 

World Class ผ่านช่องทางการประกวดในเวทีนวัตกรรมต่างๆ ทั้งในและต่าง

ประเทศ จนเป็นที่มาของการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่าง

บริษัท GIB กับ บริษัทจีโอมิโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศมาเลเซีย) เพื่อมอบ

สิทธิในการเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ “BIG : วัคซีนพืช” ในประเทศจีน เป็น

ระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นมูลค่าในปีแรกสามารถสร้างรายได้มากถึง 80 ล้านบาท

เลยทีเดียว ซึ่งความสำาเร็จของบริษัทฯ ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและการให้

บริการต่างๆ จาก สวทช.เกือบครบวงจร โดยในช่วงแรก โครงการสนับสนุนการ

พฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ไดเ้ขา้มามสีว่นชว่ยในการทดสอบ

และหาสตูรคำานวณผสมสตูรวคัซนีเขา้กบัปุย๋ อนิทรยี ์เพือ่ใหอ้อกฤทธิไ์ดย้าวนาน

ถึง 4 เดือน และสิ่งสำาคัญคือสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากถึง 50 %
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นอกจากนี้ยังมีในส่วนการพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ประกอบ

การเทคโนโลยี โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ได้ทำาการโค้ชจากพี่เลี้ยงเพื่อ

เตรียมตัว Pitching หรือการนำาเสนอผลงานในงานประกวดในเวทีระดับสากล

ต่างๆ และกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งเข้าอบรมจากโค้ช ระดับโลก 

ในโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) รุ่นที่ 1 จาก Newton 

Fund ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งที่ทำาให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล                

สดุยอดนวตักรรมทัง้ในประเทศและการตา่งประเทศ จำานวน 8 รางวลั จาก 4 เวที

การประกวด ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัท GIB มีแผนที่จะ

พฒันาตอ่ยอดผลติภณัฑ ์ในการรบัการถา่ยทอดเทคโนโลยจีากศนูยพ์นัธวุศิวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค/สวทช.) ด้านกระบวนการคีเลต 

เพื่อปรับแร่ธาตุเคมีต่างๆ โดยคัดสรรเฉพาะส่วนประกอบที่จำาเป็นมาบรรจุอยู่

ในรูปของแร่ธาตุอินทรีย์พร้อมใช้สำาหรับพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนพืช

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สวทช. พยายามมุ่งเน้นงานวิจัยให้

เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม   

รวมถึงพัฒนางานวิจัยที่สามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์ ทั้งในแง่

การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไปล่วงหน้า และการสนับสนุนภาคเอกชนในด้านการบริการ

วจิยัใหเ้อกชน การรบัจา้งทดสอบ หรอืแมก้ระทัง่การรว่มลงทนุตัง้บรษิทักบัเอกชน 

เพื่อนำานวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และโดยอาศัยองค์ความรู้และ

งานวิจัยต่างๆ ที่ สวทช. ได้ริเริ่มดำาเนินการไว้ และการทำางานที่เชื่อมโยงกับ         

หน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
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ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง

ให้แก่นักวิจัย สปป. ลาว

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับสถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology and Ecology Institute, 

BEI) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง 

ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ 

การเก็บตัวอย่าง การจัดจำาแนก และการเก็บรักษาราแมลง ซึ่งนักวิจัยไบโอเทคดำาเนินงานวิจัยด้านราแมลงมากว่า 20 ปี ตั้งแต่การ

ศกึษาดา้นความหลากหลายของเชือ้รา ตลอดจนการเกดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งรากบัแมลงเจา้บา้น การอบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้นีม้นีกัวจิยั

จาก BEI มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ Plant Protection Center เข้าร่วมอบรมจำานวน 15 ท่าน

กจิกรรมดงักลา่วเปน็สว่นหนึง่ของความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะหวา่งไทย-ลาว ซึง่กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีของทั้งสองประเทศได้มีการลงนามความร่วมมือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4
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ไบโอเทค ร่วมกับ Thermo Fisher Scientific, Inc

ดำาเนินงานวิจัยด้านการศึกษาสารจากธรรมชาติ
เพื่อประยุกต์ใช้สำาหรับการเกษตร

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4

15 มิถุนายน 2558 กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ

บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในการดำาเนินงานวิจัยด้านการศึกษา

สารจากธรรมชาติ (natural products) เพื่อประยุกต์ใช้สำาหรับการเกษตร โดย

มี ดร.กัญญวิมม์  กีรติกร ผู้อำานวยการ ไบโอเทค และ Mr. Pang Sze Hann                         

รองประธานและผูจ้ดัการทัว่ไปภาคพืน้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละไตห้วนั บรษิทั 

Thermo Fisher Scientific, Inc ร่วมลงนาม

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์สูง และมี

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมถึงด้านการแพทย์

และสาธารณสุข อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร พลังงานและปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม แต่ในประเทศไทยยังไม่มี

การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในทางการค้า

อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูง ดังนั้นเพื่อ

เปน็การเพิม่ศกัยภาพ และขดีความสามารถในการคน้หาสารผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 

ไบโอเทค สวทช. จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในการ

ใช้เทคนิคเมตาโบโลมิกส์ในการวิเคราะห์หาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคใน

พืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่าง Orbitrap 

mass spectrometer ซึ่งคาดว่าสารที่ค้นพบใหม่นี้ จะสามารถนำามาทดแทนสาร

เคมีฆ่าเชื้อราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ทางด้าน Mr. Pang Sze Hann รองประธานและผู้จัดการทั่วไปภาคพื้น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc กล่าว

ว่า “เครื่อง Orbitrap mass spectrometer เป็นนวัตกรรมการวิเคราะห์แบบใหม่

ที่บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ได้พัฒนาขึ้นและนำาออกสู่ตลาดมาตั้งแต่

ปี 2548 ซึ่งในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา เครื่องมือนี้ได้ถูกนำาไปใช้ในการศึกษา

วิจัยและสร้างองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการ

แพทย์เป็นอย่างมาก โดยมีบทความวิทยาศาสตร์จำานวนมากที่ติพิมพ์ในวารสาร 

Science และ Nature ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ การร่วมมือกับไบโอเทคนี้จะเป็นการ

ขยายขอบเขตงานการใช้เทคโนโลยีนี้ในการศึกษาสารธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้

กับโจทย์วิจัยของประเทศในแถบเอเซีย” 

ดร.กัญญวิมม์ กีรติกร ผู้อำานวยการ ไบโอเทค กล่าวว่า ไบโอเทคให้

ความสำาคญักบังานวจิยัดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากสารธรรมชาตจิากจลุนิทรยี ์และ

ได้ริเริ่มโปรแกรมวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเป็นการสร้างความสามารถ

ในการวิจัยด้านนี้ในประเทศไทย ผลงานวิจัยของไบโอเทคในช่วง 20 ปีที่ผ่าน

มาได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจุลินทรีย์ที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพ

อย่างมหาศาล ในการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และไบโอเทคเองก็มีความ

พร้อมที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยให้สูงขึ้นได้ต่อไป ดังนั้นการร่วม

วิจัยกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับ        

นักวิจัยไทยในการเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้งานวิจัยด้านเมตาโบโลมิกส์ โดย

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และ

ยงัเปน็การเพิม่โอกาสใหน้กัวจิยัไทยไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิทีใ่ชใ้นการรวมขอ้มลูทางดา้น

เคมวีเิคราะหแ์ละชวีสารสนเทศ เพือ่การจำาแนกสารธรรมชาตไิดอ้ยา่งรวดเรว็และ

มกีารประมวลผลขอ้มลูแบบอตัโนมตั ิซึง่ถอืเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่การนำามาใช้

พัฒนางานวิจัยในอนาคต
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทในเครือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม

ความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง 

ตั้งเป้าวิจัยพัฒนา นำายางพาราไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟจาก

ยางพารา ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จะทำาร่วมกัน โดยทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะ

ทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.) 

