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บทความ Article

15นำ�ท�งคนไข้ ห�หมอฉับไว 
ไม่หลงขั้นตอน

สวทช./สพฐ. ร่วมกับ สกอ. จัดสัมมนาแนะนำาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อประชาชนไทย

สวทช. จัดงานสะเต็มเดย์ มุ่งเสริมแกร่งเครือข่ายสะเต็มศึกษาไทย

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช./ไบโอเทค

หนุนเกษตรกรไทย สู้เพลี้ยกระโดด
ก.วิทย์ ถอดบทเรียนเหตุราชประสงค์ ดันเทคโนโลยีซีซีทีวี

“4 เมกเกอร์ไทย” ตะลุย 

“เมกเกอร์แฟร์ เบอร์ลิน”

เด็กไทยเจ๋ง! ผลงานอุปกรณ์ดักจับแมลงเลียนแบบธรรมชาติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับโลก
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บทสัมภาษณ์ Star

ผู้พัฒนางานไอทีเพื่อสังคมไทย

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม Insight
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EasyHos



สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ร่วมมือกับ 

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) โดยโครงการมหาวทิยาลยัไซเบอร์ไทย ในนาม “คณะทำางาน

การเรยีนรูต้ลอดชวีติภายใตค้ณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม” จดัสมัมนาวชิาการ

เรื่อง “การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Lifelong 

Learning Space for Thailand Digital Economy) ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์

สวีท กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคลังทรัพยากร

การศึกษาดิจิทัลแบบเปิด ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ความรู้ขั้น          

พืน้ฐานจนอดุมศกึษา ความรูว้ชิาการจนภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ซึง่ทกุคนสามารถเขา้ถงึความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เทา่

เทียมกัน ทุกที่ ทุกเวลา มุ่งสู่การใช้ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) ได้อย่างแท้จริง
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เชื่อมโยงความรู้ทุกระดับชั้น มุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สวทช./สพฐ. ร่วมกับ สกอ. จัดสัมมนา
แนะนำาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อประชาชนไทย
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ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ประธ�นเปิดง�น กล่�วว่� “ต�มที่รัฐบ�ลมีนโยบ�ย

ส่งเสริมภ�คเศรษฐกิจดิจิทัลและว�งร�กฐ�นของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนที่

จะทำ�ให้ทุกภ�คเศรษฐกิจก้�วหน้�ไปได้ทันโลกและส�ม�รถแข่งขันในโลกสมัย

ใหม่ได้ ซึ่งแนวท�งก�รพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหนึ่งในห้�ด้�นนั้น

คือ ก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์จ�กดิจิทัล (Digital Society Promo-

tion) ทีเ่กีย่วกบัก�รสร�้งสงัคมดจิทิลัทีม่คีณุภ�พใน 4 ประเดน็คอื (1) ก�รพฒัน�

ประช�ชนที่ส�ม�รถใช้เทคโนโลยีอย่�งฉล�ด มีคว�มรับผิดชอบและเท่�ทันสื่อ 

(2) ก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ดิจิทัล เช่น ก�รบูรณ�ก�รนำ�ระบบไฟฟ้�พลังง�นแสง

อ�ทิตย์ ระบบโทรคมน�คม ระบบก�รเรียนอีเลิน์นนิงไปสู่ชุมชนช�ยขอบที่ห่�ง

ไกลม�กๆ หรือก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ช่วยผู้ที่บกพร่องท�งก�รเรียนรู้เขียน

หนงัสอืได ้ซึง่ในเรือ่งเหล�่นีท้�งคณะทำ�ง�นกำ�ลงัดำ�เนนิก�รอยู ่(3) ก�รแปลงสือ่

ต�่งๆใหอ้ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั และมกี�รจดัเกบ็/ จดัแสดงอย�่งฉล�ด เพือ่ใหส้งัคม

ม ีdigital content พร้อมสำ�หรบัก�รเรยีนรู ้และ (4) ก�รพฒัน�บรกิ�รดจิทิลัเพือ่

สงัคม โดยมบีรกิ�รเรง่ดว่นทีส่ดุคอื บรกิ�รก�รศกึษ�/ก�รเรยีนรูแ้บบเปดิเพือ่ก�ร         

เรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นที่ม�ของง�นสัมมน�ในวันนี้”

“โครงก�รก�รศึกษ�แบบเปิดเพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong 

Learning Space ทีค่ณะทำ�ง�นก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติภ�ยใตค้ณะกรรมก�รเตรยีม

ก�รด้�นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้พัฒน�ขึ้นจ�กคว�มร่วมมือของหน่วย

ง�นต่�งๆ ได้แก่ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอดุมศกึษ� สำ�นกัง�นก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น และสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ นับเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำ�คัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้

เกิดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมไทยในโลกยุคใหม่ยุคดิจิทัลนี้ โดยโครงก�รนี้

จะมุ่งเน้นก�รบูรณ�ก�รและเชื่อมโยงคลังสื่อก�รเรียนรู้ออนไลน์ในทุกระดับก�ร

ศึกษ� จ�กก�รศึกษ�พื้นฐ�นไปสู่คว�มรู้ระดับอุดมศึกษ� จ�กคว�มรู้วิช�ก�รสู่

คว�มรู้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องท�งและโอก�สก�รเรียนรู้ด้วยตนเองต�ม

อัธย�ศัยที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้ทุกที่ ทุกเวล�”

“ก�รบูรณ�ก�รภ�ยในหน่วยง�นและบูรณ�ก�รข้�มหน่วยง�นของทั้ง 

3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กระทรวงไอซีที และ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อประช�ชนไทย 

เปน็ก�รเปดิมติกิ�รเข�้ถงึคว�มรู ้และเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ ไมว่่�จะอยูท่ีไ่หน เวล�

ใด ในขณะเดียวกันเมื่อเชื่อมโยงโครงก�รดังกล่�วเข้�กับก�รขับเคลื่อนของคณะ

ทำ�ง�นอื่นๆ ภ�ยใต้คณะกรรมก�รดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น ก�รขย�ย

โครงข่�ยบรอดแบนดเ์ข้�ถงึทกุหมูบ่้�น จะสง่ผลใหเ้กดิคว�มสำ�เรจ็ในก�รพฒัน�

เศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคดิจิทัลนี้ได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” ประธ�น

เปิดง�น กล�่วสรุปเกี่ยวกับโครงก�รก�รศึกษ�แบบเปิดเพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงก�รก�รศึกษ�แบบเปิดเพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learn-

ing) มีจุดเด่นคือ เป็นก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของหน่วยง�นต�่งๆ อันได้แก่ 

โครงก�รระบบสื่อส�ระออนไลน์ฯ ของ สวทช. และ สพฐ. โครงก�ร DLIT ของ 

สพฐ. โครงก�ร Thai MOOC ของ สกอ. เพื่อสนับสนุนก�รเรียนก�รสอนและก�ร

ศกึษ�ต�มอธัย�ศยัดว้ยเทคโนโลยอีอนไลนแ์บบเปดิเพือ่มห�ชนอย�่งเปน็รปูธรรม 

เนน้คว�มรว่มมอืและแบง่ปนัคว�มรู ้ทกุคนส�ม�รถเข�้ถงึไดอ้ย�่งอสิระเสร ีต�ม

แนวคดิก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning) ส�ม�รถดรู�ยละเอยีดเพิม่เตมิ

ได้ที่ http://www.learn.in.th/
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี กล่�วว่� “กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี สำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของชุมชนชนบท ซึ่ง

เป็นร�กฐ�นของคนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงมีก�รส่งเสริมก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน) เพือ่ประยกุตใ์ชใ้หเ้หม�ะสมกบับรบิทของแตล่ะ

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8

เพิ่มรายได้-ลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช./ไบโอเทค หนุน
เกษตรกรไทยนำา วทน. สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาล

8 ต.ค. 58 จ.พระนครศรีอยุธยา - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีพรอ้มดว้ย ดร.ทวศีกัดิ ์กออนนัตกลู ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่

ชาต ิ(สวทช.) และคณะไดเ้ขา้เยีย่มชมการดำาเนนิงาน “โครงการขยายผลการผลติและการใชง้านราบวิเวอเรยี” 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำากัด และเครื่องสีข้าว

ขนาดเลก็ ทีท่าง สวทช. โดย ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) และศนูยเ์ทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  ดำาเนินการขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของชุมชน

ชมุชน โดยไดจ้ดัทำ� “โครงก�รขย�ยผลก�รผลติและก�รใชง้�นร�บวิเวอเรยี” เพือ่

เป็นก�รสนับสนุนก�รใช้วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในก�รประกอบ

อ�ชีพเกษตรกรรมและอ�ชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อร�

บวิเวอเรยี เพือ่สง่ใหแ้กก่ลุม่เกษตรกรบ้�นน�คนูำ�ไปผลติเปน็กอ้นเชือ้ร�บวิเวอเรยี 

สำ�หรับใช้ในกลุ่ม และเพื่อจำ�หน่�ย
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พีน้ที ่ต.ผกัไห ่อ.ผกัไห ่จ.พระนครศรอียธุย� เปน็พืน้ทีท่ีป่ระสบกบัปญัห�

น้ำ�ทว่มทกุป ีเนือ่งจ�กเปน็ “พืน้ทีแ่กม้ลงิ” เกดิผลกระทบตอ่พืน้ทีก่�รเกษตร โดย

เฉพ�ะอย�่งยิง่พืน้ทีป่ลกูข�้วทีไ่ดร้บัคว�มเสยีห�ยม�กเมือ่ประสบภ�วะน้ำ�ทว่ม ซึง่ 

สวทช. โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) ร่วม

กบัมห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร ์สำ�นกัวจิยัและพฒัน�ข�้ว กรมก�รข้�ว ไดพ้ฒัน�

พันธุ์ข้�วหอมชลสิทธิ์ทนน้ำ�ท่วมฉับพลันม�ให้เกษตรกรปลูก และร่วมกับสหกรณ์

ก�รเกษตรผักไห่ จำ�กัด ถ�่ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วคุณภ�พดีให้

แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธย� ซึ่งข้�วเปลือกหอมชลสิทธิ์ผ่�นก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ด ขัดสี อบ ลดคว�มชื้นเพื่อคงสภ�พคว�มหอมและนุ่มก่อนบรรจุ

ถุงภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� “อ่อนหว�น” จำ�หน่�ยปลีกและข�ยส่ง โดยในปี 

2557 มพีืน้ทีป่ลกูเมลด็พนัธุข์้�วส�ยพนัธุห์อมชลสทิธิใ์น จ.พระนครศรอียธุย� ไม่

ต่ำ�กว่� 2,349 ไร ่ไดผ้ลผลติเมลด็พนัธุร์วม 357 ตนั ผลผลติข้�วเปลอืกรวม 1,401 

ตัน ส�ม�รถสร้�งมูลค่�ผลผลิตกว่� 21 ล้�นบ�ท  ซึ่งในปี 2554 แปลงน�ยังได้

รบัคว�มเสยีห�ยจ�กเพลีย้กระโดดสนี้ำ�ต�ลระบ�ดทำ�คว�มเสยีห�ย ประม�ณรอ้ย

ละ 80 ในจำ�นวนนี้แปลงน�ร้อยละ 14 เสียห�ยทั้งหมด ประเมินมูลค่�คว�มเสีย

ห�ยปีละไม่ต่ำ�กว่� 124 ล้�นบ�ท 

จ�กปัญห�คว�มเสียห�ยนี้ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์ฯ สวทช. โดย          

ไบโอเทค ไดศ้กึษ�และวจิยัเชือ้ร�ทีก่อ่โรคในแมลงเพือ่นำ�ม�ใชใ้นก�รควบคมุศตัรู

พืช ซึ่ง “เชื้อร�บิวเวอเรีย” มีคุณสมบัติทำ�ล�ยแมลงหล�ยชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง

