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2นักวิจัย สวทช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2559

ไบโอเทคพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม

สวทช. จับมืออิสราเอล จัดสัมมนาเทคโนโลยี

การเกษตรก้าวหน้า และการบริหารจัดการน้ำา 

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำาริฯ และ สวทช. ร่วมกับ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยใช้นวัตกรรมไอทีพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

นักวิจัยนาโนเทค คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการ Natpro6

ก.วิทย์ฯ สวทช. ร่วมกับพันธมิตร จากหิ้งสู่ห้าง

ขยายผลโครงการ Thailand Tech Show ครั้งที่ 3

ก.วิทย์ฯ นำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบ
รางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิ: รางวลันกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาต ิรางวลัผลงานวจิยั รางวลัวทิยานพินธ ์
ประจำาปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2559 โดยมีนักวิจัย สวทช. ได้รับ
รางวัล ดังนี้

นักวิจัย สวทช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 

ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2559
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รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2558
รางวัลระดับดีมาก มี 1 รางวัล คือ 

ผลงานวจิยัเรือ่ง “สารปรบัเนือ้สมัผสั/สมบตัริโีอโลยจีากเปลอืกสม้โอและ

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร” (Texture/rheology modifiers 

from pomelo peel and their applications in foods) สาขาเกษตรศาสตร์

และชีววิทยา โดย นายชัยวุฒิ กมลพิลาส จากหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ นางสาว

ภาวดี เมธะคานนท์ และนางสาวจารุวรรณ ครองศิลป์ จากหน่วยวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม MTEC ร่วมกับ Mr. Aaron Suk Meng Goh

รางวัลระดับดี มี 2 รางวัล คือ 

1. ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวเร่งปฏิกิริยาสาหรับการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิต

จากเปลือกไข่เหลือทิ้ง” (Modern catalysts from waste eggshell for biodiesel 

production) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 

นางสาววรนุช อิทธิเบญจพงศ์ นางสาววราภรณ์ นวลแปง นางสาวรุ่งนภา 

แก้วมีศรี จากหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน และนางสาว

ณัฏฐิพร วณิชธนานนท์ จากฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี NANOTEC 

ร่วมกับ ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ 

นางสาวพสัตราภรณ ์แฉง่สวุรรณ นางสาวน้ำาทพิย ์พดัใหม ่และนายปรารภ เครอืแกว้

2. ผลงานวจิยัเรือ่ง “ววิฒันาการ ทางพนัธกุรรมของยนีโออารเ์อฟ 5 และ

ยนีเอน็เอสพ ี2 ของเชือ้ไวรสัพอีารอ์ารเ์อสในฝงูสกุรทีเ่กดิการระบาดของเชือ้ไวรสั

พี อาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรง” (Genetic evolution of ORF5 and Nsp2 genes 

of PRRSV in a swine herd following an acute outbreak with highly patho-

genic PRRSV) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดยเภสัชกรหญิง ดร.จิตติมา 

พริยิะพงศา จากหนว่ยวจิยัเทคโนโลยจีโีนม BIOTEC รว่ม กบั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

น.สพ.ดร.เดชฤทธิ์ นิลอุบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อังคณา 

ตันติธุวานนท์ นางสาวธิติมา ไตรพิพัฒน์ นายสัตวแพทย์ ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 

นายสัตวแพทย์ กัญจน์ เตมียะเสน และนางสาวปวิตา ทิพย์สมบัติบุญ

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปี 2558
รางวัลระดับดีเด่น มี 1 รางวัล คือ 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แบคทิริโอฟาจ : จากแบคทีเรียสู่การนำาส่งยีนอย่างมี

เป้าหมายในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” (Bacteriophage : from Bacteria to 

Targeted Gene Delivery to Mammalian cells) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดย ดร.ธีรพงศ์ ยะทา จากหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพ NANOTEC
         

รางวัลระดับดีมาก มี 1 รางวัล คือ 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเพิ่มความเสถียรของโลหะผสมทังสเตน-

ไทเทเนี่ยมแบบผงผลึกนาโน ด้วยหลักอุณหพลศาสตร์” (Enhancing Stability of 

Powder-Route NanocrystallineTungsten-Titanium via Alloy Thermodynamics) 

สาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจิยั โดย ดร.ตอ้งใจ ชขูจร จากหนว่ยวจิยั

ด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ MTEC

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล คือ 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กระบวนการลำาเลียงซัลเฟตเข้าสู่เซลล์และกลไกการ

ควบคุมโปรตีนนำาส่งซัลเฟตในสาหร่ายสีเขียว Chlamydomonas reinhardtii” 

(Elucidation of Functional and Regulatory Aspects of Sulfate Transport 

in Chlamydomonas reinhardtii) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย 

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม BIOTEC
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รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2559
รางวัลระดับดี มี 3 รางวัล คือ 

1. ผลงานเรื่อง “EasyHos : ระบบนำาทางคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ” 

(EasyHos: Patients’ Navigator in Public Hospitals) สาขาสังคมวิทยา โดย 

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นายสุนทร ศิระไพศาล นายเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ

นายวิศุทธิ์ แสวงสุข จากหน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สายและความมั่นคง NECTEC

2. ผลงานเรื่อง “เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังน้ำาป่าไหล 

หลากและดินถล่มสำาหรับหมู่บ้านเสี่ยงภัยพื้นที่ลุ่มน้ำา” (Wireless sensor network 

for surveillance flash-flood and landslide risk in the watershed village) 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โดย นายคทา จารุวงศ์รังสี จาก

หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ NECTEC ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ปรีชา กอเจริญ นายเพชร นันทิวัฒนา และนายเติมพงษ์ ศรีเทศ

3. ผลงานเรื่อง “Safe Mate ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วย

โทรศัพท์ Smartphone” (Safe Mate : Driving Behavior Evaluation Platform 

using Smartphone) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โดย 

ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ และนายธัญสิทธิ์ ผลประสิทธิ์ จากหน่วยวิจัย

สารสนเทศ การสื่อสารและการคำานวณ NECTEC 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ มี 2 รางวัล คือ 

1. ผลงานเรื่อง “เอนอีซ : เอนไซม์ 2 in 1 สำาหรับการลอกแป้งและ

กำาจัดแวกซ์บนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” (ENZease : 

“two-in-one” enzyme for one-step desizing and scouring process of 

cotton fabric in textile industry) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 

โดย ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา นางสาว

จุฑามาส สุวรรณประทีป นายพิษณุ ปิ่นมณี และนายนกุล รัตนพันธ์ จากหน่วย

วิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ BIOTEC และ ดร.มณฑล นาคปฐม นางสาว

นุชศรา นฤมลต์ และนางสาวบุปผา สมบูรณ์ จากหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ MTEC 

รว่มกบั นางสาวปวณีา ทองเกรด็ นางสาวรจุเิรข นพเกสร นายปลินัธน ์ธรรมมงคล 

และนางสาวกมลลักษณ์ พันธเสน

2. ผลงานเรือ่ง “เครือ่งวดัความหนาแบบไมส่มัผสัสำาหรบัควบคมุคณุภาพ

การผลติเลนสส์ายตาและเลนสข์นาดเลก็” (Optical apparatus for non-contact 

central thickness Measurement of ophthalmic and small-radius lenses) 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดย นายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 

นายรัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และนายสถาพร จันทน์หอม จากหน่วยวิจัยอุปกรณ์และ

ระบบอัจฉริยะ NECTEC ร่วมกับ ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์
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เมือ่ 21-23 มกราคม ทีผ่า่นมา ในการประชมุวชิาการระดบันานาชาตดิา้นผลติภณัฑธ์รรมชาติ

และความงาม ครั้งที่ 6 หรือ The 6th International Conference on Natural Products for Health 

and Beauty (NATPRO6) ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเวทีนำาเสนองานวิจัยและ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

ได้รับความรู้ ในเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการทำางานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

นักวิจัยนาโนเทค คว้ารางวัล
ในงานประชุมวิชาการ Natpro6
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ทัง้นีม้นีกัวจิยัและผูช้ว่ยวจิยัจากศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(นาโนเทค) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัลการ

นำาเสนอผลงานในงานดังกล่าว จำานวน 3 รางวัล ได้แก่ 

1. ดร.สกาว ประทีปจินดา นักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำาอาง 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้รับรางวัล “Excellence 