วว. และ บริษัท IRC

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีกลา่ววา่กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ใหค้วามสำาคญักบันโยบายของรฐับาล

ในการแก้ไขปัญหายางพารา ซึ่งขณะนี้มียางในสต๊อกจำานวนมากกว่า 4 แสนตัน 

โดยมแีนวทางแกป้ญัหาสว่นหนึง่คอื เรง่นำายางพาราไปใชเ้ปน็วตัถดุบิในการแปรรปู

เป็นผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งจะช่วยให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา

ในประเทศ อาทิ การแปรรูปยางพาราเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในระบบราง นอกจาก
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กระทรวงวิทย์ฯ จับมือเอกชน
ร่วมแก้วิกฤติยางพารา

ดันผลงานวิจัยของคนไทย พัฒนาและทดสอบคุณสมบัติแผ่นยางรองรางรถไฟตาม

มาตรฐานสากล เผยหากใช้แผ่นยางทุกเส้นทางรถไฟ จะเพิ่มมูลค่ายางพาราได้มหาศาล 

จะช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราแล้ว ยังสามารถลดการนำาเข้าชิ้นส่วนต่างๆ จาก           

ตา่งประเทศ สง่ผลตอ่การพฒันาระบบการขนสง่ทางรางในประเทศ เพิม่ขดีความ

สามารถในการแขง่ขนัของรถไฟไทย ซึง่จะชว่ยยกระดบัระบบการคมนาคมขนสง่

ทางรางของไทยให้เทียบเท่ากับนานาอารยประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังสร้าง

โอกาสการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยให้มีความยั่งยืนในอนาคต

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีระยะทาง

ที่เปิดการเดินรถแล้วรวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตร ซึ่งหากรวมกับรถไฟฟ้าเชื่อม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร และการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าอีก 10 เส้นทาง รถไฟทางคู่ที่จะดำาเนินการในอนาคต จะมีระยะทาง 

รวมทั้งสิ้นกว่า 8,404 กิโลเมตร ซึ่งจะมีปริมาณการใช้แผ่นยางรองรางรถไฟของ

ประเทศไทย โดยประมาณ 25 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 1,550 ล้านบาท จะเห็นได้

ว่าปริมาณการใช้ยางรองรางรถไฟในประเทศไทย มีความต้องการเป็นจำานวน

มาก หากสามารถผลิตได้เองในประเทศจากยางพารา แทนที่จะต้องนำาเข้าจาก

ตา่งประเทศอยา่งทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั นอกจากจะเปน็การชว่ยเพิม่การใชย้างพารา

ในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังช่วยลดภาระจากการนำาเข้าจาก
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ต่างประเทศได้อีกด้วย ฉะนั้นความร่วมมือระหว่าง สวทช. วว. และ บริษัท            

ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด ในการร่วมกันพัฒนาชิ้นส่วนยางใช้ในระบบราง 

จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนยางใช้ในระบบรางได้เองในประเทศ 

และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยางไทยอีกด้วย 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า ยางพาราเป็น

ทรัพยากรทางการเกษตรที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในอันดับต้นๆ  

โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากยางพารา 534,630 ล้านบาท แบ่ง

เป็นรายได้จากการส่งออกยางพารา 193,750 ล้านบาท รายได้จากการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ยาง 261,045 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม้ยางพารา 79,835 ล้านบาท แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของประเทศไทย คือ มี

การนำายางพารามาสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพียงร้อยละ 12.5 

หรือ 541,000 ตันของปริมาณยางที่ผลิตเท่านั้น ประเทศไทยต้องพึ่งพารายได้

จากการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ ทำาให้เกษตรกรชาวสวนยาง

ได้รับผลกระทบมากเมื่อราคายางตกต่ำา อย่างที่เป็นอยู่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 

ดังนั้น แนวทางการลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวคือการเพิ่มการใช้ยางพารา

ในประเทศให้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นนโยบาย

ของรัฐบาลปัจจุบันอยู่แล้ว

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายจะ

ทำาการวิจัยและพัฒนาร่วมกันโดยการนำายางพาราไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน

ในระบบราง โดยผลิตภัณฑ์แรกที่จะทำา คือ แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพารา 

ซึง่จะเป็นผลิตภัณฑ์ยางทางวิศวกรรมชนดิหนึง่ทีม่ีลกัษณะเป็นแผน่สี่เหลีย่มหนา

ประมาณ 2-12 มิลลิเมตร สำาหรับใช้วางระหว่างหมอนรองรางกับรางรถไฟเพื่อ

ลดการสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ผ่าน ทั้งนี้คาดว่าจะได้ต้นแบบแผ่นยาง

รองรางรถไฟประมาณต้นปี 2559 

ดา้น ดร.ลกัษม ีปลัง่แสงมาศ รองผูว้า่การบรกิารอตุสาหกรรม วว. กลา่ว

ชี้แจงว่า ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว วว. จะทำาการทดสอบสมบัติของ

แผ่นยางรองรางรถไฟให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็น

ที่ปรึกษาในการจัดทำาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำาหนด

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมแผ่นยางรองรางรถไฟ เมื่อการดำาเนินโครงการฯแล้วเสร็จ คาดว่า

จะสามารถขยายผลดำาเนินการเพื่อนำายางพาราไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มวิสาหกิจ  

ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นเครือข่ายของ บริษัทไอ อาร์ ซี ได้อีกด้วย

คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) 

รีเสิร์ช จำากัด กรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

กล่าวเพิ่มเติมว่า IRC หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะ

เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการวิจัย และ

พัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย โดยการนำามาประยุกต์ใช้ในโครงการ

พัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกร

ชาวสวนยาง และภาคอุตสาหกรรมยางพารา ภายใต้ความสำาเร็จของผลงานวิจัย

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต IRC จะประยุกต์ผลงานวิจัยดังกล่าวสู่กระบวนการผลิตที่

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดย IRC เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำาหรับ

ผู้อุปโภคโดยตรง ได้แก่ ยางรถจักรยานยนต์ “IRC” ชิ้นส่วนสำาหรับใช้ในการ

ประกอบรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ตลอดจนผลติภณัฑย์างใชใ้นระบบชลประทาน

และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
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เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร 
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (เนคเทค) สวทช. เป็นผู้รับมอบรางวัลจากผลงาน NECTEC 
Intranet และ EasyHos ในงาน ICT EXCELLENCE AWARDS 2015 
โดยมี นายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจ   
แห่งประเทศไทย (TMA) เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมพลาซ่า 
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ 

ผลงาน NECTEC Intranet ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท
โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core process        
improvement project) 

เนคเทค คว้ารางวัลในงาน
Thailand ICT Excellence Award 2015

EasyHos เปน็ผลงานของหอ้งปฏบิตักิารวจิยัความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เนคเทค ทีมงานประกอบด้วย 

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ คุณสุนทร ศิระไพศาล คุณเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ

คุณวิศุทธิ์ แสวงสุข

รางวลั ICT Excellence Awards เปน็รางวลัทีม่อบใหแ้กอ่งคก์รทีม่กีารนำา 

ICT ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ละมปีระสทิธภิาพดเีลศิ คณะกรรมการพจิารณาตดัสนิ

ได้ใช้ ICT Excellence Maturity Model® ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินความ

เป็นเลิศ ที่สะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ คือกลยุทธ์ การ

ดำาเนินโครงการ และผลลัพธ์ โดยได้แบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงการ

พฒันากระบวนการหลกัภายใน (Core process improvement project) โครงการ     

ขบัเคลือ่นธรุกจิ (Business enabler project) โครงการจดัการความรู ้(Knowledge 

management project) และ โครงการนวัตกรรม (Innovation project) 

ในการประกาศผลรางวัลในปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 60 โครงการ 

 NECTEC Intranet เปน็ผลงานของฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

บริหาร (ITD) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในเนคเทค

เพื่อมุ่งสู่องค์กรสีเขียว โดยเน้นการพัฒนา/ปรับปรุงทั้งด้านระบบสารสนเทศ

ภายในองค์กรที่มีชื่อ “เนคเทคอินทราเน็ต” ให้รองรับกระบวนการทำางานแบบ

ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ลดการใช้กระดาษเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใน 

รวมทัง้การปรบัปรงุกระบวนการทำางานทีเ่กีย่วขอ้ง และการปรบัปรงุโครงสรา้ง

พื้นฐานทางไอที เช่น ห้องศูนย์ข้อมูลกลางสีเขียว เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ทีมงานที่สร้างผลงานประกอบด้วย คุณญาณวรรณ สินธุภิญโญ 