มันสำ�ปะหลัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ล เพลี้ยอ่อน เป็นต้น และส�ม�รถควบคุม

และกำ�จัดศัตรูพืชได้เป็นอย่�งดี โดยได้ร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ช

มงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) สำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอผักไห่ และสหกรณ์

ก�รเกษตรผักไห่ จำ�กัด นำ�ม�ใช้และถ่�ยทอดในก�รผลิตเชื้อบิวเวอเรียที่

ส�ม�รถใช้ป้องกันและกำ�จัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ต�ลสู่ชุมชนบ้�นน�คู และผลัก

ดันให้บ้�นน�คูเป็น “หมู่บ้�นบิวเวอเรีย” ต้นแบบหมู่บ้�นแม่ข่�ย ในก�รผลิต

เชื้อบิวเวอเรีย ซึ่งสร้�งร�ยได้ให้กับเกษตรกรปีละ 40,000 บ�ท และลดก�รเข้�

จ�กต่�งประเทศ    

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล�่วว�่ ก�รดำ�เนินง�นนี้ สวทช. ในฐ�นะผู้

พัฒน�เทคโนโลยีทำ�หน้�ที่ส่งมอบเชื้อตั้งต้นของร�บิวเวอเรียจ�กห้องปฏิบัติก�ร         

ไบโอเทค ให้แก่ มทร.สุวรรณภูมิ ซึ่งรับเป็นศูนย์ผลิตหัวเชื้อร�บิวเวอเรีย เพื่อส่ง

ใหแ้กก่ลุม่เกษตรกรบ�้นน�คนูำ�ไปผลติเปน็กอ้นเชือ้ร�บวิเวอเรยี สำ�หรบัใชใ้นกลุม่ 

และเพื่อจำ�หน่�ย โดยมีสหกรณ์ก�รเกษตรผักไห่ จำ�กัด เป็นผู้แทนจำ�หน่�ยก้อน

เชื้อร�บิวเวอเรียให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ในร�ค�ก้อนละ 40 บ�ท ส�ม�รถสร้�ง

ร�ยได้ให้กับกลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภ�พบ้�นน�คู ถึงปีละ 40,000 บ�ท ซึ่ง 

ไบโอเทค/สวทช. ได้ร่วมมือกับสำ�นักง�นเกษตรอำ�เภอผักไห่ ส่งเสริมให้

เกษตรกรส�ม�รถใชเ้ชือ้ร�บวิเวอเรยีเพือ่ควบคมุเพลีย้กระโดดสนี้ำ�ต�ลไดอ้ย่�งมี

ประสทิธภิ�พ และสง่เสรมิใหเ้กษตรกรบ�้นน�คสู�ม�รถทำ�ก�รเกษตรแบบชวีภ�พ

ไดอ้ย�่งยัง่ยนื ค�ดว�่จะส�ม�รถลดคว�มเสยีห�ยของผลผลติข�้วลงไดถ้งึรอ้ยละ 

70 หรอืมลูค�่กว�่ 80 ล�้นบ�ท โดยขณะนีม้เีกษตรกรในอำ�เภอผกัไหน่ำ�เอ�เชือ้ร�  

บิวเวอเรียไปใช้แล้ว กว่� 3,000 ไร่ เมื่อคิดต้นทุนโดยเฉลี่ยแล้ว ปกติเกษตรกรจะ

เสยีค�่ใชจ้�่ยสำ�หรบัค�่ส�รเคมฆี�่แมลงประม�ณ 300 บ�ท/ไร/่รอบก�รปลกู แต่

เมือ่เปลีย่นม�ใชเ้ชือ้ร�บวิเวอเรยีในก�รกำ�จดัแมลงศตัรพูชื พบว่�เกษตรกรจะเสยี

ค่�ใช้จ่�ยเพียง 60 บ�ท/ไร่/รอบก�รปลูกเท่�นั้น

นอกจ�กนี้ ยังนำ�เครื่องสีข้�วขน�ดเล็กพัฒน�โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวสัดแุหง่ช�ต ิ(เอม็เทค) กำ�ลงัก�รผลติประม�ณ 150-200 กโิลกรมัข�้วเปลอืก/

ชั่วโมง ส�ม�รถสีแปรรูปข�้วได้ทั้งข้�วกล้องและข�้วข�ว โดยที่เกษตรกรเลือกใช้

ง�นได้ต�มต้องก�ร ไม่ต้องเสียเวล�กับก�รไปรอสีข้�วหรือเปลี่ยนข้�วกับโรงสี

ขน�ดใหญ่ และส�ม�รถสร�้งมูลค�่เพิ่มจ�กก�รใช้ง�นเครื่องสีข�้วสีแปรรูปข�้ว

เปลอืกของตนเองเปน็ข�้วกลอ้ง และข�้วส�รเพือ่ก�รจำ�หน�่ย หรอืก�รรบัจ�้งสไีด ้

มลูค�่เพิม่ขึน้ประม�ณ 2,000-3,000 บ�ท/ตนั (คดิคำ�นวณในลกัษณะก�รรบัจ�้งสี

ข้�ว) นอกจ�กนี้ยังได้ออกแบบให้ส�ม�รถใช้อะไหล่ชิ้นส่วน กว�่ 80% ที่ส�ม�รถ

ซอ่มแซมไดง้�่ยต�มทอ้งถิน่ต�่งๆ เชน่ ส�ยพ�น นอ็ต ลกูกระพอ้ ลกูย�งกะเท�ะ

เปลือก ฯลฯ และใช้มอเตอร์ต้นกำ�ลังรวม 8.5 แรงม�้ แบบซิงเกิลเฟส ส�ม�รถ

ใชไ้ดก้บัไฟฟ้�ต�มบ�้นทัว่ไป ทำ�ใหม้ตีน้ทนุค่�ไฟฟ�้ในก�รใชง้�นต่ำ�” ทัง้นี ้ยงัได้

สร้�งเครื่องแยกข้�วเปลือกและ ข�้วกล้องม�ใช้ร่วมกับเครื่องสีข�้วดังกล่�ว เพื่อ

ให้ได้ข้�วกล้องที่สะอ�ดไม่มีข้�วเปลือกปน พร้อมนำ�ไปบรรจุข�ยได้ทันที ช่วย

ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รจ้�งสีข้�วของสหกรณ์ จำ�นวน 4 แสนบ�ทต่อปี สร้�งร�ยได้

เพิม่ขึน้ใหเ้กษตรกร ชว่ยเพิม่ศกัยภ�พในก�รพฒัน�อตุส�หกรรมผูผ้ลติเครือ่งจกัร

กลก�รเกษตรในประเทศให้มีก�รปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องสีข้�วขน�ดเล็กให้มี

ประสิทธิภ�พสูงขึ้น มีร�ค�ที่เหม�ะสมสำ�หรับจำ�หน�่ยในชุมชนเกษตรกร และ

ช่วยลดก�รนำ�เข้�เครื่องสีข�้วขน�ดเล็กจ�กต�่งประเทศ
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ก.วิทย์ ถอดบทเรียนเหตุราชประสงค์
ดันเทคโนโลยีซีซีทีวีเพื่อความมั่นคง

และปลอดภัยของสังคมไทย
ต่อยอดการใช้งานรองรับสังคมผู้สูงอายุ

พร้อมเปิดตัวซีซีทีวี คอนซอร์เตียม อย่างเป็นทางการ

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8

15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-14 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี/กระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) เรง่สรา้งความ

ตระหนักและความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเมืองให้เป็น “สมาร์ท 

ซิตี้” ระดมองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบซีซีทีวีในงานสัมมนา Smart 

Society Smart Security สร้างเมืองให้ปลอดภัยด้วยน้ำาใจและเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ

ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน
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ดร.พิเชฐ กล่�วว่� รัฐบ�ลมีภ�รกิจสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ด้�นเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นร�กฐ�นของประเทศควบคู่ไปกับคว�มมั่นคง

และก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน และจ�กบทเรียนในเหตุระเบิดที่

ร�ชประสงค์ซึ่งทำ�ให้สังคมไทยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของเทคโนโลยีม�กขี้น 

กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยเีลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คญัของเทคโนโลย ีซซีทีวี ี

แอน�ลติกิส ์(CCTV Analytic) เพือ่ตอบโจทยส์งัคมใหเ้ปน็สงัคมทีม่คีว�มปลอดภยั

สูงขึ้น ขณะเดียวกันได้ตั้งเป้�ที่จะพัฒน�และส่งเสริมอุตส�หกรรมเทคโนโลยีนี้

เพื่อคว�มปลอดภัย และลดก�รนำ�เข้�เทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ นอกจ�กนี้ 

ประเทศไทยกำ�ลังก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งเทคโนโลยีซีซีทีวีจะช่วยอำ�นวยคว�ม

สะดวกและลดก�รเกิดอุบัติเหตุในกลุ่ม เป้�หม�ยได้    

ดร.ทวีศักดิ์ กล่�วว่� ก�รจัดง�นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

นโยบ�ยก�รสร้�งเมืองให้เป็นสม�ร์ท ซิตี้ ที่มั่นคง ปลอดภัยด้วยพลังของสังคม 

โดยก�รใช้ซีซีทีวีในรูปแบบต่�งๆให้เหม�ะสมและครอบคลุมม�กยิ่งขึ้น ให้ผู้ที่

สัญจรบนถนนมีคว�มสะดวกม�กขึ้น ส�ม�รถกดดูสภ�พก�รจร�จรได้ล่วงหน�้ 

ห�กเกิดเหตุอ�ชญ�กรรม ผู้รักษ�กฏหม�ยก็ส�ม�รถติดต�มสืบค้นข้อมูลใน

อดีตได้อย่�งรวดเร็ว  และก่อนเกิดเหตุอ�ชญ�กรรม ระบบวิเคร�ะห์ภ�พอ�จจะ

ส�ม�รถแจ้งเตือนถึงเหตุก�รณ์ที่ผิดปกติที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นได้ ทำ�ให้เร�ส�ม�รถ

เฝ้�ระวังและป้องกันเหตุได้อย�่งทันท่วงที    

ทั้งนี้ ภ�ยในง�นยังได้มีก�รจัดง�นวิช�ก�ร ก�รบรรย�ย ก�รจัดแสดง

นิทรรศก�รจ�กผู้ประกอบก�รทั้งในและต่�งประเทศ อ�ทิ บริษัท Huawei,     

SECOM, Bosch, Panasonic, Digital Focus เป็นต้น อีกทั้งยังมีก�รส�ธิตก�ร

เชือ่มโยงซซีทีวี ีแอน�ลติกิส ์โมดลู กบัซซีทีวีรีุน่ต�่งๆ ของสม�ชกิผ�่นเพลตฟอรม์

กล�ง เพื่อแสดงให้เห็นว�่ในอน�คตสม�ชิกซีซีทีวี คอนซอร์เตียม ส�ม�รถเชื่อม

ห�กันและเลือกใช้แอน�ลิติกส์ได้ต�มต้องก�ร
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19 ตลุาคม 2558 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ี- สำานกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “STEM DAY: เรียนรู้ ให้สนุก ฝึกคิดแบบสะเต็ม 

เติมเต็มทักษะชีวิต” ระหว่างวันที่ 19-20 ต.ค. 58 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง เยาวชน เครือ

ข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้ ในศาสตร์ 4 ด้านคือ วิทยาศาสตร์ (Science) 

เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยนำาความ

รู้ต่างศาสตร์มาเชื่อมโยงกันและนำาสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ต้องวางแผน แก้ปัญหา ลงมือทำา จนเกิดเป็น

วธิกีารหรอืกระบวนการทีเ่ปน็รปูธรรมชดัเจน รวมทัง้เพือ่พฒันาและสง่เสรมิศกัยภาพครแูกนนำาผูส้อนสะเตม็

ศกึษาใหส้ามารถจดัการเรยีนการสอนดา้นสะเตม็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมคีร ูนกัเรยีน และผูส้นใจในวงการ

สะเต็มศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8

สวทช. จัดงานสะเต็มเดย์
มุ่งเสริมแกร่งเครือข่ายสะเต็มศึกษาไทย

ยกระดับการเรียนรู้วิทย์ คณิต และไอทีของประเทศ
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ดร.ชฎ�ม�ศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วว่� “สวทช. 

