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โดยใช้ไอทีเป็นสื่อเรียนรู ้

สวทช. นำาสื่อเยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์

เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
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8 ธ.ค. 58 ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยใน

โรงพยาบาลตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงพยาบาลชลบุรี 

จ.ชลบรุ ีโดย สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงหว่งใยเดก็ปว่ยในโรงพยาบาลทีต่อ้งอยู่

ในโรงพยาบาลนานๆ ทำาใหข้าดโอกาสทางการศกึษา จงึทรงพระราชทาน “หอ้งเรยีนคอมพวิเตอรส์ำาหรบัเดก็

ปว่ยในโรงพยาบาล” และแนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใหเ้ดก็ปว่ยไดเ้รยีนและเลน่อยา่งมคีวามสขุ 

ดว้ยความรว่มมอืของกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ทำาใหเ้กดิการตอ่ยอดและขยายผล จนปจัจบุนัมโีรงพยาบาลทีเ่ขา้รว่มโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เดก็

ป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง 29 แห่ง ใน 

26 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
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ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. และ กรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดเผยว่า “สืบเนื่องจาก

ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานห้องเรียน

คอมพวิเตอรเ์พือ่เดก็ปว่ยในโรงพยาบาล โดยเริม่นำารอ่งในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

สภากาชาดไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเลิดสิน และ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2539 ต่อมากระทรวงสาธารณสุข 

โดยกรมการแพทย์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

ได้มีความร่วมมือในการนำาแนวพระราชดำาริดังกล่าวขยายผลไปสู่โรงพยาบาลใน

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำานวน 26 แห่ง และมีเด็กป่วยได้รับบริการภาย

ใต้โครงการนี้กว่า 20,000 คนต่อปี” โดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็ก

ป่วยในโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กป่วยเรื้อรังซึ่งขาดโอกาสทางการ

ศึกษาได้มีโอกาสเรียน และเรียนได้ทันเพื่อนเมื่อออกจากโรงพยาบาล โดยใช้ไอที

เป็นสื่อในการเรียนรู้ และสร้างความเพลิดเพลินให้เด็กลดความวิตกกังวลต่อโรค

และอาการเจ็บป่วย ด้วยความร่วมมือในการดำาเนินงานของ 3 กระทรวง ได้แก่ 

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ที่สนับสนุน

ครูผู้สอนประจำาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล กระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ และสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่

สนับสนุนการจัดตั้งห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล 

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ที่สนับสนุนนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล     

ด้าน นายแพทย์เกศดา จันทร์สว่าง รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลชลบุรี 

กล่าวถึงการดำาเนินการโครงการดังกล่าวในโรงพยาบาลชลบุรีว่า “โรงพยาบาล

ชลบรุ ีเปน็ 1 ใน  29 แหง่จากโรงพยาบาลทัว่ประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำาริฯ มีผล

งานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ในการพัฒนาการดำาเนินงานโครงการฯ โดยโรงพยาบาล

ชลบรุ ีจดัใหม้ ี“ศนูยก์ารเรยีนสำาหรบัเดก็เจบ็ปว่ยเรือ้รงัโรงพยาบาล

ชลบุรี และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วย” ขึ้น ได้

ดำาเนินงานในหลายส่วน อาทิ การนำา eDLTV ไปใช้ในการสอนเด็ก

ป่วย การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำาเนินงานโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล และรูปแบบการ

เรยีนการสอนขา้งเตยีงสำาหรบัเดก็ปว่ยทีไ่มส่ามารถมาเรยีนหนงัสอื 

ที่ห้องเรียนได้ เป็นต้น”

เสยีงสะทอ้นบางสว่นจากเดก็ปว่ยทีไ่ดร้บับรกิารจากศนูยฯ์ 

ดังกล่าวเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ฯ ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและ

ทักษะในด้านการเรียนต่างๆ 

ด.ญ.ปัญญาวีย์ บุศรัตน์ตานนท์ หรือน้องไอซ์ อายุ 9 ขวบ 

ทีป่ว่ยเปน็โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว ปจัจบุนัเรยีนอยูช่ัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 4 โรงเรียนวุฒิวิทยา ได้รับการรักษาตั้งแต่ปี 2550-2555 โรงพยาบาลชลบุรี 

และไดเ้ขา้เรยีนในศนูยก์ารเรยีนสำาหรบัเดก็เจบ็ปว่ยเรือ้รงัโรงพยาบาลชลบรุ ีและ

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เดก็ปว่ยในโรงพยาบาลชลบรุ ีโดยนอ้งไอซเ์ลา่ใหฟ้งั

ว่า “หนูรู้สึกมีความสุขเมื่อเข้ารับบริการในศูนย์ฯ และสนุกกับการเรียนและการ

ทำากิจกรรมต่างๆ มากมาย ศูนย์แห่งนี้ช่วยให้หนูเป็นเด็กที่ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส 

และกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษที่หนู

ชอบ ได้แก่ การร้องเพลงจีน และการเต้น โดยจะมีคุณครูช่วยเสริม ช่วยดูแลใน

ทักษะด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด และหนูยังได้เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยด้วย”    

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พญ.อดศิรส์ดุา เพือ่งฟ ูสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติ

มหาราชนิ ีเลา่ถงึการสง่ผลการดำาเนนิงานโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เดก็

ปว่ยในโรงพยาบาลเขา้ประกวดในระดบันานาชาตวิา่ “จากผลการดำาเนนิงานของ

โครงการฯ นี้  ในปี พ.ศ. 2558 สถาบันสุขภาพด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดส่งผลการดำาเนินงานโครงการดังกล่าว ในชื่อ 

“Holistic School in Hospital” เข้าประกวดระดับนานาชาติ ในรายการ 2015 

United Nations Public Service Awards (2015 UNPSA) ด้วย ซึ่งจัดขึ้นโดย 

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) ผล

ปรากฎวา่ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ (1st place winner) ในสาขาการสง่เสรมิแนวทาง

การดำาเนนิการของภาครฐัโดยรวมในยคุขอ้มลูขา่วสาร (Category 3 - Promoting 

Whole of Government Approaches in the Information Age) ทั้งนี้ กระทรวง

สาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและหนว่ย

งานทีร่ว่มกนัดำาเนนิงานโครงการศนูยเ์ครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เดก็ปว่ย

ในโรงพยาบาลตามพระราชดำารฯิ ไดท้ลูเกลา้ถวายรางวลั UNPSA แด ่สมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า 

การส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของไทยในปัจจุบันจำาเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นการสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บั SMEs โดยเพิม่ผลติภาพ (Productivity) และพฒันานวตักรรม 

(Innovation) เพือ่ยกระดบัและสรา้งความแตกตา่งของผลติภณัฑใ์หส้ามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงผลักดันการนำาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาและยกระดับ SMEs ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำา

ถงึปลายน้ำา ผา่นการทำางานเชงิบรูณาการรว่มกนัของกระทรวงอตุสาหกรรม โดย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ มีเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทย โดย
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เน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม 

ซึ่งการจะพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้นั้น งานวิจัยเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างมาก 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงหารือเพื่อสร้างข้อตกลง

ร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เพื่อผ

ลกัดนังานดา้นวจิยัและพฒันา และการเสรมิสรา้งศกัยภาพใหผู้ป้ระกอบการใหม้ี

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบรับรอง เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้า