คุณรัชนิกร คำาทิพย์ คุณวรรัตน์ คงสมัย คุณภาสวร เหล่าวณิชวัฒนา 

คุณอารีชาติ ฉายวิริยะ คุณวิโรจน์ อุดมศิริพินิจ และคุณธนวัตร มาณะวิท

ผลงาน EasyHos ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงการนวัตกรรม 

(Innovation project) โดยได้รับรางวัลร่วมกับสถาบันทันตกรรมซึ่งเป็น       

หน่วยงานที่นำาผลงาน EasyHos ไปใช้ 
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21 มิถุนายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) เปน็ประธานมอบทนุการศกึษา

เรยีนฟรใีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ -ปรญิญาเอก ใหแ้ก่

เดก็และเยาวชน จำานวน 18 ราย ทีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้รว่ม

โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละ เทคโนโลยี

สำาหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) จากผู้สมัครจำานวนทั้งสิ้น 

กว่า 1,700 คน เพื่อสนับสนุนและผลักดันเยาวชนกลุ่มนี้

กลับมาเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์ที่มี ความสามารถพัฒนา

ประเทศชาติต่อไป

ก.วิทย์ฯ/สวทช. มอบ 18 ทุนเด็กเก่ง
ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2558

ระดับปริญญาตรี-เอก หวังเติบใหญ่เป็นกำาลังสำาคัญ
พัฒนาชาติ พร้อมนำาผลงานโชว์

สำาหรับในปีนี้ มีเด็กและเยาวชนที่ให้ความสนใจยื่นใบสมัครกว่า 1,700 

คน และคัดเลือกเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหลือ

เพียง 93 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการในระยะสั้น รับการบ่มเพาะผ่านการทำาโครง

งานวิทยาศาสตร์และเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยให้

คำาแนะนำาตลอดระยะเวลา 1 ปี และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น รับข่าวสารทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

เปน็ตน้ และสดุทา้ยจะพจิารณาคดัเลอืกเพือ่รบัทนุสนบัสนนุการศกึษาในระยะยาว 

ซึ่งในปีนี้มีเพียง 18 คนเท่านั้น ประกอบด้วย มัธยมศึกษาตอนต้น 3 คน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 คน และปริญญาตรี 6 คน ที่จะได้รับทุนสนับสนุนทุน

การศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่มัธยมศึกษาจนจบปริญญาเอกในประเทศ เป็นระยะ

เวลา 10 ปี โดย สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี เพื่อสนับสนุน

และผลักดันเยาวชนกลุ่มนี้ ให้ได้เป็นนักวิจัย อาจารย์ ที่มีความสามารถพัฒนา

ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

       

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ กล่าวว่า โครงการ JSTP มีเป้าหมายเพื่อค้นหาเด็ก

และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ

มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลาย และปรญิญาตร ีเขา้มารบัการสง่เสรมิ

และพฒันาในรปูแบบทีห่ลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการ และความถนดั

ของแต่ละคน ทั้งด้านการฝึกทักษะ การฝึกฝนทำาวิจัย และจัดหานักวิทยาศาสตร์

และนักเทคโนโลยีชั้นนำาของประเทศที่มีประสบการณ์การวิจัยระดับสูงเป็นพี่

เลี้ยงให้คำาปรึกษาแนะนำา ตลอดจนคอยติดตามพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อจะทำาให้

เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่าง                

ตอ่เนือ่งจนจบการศกึษาในระดบัปรญิญาเอกจากสถาบนัการศกึษาในประเทศ และ

คาดหวังว่า จะเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

และมีจริยธรรม อันจะเป็นกำาลังสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยการนำา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้



12 nstda •   กรกฎาคม 2558

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4

26 มิถุนายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ        

ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผล

สำาเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 4 ชิ้น โดย

ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการดำาเนิน

งานตามคำาแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันงานวิจัยและ

พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ กลา่ววา่ ประเทศไทยจำาเปน็ตอ้ง

อาศัยนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ให้แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

สำาคัญในการสร้างนวัตกรรม ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนประสบความ

สำาเร็จในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในด้านต่างๆ ของประเทศไทย            

กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยและเอกชน

ประกาศความสำาเร็จ 4 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์

ผลงานเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลตน้แบบทีพ่ฒันาโดยคนไทยในวนันีท้ัง้ 4 ชิน้ ไดแ้ก ่

1. ชุดเครื่องจักรระบบล้างและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกสำาหรับ  

   การผลิตน้ำามันเชื้อเพลิง 

2. ระบบติดตามการเจริญเติบโตสำาหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ 

3. ระบบจ่ายวัคซีนสำาหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ และ 

4. ลิฟต์โดยสารสำาหรับงานก่อสร้าง เป็นตัวอย่างความสำาเร็จที่พร้อมที่

   จะต่อยอดเชิงพาณิชย์

“รัฐบาลภายใต้การนำาของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในขณะ

นี้รัฐได้เปิดช่องกลไกตลาดภาครัฐแล้ว โดยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อ        

จัดจ้างสินค้าไทยจากบัญชีนวัตกรรมไทย ภาคเอกชนต้องเร่งบรรจุสินค้าไทย

ในบัญชีนวัตกรรม โดยนำาสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาขึ้นทะเบียนที่  

www.innovation.go.th และทำางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง               

โดยเร็ว” ดร.พิเชฐ กล่าว
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สำาหรับเทคโนโลยีชิ้นแรก คือ ชุดเครื่องจักรสำาหรับกระบวนการล้างและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกเพื่อ

การผลิตน้ำามันเชื้อเพลิง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท วิศวกรรมบริการบำารุงรักษา จำากัด ในการ

พฒันาชดุเครือ่งจกัรสำาหรบัการลา้งขยะพลาสตกิจากหลมุฝงักลบ และชดุเครือ่งจกัรสำาหรบัการปรบัปรงุคณุภาพขยะ

พลาสติก ซึ่งสามารถล้างขยะพลาสติกและปั่นแห้งพลาสติกในเครื่องเดียวกัน มีกำาลังการผลิต 3-5 ตัน/วัน ซึ่งหาก

นำาเข้าจะมีราคาประมาณ 12-15 ล้านบาท แต่ผลงานที่พัฒนาโดยคนไทยนี้จะตั้งขายด้วยราคาเพียง 5 - 8 ล้านบาท

เทคโนโลยีชิ้นที่สองเป็นการพัฒนามาตรฐานการปศุสัตว์ของไทยโดยความร่วมมือกับ บริษัท อกรินโนเวท จำากัด 

ในการพฒันาระบบตดิตามการเจรญิเตบิโตและระบบจา่ยวคัซนีในโรงเรอืนระบบอตัโนมตั ิสำาหรบัอตุสาหกรรมผลติไกเ่นือ้ 

สามารถเลอืกบนัทกึคา่อตัราการจา่ยอาหารเทยีบกบัน้ำาหนกัไกท่ีไ่ดเ้พือ่เกบ็ขอ้มลูประสทิธภิาพการใหอ้าหารไกต่ลอดระยะ

เวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อไก่ สามารถลดต้นทุนการนำาเข้าได้มากกว่าสองเท่าต่อโรงเรือน

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4
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เทคโนโลยีชิ้นที่สามจาก บริษัท อกรินโนเวท จำากัด เช่นกัน เป็นเครื่องจ่ายวัคซีนที่สามารถ

ให้วัคซีนแก่การเลี้ยงไก่ถึง 22 ล้านตัว/สัปดาห์ สามารถจัดจำาหน่ายได้ในราคา 14,500 บาท/โรงเรือน 

เทียบกับราคานำาเข้าที่ประมาณ 34,000 บาท/โรงเรือน 

เทคโนโลยีชิ้นสุดท้ายเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำากัด คือ ระบบลิฟท์

โดยสารกอ่สรา้งขนาดใหญบ่รรทกุน้ำาหนกัได ้2 ตนั ประหยดัการนำาเขา้ได ้2 ลา้นบาทตอ่ชดุ