ได้กำ�หนดให้ก�รพัฒน�กำ�ลังคนและสร้�งคว�มตระหนักด้�นวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีเป็นพันธกิจหนึ่งขององค์กร ซึ่งดำ�เนินง�นร่วมกับพันธมิตรทั้งภ�ค

รัฐ ภ�คเอกชน และชุมชน ม�เป็นเวล�น�น และในโอก�สที่สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รนโยบ�ยวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ช�ต ิ(สวทน.) ใหก้�ร

สนบัสนนุ สวทช. จดัทำ�โครงก�ร “สง่เสรมิก�รใชศ้กัยภ�พด�้นโครงสร้�งพืน้ฐ�น

และบคุล�กรของหนว่ยง�นในสงักดักระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ขบั

เคลือ่นนวตักรรมโดยก�รยกระดบัและทกัษะคว�มรูด้�้น STEM ใหแ้ก ่นกัเรยีน คร ู

และบุคล�กรวัยทำ�ง�น” ในปีงบประม�ณ 2557 ต่อเนื่องถึงปีงบประม�ณ 2558 

ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�เน้นแนวท�ง STEM เพื่อเตรียมเย�วชนทั้งที่อยู่ใน

ระบบและนอกระบบก�รศึกษ� และบุคล�กรกลุ่มแรงง�นหรือ STEM Workforce 

เพิ่มทักษะและคุณภ�พด้�น STEM ให้ครบวงจรม�กยิ่งขึ้น ด้วยก�รทำ�ง�นร่วม

กบัเครอืข�่ยพนัธมติร ไดแ้ก ่สถ�บนัสง่เสรมิก�รสอนวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี

(สสวท.) สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ์ บริษัทอินเทลอิเลก็ทรอนิกส์ประเทศไทย

จำ�กัด เพื่อสร้�งบุคล�กรในส�ข�สะเต็มให้เกิดขึ้นในทุกภ�คส่วนทั่วทั้งประเทศ 

รวมทั้งก�รเชื่อมโยงก�รเรียนรู้โดยใช้โจทย์วิจัยและศักยภ�พของนักวิจัยจ�ก 4 

ศูนย์แห่งช�ติของ สวทช. คือ ไบโอเทค เนคเทค เอ็มเทค และน�โนเทค ก�ร

ทำ�ง�นร่วมกับคลัสเตอร์วิจัยต่�งๆ และใช้ประโยชน์ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น ได้แก่ 

บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร และคว�มส�ม�รถก�รบริห�รง�นด้�นพัฒน�บุคล�กร

วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีของสำ�นกัพฒัน�กำ�ลงัคน สวทช. อย�่งเตม็ศกัยภ�พ”  

“โดยก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม 2557 - สิงห�คม 2558 โครง

ก�รฯ ไดพ้ฒัน�ตน้แบบสือ่สง่เสรมิก�รเรยีนรู ้หลกัสตูรก�รจดัอบรม และแนวท�ง

ก�รจดักจิกรรมด�้นสะเตม็ทีเ่หม�ะสมและครอบคลมุกลุม่เป�้หม�ยทกุกลุม่ ไดแ้ก ่

เย�วชน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนบุคล�กรวัยทำ�ง�นได้ม�กกว�่ 12,000 คน จึง

ได้จัดง�น “STEM Day 2015: เรียนรู้ให้สนุก ฝึกคิดแบบสะเต็ม เติมเต็มทักษะ

ชีวิต” ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นก�รเปิดโอก�สให้บุคล�กรทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ก�ร ขบัเคลือ่นสะเตม็ศกึษ� ตัง้แตเ่ดก็และเย�วชน ผูป้กครอง ครอู�จ�รย ์ชมุชน       

นักวิจัย ผู้ประกอบก�ร และผู้บริห�รส�ยง�นด้�นก�รศึกษ� ได้สรุปผลง�นที่

ผ่�นม� พร้อมนำ�เสนอกรณีตัวอย�่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งห�รือแลกเปลี่ยน

ถึงแนวท�งก�รทำ�ง�นด้�น STEM Education และก�รพัฒน� STEM Workforce 

ตอ่ไปในอน�คต ถอืเปน็กจิกรรมทีส่ร�้งคว�มเขม้แขง็ใหแ้กเ่ครอืข่�ยสะเตม็ศกึษ� 

เพื่อยกระดับก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ และเทคโนโลยี และกระตุ้น

คว�มสนใจให้เด็กและเย�วชนรู้จักก�รนำ�คว�มรู้ด้�นสะเต็มไปใช้ประโยชน์ทั้ง

ในชีวิตประจำ�วันและก�รทำ�ง�นในอน�คต รวมทั้งพัฒน�ครูให้มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนด้�นสะเต็ม ตลอดจนพัฒน�บุคล�กรวัยทำ�ง�นให้มี

ทักษะและคว�มรู้ในก�รทำ�ง�นที่จำ�เป็นต่อก�รสร้�งอ�ชีพ พัฒน�คุณภ�พชีวิต

ให้ดีขึ้น และเพิ่มผลิตภ�พได้ต่อไป”  

ทั้งนี้ ง�น STEM DAY 2015 ประกอบด้วยกิจกรรมไฮไลต์ อ�ทิ ก�ร

บรรย�ยพิเศษเรื่อง สะเต็มศึกษ�กับก�รเรียนก�รสอนในศตวรรษที่ 21 โดย 

ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร ทีป่รกึษ� ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล�้ธนบรุ ี/ รองประธ�น

กรรมก�ร สสค. ที่พูดถึงคว�มจำ�เป็นในก�รปรับก�รเรียนก�รสอนเพื่อนำ�พ�

เด็กและเย�วชนเข้�สู่โลกในศตวรรษที่ 21 และเรื่อง ทิศท�งของสะเต็มศึกษ�

ในประเทศไทย โดย ดร.พรพรรณ ไวทย�งกูร ผู้อำ�นวยก�ร สสวท. ที่พูดถึง

สะเต็มศึกษ�จ�กระดับส�กลสู่ทิศท�งและนโยบ�ยสะเต็มศึกษ�ในประเทศไทย

และก�รนำ�ม�ปรับใช้ในกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในประเทศ นอกจ�กนี้ ยังมี

นิทรรศก�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ก�รประชุมปฏิบัติก�รที่เป็นเวทีให้ครูนำ�เสนอ

และแลกเปลี่ยนผลง�นที่ได้ดำ�เนินง�นจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ในชั้นเรียน และ

ก�รแนะแนวอ�ชีพด้�นสะเต็มจ�กฑูตสะเต็ม เป็นต้น

ในปจัจบุนัก�รบรูณ�ก�รก�รเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษ�ถอืเปน็ รปูแบบก�ร

เรยีนก�รสอนทีช่ว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนส�ม�รถบรูณ�ก�รเนือ้ห�ท�ง วทิย�ศ�สตร์

เข�้กบัสถ�นก�รณจ์รงิทีเ่กดิขึน้รอบตวั เกดิทกัษะก�รคดิวเิคร�ะหแ์ละก�รว�งแผน

ในก�รแกป้ญัห�อย�่งเปน็ระบบ ซึง่เปน็ทกัษะสำ�คญัสำ�หรบัศตวรรษที ่21 กล�่วคอื 

สะเตม็ศกึษ�จะมุง่เนน้ใหเ้ชือ่มโยงคว�มรูใ้นหล�ยๆ วชิ�เพือ่นำ�ไปสูก่�รแกป้ญัห�

ในชวีติจรงิ ทีน่กัเรยีนตอ้งมกี�รว�งแผนเพือ่แกป้ญัห� ลงมอืปฏบิตั ิและไดผ้ลลพัธ์

ออกม� ซึง่อ�จเปน็วธิกี�รทีช่ว่ยแกป้ญัห�หรอืทำ�ใหด้ขีึน้หรอืเกดิเปน็ชิน้ง�น/โครง

ง�นวทิย�ศ�สตรก์ไ็ด ้นบัเปน็กระบวนก�รท�งวศิวกรรมทีเ่กดิขึน้นัน่เอง กจิกรรม

สะเต็มถือเป็นส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�ที่เพิ่มเสริมขึ้นม�เพื่อให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยง

คว�มรู้เข้�กับชีวิตจริง เกิดเป็นก�รเรียนรู้อย่�งมีคว�มหม�ยม�กขึ้นในท�้ยที่สุด
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“4 เมกเกอร์ไทย” ตะลุย
“เมกเกอร์แฟร์ เบอร์ลิน”

ต่อยอดไอเดีย สร้างนวัตกรรม

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำา 4 เมกเกอร์ไทย ผู้ชนะโครงการ

ประกวด Enjoy Science: Let’s print the world ซึง่จดัโดย สวทช.รว่มกบั บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยสำารวจ

และผลติ จำากดั เขา้ชมงานเมกเกอรแ์ฟร ์เบอรล์นิ ทีป่ระเทศเยอรมน ีซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่3-4 ตลุาคม ทีผ่า่นมา 

เพื่อเปิดโอกาสให้เมกเกอร์ไทยได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำาหรับใช้ต่อยอดไอเดีย สร้างสรรค์

นวัตกรรมไทยเพื่อคนไทยในอนาคต

ดร.นำ�ชยั ชวีววิรรธน ์รองผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ยสือ่วทิย�ศ�สตร ์สวทช. กล�่ว

ว�่ “ก�รไปดผูลง�นของเมกเกอรช์�วเยอรมนัในง�นเมกเกอรแ์ฟร ์เบอรล์นิ ทำ�ให้

เมกเกอรไ์ทยไดเ้หน็แนวคดิและคว�มนยิมของเมกเกอรใ์นแถบยโุรป ซึง่จะเหน็ว�่

มีผลง�นที่เป็นหุ่นยนต์จำ�นวนม�กและมีรูปแบบที่หล�กหล�ย ง�นอีกกลุ่มหนึ่งที่

เห็นชัดเจนคือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และพอลิเมอร์ที่ใช้ในก�รพิมพ์ ซึ่งมีหล�ยแบบ

น่�ตื่นต�ตื่นใจ เช่น พล�สติกรูปแบบใหม่ๆ ที่มีสีสันหล�กหล�ยและยืดหยุ่นสูง 

เมื่อพิมพ์ออกม�แล้วส�ม�รถบิดและเปลี่ยนกลับเป็นรูปแบบเดิมได้ไม่เสียห�ย   

น่�จะนำ�ม�ประยุกต์กับง�นต่�งๆ ได้ม�ก 

น�งส�วศิริลักษณ์ สังว�ลย์วรวุฒิ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เจ้�ของ

ร�งวลัชนะเลศิประเภทนกัเรยีน นกัศกึษ� จ�กผลง�นปะก�รงัเทยีม กล�่วว�่ ก�ร

ไดม้�ง�นเมกเกอรแ์ฟร ์เบอรล์นิ ทำ�ใหไ้ดแ้รงบนัด�ลใจและไอเดยีใหม่ๆ  ม�ปรบั

ไปใช้กับง�นค่อนข้�งเยอะ เช่น ถ้วยเซร�มิกที่นำ�ไปใช้ทำ�น�ฬิก� ลำ�โพง วิธีคิด
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เข�น่�สนใจม�กในก�รทำ�ผลิตภัณฑ์ และที่ชอบม�กคือ อุปกรณ์ที่ชื่อ Okinesio 