หมายได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวถึง การนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเพิ่มศักยภาพในการ

กสอ. จับมือ สวทช. ดัน SMEs ไทย
สู่อุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรม

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2558 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมมือกับสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เร่งเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และพัฒนานวัตกรรม 

(Innovation) ให้ 5 อุตสาหกรรมดาวเด่น รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล มุ่งหวังสร้างมูลค่า

เพิ่มในภาพรวมให้กับอุตสาหกรรมไทยได้กว่าร้อยละ 15
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แข่งขันของเอสเอ็มอีไทยและความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีพันธกิจหลักในด้านการทำาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนภาค

อุตสาหกรรมและสังคม ซึ่งสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ถือเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและพัฒนา มีระบบ

การถ่ายทอดและบริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพร้อม

ดา้นบคุลากรในการวเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม และ

ช่วยเหลือให้ภาคอุตสาหกรรมมีการนำาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มผลิตภาพ 

คุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นข้อต่อสำาคัญที่ทำาให้เกิดความ

เชือ่มโยงงานทางดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมไปสูภ่าคอตุสาหกรรม 

อยา่งไรกด็ ีการสง่ตอ่โอกาสการเขา้ถงึวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีะเปน็ไปอยา่ง

สมบรูณไ์ด ้กด็ว้ยความรว่มมอืและการบรูณาการการทำางานรว่มกนักบัหนว่ยงาน

ที่ทำาหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

โดยตรง คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นเพื่อ

ร่วมกันปักธงนวัตกรรมให้เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจ 

และนำาความเข้มแข็งของทั้งสองหน่วยงานได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ 

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช. ในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมได้

อยา่งรวดเรว็และสรา้งความสมบรูณใ์หก้บัขอ้ตอ่ของกลไกการถา่ยทอดเทคโนโลย ี

จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและ

การเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมในครั้งนี้ อันจะเป็นการนำาเอาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และนำาประเทศ

ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งนับเป็นการสร้างอนาคตประเทศไทย

ร่วมกันให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” 

ดร.สมชาย หาญหริญั อธบิดกีรมสง่เสรมิ

อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กสอ. ได้ดำาเนิน

การพัฒนานำาร่องใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 

ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน

ยนต์ อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และไบโอพลาสติก

และบรรจุภัณฑ์ มีขอบเขตความร่วมมือกัน

ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ได้มาตรฐานและ

มีกระบวนการในการทดสอบ ส่งเสริมการ

ออกแบบ โดยนำาเอางานวิจัยและเทคโนโลยี

ในด้านการผลิตต่างๆ เข้ามาใช้ ตลอดจนการ

สนบัสนนุของ สวทช. เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน และเพื่อยกระดับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น ยังมีการร่วมมือกันเพื่อ

พัฒนาบุคลากรสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาค

อตุสาหกรรมอกีดว้ย โดยหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ความรว่มมอืดงักลา่วจะสามารถทำาให้

ภาคอตุสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ SMEs จะยกระดบัและพฒันาผลติภณัฑ ์

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในภาพรวมให้กับอุตสาหกรรมไทยได้กว่าร้อยละ 15 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กลา่ววา่ โครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยี

ของอตุสาหกรรมไทย (ITAP) ฝา่ยพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม / สวทช. มคีวาม

มุ่งมั่นที่จะนำาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันงาน

วิจัยและพัฒนาสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยให้มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน

ผ่านการทดสอบ และยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต ์อุตสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่ห่ม อตุสาหกรรม

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและบรรจุ

ภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยผ่านกลไกทั้งการ

ให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การบริหารการผลิต ปรับปรุง

กระบวนการผลิต และการวิเคราะห์และทดสอบ รวมถึงการอบรมสัมมนาและ

การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนที่จำาเป็น ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 จะมีโครงการ

นำาร่องส่งต่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของทั้ง 2 ฝ่าย โดย กรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม จะสนบัสนนุเรือ่งบรหิารจดัการธรุกจิ ฝกึอบรมดา้นการเงนิ และการ

ตลาด ส่วน สวทช. จะบริหารโครงการเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี

การผลิตและสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้มีขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและยั่งยืน โดย สวทช. มีศักยภาพและความพร้อมในการ

ดำาเนินงานได้ทันทีและสามารถขยายบริการได้ครอบคลุมทุกจังหวัดสำาคัญของ

ไทย ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสนับสนุน SMEs ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องกว่า 15,000 ราย เป็นต้น
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การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 
“การปรับตัวด้านการผลิตและ

การค้าข้าวไทยหลัง AEC”

มกราคม 2559  ฉบับที่ 10

สวทช. ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมการค้าต่าง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 “การปรับตัว

ด้านการผลิตและการค้าข้าวไทยหลัง AEC” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กรงุเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็เวทขีองการสรา้งขอ้ความรูเ้รือ่งขา้ว 

และรวมถึงการสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการ

กระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าว

รวมทัง้กลุม่ชาวนา ไดต้ระหนกัถงึความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรว่มกนัหาแนวทางในการ

แก้ไขและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอัน

เป็นประโยชน์ โดยในปี 2558 นี้ จัดการประชุมเวทีข้าวไทยภายใต้หัวข้อ “การ

ปรบัตวัดา้นการผลติและการคา้ขา้วไทยหลงั AEC” โดยมกีรอบของประเดน็สำาคญั

เพื่อเป็นแนวทางในการหารือ 2 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ 

1) ภาคการผลิตข้าวและชาวนาไทยจะมีการปรับตัวกันอย่างไร 

ภายหลังการเป็นแหล่งผลิตเดียวของประชาคมอาเซียน

(single production based)

2) ภาคการค้าและการส่งออกข้าวของไทยจะก้าวไปอย่างไร

ภายใต้สถานการณ์ของการรวมเป็นตลาดเดียวของประชาคมอาเซียน

(single market based)
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โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ “นโยบายข้าวและขาว

นาแห่งชาติ” และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนัตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิดงานดังกล่าว นอกจากนี้ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับไบโอเทค 

และเนคเทค เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย 

• ไบโอเทค สวทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำาเสนอการใช้ประโยชน์จาก

เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) สายพันธุ์ BCC2660 ซึ่งเป็นเชื้อรา

ทำาลายแมลงทีผ่า่นการทดสอบประสทิธภิาพในการควบคมุแมลงศตัรพูชืในแปลง

เกษตรกรหลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาลในนาข้าว และเพลี้ยแป้งสีชมพู

ในไร่มันสำาปะหลัง และเพลี้ยอ่อนในแปลงผัก และปัจจุบัน สวทช. อยู่ระหว่าง

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรียที่มีการควบคุมมาตรฐานการ

ผลติ โดยนำารอ่งถา่ยทอดใหก้บัศนูยส์ง่เสรมิเทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารกัขาพชื 

(ศทอ.) ที่มีจำานวน 9 ศูนย์ กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ โดยในปี 2558 นำาร่อง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับ ศทอ. จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก เพื่อผลิต

หัวเชื้อราบิวเวอเรีย พร้อมทั้งถ่ายทอดกระบวนการผลิตเชื้อรารูปแบบเชื้อสดที่

มีคุณภาพ โดยนำาร่องทดสอบร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ.หนองม่วงไข่ 