 โครงการสรา้งเครือ่งจกัรตน้แบบดว้ยกระบวนการวศิวกรรม

เพือ่การสรา้งสรรคค์ณุคา่ เนน้การพฒันาเทคโนโลยแีบบ “กา้วกระโดด” 

ทำาใหล้ดการวจิยัพฒันาแบบ “ลองผดิลองถกู” เปน็การรว่มทนุระหวา่ง

ภาครัฐและเอกชนแบบครึ่ง-ครึ่ง ที่ผ่านมามีการร่วมทุนมากกว่า 640 

ล้านบาท สนับสนุนโครงการมากถึง 125 โครงการ และก่อให้เกิด

มูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมถึง 3 - 4 เท่าของการลงทุน หรือ

ประมาณการเปน็มลูคา่มากกวา่ 2,000 ลา้นบาท โดยมผีูร้บัการถา่ยทอด

เทคโนโลยีจากโครงการมากกว่า 3,500 คน แล้ว



15กรกฎาคม 2558   •

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน.
หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงาน

เพื่อตอบสนองนโนบายพลังงานแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า สวทช. มีบทบาทสำาคัญในการ

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ภาครัฐและภาคเอกชน จากการที่ สวทช.ได้สร้างคุณค่าในการทำางานร่วมกับพันธมิตร ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึง

การส่งมอบผลงานที่มีอยู่ปัจจุบันออกไปสู่การใช้งานให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน หรืองานทดสอบผลิตภัณฑ์

จากความรว่มมอืกบัการไฟฟา้นครหลวงในครัง้นี ้เปน็โอกาสทีจ่ะทำาใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาและการจดัการดา้นพลงังาน การถา่ยทอด

เทคโนโลย ีการจดัหลกัสตูรฝกึอบรม รวมทัง้การแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละบคุลากรเพือ่วจิยัและพฒันาพลงังานระหวา่งสองหนว่ยงานนี ้ ซึง่จะมี

สว่นชว่ยในการเสรมิสรา้งนวตักรรมและการจดัการพลงังานของประเทศ พรอ้มทัง้เปน็การสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ได้
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การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 
จัด “กิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจับเส้น และกิจกรรม Show & Share ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชดำารฯิ ไดพ้ฒันาความสามารถดา้นอเิลก็ทรอนกิสแ์ละการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ดร.ทวศีกัดิ ์กออนนัตกลู ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระ

ราชดำารฯิ กลา่ววา่ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมอง

กลฝังตัว เพื่อให้นักเรียนและสามเณรจากโรงเรียนในชนบท/โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 

พระราชดำาริฯ จำานวน 210 คน/รูป จาก 22 โรงเรียน และอาจารย์/นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำานวน 43 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้นำาเสนอ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนา

ทกัษะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรค์วบคมุอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์โดยใชบ้อรด์

ต่างๆ อาทิ GoGo Board, Raspberry Pi, Galileo Board 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนใน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ได้พัฒนาความสามารถด้าน

อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้จัดทำาสิ่งประดิษฐ์ 

หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประสงค์ให้นักเรียน/สามเณร/

นกัศกึษาไดฝ้กึทกัษะการคดิวเิคราะห ์แกป้ญัหาการทำางานรว่มกนัเปน็ทมี ซึง่เปน็

ทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำารงชวีติในศตวรรษที ่21 และไดผ้นวกแนวคดิการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมกับความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM)   

ไวด้ว้ย ดว้ยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานแนว

พระราชดำาริให้ทำาในลักษณะนำาร่อง นำาแนวทางใหม่ๆ ในกิจรรมพัฒนาทักษะ

ด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเริ่มต้นที่จังหวัด

นครนายกเมื่อปี พ.ศ. 2550 ก่อนที่จะขยายไปยังกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ ได้แก่ 
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• โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ประมาณ 22 

แหง่ใน 3 ภมูภิาคคอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอื

• กลุม่โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ประมาณ 11 แหง่ ใน 5 จงัหวดัภาคเหนอื

• โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1 แห่ง จากจังหวัดปัตตานี

• ขยายกิจกรรมนี้ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 9 แห่ง ที่จะนำา

ความรู้ไปขยายผลแก่นักศึกษาของตนเอง

ตลอดระยะเวลา 8 ปีของโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ นักเรียนในโครงการฯ จำานวน 134 คน จาก 

15 โรงเรยีน ไดม้ผีลงานสิง่ประดษิฐ/์โครงงานคอมพวิเตอรข์องตนเองเขา้รว่มเวที

ระดับประเทศ อาทิ ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ของสำานักคณะกรรมการการวิจัย

แห่งชาติ (วช.), การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) 

สวทช., ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก, ค่าย 2B-KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น และมีนักเรียนจำานวน 6 คน ได้เข้าศึกษาต่อ 

มหาวิทยาลัยในโควต้าพิเศษจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง     

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม     

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า จาก

แนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เผยแพร่

ส่วนที่สำาเร็จด้วยดีแก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่อง

นั้นๆ เพื่อให้รับช่วงต่อในเรื่องของการขยายผลในวงกว้างต่อไป ดังนั้น โครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ จึงได้เชิญเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สานต่อแนวทางพระราชดำาริที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาครูต่อไป

การสานต่อแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราช

กมุาร ีทีส่ำาเรจ็ดว้ยด ีโดยผา่นเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏันัน้ สว่นหนึง่จะมุง่เนน้

ขยายผลให้กับนักศึกษาครู ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ และคาดหวังว่านักศึกษาดังกล่าวจะนำาไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับ

นักเรียนใน โรงเรียนต่อไป

ในวันนี้ โครงการฯ ได้ทำางานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะ

เผยแพรแ่นวพระราชดำารทิีมุ่ง่เนน้พฒันาเยาวชนและนกัศกึษาใหม้ทีกัษะทีส่ำาคญั

และจำาเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ กิจกรรมนี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education and 

Engineering Design นักเรียน/นักศึกษาได้ใช้ความรู้หลายด้าน วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผนวกรวมกับการออกแบบชิ้นงาน เพื่อแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน 

2. กิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ กิจกรรมนี้พัฒนา    

ผู้เรียนให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระ และเสริมสร้างทักษะที่สำาคัญของผู้เรียน ได้แก่ 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต ซึ่ง

เป็นทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงได้ขยายผลให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ ที่จะใช้เครื่องมือ    

ไอซีทีจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

3. กิจกรรมสร้างชิ้นงาน 3 มิติจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กิจกรรมล่าสุด

ที่จะทำางานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการใช้ซอฟต์แวร์ OpenSource/ Freeware สร้างชิ้นงาน 

3 มิติ ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่ผู้เรียนจะ

ได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบชิ้นงาน มาสร้างเป็น   

โครงงานต่างๆ ได้ต่อไป (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.princess-it.org)
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ประเทศไทยเจ้าภาพจัดงาน
Asian Science Camp 2015 

ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับทวีปเอเชีย ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ได้พบ ได้ใกล้ชิด พูดคุย และรับฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลระดับโลก

ศาสตราจารย์ ดร. มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการจัดงาน 

Asian Science Camp 2015 เปิดเผยว่า โครงการ Asian Science Camp มีพื้น

ฐานมาจาก Lindau Nobel Laureate Meeting ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำา

ทุกปีที่เมือง Lindau สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1951 โดย

ในแต่ละปีจะมีการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลประมาณ 30-50 คน 

และเปดิโอกาสใหน้กัวทิยาศาสตรร์ุน่ใหมท่ัว่โลกประมาณ 600 คน ไดใ้กลช้ดิและ

รับฟังความคิดในการดำาเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเหล่านั้น และ

ได้สร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเหน็ความสำาคญั

การจัดงานนี้ และจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากเยาวชนไทยมีโอกาสเข้างาน    

ดังกล่าว พระองค์จึงทรงประสานงานให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้รับ

โอกาสไปร่วมกิจกรรมนี้ทุกปี

โครงการ Asian Science Camp ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 (ค.ศ. 