ซึง่ใชเ้ซนเซอรต์รวจจบัก�รเคลือ่นไหว เวล�ทีเ่ร�ดงึโดยใชแ้รงหรอืน้ำ�หนกัทีต่�่งกนั

แสงที่ฉ�ยลงบนฉ�กก็จะมีรูปแบบที่ต่�งกันด้วย เป็นง�นแบบ interactive 

น่�สนใจ และคิดว�่จะลองม�ปรับใช้กับง�นที่ทำ�อยู่

น�งส�วเส�วคนธ์ ภุมม�ลี เจ้�ของร�งวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป 

จ�กผลง�นทศกัณฑ์ กล�่วว�่ ผลง�นที่ประทับใจ คือ โรบอต ซู (Robot zoo) 

หุน่ยนตแ์มลงทีต่วัโครงหลกัทำ�จ�กกระด�ษแขง็ เดก็ๆ เหน็กจ็ะรูส้กึว�่น�่จะทำ�ได้

นะ แคเ่อ�กระด�ษแขง็ม�ใสอ่เิลก็ทรอนกิสเ์ข้�ไป และผลง�น Avakai ตุก๊ต�ไมท้ี่

ผสมผส�นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิธีก�รเล่นแบบดั้งเดิมของเด็กๆ เช่น ก�ร

เล่นซ่อนห� นอกจ�กนี้ยังได้เห็นเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ก้�วหน้�ไปม�ก 

ส�ม�รถพิมพ์ออกม�ได้หล�ยวัสดุ เช่น ไม้ เงิน ทอง ทองแดง เซร�มิก ทำ�ให้ได้

สัมผัสชิ้นง�นจริงในง�นนี้ เห็นแล้วก็มีแรงกระตุ้น อย�กทำ�ง�นพิมพ์ 3 มิติจ�ก

วัสดุเหล่�นี้บ้�ง มันช่วยเปิดกรอบก�รคิดง�น ต่อยอดไอเดียได้เยอะเลยทีเดียว

น�ยสุพัฒ สังวรวงษ์พน� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

พระนครเหนือ ผู้ช่วยพัฒน�ผลง�นปะก�รังเทียม กล�่วว่� โครงก�รนี้ช่วยเปิด

กว้�งให้เร�ได้เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และเห็นนวัตกรรมม�กม�ยที่ห�ดูไม่ได้ในเมือง

ไทยครับ ในง�นมีหุ่นยนต์ ผลง�นพิมพ์ 3 มิติเยอะม�ก ผมชอบเครื่องสแกน 3 

มิติ ซึ่งเข�ประดิษฐ์ตัวสแกนขึ้นเอง โดยพัฒน�ให้ฐ�นหมุนได้ แล้วใช้กล้องคิเนค

จบัภ�พสแกน 3 มติ ิและแปลงเปน็ไฟลท์ีพ่รอ้มพมิพเ์ปน็ชิน้ง�น 3 มติไิดเ้ลย เหน็

แลว้กอ็ย�กศกึษ�เพิม่เตมิ เพือ่กลบัไปพฒัน�ตอ่เปน็ผลง�นเจง๋ๆ สกัชิน้ไปโชวใ์น

ง�นเมกเกอร์แฟร์ของประเทศไทยในปีหน้�ครับ 

น�งส�วทิพย์สิริ ฤทธิกุล มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

พระนครเหนือ ผู้ช่วยพัฒน�ผลง�นเครื่องนวดเท้� กล่�วว�่ ที่ชอบม�กคือ คือ 

“หุ่นยนต์พ่นไฟ” ที่ชื่อว่� “เคลวิน” มีคว�มสูง 9 เมตร กว�้ง 5 เมตร สร้�งขึ้น

จ�กตู้คอนเทนเนอร์ และใช้ไฮโดรลิกในก�รควบคุมให้ขยับได้ ก่อนโชว์จะเห็น

เหมือนตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยมธรรมด� จ�กนั้นก็ค่อยๆ แปลงร่�งจนกล�ย

เป็นหุ่นยนต์ และพ่นไฟออกจ�กมือได้ ตื่นต�ตื่นใจม�ก นอกจ�กนี้ยังมีเปียโน              

หุ่นยนต์ เครื่องทอผ้� ที่สำ�คัญเลย คือ ก�รได้ไปเยี่ยมชม FAB LAB หน่วยง�น 

OTTOBOCK และพิพิธภัณฑ์ต่�งๆ ทำ�ให้เร�ได้เห็นนวัตกรรมม�กม�ย ซึ่งช่วย

ต่อยอดส�นฝันเร�ได้ม�ก ได้เห็นเทคโนโลยี ได้แนวคิด ได้มุมมองใหม่ๆ ที่จะ

นำ�กลับม�ใช้พัฒน�ตัวเองต่อไปค่ะ
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เด็กไทยเจ๋ง! ผลงานอุปกรณ์
ดักจับแมลงเลียนแบบธรรมชาติ 

คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับโลกจาก

Biomimicry Global Design Challenge 2015

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิสง่ตวัแทน

เยาวชนไทยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและ เยาวชน หรือ Junior Science 

Talent Project (JSTP) เข้าร่วมแข่งขัน “Biomimicry Global Design Challenge 2015” ซึ่งเป็นการแข่งขัน

ระดับโลก จัดโดย Biomimicry Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเยาวชนไทยทีม BioX ได้รับรางวัลรอง 

ชนะเลิศในระดับประชาชนทั่วไป พร้อมคว้ารางวัลไปกว่ามูลค่า $7,500 (225,000 บาท)

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8
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Global Biomimicry Design Challenge เป็นก�รเเข่งขันระดับโลก   

จัดโดย Biomimicry Institute ประเทศสหรัฐอเมริก� และ Ray C. Anderson 

Foundation ซึง่เปน็สถ�บนัวจิยัและก�รศกึษ�ทีส่ร�้งผลกระทบท�งด�้นนวตักรรม

เลียนแบบธรรมช�ติ โดยให้คนจ�กทั่วโลกส่งนวัตกรรมที่เลียนแบบกระบวนก�ร

ทำ�ง�นของสิ่งมีชีวิต (Biomimic) ซึ่งเป็น trend ของนวัตกรรมในช่วง 5 ปีนี้ และ

โจทย์ในปีนี้เป็นเรื่องของก�รแก้ปัญห�อ�ห�รของโลก โดยก�รแข่งขันแบ่งออก

เป็นส�มรอบ คือ รอบที่หนึ่งคัดจ�ก “ข้อเสนอโครงก�ร” ให้เหลือ 8 ทีมที่ได้ไป 

showcase ที ่SXSW Eco ซึง่เปน็ก�รประชมุด�้นนวตักรรมสิง่แวดลอ้มทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในอเมรกิ�และมกี�รเปดิตวันวตักรรมทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลก สว่นในรอบทีส่องเปน็

รอบ “ก�รนำ�เสนอ” ซึ่งจะมีร�งวัลให้ส�มทีมที่ดีที่สุดคัดโดยกรรมก�ร ทีมที่ได้ที่ 

1 จะได้งบ $10,000 (300,000 บ�ท) เพื่อนำ�ไปจัดทำ�ต้นแบบในรอบที่ส�มสำ�หรับ

สร้�ง impact และรอบสุดท้�ยจะจัดในอีก 6 เดือนข้�งหน้� และทีมที่มีผลง�น 

ดีที่สุดจะได้ร�งวัลมูลค่� $100,000 (3,000,000 บ�ท) 

ทั้งนี้ ทีม BioX เป็นทีมเย�วชนไทยระดับมัธยมและปริญญ�ตรี ซึ่งเป็น

ทมีไทยทมีเดยีวทีส่ง่เข้�แขง่ขนั โดยเข้�รอบทีส่องของก�รตดัสนิและไดท้ีส่องของ

โลก (ร�งวัลรองชนะเลิศ) ซึ่งนับเป็นทีมที่เด็กที่สุดในก�รแข่งขัน โดยนวัตกรรม

ที่ส่งเข้�ประกวดคือ Jube ซึ่งก็คืออุปกรณ์จับแมลงที่เลียนแบบก�รทำ�ง�นของ

ต้นไม้กินแมลง หน้�ที่ของ Jube คือห�โปรตีนท�งเลือก (แมลง) ให้กับท้องถิ่น

ที่ธุรกันด�ร Jube ได้ถูกออกแบบให้สร้�งด้วยเทคนิคเครื่องจักรส�นของไทย 

ทำ�ให้ Jube ส�ม�รถสร้�งได้ง่�ยในหล�ยๆ พื้นที่ด้วยอุปกรณ์ท้องถิ่น ถือได้ว่�

ง�นชิ้นนี้น่�สนใจเพร�ะมีก�รผสมผส�นแนวคิดท�ง “ก�รเลียนแบบธรรมช�ติ”               

( Biomimicry) เข�้กบัมมุมองท�งศลิปะ และวฒันธรรม ทำ�ใหง้�นมมีติใิหม ่ผนวก

กบัก�รทีต่โีจทยใ์นด�้นก�รข�ดแคลนอ�ห�รไดช้ดัเจนซึง่เข�้ต�กรรมก�รผูต้ดัสนิ

สำ�หรบัร�ยชือ่นอ้งๆ เย�วชนทมี Bio X Team ไดแ้ก ่น�งส�วภรูชิญ� คปุ

ตะจิต JSTP รุ่นที่ 13 กำ�ลังศึกษ�ระดับชั้นปริญญ�ตรีปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย คนที่สอง น�ยรัชต์ภ�คศ์ ตันติแสงหิรัญ JSTP รุ่นที่ 13 

กำ�ลงัศกึษ�ระดบั Preschool ณ The Governor’s Academy คนทีส่�ม น�ยพทัน ์

ภัทรนุธ�พร JSTP รุ่นที่ 12 กำ�ลังศึกษ�ระดับชั้นปริญญ�ตรีปีที่ 2 Arizona State 

University คนที่สี่ น�ยกชก�นต์ พรหมนร� JSTP รุ่นที่ 17 กำ�ลังศึกษ�ระดับชั้น

มัธยมศึกษ�ปีที่ 5 โรงเรียนสภ�ร�ชินี จ.ตรัง และน้องคนสุดท้�ย น�งส�วทวิต� 

กุลศุภก�นต์ กำ�ลังศึกษ�ระดับชั้นปริญญ�ตรี ปีที่ 1 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิ

ทลัยสงขล�นครินทร์   

นอกจ�กนี้ ในก�รเฟ้นห�เด็กและเย�วชนผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษท�ง

วิทย�ศ�สตร์ และเด็กที่มีคว�มสนใจในวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีที่กำ�ลังศึกษ�

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษ� หรือระดับอุดมศึกษ� ให้ฝึกทำ�วิจัยและประยุกต์

วิทย�ศ�สตร์ในด้�นต่�งๆ ที่มีหล�กหล�ย นับเป็นสิ่งที่ดีที่ส่งผลให้เด็กและ

เย�วชนเหล่�นี้ ส�ม�รถพัฒน�ทักษะคว�มส�ม�รถท�งวิทย�ศ�สตร์ที่มีอยู่ให้

เพิ่มขึ้นอย�่งถูกต้องและเหม�ะสม เพื่อสร�้งร�กฐ�นวิทย�ศ�สตร์ที่เข้มแข็งของ

ประเทศได้ต่อไปในอน�คต

ข้อมูลเพิ่มเติม : 