จ.แพร่ และ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้

กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เชื้อราที่มีคุณภาพไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช

ต่อไป

• เนคเทค สวทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำาเสนอการบรูณาการข้อมูล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร ประกอบด้วย การ

พฒันาระบบบรูณาการขอ้มลูและแบบจำาลองการใชป้ระโยชนท์ีด่นิดา้นการเกษตร 

คลังทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตร และสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ 

เพื่อให้ได้ What2Grow ระบบที่ช่วยในการกำาหนดพื้นที่เหมาะสมสำาหรับปลูก

พืชเศรษฐกิจ เพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกข้าว ช่วยกำาหนดเป้าหมายและให้ทางเลือก

กับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนที่เหมาะ

สมในจังหวัดนำาร่อง และในที่สุดจะสามารถให้ภาพรวมระดับประเทศได้ ทำาให้

เกษตรกรมีรายได้สูงสุดจากการปลูกพืชทดแทนนั้นๆ และระบบสารสนเทศเพื่อ

การเกษตรไทยแบบพกพา (TAMIS) เทคโนโลยีเสริมสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

เกษตรกร รองรับการทำางานแบบออนไลน์และออฟไลน์ อำานวยความสะดวกให้

เจ้าหน้าที่เกษตรตำาบลและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รับ-ส่งข้อมูลได้แบบทันที 

รองรบัการทำางานรว่มกบับตัรประจำาตวัประชาชนผา่นเครือ่งอา่นบตัรสมารท์การด์ 

ทำางานร่วมกับแผนที่ดาวเทียมเพื่อใช้กำาหนดพิกัดแปลงให้ทราบถึงขนาดพื้นที่

ทำาการเกษตร ใช้กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการประมวลผลเพื่อ

ให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ทำางานผ่านเครือข่าย GIN บนระบบ

คลาวดซ์ึง่รบัผดิชอบโดยหนว่ยงานของรฐั ซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้มีการหารือกับปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เพื่อนำาผลงานดังกล่าวไปขยายผลการใช้ประโยชน์ต่อไป
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17 ธันวาคม 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกาศผลผู้ได้รับทุน

นักวิจัยแกนนำา ประจำาปี 2558 จำานวน 2 ทุน ให้แก่นักวิจัยจาก ม.มหิดลและกลุ่มวิจัยไบโอเทคที่ทำา

วจิยัดา้นโรคไขเ้ลดืดออกทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัเดง็กี ่และนกัวจิยัจากจฬุาฯ ทีท่ำาวจิยัดา้นวศิวกรรมนาโน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งของสารกึง่ตวันำาเพือ่พฒันาตวัตรวจจบัแสงอนิฟราเรด ดว้ยระยะเวลาทนุ 

5 ปี จำานวนทุนละ 20 ล้านบาท เพื่อเป็นแกนนำาผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพให้กับวงการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีไทย พร้อมเป็นแกนหลักผลิตบุคลากรวิจัยให้กับประเทศต่อไป

มกราคม 2559  ฉบับที่ 10

ประกาศผลผู้ได้รับทุน
นักวิจัยแกนนำา ประจำาปี 2558



มกราคม 2559  ฉบับที่ 10

9มกราคม 2559   •

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “ปัจจุบัน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในชวีติประจำาวนัของมนษุยม์ากยิง่ขึน้ 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยกลุ่ม

วิจัยที่มีความเป็นเลิศ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำา นับเป็นกลไกหนึ่งที่ สวทช. เล็งเห็น

ว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยที่มีความเป็นเลิศดังกล่าว สร้างผลงานที่

เป็นประโยชน์กับประเทศในหลายมิติ ทั้งในด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรม ที่จะสามารถเกิดผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ 

พร้อมช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับประเทศด้วย”     

ดา้น ศ.นพ.ประสทิธิ ์ผลติผลการพมิพ ์เลขานกุารโครงการทนุวจิยัแกนนำา 

กลา่วถงึวตัถปุระสงคข์องโครงการทนุวจิยัแกนนำาวา่ “โครงการทนุนกัวจิยัแกนนำา

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหน้กัวจิยัทีม่คีณุภาพสงู สรา้งสรรคง์านโดยมอีสิระทาง

วิชาการพอสมควร และเป็นแกนนำาให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะนำา

ไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาค

อุตสาหกรรมและภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่

วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาสวทช. ได้สนับสนุนทุนนักวิจัยแกนนำา

ตั้งแต่ปี 2552-2557 ไปแล้วทั้งสิ้น 11 โครงการ แต่ละโครงการมีผลการดำาเนิน

งานที่ดีเยี่ยม สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ 22 ต้นแบบ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 459 เรื่อง 

สทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัร 23 เรือ่ง การผลติบคุลากรในระดบัปรญิญาโท ปรญิญา

เอก และหลังปริญญาเอก รวม 276 คน อีกทั้งยังมีการนำาผลงานวิจัยไปเผยแพร่

ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะแล้ว”   

“จากมตกิารพจิารณาของคณะกรรมการทนุนกัวจิยัแกนนำา ประจำาป ี2558 

เหน็สมควรมอบทนุดงักลา่วแกน่กัวจิยัแกนนำาของประเทศ 2 ทา่น ไดแ้ก ่นายแพทย์

ปรีดา มาลาสิทธิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

และกลุ่มวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

สวทช. จากโครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อค้นหาชุดของสารบ่ง

ชีท้างชวีภาพชนดิใหมท่ีน่ำาไปสูก่ารประยกุตใ์ชก้บัการตรวจวนิจิฉยั การพยากรณ์

ความรุนแรงของโรค และการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ” และ

ทา่นทีส่อง คอื ศาตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ์ปญัญาแกว้ สงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการวิจัยเรื่อง “ควอนตัมนาโนกลุ่มแอนติโมนี

สำาหรับการพัฒนาการตรวจจับแสงอินฟราเรด” ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวประกาศผล
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เอ็มเทค ร่วมเดินหน้าประเทศไทย
ไปสู่ความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

(สวทช.) ร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลงานและร่วมสัมมนาระดับชาติ ในงานสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการที่

เข้มแข็ง” โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลตระหนักและเล็งเห็นว่า 

“อุบัติเหตุทางถนนเป็นความสูญเสียทางสุขภาพที่สำาคัญของคนไทย เนื่องจากในแต่ละปีมีคนไทยที่ต้องเสียชีวิตและมีผู้พิการรายใหม่เพิ่มขึ้นจำานวน

มาก ที่สำาคัญคืออุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่ป้องกันและลดความสูญเสียลงได้ โดยกำาหนดเป็นนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการ

จราจร อันนำาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต”

การจัดงานดังกล่าว เอ็มเทคได้นำาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ อุปกรณ์ขนย้ายผู้บาดเจ็บแบบสอดด้านข้างทีละจุด ต้นแบบห้องโดยสาร

รถพยาบาลแบบมโีครงสรา้งรองรบัการพลกิคว่ำา และโฟมอะลมูเินยีมตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านดา้นความปลอดภยับนทอ้งถนน รว่มจดัแสดงภายในงาน