2007) โดยความร่วมมือระหว่าง ศาสตราจารย์ หลี หยวน เซ (Professor Yuan 

Tseh Lee) ชาวไต้หวัน ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี พ.ศ.2529 กับ 

ศาสตราจารยม์าซาโตช ิโกชบิา (Professor Masatoshi Koshiba) ชาวญีปุ่น่ ผูซ้ึง่ได้

รบัรางวลัโนเบล สาขาฟสิกิส ์ป ีพ.ศ. 2545 เพือ่จดุประกายความคดิสรา้งสรรคใ์ห้

กบัเยาวชนในแถบเอเชยีแปซฟิกิ ในระดบัมธัยมปลายปสีดุทา้ยหรอืนกัศกึษาระดบั

มหาวทิยาลยัปทีี ่1-2  ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์โดยผา่นการ

ฟังการบรรยาย การอภิปราย และพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบล 

แล้วนำามาสร้างเป็นโปสเตอร์ โดยเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์

รางวลัโนเบลและนกัวทิยาศาสตรช์ัน้นำาของโลก และสนบัสนนุ สง่เสรมิใหเ้ยาวชน

กล้าแสดงออกทั้งในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น และการทำางานร่วมกับ

เยาวชนในประเทศอื่นๆ  โดยมีรูปแบบกิจกรรม คือ



19กรกฎาคม 2558   •

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4

1. Plenary Session เป็นการบรรยายของ 

นกัวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบลในหวัขอ้ทีน่า่สนใจ และ

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามแสดงความคิดเห็น

2. Parallel Session/Camp เป็นกิจกรรม

กลุ่มย่อยที่ให้เยาวชนเลือกเข้าฟังการบรรยายสั้นๆ 

เกีย่วกบังานวจิยั เรือ่งทีน่า่สนใจของนกัวทิยาศาสตร์

รางวัลโนเบล และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถาม

แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

3. Panel Discussion เป็นการจัดให้        

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์

ชั้นนำา 5-8 คน ร่วมให้ความคิดเห็นในประเด็นที่

น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามแสดง

ความคิดเห็น

4. Poster Session  เปน็กจิกรรมทีเ่ปดิโอกาส

ใหเ้ยาวชนรวมกลุม่กนัและนำาสิง่ทีไ่ดร้บัฟงัมาตลอด

มาต่อยอด สร้างเป็นแนวคิดในการที่จะหาคำาตอบ

ของเรื่องที่น่าสนใจและนำาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์  

Asian Science Camp จัดขึ้นทุกปีโดย

หมนุเวยีนไปจดัในประเทศตา่งๆ ตัง้แตป่ ีค.ศ. 2007 

ถึงปัจจุบัน ตามลำาดับ ดังนี้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย 

ญีปุ่น่ อนิเดยี เกาหลใีต ้อสิราเอล ญีปุ่น่ และสงิคโปร ์

การจัดกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ ASC 

สำาหรับปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น

เจ้าภาพจัด Asian Science Camp 2015 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อกระตุ้น

ให้เยาวชน ตลอดจนสังคมไทยตระหนักถึงความ

สำาคัญและบทบาทของการศึกษา วิจัย ค้นคว้าด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ต่อการพัฒนาสังคมและ

ประเทศ

จัดระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2558 ณ 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันดำาเนิน

งาน ดังนี้

• มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์

ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) 

• กระทรวงการต่างประเทศ 

• กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

International Committee และ ASC Advisory Board ซึ่งกำาหนดให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นเยาวชนที่กำาลังศึกษาในชั้นมัธยมปลายปีสุดท้ายหรือกำาลังศึกษาใน

ระดบัมหาวทิยาลยัไมเ่กนิชัน้ปทีี ่2 ในสาขาเคม ีชวีวทิยา ฟสิกิส ์และคณติศาสตร ์

และมีอายุระหว่าง 16-21 ปี

• กระทรวงศกึษาธกิาร โดย สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.) 

• สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีจำานวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร

ที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 300 คน จาก 32 ประเทศ ในแถบเอเชีย แปซิฟิก         

เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
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รศ.สุวรรณ คูสำาราญ เลขานุการคณะกรรมการดำาเนินงาน Asian      

Science Camp  กล่าวว่าในงานนี้เยาวชนจะมีโอกาสได้พบกับนักวิทยาศาสตร์

ชั้นนำา ได้รับฟังแนวคิดและงานที่สำาคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ ซึ่ง

ปกตกิารคดัเลอืกเยาวชนเขา้รว่มงานในแตล่ะป ีมลูนธิ ิสอวน.จะคดัเลอืกเยาวชน

ประมาณ  8-10 คน โดยเปิดให้มีการสมัครทั่วไป มีการสอบเป็นภาษาอังกฤษ   

ทั้งด้านความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ

สำาหรับปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีเยาวชนไทยจำานวนถึง 40 คนที่ได้

รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและยังเปิดกว้างให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการ

คัดเลือกเยาวชนร่วมด้วย ซึ่งนอกเหนือจากมูลนิธิ สอวน.แล้ว หน่วยงานที่ร่วม    

คัดเลือกได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์คัดเลือกเยาวชน 10 คน ด้วยกระบวนการ  

Thai Science Camp ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี ตามพระดำาริของสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีม่พีระประสงคจ์ะใหโ้อกาสเยาวชนจำานวน

มากได้รับประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันกับ Asian Science Camp  

สวทช. คัดเลือกเยาวชนจำานวน 10  คน จากโครงการ Junior Science 

Talented Project (JSTP) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ

เยาวชนผ่านกระบวนการทำาวิจัย

สสวท. คัดเลือกเยาวชนจำานวน 10 คน จากโครงการพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  

สรุปรวมมีเยาวชนเข้าร่วมงานถึง 280 คน จาก 32 ประเทศในย่านเอเชีย 

แปซิฟิก  ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการได้รับโอกาสพบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัล 

โนเบลและนกัวทิยาศาสตรช์ัน้นำาของโลก ไดร้บัแรงบนัดาลใจใหส้นใจวทิยาศาสตร์

มากขึน้ ตลอดจนไดพ้บกบัเยาวชนชาตติา่งๆ และสามารถสรา้งเครอืขา่ยสำาหรบั

อนาคตได้

ดร.ออ้มใจ ไทรเมฆ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า สวทช. มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากร

และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประสบการณ์ใน

การจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ เช่น  APEC Youth Science Camp ในปี 

2554  ซึ่งมีเยาวชนและครูจำานวน 634 คน จาก 16 เขตเศรษฐกิจมาแล้ว จึงมี

ความเชื่อมั่นว่างานนี้จะประสบความสำาเร็จแน่นอน 

การจัดงาน Asian Science Camp 2015 ครั้งนี้ เยาวชนทั้งหมด        

จะร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และบ้าน

วทิยาศาสตรส์รินิธร พกัอยูท่ีบ่า้นวทิยาศาสตรส์รินิธร ซึง่มโีครงสรา้งพืน้ฐานระดบั

ชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหวังให้เยาวชนเกิด

ความคดิสรา้งสรรค ์แรงจงูใจ ความสนใจดา้นวทิยาศาสตร ์เนือ่งจากอยูใ่นอทุยาน

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทยซึง่เปน็ทีต่ัง้ของศนูยว์จิยัแหง่ชาตขิอง สวทช. ไดแ้ก ่ศนูย์

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเยาวชนจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมความก้าวหน้าของงาน

วิจัยของประเทศไทย พบปะนักวิจัย และเห็นบรรยากาศของงานวิจัยที่ศูนย์วิจัย

แห่งชาติ ซึ่งเปิดต้อนรับเยาวชนนานาชาติเป็นพิเศษถึง 15 ห้องปฏิบัติการวิจัย  

นอกจากจะเพิม่ความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้กเ่ยาวชนรวมทัง้สรา้งความ

ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความ

สำาคัญของการสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถระดับสูง มีการผลักดัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  สนับสนุนการ

พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีกุระดบัชัน้เพือ่ใหป้ระเทศไทยมคีวามสามารถในการ

แข่งขันได้ในระดับโลก

Asian Science Camp 2015 
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ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของ สสวท. มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้ความ

สามารถ  ดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยใีหส้งูขึน้เปน็ลำาดบัและทดัเทยีมกบันานาชาต ิ

โดยพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการ

คิด วิเคราะห์ ให้เยาวชนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

ซึ่งการจัดค่ายเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็ก กระตุ้นความสนใจ สร้าง