1. เว็บไซต์ Global Biomimicry Design Challenge 

http://challenge.biomimicry.org/en/blog/and-the-winners-are

2. เว็บไซต์ของทีม BioX http://www.biox.tech/

3. วิดีโอ presentation https://vimeo.com/140968606

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8
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EasyHos นำ�ท�งคนไข้
ห�หมอฉับไว ไม่หลงขั้นตอน

แอปพลเิคชนัใหม ่พฒันาโดยนกัวจิยั สวทช. ชว่ยอำานวยความสะดวกใหค้นไข้ในการไป

พบแพทยท์ีโ่รงพยาบาล ทัง้ทราบขัน้ตอนในการตดิตอ่ จำานวนควิในการรอ แผนผงัหอ้งตา่งๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ ในแต่ละขั้นตอน และแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8
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พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8

ก�รไปใชบ้รกิ�รทีโ่รงพย�บ�ลรฐัอ�จเปน็ฝนัร�้ยของใครหล�ยคน เพร�ะ

คนไข้ส่วนใหญ่ต้องรีบไปตั้งแต่เช�้เพื่อรับบัตรคิว แต่กว�่จะได้พบหมอก็ต้องนั่ง

รอน�นกันเป็นชั่วโมงหรือเสียเวล�ไปครึ่งค่อนวัน ครั้นจะลุกไปทำ�ธุระอื่นก็ไม่

กล้� เพร�ะกลัวว�่ห�กลุกไปแล้วอ�จจะพล�ดคิวของตนเอง ทำ�ให้เสียเวล�ต้อง

กลับม�รอคิวใหม่ 

คนไขอ้ีกจำ�นวนไม่นอ้ยเมื่อไปถึงโรงพย�บ�ลแลว้ไมรู่้ว�่จะตอ้งไปตดิต่อ

ที่ไหน ติดต่อใคร อย�่งไร หรือไม่รู้ขั้นตอนอันยุ่งย�กที่ต้องปฏิบัติในโรงพย�บ�ล 

โดยเฉพ�ะคนไข้ที่เพิ่งไปโรงพย�บ�ลนั้นครั้งแรก จะสอบถ�มพย�บ�ลหรือ      

เจ้�หน้�ที่ก็ไม่กล้� หรือถ�มไปแล้วเกิดคว�มเข้�ใจคล�ดเคลื่อนกัน ก็ยิ่งทำ�ให้  

เสียเวล�ด้วยกันทั้งคนไข้และพย�บ�ลผู้ให้บริก�ร ทำ�ให้หลงขั้นตอน หลงท�ง 

กว่�จะทร�บว่�ตนเองจะต้องทำ�อะไรบ้�ง ก็เสียเวล�ไปม�ก และเกิดคว�มรู้สึก

ว่�ก�รไปโรงพย�บ�ลรัฐแต่ละครั้งไม่ร�บรื่น 

นอกจ�กนี้ยังมีปัญห�อื่นๆ ต�มม�อีกม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็นคว�มแออัด

ในโรงพย�บ�ล ที่นั่งไม่เพียงพอต่อคนไข้ที่ม�รอคิวจำ�นวนม�ก ที่จอดรถไม่

เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลให้คนไข้เกิดคว�มเครียด รู้สึกหงุดหงิดรำ�ค�ญใจ

ปัญห� เหล่ �นี้ เป็ นปัญห�ที่ ผู้ ไปใช้บริ ก�ร โรงพย�บ�ลของรั ฐ                    

ส่วนใหญ่ มักประสบพบเจอด้วยตนเองและไม่ส�ม�รถหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกับ         

ดร.ช�ลี วรกุลพิพัฒน ์นักวิจัย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้ส�ย ข้อมูล คว�มมั่นคง 

และนวตักรรมอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่อนรุกัษพ์ลงัง�นและสิง่แวดลอ้ม ศนูยเ์ทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ช�ต ิ(เนคเทค) สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และเป็นที่ม�ของก�รพัฒน�ระบบนำ�ท�งข้อมูล

แก่คนไข้ในโรงพย�บ�ลรัฐ หรือ อีซี่ฮอส (EasyHos) 

ดร.ช�ลี ให้ข้อมูลว�่ อีซี่ฮอสเป็นระบบให้บริก�รผู้ป่วยนอก ช่วยอำ�นวย

คว�มสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ม�ใช้บริก�รในโรงพย�บ�ลรัฐ  โดยออกแบบให้ระบบ

ส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ย เจ้�หน้�ที่ของโรงพย�บ�ลและคนไข้ไม่ต้องทำ�อะไรเพิ่ม

เติมให้ยุ่งย�กม�กขึ้น เพียงนำ�ข้อมูลที่ท�งโรงพย�บ�ลมีอยู่แล้วและเป็นข้อมูลที่

คนไข้ควรจะทร�บ นำ�ม�วิเคร�ะห์ กลั่นกรอง และจัดก�รข้อมูลด้วยเทคนิค Big 

Data Analysis เพือ่ใหม้กี�รแสดงผลใหค้นไขท้ร�บผ�่นแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็

หรือสม�ร์ทโฟนของคนไข้ที่ใช้ระบบปฏิบัติก�รแอนดรอยด์

วิธีก�รใช้ง�นอีซี่ฮอสนั้นเริ่มแรกคนไข้ต้องสแกนบ�ร์โค้ดหรือคิวอ�ร์โค้ด

ที่บัตรประจำ�ตัวของคนไข้ ระบบก็จะแสดงชื่อคนไข้ขึ้นม� พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอน

ที่คนไข้ต้องปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนที่แผนกผู้ป่วยนอก เมื่อลงทะเบียน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลต่�งๆ ที่คนไข้จำ�เป็นต้องทร�บด้วย

ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย คนไข้ก็จะทร�บทันทีว่�ขั้นตอนต่อไปต้องทำ�อะไร สถ�นที่ที่

ต้องไปติดต่อ จำ�นวนคิวที่ต้องรอ และเวล�ที่ใช้ไปในก�รรอคิว ห�กคนไข้ไม่

ทร�บจุดที่ต้องก�รไปติดต่อ ก็ส�ม�รถกดปุ่มเลือกให้ระบบแสดงแผนที่ในโรง

พย�บ�ล ซึ่งระบบจะแสดงตำ�แหน่งที่คนไข้อยู่และตำ�แหน่งของสถ�นที่นั้นๆ 

พร้อมเครื่องหม�ยบอกเส้นท�งให้คนไข้เดินไปต�มแผนที่อย่�งง่�ยด�ย ทั้งนี้ 

คนไข้ส�ม�รถด�วน์โหลดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน อีซี่ฮอสได้ที่เว็บไซต์ของโรง

พย�บ�ลทีม่กี�รใชง้�นระบบอซีีฮ่อส ซึง่วธิกี�รใชง้�นกอ็�จจะแตกต�่งกนัในแตล่ะ        

โรงพย�บ�ลขึ้นอยู่กับขั้นตอนก�รทำ�ง�นของแต่ละโรงพย�บ�ล

“จุดเด่นของอีซี่ฮอสคือ ส�ม�รถใช้ได้จริงโดยที่โรงพย�บ�ลไม่ต้อง

เปลี่ยนแปลงขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่และไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แต่ช่วย

ให้คนไข้ส�ม�รถทร�บข้อมูลก�รใช้บริก�รของตนเองในโรงพย�บ�ลได้ โดย

คนไข้แทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม และแทบไม่ต้องกดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์

เลย เหมือนมีเพื่อนหรือมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยบอกอยู่ตลอดเวล�ว่�ต่อไปต้อง

ทำ�อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ต้องรออีกกี่คิว แต่ละคิวใช้เวล�รอน�นแค่ไหน ก็จะ

ช่วยคนไข้ก็ไม่ให้สับสนหรือหลงขั้นตอน ไม่เสียเวล� และไม่ต้องคอยสอบถ�ม                 

เจ้�หน้�ที่” ดร.ช�ลี อธิบ�ย
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นักวิจัยอธิบ�ยเพิ่มเติมว่� อีซี่ฮอสไม่ได้ช่วยให้คนไข้ได้พบแพทย์เร็วขึ้น 

เพร�ะถงึอย�่งไรคนไขก้ต็อ้งรอพบแพทยต์�มควิทีไ่ดร้บั แตอ่ซีีฮ่อสจะชว่ยใหค้นไข้

ส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รเวล�ทีอ่ยูใ่นโรงพย�บ�ลไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ ไมห่ลงขัน้

ตอน ช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคล�ย ลดคว�มเครียดและคว�มรู้สึกหงุดหงิดรำ�ค�ญ

ใจจ�กก�รรอคิวน�นหรือหลงขั้นตอน

“คนไข้ที่ไปใช้บริก�รในโรงพย�บ�ลรัฐต้องใช้เวล�ส่วนใหญ่ไปกับก�รรอ

ควิพบแพทยอ์ยูแ่ลว้ แตเ่ดมิทคีนไขต้อ้งนัง่รอควิโดยทีไ่มม่ที�งทร�บไดเ้ลยว�่เมือ่

ไหร่จะถึงคิวของตัวเอง จะลุกไปทำ�ธุระอย่�งอื่น เช่น กินข้�ว หรือไปเข้�ห้องน้ำ� 

ก็ไม่กล้�ไป แต่เมื่อมีอีซี่ฮอส คนไข้จะรู้ได้เลยว่�ตัวเองต้องรออีกกี่คิว รอน�นอีก

กีน่�ทถีงึจะถงึควิเร� กจ็ะส�ม�รถลกุไปทำ�ธรุะอืน่ไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวล และไมต่อ้ง

เสียเวล�นั่งรอโดยเปล่�ประโยชน์” ดร.ช�ลี อธิบ�ย

เมื่อคนไข้ได้รับก�รตรวจรักษ�เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบอีซี่ฮอสยัง

ส�ม�รถแสดงยอดใบเสร็จ รวมทั้งร�ยก�รย�ที่แพทย์สั่งจ่�ยให้คนไข้ทร�บล่วง

หน้�ได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงคิวชำ�ระเงิน ทำ�ให้คนไข้ส�ม�รถเตรียมเงินค�่ใช้จ่�ย

ให้พอดีได้ โดยไม่ต้องเสียเวล�ห�กเกิดกรณีค่�รักษ�พย�บ�ลเกินกว่�เงินที่คนไข้

เตรียมไว้เมื่อถึงคิวจ�่ยเงิน 

ทมีนกัวจิยัไดน้ำ�ระบบนำ�ท�งขอ้มลูแกค่นไขใ้นโรงพย�บ�ลรฐัไปทดสอบ

ใช้ง�นจริงที่สถ�บันทันตกรรม กรมก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข พบว่�

ส�ม�รถสร้�งคว�มพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทั้งคนไข้และเจ้�หน้�ที่ของโรงพย�บ�ลเป็น

อย่�งดี ลดปัญห�คว�มแออัดในโรงพย�บ�ล คนไข้ไม่หลงขั้นตอน ไม่เสียเวล� 

หมดปญัห�คนไขร้อควิผดิที ่ไปตดิตอ่เจ้�หน�้ทีผ่ดิท�ง ในขณะทีพ่ย�บ�ลและเจ�้

หน�้ทีโ่รงพย�บ�ลกป็ฏบิตังิ�นหลกัของตนไดอ้ย�่งเตม็ที ่ไมต่อ้งเสยีเวล�คน้ขอ้มลู

เพือ่คอยตอบคำ�ถ�มคนไข ้ชว่ยเสรมิสร�้งภ�พลกัษณท์ีด่ใีหแ้กส่ถ�นพย�บ�ลดว้ย

สำ�หรับคนไข้ที่กังวลว่�ข้อมูลก�รรักษ�พย�บ�ลของตนอ�จจะรั่วไหลได้

ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพร�ะนักวิจัยยืนยันว่�ระบบอีซี่ฮอสมีคว�มปลอดภัยต่อข้อมูล