ครัง้นี ้รวมทัง้มนีกัวจิยั โดย ดร.สทิธกิร ลาภาพงศ ์นกัวจิยัหอ้งปฏบิตักิารยานยนต ์หนว่ยวจิยัการออกแบบและวศิวกรรม เอม็เทค รว่มเสวนาในเรือ่ง “การ

เพิ่มขีดความปลอดภัยรถโดยสารด้วยมาตรฐานการออกแบบบทเรียนจากการพัฒนารถพยาบาลไทย” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำานวนมาก
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ไบโอเทค-สวทช. ประสบความสำาเร็จ 

พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

นักวิจัยไบโอเทคคิดค้นเทคนิคการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

จากเลือดผู้ป่วย จนพัฒนาเป็นชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้สำาเร็จ

สามารถทำาได้ง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว และมีความแม่นยำา

มกราคม 2559  ฉบับที่ 10
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โรคมาลาเรีย ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย และ

ทัว่โลกยงัคงใหค้วามสำาคญักบัปญัหานีเ้ชน่กนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการพจิารณามอบ

รางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (Nobel Prize in Physiology or 

Medicine) ประจำาป ีค.ศ. 2015 ทีผ่า่นมา ไดม้อบใหแ้กน่กัวจิยัชาวจนี Tu YouYou 

ซึ่งเป็นผู้ค้นพบวิจัยและพัฒนายา Artemisinin เพื่อใช้รักษาโรคมาลาเรีย ซึ่งยา

ดงักลา่วไดช้ว่ยชวีติผูป้ว่ยโรคมาลาเรยีจำานวนมากทัว่ทัง้โลกและเปน็ยาราคาถกูที่

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ 

สำาหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ.2557 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข มีรายงานจำานวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียมากกว่า 30,000 ราย 

ถึงแม้จำานวนผู้ป่วยจะลดลงในแต่ละปี แต่ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถกำาจัด

เชื้อมาลาเรียให้หมดไปได้ ส่งผลให้มีการระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยงและยังคงมี

ผู้ป่วยซ้ำาในทุกปี และยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำาคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ในพื้นที่ทุรกันดาร

โรคมาลาเรียเกิดจากเชื้อโปรโตซัวในกลุ่มพลาสโมเดียม (Plasmodium) 

ที่อาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดง โดยมียุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะนำาโรค เมื่อยุงที่

ได้รับเชื้อจากเลือดของผู้ป่วยไปกัดผู้อื่นก็จะทำาให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไป เชื้อก่อ

โรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม 

(Plasmodium falciparum) และพลาสโมเดียม ไวแว็กซ์ (Plasmodium vivax) 

โดยเชื้อทั้งสองชนิดนี้จะก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคมาลาเรียที่แตกต่างกัน 

รวมถึงการรักษาและระบาดวิทยาของเชื้อก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 

ดังนั้นการจำาแนกชนิดของเชื้อ จึงมีความสำาคัญต่อการเฝ้าระวังและการรักษา

โรคเป็นอย่างมาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาโดยคณะนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิคสำาหรับการ

ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซปิารัม และ พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ใน

ตวัอยา่งเลอืดของผูป้ว่ยโรคมาลาเรยีขึน้ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดง้า่ย และสามารถ

นำาไปใช้ทดสอบในพื้นที่จริงที่มีการระบาดได้ทันที ซึ่งเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้เป็น

การบูรณาการความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของนักวิจัยไบโอเทค 3 ท่าน 

ได้แก่ ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการค้นหาโมเลกุล

ที่สำาคัญของเชื้อมาลาเรียเพื่อนำามาใช้เป็นเป้าหมายในการตรวจหาเชื้อ 

คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการนำาเอาเทคนิคแลมป์ 

(LAMP) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นชุดทดสอบในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

ตา่งๆ และ ดร.ดารนิทร ์คงคาสรุยิะฉาย ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในดา้นระบาดวทิยา

ของมาลาเรีย รวมถึงวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย

ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล นักวิจัยห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์

และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล เปิดเผยว่า เทคนิคที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้น

นี้ เรียกว่า “LAMP-LFD” เป็นการนำาเอาเทคนิควิธีการตรวจ 2 ประเภทมา

ประยุกต์ใช้ร่วมกัน คือเทคนิคแลมป์ (LAMP) ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณสาร

พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้อุณหภูมิคงที่เพียงอุณหภูมิ

เดยีว (ในชว่ง 60-65 องศาเซลเซยีส) และเทคนคิ lateral flow dipstick หรือ 

LFD ซึง่เปน็เทคนคิการใชแ้ผน่จุม่วดัแบบงา่ย จงึทำาใหส้ามารถอา่นผลไดง้า่ย 

สะดวก และรวดเร็ว ด้วยเทคนิค LAMP-LFD นี้ทำาให้เราสามารถตรวจแยก

เชื้อมาลาเรียทั้งสองชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีความถูกต้อง 

มีความแม่นยำาและมีความจำาเพาะในการตรวจเชื้อแต่ละชนิดสูงมาก 
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คณุวรรณสกิา เกยีรตปิฐมชยั นกัวจิยัอาวโุสและหวัหนา้หอ้งปฏบิตัิ

การเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด กล่าวเสริมว่า เทคนิค 

LAMP-LFD นี้ เริ่มต้นจากการเพิ่มสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค LAMP ซึ่ง

ถูกติดฉลากด้วยสารเรืองแสง จากนั้นใช้เทคนิค LFD เพื่อทำาให้เกิดแถบสี

บนแผ่นจุ่มวัดแบบง่าย จึงทำาให้สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า และข้อดี

ของเทคนิค LAMP-LFD ที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นนี้อีกอย่างหนึ่งคือ มีขั้นตอน

การเตรยีมตวัอยา่งเลอืดกอ่นตรวจทีง่า่ยไมยุ่ง่ยาก จงึทำาใหส้ามารถลดเวลา

ในการตรวจตัวอย่างจำานวนมากได้ เทคนิค LAMP-LFD นี้มีความไวในการ

ตรวจสูงกว่าเทคนิคพีซีอาร์ทั่วไปประมาณ 10 เท่า และมีความจำาเพาะต่อ

เชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และ พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ อย่างมาก อีก

ทั้งขั้นตอนการตรวจก็ทำาได้ง่ายและสะดวก โดยใช้เวลาในการตรวจรวม

ทั้งสิ้นเพียง 55 นาที ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มี

ราคาแพง และไม่จำาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นคณะวิจัยจึง

เล็งเห็นว่าเทคนิค LAMP-LFD นี้มีโอกาสที่จะนำาไปสู่การใช้งานในพื้นที่จริง

ได้และจะเป็นทางเลือกใหม่สำาหรับการตรวจเชื้อมาลาเรียให้แก่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วย

ดร.ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรม

โปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล กล่าวว่า ในปัจจุบัน การตรวจวินิจฉัย

เชือ้มาลาเรยีโดยใชว้ธิตีรวจหาเชือ้จากแผน่ฟลิม์เลอืดภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์

ยังถือเป็นวิธีมาตรฐาน แต่วิธีการนี้จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะ

และความชำานาญเป็นอย่างมากในการจำาแนกเชื้อ และถึงแม้ว่าจะมีความ

พยายามพฒันาการตรวจวนิจิฉยัใหท้นัสมยัและรวดเรว็ขึน้ โดยใชว้ธิพีซีอีาร ์

(PCR) หรือการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วโดยวิธีทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟิก 