แรงบันดาลใจให้รักที่จะเรียนรู้และมีเป้าหมายอนาคต ในขณะที่ครูก็จะเกิดความมุ่งมั่นออกแบบการ

เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม  พฒันาการจดัการเรยีนการสอนไดต้รงเปา้ สอดคลอ้งกบัความสนใจของ

ผู้เรียนซึ่งพร้อมจะเปิดรับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

 การจดัคา่ยครัง้นีเ้ปน็คา่ยเยาวชนในระดบันานาชาตซิึง่เปน็เวทใีหค้ร ูอาจารยไ์ดแ้ลกเปลีย่น

ประสบการณ ์พฒันาการจดัการเรยีนการสอนและการเลอืกใชส้ือ่ทีเ่ขา้ถงึนกัเรยีนไดอ้ยา่งตรงกบัความ

สนใจเรียนรู้ เยาวชนจากนานาประเทศก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่พิเศษที่สุดก็คือได้เปิด

โลกทศันร์บัความรูแ้ละประสบการณจ์ากนกัวทิยาศาสตรเ์กง่ ๆ  ทีม่ผีลงานระดบัโลกซึง่จะมาถา่ยทอด

ความรู้อย่างใกล้ชิดอันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้อีกแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์ http://asc2015.posn.or.th/

สถานที่จัดงาน Asian Science Camp 2015
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• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. จัดอบรมเรื่อง “การประยุกต์ศาสตร์การไหล (Rheology) ในอุตสาหกรรม    

  พอลิเมอร์ (Rheological Analysis in Polymer Industries)” ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 

  วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

  รับสมัครจำานวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S15030 

กรกฎาคม 2558 ฉบับที่ 4
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“ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำาเพื่อตัวเองแต่เป็นเพื่อส่วนรวมแล้ว 
เราจะทำามันอย่างสุดชีวิต”

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล
นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์

ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี  หน่วยวิจัยวัสดุสำาหรับพลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ศาสตร์ทางด้านวัสดุศาสตร์ นับว่ามีความสำาคัญอย่างมากต่อภาค

อุตสาหกรรมของประเทศ สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จะขอนำาผู้อ่านไปพูดคุยและ

รู้จักกับนักวิจัยสาวสวยคนเก่ง ที่ต้องการผจญภัยในโลกกว้างโดยรับทุนไปเรียน     

ตา่งประเทศทางดา้นเซรามกิส ์ทิง้ความฝนัเดมิของการเปน็แพทยต์ามรอยเสน้ทาง

ของครอบครวั ผลงานวจิยัทีน่า่ภาคภมูใิจ นอกจากจะไดร้บัรางวลัมากมายแลว้ ก็

ยงัไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ 1 ใน 5 นกัวจิยัหญงิทีไ่ดร้บัทนุโครงการทนุวจิยัลอรอีลั

ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำาปี 

2557 สาขาวัสดุศาสตร์ ด้วย จากผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยพัฒนาวัสดุนำาไฟฟ้า

แบบผสมสำาหรับแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิง” และทุกครั้งกับงานที่ได้ทำาเพื่อ

ส่วนรวมแล้ว นั่นคือรางวัลแห่งความสุขของ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล
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ถาม : สวัสดีค่ะ ดร.พิมพา ขอถามถึงจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ได้เข้ามา

ทำางานใน สวทช. ค่ะ

ตอบ : ตอนทีเ่รยีนมธัยมระดบัชัน้ ม.5 ทางโรงเรยีนไดส้ง่ใหไ้ปสอบทนุเพราะวา่

คะแนนถึง ซึ่งก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสอบรับทุน ไม่เคยได้ยินเรื่องทุนศึกษาต่อ

ต่างประเทศระดับมหาวิทยาลัยมาก่อนเลย เลยลองไปสอบดู เป็นทุนกระทรวง

วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตอนสอบก็เลือกทุนด้านวัสดุศาสตร์ 

ปรากฏว่าสอบทุนได้ ตอนนั้นก็คิดอยู่นานมากว่าจะรับทุนดีหรือเปล่า เพราะ

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเลย โดยส่วนตัวใฝ่ฝันอยากเรียนหมอ 

เนื่องจากที่บ้านทำางานสายการแพทย์กันหมด เราก็มีความรักในอาชีพหมอมา

ตั้งแต่เด็ก มีความคุ้นเคยวิ่งเล่นอยู่ในคลินิกตลอด ก็เลยคิดว่าโตขึ้นจะเป็นหมอ 

แตพ่อไดร้บัทนุปุบ๊ ความคดิมนัเปลีย่น เราคดิวา่ถา้เรยีนอยูท่ีเ่มอืงไทย กค็งเรยีน

หมอแน่ๆ  ชวีติกค็งจะราบเรยีบ เพราะเรารูอ้ยูแ่ลว้วา่อาชพีหมอเปน็อยา่งไร กเ็ลย

คิดว่าจะรับทุน ข้อดีข้อแรกเลยคือได้ไปเที่ยวเมืองนอก (หัวเราะ) อีกข้อคือการ

เรยีนจะไดไ้ปเรยีนดา้นวสัดศุาสตรซ์ึง่เปน็สาขาทีใ่หมม่าก มมีหาวทิยาลยัเดยีวใน

เมืองไทยที่เปิดสอนด้านวัสดุศาสตร์ในขณะนั้น คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็

คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายดีนะ ทางบ้านก็ให้คิดเองเลือกเองตัดสินใจเองเพราะเป็น

ชีวิตของเรา คุณพ่อท่านไม่อยากถูกถอนหงอกทีหลัง (หัวเราะ) 

ทีเ่ลอืกเรยีนวสัดศุาสตรน์ัน้เปน็สิง่ทีบ่งัเอญิมากๆ เพราะขีเ้กยีจสอบหลาย

วชิา กเ็ลอืกสอบสาขาทีก่ำาหนดวชิาสอบนอ้ยทีส่ดุ ซึง่กค็อืวสัดศุาสตรน์ีแ่หละ เขา

มีสาขาให้เลือก คือ โลหะ เซรามิกส์ และ พอลิเมอร์ เราไม่ชอบท่องจำาเราจึงไม่

เลือกพอลิเมอร์ เราไม่เลือกโลหะซึ่งเป็นทุนด้านสนิมและการกัดกร่อน เพราะมัน
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ทำาให้ดีที่สุด และ

สนุกกับสิ่งที่เราทำา

...แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่

ประสบความสำาเร็จ
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ดูบึกบึนเกินไป ก็เหลือทุนเซรามิกส์ สมัยนั้นหนังเรื่อง Ghost ซึ่งนางเอกเป็นช่าง

ปั้นหม้อกำาลังดัง ก็เลยเลือกสาขานี้แหละ (หัวเราะ) เป็นทุนด้าน อิเล็กทริคอล 

เซรามกิส ์อมื....คอือะไรเนีย่... สมยันัน้เราไมส่ามารถปรกึษาใครทีม่คีวามรูเ้กีย่ว

กับเรื่องนี้ได้เลย ก็คิดง่ายๆ ว่า เซรามิกส์ดูดีสุดแล้ว เลือกทุนนี้ก็แล้วกัน

เหตผุลหลกัทีเ่ลอืกรบัทนุ เปน็เพราะอยากไปผจญภยั และคดิวา่ไมอ่ยาก

เอ็นทรานซ์แล้ว นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ได้เรียนในระดับปริญญาตรี โท เอก 

สาขาอิเล็กทริคอล เซรามิกส์ เป็นความต้องการของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ (เอ็มเท็ค) ซึ่งสมัยนั้นก็ไม่มีใครรู้จักอีกว่า เอ็มเทคคืออะไร ตั้งอยู่

ที่ไหน เพราะว่าตัวองค์กรเองเพิ่งตั้ง ยังไม่มีบุคลากร ไม่มีนักวิจัยอยู่เลย ก็กังวล