ของคนไข้อย่�งแน่นอน เนื่องจ�กระบบจะแสดงเฉพ�ะข้อมูลที่จำ�เป็นในก�ร

เข้�รับบริก�รของคนไข้เท�่นั้น และจะลบข้อมูลออกทันทีที่คนไข้ได้ผ�่นขั้นตอน

นั้นๆ ไปแล้ว โดยไม่มีก�รเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ในสม�ร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้

ด้วยข้อเด่นดังกล่�วของระบบอีซี่ฮอส จึงได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�ก

ก�รประกวดผลง�นก�รพัฒน� Mobile Application ภ�ครัฐ หรือ Mobile 

e-Government Award 2014 (MEGA 2014) และได้รับร�งวัล ชมเชยจ�กก�ร

ประกวด ICT Excellence Awards 2015 ประเภทโครงก�รนวัตกรรม

ปัจจุบันมีก�รนำ�ระบบอีซี่ฮอสไปนำ�ร่องใช้ง�นจริงที่สถ�บันทันตกรรม 

และยังได้รับคว�มสนใจเพิ่มเติมจ�กโรงพย�บ�ลรัฐอีกหล�ยแห่ง โดยในอน�คต

นักวิจัยมองว่�อ�จจะพัฒน�แพลตฟอร์มสำ�หรับเป็นศูนย์กล�งก�รเก็บรวบรวม

ข้อมูลก�รให้บริก�รคนไข้ของโรงพย�บ�ลรัฐแต่ละแห่งไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งจะ

ชว่ยใหร้ะบบอซีีฮ่อสและโรงพย�บ�ลรฐัมปีระสทิธภิ�พในก�รใหบ้รกิ�รม�กยิง่ขึน้

มแีอปพลเิคชนัทีช่ว่ยอำ�นวยคว�มสะดวกใหค้นไขไ้ดใ้ชง้�นแบบนี ้ก�รไป

พบแพทย์ที่โรงพย�บ�ลรัฐก็จะไม่ใช่ฝันร้�ยหรือเป็นเรื่องน่�เบื่ออีกต่อไป
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• สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. (NSTDA Academy) เปิดหลักสูตรก�รอบรมด�้นก�รบริห�ร และไอที ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2558 ดังนี้

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81885-81887 หรือ e-mail: training@nstda.or.th

รหัส วันอบรมหลักสูตร ร�ค� (บ�ท)

LCA

CFP

CFO

STIL

PET

28 - 30 ต.ค. 58

4 - 6 พ.ย. 58

18 - 19 พ.ย. 58

5 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58

(อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)

2 - 4 ธ.ค. 58

หลักสูตรหลักก�รประเมินวัฏจักรชีวิต ของ

ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

หลักสูตรก�รประเมินค�ร์บอนฟุต พรินต์ ของ

ผลิตภัณฑ์ (Carbon Foortprint of Products: 

CFP)

หลักสูตรหลักก�รประเมินค�ร์บอนฟุต พรินต์ของ

องค์กร รุ่นที่ 4 (Carbon Footprint for 

Organization: CFO4)

หลักสูตรผู้นำ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (STI Leadership Program: STIL)

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แบบพิมพ์ 

(Printed Electronics Technology: PET)

12,000

12,000

10,000

69,000

15,000

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8
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ผู้พัฒนางานไอทีเพื่อสังคมไทย
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ในฐานะของประชาชนคนไทยธรรมดาคนหนึ่ง หากได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือ

สังคมและประเทศชาติได้ ย่อมเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นดอกเตอร์หนุ่มจากศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งใช้ความรู้ด้านไอที คิดค้นและพัฒนาผลงานมาช่วยเหลือสังคม

และประเทศชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่นำาไปใช้ช่วยชีวิตทหารชายแดนภาคใต้    

ดิกชันนารี-แปลเป็นไทย Sansarn-เซิร์ชเอ็นจินภาษาไทยยุคบุกเบิก หรือ Vaja ตัวแปลง Text เป็นเสียง รวมถึง OCR 

ตัวแปล Image เป็น Text เป็นต้น และล่าสุดคือ คิดค้นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน EasyHos : ระบบนำาทางข้อมูล

การใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐ ที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application 

ภาครัฐ หรือ Mobile e-Government Award 2014 (MEGA 2014) 

แขกรับเชิญในสัมภาษณ์พิเศษของเราฉบับนี้ก็คือ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย          

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ค่ะ

พฤศจิกายน 2558 ฉบับที่ 8
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ถาม : ขอทราบเส้นทางการศึกษาและการเข้ามาทำางานที่ สวทช. 

        เป็นมาอย่างไรคะ

ตอบ : ผมเริม่ง�นทีเ่นคเทค (ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่

ช�ต)ิ สวทช. เมือ่เดอืนพฤษภ�คม 18 ปทีีแ่ลว้ ตัง้แตเ่รยีนจบระดบัปรญิญ�ตร ีอยู่

หอ้งปฏบิตักิ�รไมโครอเิลก็ทรอนกิส ์แลว้ย�้ยไปอยูง่�นบรกิ�รระบบส�รสนเทศ ก็

ไปส�ย IT เลย ระหว�่งนัน้ผมเรยีนปรญิญ�โทพรอ้มกนัไปดว้ย อยูต่รงนัน้ม�จนถงึ

ปี 2547 ก็ได้รับทุนไปเรียนปริญญ�เอกท�งด้�น Engineering Management 

ผมไปเริ่มเรียนตอนปี 2548 ที่ประเทศอังกฤษ เรียนจบกลับม�ในปี 2551 ครับ 

ก�รเรียนระดับปริญญ�เอก ผมเลือกเรียนส�ข� Knowledge Man-

agement ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ส�ข� Information Systems เป็นวิช�ที่เกี่ยวกับก�รนำ�

คอมพิวเตอร์หรือระบบส�รสนเทศไปใช้ในองค์กรโดยมีคนม�เกี่ยวข้อง คือ

อันนี้คนอ�จจะคิดว่�มันต่�งจ�ก Information Technology (IT) อย่�งไร 

ส�ข�ที่ผมเรียนคือศ�สตร์ที่ต้องนำ�ทั้งเทคโนโลยี องค์กร และคน ทั้ง

ส�มอย่�งนี้ม�รวมกัน มันจึงออกม�เป็น Information Systems ถ�้เร�เลือกแต่

เทคโนโลยี แต่ไม่เอ�ปัจจัยอย่�งองค์กร หรือคนเข้�ม�เกี่ยวข้องด้วย มันก็จะ

มีแต่คำ�ว่� Hardware หรือ Software แต่ไม่มีก�รบอกว่�มันเป็นที่ยอมรับหรือ

ไม่ยอมรับอย่�งไร ปัจจัยอย่�งแนวคิด คว�มเชื่อ วัฒนธรรม คว�มขัดแย้ง มัน

จะถูกนำ�ม�พิจ�รณ�ด้วย ถ้�เร�มองข้�ม เร�จะบริห�ร IT ไม่ได้ อันนี้แหละ

คือสิ่งที่ไปเรียนม� ผมจบปริญญ�โทด้�น IT ทำ�ให้ผมมีทักษะด้�นคอมพิวเตอร์

แล้ว แต่ยังข�ดทักษะด้�นบริห�รหรือก�รมองภ�พกว�้ง ก็เลยอย�กลองศึกษ�ดู

ถาม : เรียนจบกลับมาชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : พอเรียนจบกลับม�ปี 2551 ก็ได้ม�อยู่ห้องแล็บที่อยู่ตอนนี้ ห้องปฏิบัติ

ก�รวิจัยคว�มมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปัจจุบันก็เป็นหัวหน้�ห้องปฏิบัติก�รครับ 

ซึ่งในชีวิตก�รทำ�ง�นก็ไต่ระดับม�ตั้งแต่ ผู้ช่วยนักวิจัย 1-2-3 นักวิจัย 1-2 แถม

ผมเคยอยู่ม�ทั้งง�น Support และง�น Research ทำ�ให้พอจะทร�บจะมุมมอง

ตั้งแต่ระดับ Operation จนถึงตอนนี้ก็เป็นระดับหัวหน้� ก็อ�จจะเป็นข้อดีอย่�ง

หนึ่งที่ทำ�ให้เร�ได้มีโอก�สเรียนรู้ในง�นที่หล�กหล�ย

ถ้าเรามีทัศนคติต่อ

การทำางานไม่ดี

งานมันก็จะออกมา

ไม่ดีด้วย แต่ถึงแม้

จะออกมาดี มันก็จะ

ดีแป๊ปเดียว

เดี๋ยวก็กลับมาแย่ 

มันไม่ยั่งยืน
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ถาม : มีแนวคิดในการทำางานอย่างไร

ตอบ : ก็คงเป็นเรื่องทัศนคติในก�รทำ�ง�นก่อน ถ้�เร�มีทัศนคติต่อก�รทำ�ง�น 

ไม่ดี ง�นมันก็จะออกม�ไม่ดีด้วย แต่ถึงแม้จะออกม�ดี มันก็จะดีแป๊บเดียว 

เดี๋ยวก็กลับม�แย่ มันไม่ยั่งยืน ก�รปรับทัศนคติอ�จจะทำ�ด้วยตัวเองไม่ได้ แต่

ถ้�มีหัวหน�้หรือ Mentor ก็จะช่วยได้ม�ก ในส่วนของผมก็ต้องห�โอก�สคุยกับ

ลูกน้องบ่อยๆ ถ�มถึงปัญห�และช่วยกันปรับแก้ พย�ย�มห� Reward ม�ให้

เพื่อสร้�งแรงจูงใจด้วย

ผมตอ้งเปน็หล�ยบทบ�ทในก�รทำ�ง�น จะเปน็บทบ�ทหวัหน�้ตลอดไมไ่ด ้

ผมก็ต้องทำ�ตัวเหมือนเป็นลูกน้องด้วยเหมือนเป็นพวกเดียวกัน หรือบ�งวันที่ต้อง

ใช้ก�รตัดสินใจก็ต้องเป็นหัวหน้� แล้วก็ต้องมีก�รตัดสินใจที่เด็ดข�ด และในก�ร

ออกคว�มคิดเห็น เร�ไม่ได้เป็นผู้รู้ทุกอย�่ง เร�ก็ต้องยอมรับในคว�มต่�ง รับฟัง

คว�มคดิเหน็ของทกุๆ คน เพร�ะว�่ตอนทีผ่มเปน็ลกูนอ้ง ผมกอ็ย�กทีจ่ะใหค้ว�ม

เหน็ คว�มเหน็ของทกุคนมคี�่ และนีค่อืสิง่ทีเ่ปน็แนวคดิของผม ไมใ่ชว่�่คว�มคดิ

ของตนเองจะถูกต้อง 100% เร�ก็ต้องเอ�คว�มคิดหล�ยๆ ด้�นม�รวมกัน แล้ว

ก็ดูว่�สิ่งไหนดีที่สุด แต่ท�้ยที่สุดตอนนี้เร�เป็นหัวหน้�แล้ว เร�ก็ต้องเป็นผู้ตัดสิน