(RDT) แต่ก็ยังคงพบปัญหาการเกิดผลบวกปลอม (false positive) และผล

ลบปลอม (false negative) ในการตรวจ จากข้อดีของเทคนิค LAMP-LFD 

ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ในหอ้งปฏบิตักิาร ทำาใหค้ณะวจิยัไดน้ำาเทคนคิ LAMP-LFD ไป

ทดลองใช้งานจริง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย

มหิดล เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากตัวอย่างเลือดที่ได้จากผู้ป่วย 

พบว่าเทคนิค LAMP-LFD มีค่าความไว (Sensitivity) และความจำาเพาะ 

(Specificity) ตอ่เชือ้มาลาเรยีแตล่ะชนดิสงูมาก และนอกจากจะสามารถใช้

ตรวจผู้ป่วยมาลาเรียแล้ว เมื่อนำาเทคนิค LAMP-LFD ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้กับ

ผู้ที่มีการติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ ก็พบว่าสามารถตรวจหาเชื้อได้อย่าง

แมน่ยำา ดงันัน้ จงึมคีวามเปน็ไปไดท้ีเ่ทคนคิ LAMP-LFD จะถกูพฒันาไปใชใ้น

การศกึษาดา้นระบาดวทิยาของโรคมาลาเรยีดว้ย ปจัจบุนั เทคนคิ LAMP-LFD 

สำาหรับตรวจหาเชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และพลาสโมเดียม 

ไวแวกซ ์นี ้ไดม้กีารยืน่ขอจดอนสุทิธบิตัรในประเทศเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ขณะ

นี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้เป็นชุดตรวจสำาเร็จรูปที่สะดวกต่อการใช้งาน

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะวิจัยยังมีแผนงานที่จะพัฒนาชุดตรวจสำาหรับ

เชื้อมาลาเรียดื้อยาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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• “ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”

• อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

สวทช. จดัเทศกาลมอบความรูคู้ค่วามสนกุสนานใหก้บัเยาวชน ในงาน “ตะลยุวนัเดก็!! บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร” โดยโปรแกรมการพฒันากำาลงัคนและสรา้ง

ความตระหนักด้าน ว และ ท จัดระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ดูรายละเอียด https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTI0Nzg2

สถาบันวิทยาการ สวทช.ขอเชิญผู้สนใจ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

ในยคุการสือ่สารออนไลนท์ีเ่ตม็ไปดว้ยขอ้มลูมหาศาล การสือ่สารดว้ยภาพมบีทบาทอยา่งมากตอ่การรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผูค้นปจัจบุนั โดยเฉพาะสือ่อนิโฟ

กราฟิกที่กำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถแปลงข้อมูลจำานวนมหาศาลให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงาม

แลว้ ยงัเขา้ใจไดง้า่ยในเวลาอนัรวดเรว็ และเหมาะสำาหรบัผูค้นในยคุไอททีีต่อ้งการเขา้ถงึขอ้มลูซบัซอ้นมหาศาลในเวลาอนัจำากดั ดงันัน้หากสามารถนำาความรูต้า่งๆ มา

สือ่สารในรปูแบบอนิโฟกราฟกิทีจ่ะชว่ยใหบ้คุคลทัว่ไปเขา้ถงึขอ้มลูทีม่อียูม่ากมาย ไดใ้นเวลาอนัจำากดั มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้   

รูปแบบการอบรม ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Infographic และ Design Infographic

บริษัท Infographic Thailand

ระยะเวลาการจัดอบรม 2 วัน ดังนี้

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2559

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 (ภาคเหนือ)

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2559 

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559 

สถานที่อบรม รุ่นที่ 4, 6 แล 7 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ รุ่นที่ 5 (ภาคเหนือ) ณ สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10 % เหลือเพียงท่านละ 13,500 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณทินกร), 81897 (คุณพิมพิชชารัณย์) 

E-mail: bas@nstda.or.th
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จากผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม...

นำามาซึ่งรางวัลที่ได้รับมากมาย
ดร.ศรชล โยริยะ 

นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ MTEC

มกราคม 2559 ฉบับที่ 10

สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จะนำาผู้อ่านไปพูดคุย

กับ นักวิจัยรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีผลงานมากมาย

พร้อมพ่วงรางวัลที่ยืนยันความสามารถของเธอ ทั้ง

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีเยี่ยม จากสำานักงาน

คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ในป ี2554 และในป ี

2556 ได้รับรางวัล 2 ผลงาน จาก วช. คือ ผลงาน

วิจัยดีเด่น เรื่อง “ท่อนาโนไทเทเนีย : การศึกษาการ

ขึ้นรูป ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับคุณสมบัติ

เชงิพืน้ผวิและการทดสอบความเขา้กนัไดก้บัเลอืด” และ

รางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้ระดบัประกาศเกยีรตคิณุ 

เรือ่ง “เครือ่งเคลอืบฟลิม์บางแบบสปตัเตอรร์งิ” และได้

รับรางวัลทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 

ในสาขาวัสดุศาสตร์ ในปี 2556 และล่าสุดคือรางวัล

เหรียญทองแดง สาขาการแพทย์ จากงาน 42nd 

International Exhibition of Inventions of Geneva 

เมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา 

ไปรู้จักกับเธอกันค่ะ...ดร.ศรชล โยริยะ หรือ 

ดร.โอ๋ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์ 

หนว่ยวจิยัเทคโนโลยเีซรามกิส ์MTEC สำานกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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ถาม : ดร.โอ๋ ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. มีที่มาอย่างไรคะ

ตอบ : ต้องบอกว่าเป็นการทำาตามความฝันเลย การทำางานที่ MTEC ถือว่าเป็น

ความตั้งใจและความฝันสูงสุดของชีวิตที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนเรียน เพราะตอน

ที่เรียนระดับปริญญาตรีปีสาม ได้มาดูงานที่ สวทช. ก็รู้สึกได้เลยทันทีว่าตัวเอง

อยากเป็นนักวิจัย อยากทำางานในลักษณะที่หลากหลายไม่จำาเจในแต่ละวัน ถ้า

ทำางานเป็นอาจารย์คิดว่าอาจไม่เหมาะกับบุคลิกและความชอบของตัวเอง จน

เมื่อเรียนจบปริญญาโทก็ได้เดินตามความตั้งใจและมีโอกาสได้เข้ามาทำางานที่ 

MTEC ในตำาแหน่งผู้ช่วยวิจัยที่หน่วยวิจัยเซรามิกส์ แต่พอทำางานไปสักสามปีก็

เริ่มรู้สึกว่าความรู้และภาวะในการตัดสินใจด้านวิชาการเราเริ่มตัน คิดว่าเราอาจ

ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการใดกระบวนการหนึง่เพือ่พฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของตวั

เองให้มากกว่านี้ จึงได้ไปสอบทุนบุคคลทั่วไปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และได้ไปเรียนในสาขา Materials Sciences and 

Engineering ที่ The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เมื่อสำาเร็จการศึกษาก็ได้กลับมาเป็นนักวิจัยที่ MTEC จนถึงปัจจุบันค่ะ