นะว่าจะกลับมาทำางานอย่างไร แต่ที่บ้านก็ไปสืบให้ว่า อนาคตเอ็มเทคจะมาตั้ง

ที่คลองหลวงตรงธรรมศาสตร์ ซึ่งไม่ไกลจากคลินิกของที่บ้านที่ตั้งอยู่ที่รังสิต เรา

มาทำางานตรงนี้ก็ไม่ไกลมากนะ

ถาม : ตอนเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : เริม่ตน้การศกึษาทนุกต็อ้งไปเรยีนมธัยมกอ่นหนึง่ป ีซึง่มเีงือ่นไขวา่จะตอ้ง

สมคัรเขา้มหาวทิยาลยัทีส่หรฐัอเมรกิาใหไ้ดภ้ายในสามเดอืน ภาษาเรากย็งัใหมอ่ยู ่

สือ่สารคอ่นขา้งยาก อกีทัง้สาขาทีจ่ะไปเรยีนตอ่กเ็ปน็สาขาใหม ่ไมค่อ่ยมใีครรูจ้กั 

ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องช่วยเรื่องหาที่เรียนต่อเองก็ไม่รู้จะแนะนำาว่าจะให้เข้า

มหาวิทยาลัยไหนดี ก็ปรึกษากับเพื่อนอีกคนที่ได้ทุนมาเรียนสาขาเดียวกันว่าจะ

ทำายงัไงด ีปรากฏวา่ทาง กพ. กช็ว่ยโดยการสง่เอกสารการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั

ที่ดีที่สุดทางด้านนี้มาให้ดู เราก็เลยเลือกสมัครตามรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีเลย 

เพราะไม่มีใครให้คำาแนะนำาเราได้ ก็สอบเข้าได้ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ซึ่งจาก

รายชื่อที่ได้มาตอนนั้นเป็นอันดับหนึ่งทางด้านวัสดุศาสตร์เลย ตอนแรกไม่อยาก

ไปมหาวิทยาลัยนี้ เพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งนะ ชีวิตเราไม่เคย

ต้องแข่งขันมากขนาดนั้น แต่ใครๆ ก็เชียร์ให้ไปเรียนที่คอร์แนล เพราะถ้าไปที่

อืน่กไ็มรู่จ้ะดหีรอืเปลา่ และยงัมเีพือ่นๆ นกัเรยีนทนุทีเ่รยีนคนละสาขาอกีสามคน

ไปด้วยกันอีกด้วย เราเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่เรียนภาควิชานี้ ก็ตั้งใจเรื่องเรียน

มาก ถามอาจารย์ที่ปรึกษาว่าถ้าจะต้องเรียนปริญญาเอกจะต้องทำายังไง คือตอน
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พยายามจะพัฒนา
ของที่มีอยู่ในประเทศ
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้กับ

อุตสาหกรรมที่เราชำานาญ
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นัน้มุง่มัน่ทีจ่ะทำาหนา้ทีม่าก ตอ้งเรยีนจบปรญิญาเอกแลว้กลบัมาเปน็นกัวจิยัใหไ้ด ้

ตอนคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าจะโฟกัสไปด้านไหน ซึ่งเราก็สอบถามอาจารย์โดย

ให้ข้อมูลไปตรงๆ ว่าเค้าส่งมาเรียนอิเล็กทริคอล เซรามิกส์ และต้องเรียนให้จบ

ปรญิญาเอกจะเรยีนเนน้ทางดา้นไหนดคีะ อาจารยท์า่นฟงัแลว้กท็ึง่มากเลยวา่เดก็

ปีหนึ่งนี่มุ่งมั่นที่จะเรียนจบปริญญาเอก ก็เลยจะดูแลเราเป็นพิเศษนิดนึง ทั้งๆ ที่

อาจารย์ขึ้นชื่อว่าเหี้ยมมากและนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะกลัว 

ในระหว่างเรียนปริญญาตรีตั้งแต่ปีหนึ่ง เนื่องจากมีพื้นฐานทางเลขและ

วิทยาศาสตร์มาดี ก็เลยได้ข้ามบางวิชาที่ต้องเรียนในปีหนึ่งไปเรียนวิชาของปี

สองเลย ก็ถือเป็นเด็กน้อยในนั้นที่ตั้งใจเรียนวัสดุศาสตร์มาก ทางผู้ช่วยสอนของ

อาจารย์ก็เลยถามว่าปิดเทอมจะทำาอะไร เราก็ตอบว่าอยากหางานทำาในบริษัท

เอกชนตามที่เห็นเพื่อนๆ ไปสมัครกัน แต่มีโอกาสจะได้ทำางานน้อยมากเพราะ

ไม่ใช่คนอเมริกัน เค้าก็เลยชวนมาทำางานที่แล็บ โดยให้ดูแลช่วยเหลือการทำาแล็บ

ของนักศึกษาปริญญาเอก ก็ได้โอกาสทำางานในแล็บนี้จนจบปีสี่เลย ช่วยทำางาน

ตั้งแต่งานกรรมกร ขัดตัดเตรียมตัวอย่างงานวิจัย อยู่กะกลางคืนเฝ้าเครื่องมือ 

จนเขาไว้ใจโปรโมทไปให้ได้ใช้เครื่องมือที่นักศึกษาปริญญาตรีไม่มีโอกาสได้ใช้ 

ก็มีประสบการณ์และได้เงินด้วย พออยู่ปีสาม รู้สึกว่าทำามานานแล้วก็เริ่มอยาก

เปลี่ยนโปรเจ็กต์ แต่อาจารย์อยากให้อยู่ช่วยต่อ อาจารย์ก็เลยบอกให้ไปแค่ช่วง

ซัมเมอร์เดี๋ยวอาจารย์จะหางานให้ ก็เลยมีโอกาสได้ไปฝึกทำางานที่ศูนย์วิจัยแห่ง

ชาติของอเมริกา พออยู่ปีสี่ก็ยังมีโอกาสได้ทำางานใหม่ๆ มากมาย อาจารย์ที่

ปรึกษามีส่วนอย่างมากที่ทำาให้เราได้สัมผัสงานวิจัยตั้งแต่เรียนปริญญาตรี ซึ่ง

ในช่วงนั้นยังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เด็กที่ยังเรียนไม่จบได้ลองทำางานวิจัยเท่าไร 

อาจารยก์ไ็ดร้บัการยอมรบัวา่เปน็ผูบ้กุเบกิและผลกัดนัใหเ้กดินกัวจิยัรุน่เลก็ขึน้ ใน

ขณะเดียวกันเราก็ต้องเผยแพร่ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่ไม่มี

ใครรู้จัก ต้องทำาให้เป็นที่แพร่หลาย ก็ได้จัดนิทรรศการให้เด็กประถม และมัธยม

มาดูว่าวัสดุศาสตร์คืออะไร

ต่อมาก็ เลือกเรียนต่อปริญญาโทและเอกที่ สถาบันเทคโนโลยี                  

แมสซาชูเซตส์ หรือ MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ทางด้านวัสดุศาสตร์

มากทีส่ดุ เปน็ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทีส่ดุทีเ่ราจะสามารถเลอืกไดว้า่จะเรยีนอะไร 

ทำาวิจัยด้านไหน กับอาจารย์ท่านไหน พอเรียนปริญญาโทก็ได้เอาพื้นฐานการทำา

วิจัยที่มีตั้งแต่แรกมาต่อยอดในการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก แต่เปลี่ยน

จากเดมิทีท่ำาเรือ่งเกีย่วกบัวสัดใุชใ้นเครือ่งยนตส์ำาหรบัเครือ่งบนิ หรอืฟลิม์บางเกบ็

ข้อมูลสำาหรับฮาร์ดไดร์ฟ มามุ่งเน้นงานวิจัยด้านวัสดุและระบบสำาหรับพลังงานที่

อาศัยปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านแบตเตอรี่แทน ก็ได้ทำาด้านพลังงานมา

ตั้งแต่บัดนั้น เพราะคิดว่าเรื่องพลังงานมันใกล้ตัว คนทุกคนต้องใช้ ก็เรียนจบใน

เวลา 5 ปี สรุปว่าใช้เวลาเรียนอยู่นาน 10 ปีทีเดียว

ถาม : กลับมาทำางานที่เอ็มเทค ชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะ

ตอบ :  พอกลับมาก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่นานเป็นเวลาเกือบสองปี เพราะเราไม่มี

ช่วงชีวิตวัยรุ่นในเมืองไทยซึ่งเป็นช่วงที่เราเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมการทำางาน 