ใจคนสุดท้�ยได้ ก�รที่เร�เป็นหล�ยบทบ�ทมันส�ม�รถประยุกต์กับก�รทำ�ง�น

โดยตรงได้ เช่น ตอนนี้ผมทำ�ง�นด้�น Cybersecurity ถ�้ผมไปสอนเรื่องก�รใช้

คอมพวิเตอรใ์หป้ลอดภยัแกค่นทัว่ไป ผมอ�จจะไมใ่ชบ้ทบ�ทครทูีบ่อกว�่อย�่งงัน้

ด ีอย�่งงัน้ไมด่ ีคนเรยีนเข�ไมเ่ข�้ใจหรอกเพร�ะเข�จะคดิว�่เร�อยูแ่ตข่�้งบนหรอื

เปน็พวก Regulator ผูอ้อกกฎ จะม�รูถ้งึคว�มย�กลำ�บ�กของคนทำ�ง�นแบบเข�

ไดอ้ย�่งไร แตผ่มจะสอนในมมุมองของผูเ้รยีน ประม�ณว�่ผมเคยประสบแบบเข�

ม�ก่อน อ�จจะไม่เห็นด้วยในหลักก�รได้ แต่บ�งครั้งต้องจำ�ใจต้องทำ�ต�มเพร�ะ

อะไร แบบนี้น่�จะลดช่องว่�งก�รสื่อส�รระหว่�งเร�และเข�ได้

และแนวคิดในก�รทำ�ง�นของผมอีกอย่�งหนึ่งก็คือว่� บ�งทีนัก

วิทย�ศ�สตร์เชื่อว่�ทุกอย่�งมันจะต้องถูกพิสูจน์ได้โดยหลักวิทย�ศ�สตร์ แต่

เนื่องจ�กตอนที่ผมเรียนปริญญ�เอก เข�ใช้ทฤษฎีท�งสังคมศ�สตร์ม�ร่วม

พจิ�รณ�ในก�รทำ�ง�นท�งวทิย�ศ�สตรด์ว้ย เพร�ะห�กเร�มองในแงช่วีติจรงิแลว้ 

พอเร�อยูใ่นหอ้งแลบ็ เร�เปน็นกัวทิย�ศ�สตร ์แตพ่อออกนอกหอ้งแลบ็ปุบ๊ ไมส่ ิแค่

ลกุจ�กจอคอมพวิเตอร ์เร�กไ็มใ่ชน่กัวทิย�ศ�สตรอ์ย�่งเดยีวแลว้ ถ�มว�่เร�จะเอ�

อะไรม�ตดัสนิใจในชวีติ เร�ตอ้งเอ�ทัง้แนวคดิท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละสงัคมศ�สตร์

ม�ผสมกัน แนวคิดบ�งอย�่งถ้�ใช้วิทย�ศ�สตร์ 100% ไปเลย เร�จะคิดแต่คำ�ว�่ 

Performance หรือประสิทธิภ�พ แต่จะลืมคิดถึงเรื่องคำ�ว่� Acceptance หรือ

ก�รยอมรบั อ�จกล�ยเปน็ว�่ผลลพัธเ์ร�กจ็ะอยูแ่ตใ่นตำ�ร� แตไ่มส่�ม�รถยอมรบั

ในสังคมได้ ซึ่งผมก็ใช้หลักตัวนี้ในก�รทำ�ง�น รวมถึงก�รบริห�รคนด้วย

ถาม : อยากให้เล่าถึงผลงานที่ประทับใจหน่อยค่ะ

ตอบ : ผลง�นของเนคเทคที่ผมประทับใจนะ เอ�ง�นในหน่วยวิจัยที่ผมอยู่ก่อน

ก็แล้วกัน ก็คือ T-Box เครื่องตัดสัญญ�ณโทรศัพท์มือถือ เป็นผลง�นที่ใช้ได้จริง

และส�ม�รถช่วยชีวิตทห�รช�ยแดนภ�คใต้ เป็นง�นที่สร้�งผลกระทบทั้งในแง่

สงัคมและเศรษฐกจิ ง�นนีท้ำ�ใหผ้มเหน็ว�่ตอ้งใชท้กัษะท�งเทคนคิและก�รบรหิ�ร

จัดก�รคนอย่�งม�ก เป็นง�นที่มีก�รร่วมแรงร่วมใจจ�กคนทำ�ง�นหล�ยสิบคน 

ทำ�จนดึกดื่น ซึ่งในที่สุดง�นนี้ก็ใช้ช่วยชีวิตคน รวมถึงได้รับร�งวัลจ�ก วช. ด้วย 

ผมประทับใจม�ก 

ส่วนง�นอื่นๆ ที่ประทับใจก็คือเป็นง�นที่ผมได้ใช้จริง ก็คือง�น IT ที่

เกี่ยวข้องกับภ�ษ�ไทย อย่�งเช่น LEXiTRON ดิกชันน�รีที่แปลเป็นไทย Sansarn 

เซิร์สเอ็นจินภ�ษ�ไทยยุคบุกเบิก หรือ Vaja ตัวแปลง Text เป็นเสียง แล้วก็รวม

ถึง OCR ตัวแปล Image เป็น Text เป็นต้น และส่วนอีกอันที่ผมชอบม�กก็คือ 

Ya and You ก็คือระบบที่บอกสรรพคุณของย� บ�งทีผมเจ็บป่วย ผมก็เสิร์ชชื่อ

ย�จ�ก Google มันก็จะขึ้นเว็บ Ya and You ให้ผมอ่�นเลย เป็น One stop 

service เลย ผมไมต่อ้งไปอ�่นเวบ็ภ�ษ�องักฤษ นีค่อืง�นทีเ่ข�้ใจผูใ้ชอ้ย�่งแทจ้รงิ 

เราไม่ได้เป็นผู้รู้

ทุกอย่าง เราก็ต้อง

ยอมรับในความต่าง 

รับฟังความคิดเห็น

ของทุกๆ คน...

ความเห็นของทุกคน

มีค่า
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อันนี้จ�กมุมมองของคนธรรมด�คนหนึ่ง

สำ�หรับผลง�นที่ผมทำ�เองนั้น บอกย�กม�ก เพร�ะผมชอบทุกตัว ไม่

ส�ม�รถบอกได้ว่�ชอบตัวไหนม�กกว่�กัน ถ้�เป็นตัวเด่นๆ ที่ผมลงแรงเยอะ

ที่สุดคือง�นวิจัย โปรแกรม Polite Sender เป็นโปรแกรม Anti Spam ซึ่งเป็นตัว

ที่ประสบคว�มสำ�เร็จด้�นวิช�ก�รสูง คือได้ 1 Journal Paper 1 Conference 

Paper 1 ต้นแบบ 2 สิทธิบัตร 1 อนุสิทธิบัตร และ 1 ร�งวัล คือ ร�งวัลแนวคิด

พัฒน�ง�นวิจัยจ�ก กสท. โทรคมน�คม นอกจ�กนั้นก็ยังมีง�นที่ยังใช้จริงอยู่ใน

ปัจจุบัน เช่น โปรแกรมควบคุมก�รใช้ง�นโทรศัพท์มือถือหรือ BYOD โปรแกรม

ก�รตดิต�มขอ้มลูก�รเจรญิเตบิโตของตน้ยคู�ลปิตสั รวมถงึระบบอนิทร�เนต็ของ

เนคเทคที่เคยพัฒน�ในอดีตด้วย

ง�นล�่สดุทีก่ำ�ลงันำ�สูภ่�คอตุส�หกรรมกค็อื EasyHos ระบบนำ�ท�งผูป้ว่ย

ในโรงพย�บ�ลของรัฐ ซึ่งเพิ่งได้รับร�งวัลชนะเลิศ จ�กก�รประกวดผลง�นก�ร

พฒัน� Mobile Application ภ�ครฐั หรอื Mobile e-Government Award 2014 

(MEGA 2014) จ�กผูเ้ข�้แขง่ขนัเกอืบ 200 ทมี กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคณุทมีง�น ซึง่

ผมโชคดีที่ได้ทีมง�นที่ดี รวมถึง นพ.ทวีทอง กออนันตกูล และ ทพญ.ฉวีวรรณ 

ภักดีธน�กุล ที่ให้ก�รสนับสนุนในหล�ยๆ ด้�น แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบและได้

ม�โดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดจ�กก�รที่ระยะหลังนี้ผมได้ไปใช้บริก�รโรงพย�บ�ลของ

รัฐบ่อยๆ จึงประสบปัญห�ด้วยตนเอง และก็เลยรวบรวมข้อมูลขึ้นม� ง�นวิจัยนี้

แปลกตรงที่ปัญห�เกิดขึ้นกับตัวนักวิจัยเอง ทำ�ให้คิดแก้ปัญห�ขึ้นม� ส�เหตุเกิด

จ�กคนไขต้อ้งประสบปญัห�ม�กม�ยในก�รใชบ้รกิ�รโรงพย�บ�ลของรฐั เชน่ รอ

ควิน�น ไมรู่ข้ัน้ตอน ไมรู่ค้วิ คนเยอะ เหนือ่ย ถ�มพย�บ�ล พย�บ�ลกใ็หข้อ้มลูไม่

ตรง รอควิโดยไมม่จีดุหม�ย จะไปกนิข�้วกไ็มก่ล�้ไป กลวัพล�ดควิแลว้ตอ้งไปตอ่

คิวใหม่ สรุปโดยรวมก็คือ คนไข้ไม่รู้ข้อมูลขั้นตอนก�รใช้บริก�ร แอปฯ EasyHos 

จะทำ�ให้คนไข้รู้ข้อมูล ว่�เหลืออีกกี่คิว และบอกร�ยก�รค�่ใช้จ่�ย เพื่อเตรียมเงิน

ให้พร้อม ซึ่งช่วยแก้ปัญห�ให้คนไข้ได้ม�ก ท�งโรงพย�บ�ลก็พร้อมจะให้ข้อมูล 

พย�บ�ลสบ�ย คนไข้ชอบ ตอบโจทย์ได้จริง ผลง�นก็ดำ�เนินก�รไปด้วยดี ก็มี

โรงพย�บ�ลให้คว�มสนใจม�ก ส�เหตุที่ได้รับร�งวัลที่ 1 คงเป็นเรื่องของแนวคิด

ทีต่อบโจทยจ์รงิ คนแทบไมถ่�มเลยว�่ทำ�ไปทำ�ไม เพร�ะในเมือ่คนทำ�วจิยัในฐ�นะ

คนไข้ก็คือคนใช้ง�นเอง บทเรียนที่ได้คือ ง�นวิจัยที่ดีไม่จำ�เป็นต้องย�ก ขอแค่

ตอบโจทยส์งัคมไดก้พ็อ ซึง่ห�กเปน็โจทยท์ีต่วัผูว้จิยัเปน็ลกูค้�เสยีเอง กจ็ะยิง่ง่�ย

เข�้ไปใหญ ่เพร�ะไมต่อ้งไปเกบ็ขอ้มลูข�้งนอกม�กม�ย กเ็กบ็จ�กตวัเองนัน่แหละ

ถาม : ขอทราบแรงบันดาลใจในการทำางานของ ดร.ชาลีค่ะ

ตอบ : แน่นอน แรงบันด�ลใจของผมม�จ�กครอบครัวที่ให้ก�รสนับสนุน และ

กย็งัมแีรงบนัด�ลใจจ�กตวัเร�เองดว้ย แตล่ะวนัเร�ตอ้งมกี�รตัง้เป�้หม�ยในชวีติ 

ตั้งเป้�ให้ตัวเอง เช่น วันนี้เร�ต้องทำ�เรื่องนี้ให้ได้ ก็ต้องทำ�ให้ได้ แต่ถ้�สุดท้�ยทำ�

ไมไ่ด ้กย็อมเสยีใจไปสกัพกั แลว้สร�้งแรงบนัด�ลใจขึน้ใหม ่นอกจ�กนีแ้ลว้องคก์ร

กเ็ปน็แรงบนัด�ลใจใหต้วัผมเองอยูเ่สมอ ตอ้งขอขอบคณุ เนคเทค สวทช. ทีส่ร้�ง
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ขอแค่ตอบโจทย์
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แรงบันด�ลใจให้ผมอยู่เสมอ พี่ๆ ในเนคเทคหล�ยคนก็เป็นบุคคลต้นแบบให้ผม 