ถาม : มีแนวคิดในการทำางานอย่างไรคะ

ตอบ : สิง่แรกทีถ่ามตวัเองคอื มคีวามสขุกบังานทีท่ำาไหม คำาตอบกค็อืเรามคีวาม

สขุกบังานทีท่ำา แมว้า่จะมปีญัหาหรอืเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ในแตล่ะวนัทีต่อ้งแกไ้ข 

แตส่ิง่ทีห่ลอ่เลีย้งเปรยีบเสมอืนเปน็รากแกว้ทีอ่ยูล่กึๆ ใหเ้รา enjoy การทำางานใน

ทกุวนันีค้อื ลกัษณะของงานนัน่เอง เรามคีวามสขุกบังานวจิยัทีท่ำา เรารกังานวจิยั 

การเป็นนักวิจัยคืออาชีพที่อยากทำา เป็นความรู้สึกที่มั่นคง มีมาตั้งแต่ตอนเรียน

ปริญญาตรีปีสาม และด้วยการทำางานที่ MTEC นี่แหละ ที่ทำาให้เราได้ไปเรียนต่อ

ต่างประเทศ ทำาให้เราได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่ากลับมาทำางาน ได้

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำางานเฉกเช่นทุกวันนี้ 

 หากคิดว่าเราทำางานเพื่อตัวเองเราจะเหนื่อย หรือคิดว่าถ้าหัวหน้าสั่ง

หรือผู้ใหญ่สั่งให้เราทำางานโดยเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียว เราจะรู้สึกเหนื่อย แต่ถ้า

เราลองคดิในมมุกลบั เราลองมองดงูานทีเ่รามอียูใ่นมอื เราอยากเหน็อนาคตของ

มันเป็นอย่างไร ลองรู้สึกศรัทธาที่จะทำาและอยากทำางานนั้นออกมาให้ดี เราก็จะ

ไม่เหนื่อย
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ถาม : ผลงานที่ประทับใจมีอะไรบ้างคะ ทราบว่า ดร.โอ๋ มีผลงาน

มากมายเลยทีเดียว

ตอบ : สิง่แรกทีจ่ะเอย่ถงึ กค็งเปน็เรือ่งทีถ่นดัและเชีย่วชาญตามทีเ่รยีนจบมา ซึง่

เป็นงานวิจัยที่ทำามาตลอดช่วงที่เรียนปริญญาเอกเป็นระยะเวลา 5 ปี คืองานวิจัย

เกี่ยวกับการขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนีย (Titania Nanotube Array Films) ด้วย

กระบวนการทางไฟฟา้เคมแีบบแอโนไดเซชัน่ ซึง่เมือ่เรยีนจบกไ็ดร้บัการเสนอจาก

กลุ่มวิจัยจาก University of California at San Francisco (UCSF) สหรัฐอเมริกา 

ที่ได้เคยทำางานวิจัยร่วมกันมาให้ทำา postdoc ต่อโดยให้พัฒนาต่อยอดองค์ความ

รู้ด้านการนำาฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียไปพัฒนาเป็นวัสดุนำาส่งตัวยาเพื่อรักษาผู้ป่วย

โรคไวรัสตับอักเสบซี แต่ในตอนนั้นคิดว่าอยากรีบกลับมาทำางานและปรับตัวให้

เร็วที่สุด จึงได้ปฏิเสธโอกาสนั้นไป ซึ่งงานวิจัยหัวข้อนี้ ณ ปัจจุบัน ทาง UCSF 

ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของตัววัสดุนำาส่งตัวยาโดยใช้สูตรในการขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียที่เราคิดขึ้น

เป็นเงื่อนไขหลัก โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ศึกษาอยู่นั้น เราเป็นต้นน้ำามาตลอด 

แล้วส่งต่อให้กับคนที่ศึกษาด้านการประยุกต์ใช้งานฟิล์มในด้านต่างๆ ต่อไป 

เช่น Gas Sensor, Dye-Sensitized Solar cell และ Biomedical applications  

 พอเรียนจบกลับมา ก็ได้มีโอกาสส่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเข้า

ประกวดเพื่อเสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากสำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) และก็ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรมวิจัย ประจำาปี 2554 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่สะท้อน

ถึงความตั้งใจทุ่มเทในการทำางานตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และเมื่อกลับ

มาอยู่ MTEC ก็เริ่มเดินหน้าสร้างฐานเทคโนโลยีของเราเองขึ้นที่นี่ สำาหรับ

แผนการใช้งานวัสดุท่อนาโนไทเทเนีย ณ ปัจจุบัน นอกจากวัสดุนำาส่งตัว

ยาแล้ว การประยุกต์ใช้งานวัสดุฯ ด้านการช่วยการแข็งตัวของเลือดก็เป็น

อีกหัวข้อวิจัยหนึ่งที่สนใจ โดยเราก็ได้พยายามมองหาพันธมิตรหรือมีความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่จะนำาวัสดุของเราไปใช้งานต่อ

ถาม : ผลงานมากมายทีท่ำาออกมา ตัง้เปา้ไหมวา่จะตอ้งไดร้บัรางวลั

ทุกผลงาน

ตอบ : ในการทำางานวิจัยนั้น ไม่เคยคิดว่าเราจะทำางานวิจัยเรื่องนี้เพื่อท้ายที่สุด

เราจะได้เอาไปส่งประกวดเพื่อให้ได้รางวัล ที่เคยตั้งใจมีอย่างเดียวคือ การส่ง

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเข้าประกวด เพราะทราบมาก่อนว่ามีพี่ๆ นักวิจัย

ที่ MTEC เคยส่งประกวด เราเลยอยากลองส่งงานวิจัยของตัวเองบ้างว่า จากผล

งานทางวิชาการทั้งหมดที่ได้ตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการและสิทธิบัตร รวม

ถึงจำานวนการอ้างอิง ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่จะนำาไปต่อยอด 

และผลกระทบในเชิงวิชาการและภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น งานวิจัยของเรา

อยู่ในระดับไหน 

 ในมมุมองของการวางแผนการทำางานวจิยั อยูท่ีว่า่เราตัง้ใจอยากจะให้

ผลงานหรอืผลผลติออกมาในรปูแบบไหน เสน้ทางไหนทีค่วรจะทำา เมือ่ตัง้เปา้แลว้

เราต้องทำาให้สัมฤทธิ์ผลให้ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วย สิ่งสำาคัญ

ข้อหนึ่งที่ตัวเองมักจะพึงตระหนักอยู่เสมอคือ “จะไม่ละเลยสิ่งที่ควรทำา” เราต้อง

ทำาสิ่งที่ควรทำานั้นๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากเวลาไม่รอใคร ความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเผยแพร่นำาเสนอผลงาน ก็มีช่วงเวลาที่เหมาะสม

ของมันเช่นกัน 

 จรงิๆ การสง่ผลงานเขา้ประกวดในเวทตีา่งๆ ถอืเปน็ขอ้ดอียา่งหนึง่ใน

แงข่องการเผยแพรผ่ลงานใหก้บัคนภายนอกไดร้บัรูง้านวจิยัของเรา การสง่ผลงาน

เขา้ประกวด ถอืวา่เปน็ผลพลอยไดม้ากกวา่ เพราะทำาใหเ้ราไดเ้พือ่นใหมเ่รือ่ยๆ ใน

ทกุครัง้ อยา่งเชน่งานดา้นการประยกุตใ์ชง้านฟลิม์ทอ่นาโนไทเทเนยีทีใ่ชค้ณุสมบตัิ
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การได้รับทุนฯ...