โชคดีที่พี่ๆ ที่เอ็มเทคและหัวหน้าเข้าใจ ก็ช่วยดูแลแนะนำาและให้ช่วยงาน ก็ได้

สังกัดอยู่หน่วยวิจัยเซรามิกส์ และช่วยทำางานที่ห้องปฏิบัติการ X-Ray โดยได้มี

โอกาสเปน็หวัหนา้หอ้งปฏบิตักิาร เปน็เรือ่งทีเ่ราชอบและเคยทำามากอ่น ไดท้ำางาน

โครงการอืน่ๆ ทีท่ำาได ้เชน่ เซลลเ์ชือ้เพลงิ เซรามกิสโ์ครงสรา้ง เซรามกิสน์ำาไฟฟา้ 

เราใช้ความรู้ที่มีมาทำางานต่อยอดไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสให้บริการ

แก่นักวิจัยในศูนย์และภาคอุตสาหกรรม 

ทำางานที่นี่ไปได้ 7 ปี ทางอาจารย์ที่ MIT ก็ติดต่อมาว่ามีโครงการที่น่า

สนใจ เชญิใหไ้ปชว่ยกนัทำา เรากข็ออนญุาตไปทำางานทีต่า่งประเทศ ผูบ้งัคบับญัชา

ตั้งแต่หัวหน้าตามสายงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงก็สนับสนุนและอนุมัติให้ไป ซึ่ง

ก็ได้ช่วยพัฒนาโครงการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดใหม่ เป็นโครงการที่ได้รับความ

สนใจอย่างมากและได้รับรางวัลมากมาย เช่น World Changing Idea และได้

พฒันาเปน็บรษิทัเนือ่งจากมคีนมารว่มลงทนุ เรากข็อไปชว่ยเคา้ตัง้บรษิทัดว้ย ได้

ทำางานทุกอย่างตั้งแต่เลือกสถานที่ตั้งบริษัท ขัดพื้น สั่งของ ดูทรัพยากรพื้นฐาน
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ที่ต้องใช้ ฯลฯ จริงๆ แล้วงานหลักคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำาแหน่ง Senior 

Research and Development Scientist ทำาอยู่เป็นเวลาสองปีครึ่ง เราก็เห็นว่า

จากเมอืงไทยมานานแลว้ ทางบรษิทักพ็อตัง้ตวัไดแ้ลว้ เลยตดัสนิใจกลบัเมอืงไทย

ถาม : มีแนวคิดในการทำางานอย่างไรคะ

ตอบ : มีคนถามคำาถามนี้เยอะ และเราก็มีคำาตอบนี้มาเป็นสิบปีแล้ว ซึ่งก็คือ 

ทำาให้ดีที่สุด และสนุกกับสิ่งที่เราทำา นี่คือคติประจำาตัวเลย คือเมื่อเราทำาทุกสิ่ง

ดีที่สุดแล้ว เราก็จะไม่มีวันเสียใจในสิ่งที่เราทำา แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ประสบความ

สำาเร็จก็ตาม และก็ต้องพยายามคิดว่าสิ่งนั้นสนุก เราจะได้มีกำาลังใจ แม้บาง

อยา่งอาจจะนา่เบือ่ แตล่องหาจดุทีด่งึดดูวา่สิง่นัน้มอีะไรทีน่า่สนใจเปน็พเิศษ เชน่ 

ตอนดูโครงสร้างวัสดุในกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิต อยู่คนเดียว ห้องก็

มืด เย็น มันอาจจะน่าเบื่อนะ แต่ถ้าเราลองมองให้เป็นภาพศิลปะก็อาจจะทำาให้

งานน่าสนใจมากขึ้น ลองคิดเสมอว่ามีส่วนไหนที่ทำาให้งานสนุก เราก็จะมีความ

สุขกับมันมากขึ้น

ถาม : อยากให้เล่าถึงผลงานที่ประทับใจหน่อยค่ะ

ตอบ : ผลงานนี้เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับรางวัลโครงการทุนวิจัยลอรีอัล 

ประเทศไทย “เพือ่สตรใีนงานวทิยาศาสตร”์ คะ่ เปน็วสัดนุำาไฟฟา้แบบผสมสำาหรบั

แบตเตอรีแ่ละเซลลเ์ชือ้เพลงิ ซึง่เปน็วสัดสุำาคญัทีท่ำาใหแ้บตเตอรีแ่ละเซลลเ์ชือ้เพลงิ

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีงานที่ได้ทำาตอนที่ใกล้จบปริญญาเอกที่ MIT เป็นเรื่อง

ของวสัดชุนดิหนึง่ทีใ่ชท้ำาขัว้ ซึง่ตอนนีไ้ปเปน็ชิน้สว่นแบตเตอรรีท่ีว่างขายจรงิแลว้ 

เป็นผลงานของบริษัท A123Systems เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานในรถยนต์และแหล่ง

เก็บไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงเก็บไฟฟ้า และเครื่องมือ เช่น สว่านไฟฟ้า เป็น

ผลงานที่เราเห็นเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริงแม้จะยังเรียนไม่จบเลยก็ตาม 

อีกงานหนึ่งที่กำาลังทำาอยู่เป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ ได้รับรางวัลเพราะว่า

มันจะเป็น World Changing Idea ช่วยให้แหล่งเก็บกักพลังงานมีราคาถูกลง มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น งานวิจัยเหล่านี้คนจะเห็นและ

จับต้องได้ 

ช่วงนี้เราก็พยายามจะพัฒนาของที่มีอยู่ในประเทศ ให้สามารถเพิ่ม

มูลค่าได้กับอุตสาหกรรมที่เราชำานาญ ก็หวังว่าจะเป็นงานที่ภูมิใจเป็นชิ้นต่อไป

ค่ะ (หัวเราะ)

ถาม : อะไรคือแรงบันดาลใจในการทำางานคะ

ตอบ : ตัวเองเป็นคนได้พลังมาจากสิ่งหนึ่งคือ ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ทำาเพื่อตัวเองแต่

เป็นเพื่อส่วนรวมแล้ว เราจะทำามันอย่างสุดชีวิต ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเรียน

หนงัสอื เวลาทกุขห์รอืทอ้ คณุพอ่กจ็ะบอกวา่ใหล้องคดิวา่เรากำาลงัทำาเพือ่สว่นรวม

นะ ทำาให้ใจเราโปร่งโล่งสบายและคิดออก จะไม่ติดอยู่กับความทุกข์ สามารถ

ทำาไปได้ด้วยจิตใจที่สงบ ซึ่งช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่าย ตอนเป็นนักเรียนทุนมันก็มี

ช่วงที่ไม่ไหวแล้วนะ แต่พอคิดว่าเราได้โอกาสที่คนอื่นไม่มี เราได้ทำาเพื่อกลับมา

ช่วยเหลือประเทศชาติ ไม่ใช่แค่ทำาเพื่อตัวเองนะ เราจะมีกำาลังใจที่จะทำาและมี

แรงบันดาลใจที่จะทำาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นนิสัยของคุณพ่อคุณแม่ด้วย เราต้อง

สงัเกตตวัเอง ดวูา่อะไรทีช่ว่ยขบัดนัเรา อยา่งบางคนชอบการแขง่ขนั ชอบเอาชนะ 

เราก็อาจจะลองพยายามมองหรือคิดในแง่มุมให้สิ่งนั้นเป็นการแข่งขัน โดยที่คน

อื่นไม่เดือดร้อนและเราประสบความสำาเร็จได้ สำาหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าทำาให้

คนอื่นแล้วเค้าดีใจก็จะรู้สึกดีมาก เหมือนเป็นรางวัล เราจะได้รางวัลก็ต่อเมื่อเรา

ได้ทำาเพื่อคนอื่น และสิ่งที่ได้ตอบแทนมามันคือความรู้สึกด้านบวกของเรา รู้สึกดี

ที่ทำาให้คนอื่นมีความสุข

เราได้โอกาสที่คนอื่นไม่มี

เราได้ทำาเพื่อกลับมา

ช่วยเหลือประเทศชาติ...

เราจะมีกำาลังใจที่จะทำาและ

มีแรงบันดาลใจที่จะทำาให้

ดียิ่งขึ้นไปอีก