รวมถึงด�วรุ่งหล�ยๆ คนก็เป็นแรงกระตุ้นให้ผมมีไฟอยู่เรื่อยๆ 

นอกจ�กนีผ้มมองว�่ พืน้ฐ�นของคว�มเปน็คนนะ คอืตอ้งรบัผดิชอบกอ่น 

ถ�้เร�รบัผดิชอบ ผลลพัธท์กุอย�่งจะต�มม�เอง คว�มรบัผดิชอบคอืคณุสมบตัพิืน้

ฐ�นของมนุษย์ที่ต้องทำ�ง�นให้กับสังคม คนที่มีคว�มรับผิดชอบสูงและมีคว�ม

ตั้งใจในก�รทำ�ง�น เป็นแรงบันด�ลใจให้ผมได้ม�ก อีกด้�นหนึ่งคือเรื่องของ

นวัตกรรม เพร�ะ สวทช. เป็น Innovative Organization ผมเห็นว�่คนที่คิด

นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นม�ได้เนี่ย เป็นแบบอย่�งที่ผมอย�กจะเป็นแบบนั้น แนวคิด

ที่สร้�งผลกระทบอย่�งกว้�งและคนคิดไม่ถึงม�ก่อน ซึ่งมันทำ�ให้รู้สึกว้�ว! หล�ย

คนใน สวทช. ทำ�ได้ ผมก็จะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ ตอนนี้ก็พย�ย�มอยู่นะครับ

ถาม : มีปัญหาและอุปสรรคในการทำางานอย่างไรบ้างไหมคะ 

ตอบ : ก็คือปัญห�คล�สสิกอย่�งเช่น งบวิจัยไม่พอ คนน้อย ง�นย�ก ทุกคน

เป็นเหมือนกันหมด ผมก็มองใหม่ว่�มันไม่ใช่ปัญห�แต่เป็นข้อจำ�กัดม�กกว�่ ถ้�

เร�มองแบบนี้มันก็จะเป็นคว�มท้�ท�ยว่�จะทำ�ง�นอย่�งไรให้สำ�เร็จภ�ยในข้อ

จำ�กัดดังกล�่ว ถ้�เร�มองว�่เป็นข้อจำ�กัด แผนก�รทำ�ง�นก็จะต�่งจ�กก�รมอง

ว่�มันเป็นปัญห� ยกตัวอย�่งเช่น ถ้�เป็นข้อจำ�กัด เร�จะส�ม�รถว�งแผนตั้งแต่

ต้นจนจบได้ แต่ห�กมองเป็นปัญห� แผนก�รทำ�ง�นจะไม่นิ่ง หรือไม่เกิด เพร�ะ

เร�มัวแต่รอว่�เมื่อไหร่ปัญห�นี้มันจะห�ยไปสักที ผมยกตัวอย่�งอีกอันคือ สมมติ

ตอนเร�ไปเรียนต่�งประเทศ อุปกรณ์ทุกอย่�งมีพร้อม งบประม�ณในก�รทำ�วิจัย

ไมอ่ัน้ เครือ่งมอืทนัสมยั แตพ่อกลบัม�เมอืงไทย พอเหน็ว�่มนัต�่งจ�กต�่งประเทศ

ม�ก ถ้�เร�ยอมรับข้อจำ�กัดนี้ เร�ก็จะส�ม�รถปรับตัวได้ สิ่งนี้อ�จเป็นเพร�ะผม

มองเห็น สวทช. ม�ตั้งแต่ปี 2540 ทำ�ให้รับรู้ข้อจำ�กัดนี้ม�ตลอด ต่�งจ�กคนจบ

ใหม่ที่เคยทำ�ง�นม�ก่อน พอม�เจอแบบนี้ก็ Culture Shock ไประยะหนึ่ง แต่ผม

ก็ใช่ว่�ยอมรับว�่มันจะต้องเป็นอย่�งนี้ไปตลอดนะ อย�กให้ข้อจำ�กัดเหล่�นี้ห�ย

ไปเหมือนกัน ต้องปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ และถ้�ยังแก้ไม่ได้ก็ยอมรับมันและ

ทำ�ต่อไป เร�ผนวกข้อจำ�กัดเข้�กับก�รทำ�ง�น ทำ�ให้แผนก�รทำ�ง�นจะคำ�นึง

ถึงข้อจำ�กัดตลอด เร�เรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน ฉะนั้น แนวคิดนี้จึงทำ�ให้คนทำ�ง�น

มีสภ�พพร้อมที่จะทำ�ง�นตลอดเวล� แน่นอนว�่ปัญห�ไม่ได้น้อยลง แต่ถ�้วันดี

คืนดีมีโอก�สที่จะทำ�ให้ปัญห�น้อยลงได้ ผมก็ไม่รีรอที่จะทำ�มัน ไม่ว�่จะเป็นก�ร

เพิ่มคนหรืองบประม�ณ
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ถาม : ประโยชน์ของศาสตร์ทางสังคมที่เรียนมา และมีเคล็ดลับ        

        ในการปกครองคนอย่างไรคะ 

ตอบ : ผมจะเล่�เรื่องปรัชญ�ท�งสังคมศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบส�รสนเทศ 

ปรัชญ�นี้บอกว่� มีแนวคิดอยู่สองอย่�ง คือหนึ่ง แนวคิดเชิงวิทย�ศ�สตร์ 1+1 

= 2 ดำ�เป็นดำ� ข�วเป็นข�ว ก�รทดลองแบบเดิมทำ�ที่ไหนก็ได้ผลแบบเดียวกัน 

เหม�ะสำ�หรับง�นที่เป็นวิทย�ศ�สตร์ 100% แต่สำ�หรับง�นที่เกี่ยวข้องกับคน เร�

ใช้หลักก�รที่เรียกว่� Interpretive ซึ่งเป็นหลักก�รที่ใช้คว�มเข้�ใจของตนเองม�

ตดัสนิ เหม�ะสำ�หรบัก�รวเิคร�ะหศ์�สตรท์กุศ�สตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัคนหรอืองคก์ร 

ตัวอย่�งเช่น เร�ทำ�ก�รสำ�รวจแบบสอบถ�มม�ได้ผลม�อย่�งหนึ่ง ถ้�ผมรู้สึกว่�

ไม่เชื่อ ผมอ�จจะทิ้งมันเลย และเลือกที่จะเชื่อตัวเองม�กกว�่ คือเป็นก�รตัดสิน

แบบลำ�เอยีง เพร�ะใชป้ระสบก�รณข์องตนเองม�เปน็ทีต่ัง้ และมัน่ใจว�่มนัถกูตอ้ง 

ถ้�ถ�มว่�ประยุกต์ใช้ยังไง ก็ย�กที่จะอธิบ�ย สมมติเร�ทำ�แบบสอบถ�ม

ว�่ ซอฟตแ์วรน์ีใ้ชง้�นในเนคเทคดหีรอืไม ่ถ�้ใชแ้บบหลกัก�รวทิย�ศ�สตรเ์ร�ตอ้ง

กระจ�ยแบบสอบถ�มไปให้คนในเนคเทคทุกคน หรือถ้�ไม่มีเวล� ส่วนใหญ่เร�

ความรับผิดชอบ

คือคุณสมบัติ

พื้นฐานของมนุษย์

ที่ต้องทำางาน

ให้กับสังคม
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ก็เลือกส่งให้ผู้บริห�ร หรือหัวหน้�ง�น ผลออกม�ตอบว่�ใช้ดีม�ก แต่ผมไม่เชื่อ 

เพร�ะจ�กประสบก�รณ์ของผมไม่เคยเห็นพนักง�นใช้สักคน และผมมั่นใจว่�ผม

คิดถูก ซึ่งถ้�เร�อิงต�มหลักวิทย�ศ�สตร์เร�ต้องยอมรับผลประเมินนั้นว�่ต้องดี

เพร�ะเปน็ขอ้เทจ็จรงิทีม่หีลกัฐ�นพสิจูนไ์ดจ้�กแบบสอบถ�มหรอืบทสมัภ�ษณ ์แต่

ถ้�ใช้หลักก�ร Interpretive ผมจะบอกว่�ผมไม่เชื่อผลสำ�รวจนั้น 

แต่ผมจะส่งแบบสอบถ�มให้พนักง�นระดับปฏิบัติก�รแทน เพร�ะผมเชื่อข้อมูล

จ�กพนักง�นกลุ่มนี้ม�กกว่� เรียกว่�มีคว�มเชื่อหรือ Perception บ�งอย่�งที่

อธิบ�ยไม่ได้ ว่�แต่ที่ผมพูดๆ ม� ทุกคนอ�จจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะ เพร�ะนัก

วิช�ก�รฝั่งอเมริก�และฝั่งยุโรปยังเถียงกันอยู่เลย ฝั่งอเมริก�เข�ไม่ชอบแนวคิด

แบบใหม่นี้ มัน Convince ให้เข้�ใจย�ก อันที่จริงกว่�ผมจะเข�้ใจทฤษฎีจริงๆ 

ก็ใช้เวล�เกือบ 3 ปีตอนกำ�ลังจะสอบจบ แถมไม่รู้ว่�เข้�ใจจริงแค่ไหน (หัวเร�ะ)

นี่คือคว�มต่�งกันที่ไม่มีสอนในตำ�ร� IT ไทยครับ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ท�ง IT 

ยโุรปชอบใชม้�กกว�่ ฉะนัน้ หล�ยครัง้ตอนทีผ่มบรหิ�รทมีง�น ผมไมเ่อ�หลกัฐ�น

ม�ตัดสินลูกน้อง แต่ผมใช้ประสบก�รณ์ของผมในก�รตัดสินในบ�งสถ�นก�รณ์ 

แตไ่มใ่ชไ่มเ่ชือ่ในหลกัฐ�นทกุครัง้ กต็อ้งดเูปน็กรณีๆ  ไป ดว้ยวธินีีผ้มเชือ่ว�่ลกูนอ้ง

ผมมคีว�มสขุทกุคน และกค็ดิว�่มคีนทีใ่ชแ้นวคดิแบบนีบ้�้งแตไ่มไ่ดแ้ยกแนวท�ง

ออกม�ให้เห็นแบบที่ผมยกตัวอย�่งในก�รบริห�รคนกับบริห�รง�น

ท�้ยสดุอย�กจะบอกว�่ เรือ่งก�รทำ�ง�น ผมว�่มนัไมใ่ชก่�รวิง่ 100 เมตร 

แต่เป็นก�รวิ่งม�ร�ธอนที่มีระยะท�งย�วไกล อย�กแนะว่�เร�ควรทำ�ง�นเต็มที่

ต�มกำ�ลังที่มีอยู่ เร่งและผ่อนบ�งช่วง มันจะไปได้ไกล แต่ถ้�เร�ฝืนทำ�เกินกำ�ลัง 

เร�ก็จะทำ�ได้แค่ระยะหนึ่ง แต่หลังจ�กนั้นมันจะหมดแรง หยุดอยู่กับที่ไปอีกน�น 

ขอ้คดิเหน็เรือ่งก�รทำ�ง�นของ ดร.ช�ล ีวรกลุพพิฒัน ์น�่จะเปน็ประโยชน์

ให้ใครหล�ยๆ คนเลยนะคะที่จะนำ�ไปปรับใช้กับง�นของตัวเอง เพร�ะก�รจะ

ทำ�ก�รง�นใดๆ ให้สำ�เร็จไปได้ด้วยดี ก็จะต้องใช้ทักษะทั้งศ�สตร์ท�งวิทย์และ

ศลิปจ์รงิๆ ม�ประกอบกนั ซึง่ห�กเร�ห�จดุสมดลุยน์ีไ้ด ้กจ็ะทำ�ใหง้�นนัน้สมบรูณ์

และนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จได้ในที่สุด