เป็นแรงบันดาลใจ

ในการทำางานวิจัยเพื่อ

สร้างสรรค์ผลงาน

ที่ดี มีประโยชน์

นำาไปใช้ได้จริงและ

ถ่ายทอดสู่สังคม

อย่างเป็นรูปธรรมได้
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การห้ามเลือด การที่เราได้ไปนำาเสนอผลงานในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ หรือ

นวัตกรรมการประยุกต์ใช้งานวัสดุ ก็ทำาให้เราได้เจอพันธมิตรจากหลายสถาบัน 

ไดรู้จ้กัอาจารยห์รอืนกัวจิยัในหลากหลายสาขา เชน่หมอหรอืเภสชักร ทีบ่างทจีาก

การพดูคยุกนัทำาใหเ้ราไดท้ราบถงึปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากผูใ้ชง้านโดยตรง และ

ไดโ้จทยว์จิยัใหม่ๆ  กลบัมาทำา แตล่ะเวททีีไ่ปประกวดหรอืนำาเสนอผลงานนัน้อาจ

ทำาให้คนอื่นเกิดไอเดียที่จะนำาวัสดุของเราไปใช้งานต่อ มองเห็นโอกาสที่จะได้มา

ร่วมงานกับเรา หรือมองเห็นช่องทางที่จะมีโครงการวิจัยร่วมกันขึ้นในอนาคต 

 นอกจากงานวิจัยเรื่องท่อนาโนไทเทเนีย ก็มีงานวิจัยอีกโครงการ

หนึ่งที่เกี่ยวกับ Application ด้านการแพทย์ เป็นโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา

กระบวนการเคลือบผิววัสดุอุปกรณ์ฝังในใช้สำาหรับอุดรูรั่วผนังหัวใจ โดยเป็นการ

พัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบผิวฟิล์มบางโลหะบนวัสดุรูปร่างซับซ้อน ที่เป็น

โครงการวิจัยร่วมระหว่าง MTEC กับบริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ภายใน

ประเทศ ซึ่งหากทีมวิจัยสามารถพัฒนากระบวนการเคลือบสำาเร็จ ทางบริษัทผู้

ผลิตก็มีความยินดีจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีในท้ายที่สุด จะถือเป็นการช่วยลด

ค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างมากด้านการส่งตัวอย่างเข้า-ออกประเทศเพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติเชิงพื้นผิวของวัสดุ จุดเริ่มต้นที่ทำาให้เกิดโครงการวิจัยนี้ขึ้นได้ ก็เนื่อง

มาจากการที่ทางทีมวิจัยได้ไปนำาเสนอผลงานที่ วช. ในงานวันแถลงข่าวประกาศ

ผลผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2557 

แลว้ทางทมีวจิยัไดม้โีอกาสพดูคยุกบับรษิทัผูผ้ลติทีม่คีวามตอ้งการทำาวจิยัในเรือ่ง

นี ้นีถ่อืเปน็ตวัอยา่งทีช่ดัเจนหรอืเปน็ขอ้ดขีองการสง่ผลงานวจิยัเขา้ประกวด และ

ผลงานนีไ้ดม้กีารตอ่ยอดไอเดยีในการพฒันาเปน็สิง่ประดษิฐต์น้แบบเพือ่ใหก้า้วไป

สู่การนำาไปใช้งานได้จริงทางด้านการแพทย์ ทำาให้ล่าสุดอีกหนึ่งรางวัลที่เราได้รับ

จากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือ รางวัลเหรียญทองแดง สาขาการแพทย์ จากงาน 42nd 

International Exhibition of Inventions of Geneva โดยผลงานนี้ได้รับเชิญจาก

วช. ใหร้ว่มสง่ผลงานเขา้ประกวดสิง่ประดษิฐท์ีเ่จนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมือ่

เดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา  

นอกจากนีก้ไ็ดร้บัทนุวจิยัลอรอีลัเพือ่สตรใีนงานวทิยาศาสตร ์ในสาขาวสัดุ

ศาสตร์ ในปี 2556 เนื้อหาหลักเป็นผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งหมดที่ทำามาใน

ชว่งเวลาหลายป ีด ูMotivation ในการทำางานวจิยัดา้นวสัดศุาสตรใ์นหลายมติ ิอนั

จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบต่อสังคมต่อไป รางวัลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความ

ภมูใิจของชวีติ และรูส้กึเปน็เกยีรตอิยา่งมากทีท่า่นคณะกรรมการไดพ้จิารณาใหไ้ด้

รบัทนุฯ นีจ้ากลอรอีลั ซึง่กถ็อืเปน็แรงบนัดาลใจอยา่งมากในฐานะนกัวทิยาศาสตร์

คนหนึง่ ในการทีจ่ะทำางานวจิยัเพือ่สรา้งสรรคผ์ลงานทีด่ ีมปีระโยชน ์สามารถนำา

ไปใช้ได้จริงและถ่ายทอดสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

งานอีกด้านหนึ่งที่จริงๆ แล้วยังคงทำาอย่างต่อเนื่องมาตลอดช่วงที่กลับ

มาทำางานที่ MTEC คือ งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำา จุดเริ่มต้นเลยเกิดขึ้นเมื่อช่วง

สถานการณน์้ำาทว่มใหญใ่นประเทศเมือ่ปลายป ี2554 ซึง่ตอนนัน้กลบัมาทำางานได้

ไมถ่งึป ีกไ็ดร้บัโอกาสจากทา่นอาจารยว์รีะศกัดิ ์อดุมกจิเดชา ผูอ้ำานวยการ MTEC 

สมัยนั้น ให้ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะทำางานของ สวทช. ใน “โครงการวิเคราะห์น้ำา

ท่วมขังภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” เพื่อทำาการวิเคราะห์ทดสอบ

และประเมินคุณภาพของน้ำาท่วมขังบริเวณต่างๆ ของ สวทช. ในช่วงน้ำาท่วม 

และในขณะเดียวกันนั้น ก็ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย MTEC นำา

โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ที่ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม เอ็น-ค่า : เทคโนโลยีการ

จัดการน้ำาเสียที่ท่วมขังด้วยสารจับตะกอน (nCLEAR) ร่วมกับเครื่องเติมอากาศ

แบบประหยัด (nAIR) งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของทีมนักวิจัยทุกคนที่ได้

พฒันางานวจิยัออกไปใชอ้ยา่งเปน็รปูธรรมและเหน็ผลชดัเจนจรงิๆ จากการทีเ่รา

ไดน้ำา ‘เอน็-คา่’ ไปใชง้านในหลากหลายสถานการณอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตน่้ำาทว่ม

ปี 2554 จนถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาชุมชน/คูเมืองในต่างจังหวัด 

เช่นจังหวัดเชียงใหม่และแพร่ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบการณ์ทุกอย่าง

ที่เราเองได้มีส่วนร่วมและทำางานร่วมกับพี่ๆ เพื่อนๆ นักวิจัย ทำาให้เราได้เรียนรู้

อย่างมากในขั้นตอนการทำางาน ในเชิงเทคนิคจากสเกลเล็กๆ ในห้องแล็บสู่การ

ขยายสเกลเป็นแหล่งน้ำาขนาดใหญ่ และเทคนิคการทำางานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ร่วมกับคนในท้องถิ่นนั้นๆ  
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ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้น

เป็นไปไดเ้ราก็จะสามารถ

ถ่ายทอดผลงานนั้นๆ 

ออกมาในลักษณะที่มันจะ

เป็นไปได.้..

ซึ่งก่อนจะเชื่อ
เราต้องมคีวามเข้าใจ
ในสิ่งที่เราทำาใหล้ึกซึ้ง
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งานบางอย่างที่เราได้รับโอกาสให้ทำา บางครั้งในตอนแรกเราอาจรู้สึก

ว่าไม่เกี่ยวหรือไม่ตรงกับพื้นฐานหรือสิ่งที่เราเรียนจบมา ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์ใน

การนำาไปต่อยอดในอนาคตอันใกล้อย่างไร แต่จริงๆ แล้ว จากประสบการณ์ที่

ผ่านมา ตัวเองไม่เคยปฏิเสธโอกาสที่ได้รับหรือมอบหมายให้ทำา เพราะเราเอง

พบว่างานและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำา สิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะกลายเป็นสิ่ง 

‘ไร้ค่า’ ไปได้เลย เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม ทุกอย่างจะกลับกลายเป็นความรู้

และประสบการณ์ที่มี ‘คุณค่า’ ได้เสมอ ณ วันหนึ่งข้อมูลเหล่านั้นก็จะสามารถ

มารวมตวักนัแลว้กลายเปน็ฐานความรูใ้หเ้ราคดิตอ่ยอด แตกแขนงไปไดอ้กีเรือ่ยๆ 

ในลำาดับขั้นต่อไป ตัวเราเองมีความเชื่ออย่างนั้นมาตลอดค่ะ

ถาม : ดร.โอ๋มีใครเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานคะ

ตอบ : ที่จริงก็มีจากหลายคนนะคะในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิต เราเห็นพี่ๆ 

หลายคนประสบความสำาเร็จ พวกเขาก็ล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำาสิ่ง

ดีๆ เหมือนพี่ๆ เหล่านั้น แต่ถ้าถามถึงคนที่ฝึกให้เรามีแบบแผนของกระบวนการ

คดิ ฝกึใหเ้รามรีปูแบบของลกัษณะการทำางานแบบทกุวนันี ้บคุคลทีเ่ปน็แรงบนัดาล

ใจและระลึกถึงเสมอ ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาตอนเรียนปริญญาเอกค่ะ Professor 

Craig A. Grimes ท่านเป็นคนที่ทำางานหนัก มีวิญญาณนักสู้และไม่ท้อ อาจารย์

บอกเราเสมอว่า ตอนเรียนเราเป็นนักเรียน ใช้ช่วงเวลาที่มีค่านี้ไว้ฝีกฝนตัวเองให้

แกร่ง พัฒนาวุฒิภาวะ ทักษะและความสามารถของตัวเองที่จะจัดการกับปัญหา

ต่างๆ ให้ได้ด้วยดี ด้วยการคิดอย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุด เพราะเมื่อเรียนจบ

ออกไป เราจะมีคำาว่า ดร. นำาหน้าแล้ว จะไม่มีใครมาคอยให้อภัยและให้เวลาคุณ

ฝกึซอ้มในการแกป้ญัหาตา่งๆ ไดอ้ยูเ่รือ่ยไป โลกใบนีม้นัโหดรา้ยและแขง็กรา้วนกั 

เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ตอนเรียน

เราอาจมีงาน 4 - 5 อย่างอยู่ตรงหน้า แต่พอเวลาเราจบไปทำางานจริง เราอาจ

มีงาน 20 อย่างอยู่ตรงหน้าให้ทำาให้เสร็จพร้อมๆ กันก็ได้ ดังนั้นเราจะมีวิธีการ

บริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้สามารถผ่านสิ่งเหล่านั้นไปด้วยดี  
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“กำาลังใจที่ยั่งยืน ไม่มีใครที่จะมาสร้างหรือหยิบยื่นให้คุณได้

คุณต้องสร้างมันด้วยตัวของคุณเอง”  

“Lasting motivation can only come from you.

You have to start building it in yourself.”  

อาจารย์สอนให้เราจะต้องมีความเชื่อในสิ่งที่เราทำาว่าเป็นไปได้ ถ้าเรา

เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ เราก็จะสามารถถ่ายทอดผลงานนั้นๆ ออกมาในลักษณะ

ทีม่นัจะเปน็ไปได ้แตถ่า้เราไมเ่ชือ่ แมแ้ตเ่ราเขยีนบทความครึง่หนา้กระดาษโดยที่

ยังกังขาและไม่เชื่อว่างานเราจะสำาเร็จ คนอ่านก็จะรู้สึกและสัมผัสได้อยู่ดีว่า งาน

นี้เป็นไปไม่ได้!  ซึ่งก่อนจะเชื่อ เราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำาให้ลึกซึ้ง ถ้า

เปรียบเทียบให้เราอธิบายวิธีทำาผัดไทกับแกงกะหรี่อินเดีย การที่เราเป็นคนไทย

ก็จะสามารถพูดอธิบายวิธีการทำาผัดไทได้อย่างง่ายดายและคล่องแคล่ว นี่ก็เป็น

เพราะเรารู้และเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ เราถึงพูดได้เป็นฉากๆ อธิบายได้อย่าง

ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และสั้นกระชับ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะรู้สึก

วา่ยากมากทีจ่ะถา่ยทอดสือ่สารออกมา เราจะเริม่วนเวยีนในจดุเริม่ตน้แบบงงๆ ที่

ไมรู่ว้า่สิง่ไหนคอืผกับุง้โหรงเหรงทีค่วรทิง้ หรอืสิง่ไหนคอืชิน้เนือ้ปลามนัทีต่อ้งการ 

เพราะจรงิๆ ในเมือ่คณุไมรู่จ้กั แลว้คณุจะพดูถงึสิง่นัน้ไดอ้ยา่งสบายใจไดอ้ยา่งไร 

สิ่งที่อาจารย์สอนและตั้งคำาถาม เรามักจะนำามาปรับใช้กับการทำางานของเราอยู่

เสมอ ทำาให้เรามีสติคิดให้รอบคอบก่อนจะทำาการสิ่งใดในทุกทักษะ ซึ่งถือว่าเป็น

ข้อดีอย่างมากในการทำางาน 

การสร้างพลังใจให้กับตัวเองในการทำางานก็เป็นสิ่งสำาคัญนะคะ มันจะ

ช่วยให้เรามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปได้ในทางบวก ถึงแม้จะเหนื่อยกาย แต่เราจะ

ไม่เหนื่อยใจค่ะ  คิดเช่นนี้ได้บ่อยๆ เราจะมีพลังใจเกิดขึ้นมาเองเรื่อยๆ โดยไม่รู้

ตวัเลย ลองสงัเกตดสูคิะวา่คนทีอ่ยูร่อบขา้งคณุเขาจะรูส้กึไดร้บัพลงัจากเราไปดว้ย  

“กำาลังใจที่ยั่งยืน ไม่มีใครที่จะมาสร้างหรือหยิบยื่นให้คุณได้ คุณต้องสร้างมัน

ด้วยตัวของคุณเอง”  

“Lasting motivation can only come from you. You have to start

building it in yourself.”