Ora l  P re sen ta t ion Award”  ในการนำ า เสนอผลงานเ เบบ o ra l 

presentation ในหัวข้อเรื่อง “Characterization of sericin extracted 

from white raw silk by re-crystallization process”  

2. นายคุณัช สุขธรรม ผู้ช่วยวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำาส่ง ศูนย์

นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้รับรางวัล “Excellence Oral 

Presentation Award” ในการนำาเสนอผลงานเเบบ oral presentation ในหัวข้อ

เรื่อง “Development and Characterization of Hinoki nanoemulsion as a 

carrier for delivery system”  

3. นางสาวพิชชาพร บุญวัชรพันธ์สกุล ผู้ช่วยวิจัยห้องปฏิบัติการนาโน

เวชสำาอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้รับรางวัล 

“Very Good Poster Presentation Award” ในการนำาเสนอผลงานเเบบ Poster 

presentation ในหัวข้อเรื่อง “Comparison of sericin from different types of 

silk for cosmeceutical products”

        นอกจากนี้ ศูนย์นาโนเทค ได้นำางานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ของ Flagship มานำาเสนอเช่น ผลิตภัณฑ์ไล่ยุ่ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำากาวไหม 

สิง่ทอ โลชัน่บำารงุผม เปน็ตน้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุใหค้วามสนใจเปน็จำานวนมาก 
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29 มกราคม 2559 ณ อาคารไบโอเทค สวทช. จ.ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานสัมมนา “Technologies for agriculture in dryland : Case 

study from Israel” โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำาของอิสราเอล

มาบรรยาย เพือ่แบง่ปนัและแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยทีางการเกษตรทีก่า้วหนา้ อนัจะเปน็

ประโยชนต์อ่การรบัมอืกบัภยัแลง้ของภาคการเกษตรของไทย รวมถงึเพิม่โอกาสความรว่มมอืดา้น

วิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศอิสราเอล

สวทช. จับมืออิสราเอล
จัดสัมมนาเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้า 

และการบริหารจัดการน้ำา
เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในอนาคต
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ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “อิสราเอลเป็น

ประเทศที่ให้ความสำาคัญและทุ่มงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยสำาหรับการวิจัย

พื้นฐานและประยุกต์ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชน โดย

รัฐบาลให้ความสำาคัญและสนับสนุนอย่างมากและต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้กลไก

สนับสนุนและจูงใจต่อการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่ง

อิสราเอลมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงเป็นอันดับ 

1 ของโลก (มากกว่า 4% ของ GDP) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี  ซึ่ง สวทช. 

ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลมาตั้งแต่ปี 2552 จากการริเริ่มผลักดันผ่าน

ช่องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. และสถานเอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรุงเทลอาวีฟ ทำาให้เกิดการสร้างเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรระหว่างสอง

ประเทศที่กว้างขวาง รวมถึงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน

เชิงวิชาการและการวิจัย อาทิ งานสัมมนาวิชาการประจำาปี ไทย-อิสราเอล (the 

Annual Thai - Israeli Science & Technology Cooperation Conference) 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งนักวิจัย/นักวิชาการเข้าฝึกอบรมและทำาวิจัย

ระยะสัน้ทีอ่สิราเอล ตลอดจนงานประชมุวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยใีนดา้น

ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำาที่อิสราเอลมีความ

เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เป็นต้น”

“เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย

ในอนาคต สวทช. ได้เชิญนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย         

ชัน้นำาของอสิราเอล 2 ทา่น คอื รศ.ดร.นฟัตาล ีลาซาโรวติช ์(Associate Professor 

Dr. Naftali Lazarovitch) จาก Ben-Gurion University of the Negev ซึง่บรรยาย

เกี่ยวกับเรื่อง “Water, solute, and heat movement in the root zone : From 

measurements and models towards optimizing irrigation scheduling” 

ถือเป็นองค์ความรู้ที่สำาคัญที่จะนำามาใช้ในการสร้างแบบจำาลองระบบการ

ชลประทานให้น้ำา (irrigation) และการให้ปุ๋ยทางระบบการให้น้ำา (fertigation) 

อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของการเกษตรแม่นยำาสูง (Precision Agricul-

ture) โดย รศ.ดร.นัฟตาลี ยังให้ความสนใจงานวิจัยที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วย และ ดร.อูหริ 

เยอมิยาฮู (Dr. Uri Yermiyahu) นักวิทยาศาสตร์จาก Gilat Research Center, 

Agricultural Research Organization ซึ่งบรรยายเรื่อง “Integrative view of 

plant nutrition” มุมมองเชิงบูรณาการของธาตุอาหารในพืช ซึ่งมุ่งศึกษาการให้

ธาตุอาหารเพื่อการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตในผักและผลไม้ให้สูง

ขึ้น นอกจากนั้น ดร.อูหริ ยังให้ความสำาคัญกับการนำาน้ำาเสีย (ที่ผ่านกระบวนการ

บำาบดั) น้ำากรอ่ย และน้ำาเคม็มาใชก้บัการเพาะปลกูดว้ย ซึง่อสิราเอลเปน็ประเทศ

ที่มีอัตราการบำาบัดน้ำาเสียเพื่อกลับมาใช้งานใหม่สูง ถึง 75% โดยน้ำาเสียที่บำาบัด

แล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งถูกนำามาใช้งานในภาคการเกษตร” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ด้วยพื้นที่กว่า 2 ใน 3 ของอิสราเอลเป็นพื้นที่แล้งและเป็นทะเล

ทรายที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก รวมทั้งมีแหล่งน้ำาจืดตามธรรมชาติอยู่

นอ้ย อสิราเอลจงึใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาเทคโนโลยดีา้นการเกษตรและการ

บริหารจัดการน้ำาที่มีประสิทธิภาพจนประสบความสำาเร็จ เช่น ระบบชลประทาน

แบบน้ำาหยด (Drip Irrigation) การให้ปุ๋ยทางระบบการให้น้ำา (Fertigation) การ

แปลงน้ำาทะเลเป็นน้ำาจืดเพื่อการอุปโภค-บริโภค (Desalination) การนำาน้ำาเสีย

จากการอุปโภคกลับมาใช้ใหม่สำาหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม (Wastewater 

treatment) เป็นต้น ทำาให้ในปัจจุบันนอกจากจะสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภค

ภายในประเทศไดอ้ยา่งพอเพยีงแลว้ ยงัสามารถสง่ออกผลติผลทางการเกษตรไป

ขายในภูมิภาคต่างๆ ได้อีกด้วย
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3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ  หลังจากประสบความสำาเร็จ

ในการดำาเนิน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือพันธมิตรกว่า 19 

แห่ง เดินหน้านำา 153 เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดให้กับภาคเอกชน ครอบคลุมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

เกษตรและประมง เครื่องสำาอาง อุปกรณ์การแพทย์ อัญมณี และเครื่องประดับ เป็นต้น จัดแสดงในงาน 

Thailand Tech Show ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการและ SMEs ที่สนใจนำาผลงานวิจัยไปต่อยอดเป็นธุรกิจนวัตกรรม โดยพิเศษสุด

ในปีนี้ เตรียมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยด้วยการจัดงาน 

Thailand Tech Show ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

ก.วิทย์ฯ สวทช. ร่วมกับพันธมิตร
นำางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างขยายผลโครงการ

Thailand Tech Show ครั้งที่ 3 สู่เอกชนทั่วทุกภูมิภาค
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 

ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต เกิดความมั่งคั่ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยการผนึกกำาลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในนาม 

“ประชารัฐ” เพื่อสร้าง Common Ground ให้ทุกคนมีที่ยืนร่วมกัน และ 

Common Goal สานฝันร่วมกันนั้น รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการภาค

รัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ 

การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมในทุก

ภาคส่วน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้เป็น

หัวหน้าทีมภาครัฐของคณะทำางานด้านยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ โดย

มีคุณกานต์ ตระกูลฮุน จากบริษัท เอส ซี จี จำากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีม

ภาคเอกชน จากนโยบายและการตัง้คณะทำางานดงักลา่วเปน็สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็

วา่หากประเทศของ เราจะกา้วผา่นจากประเทศทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลางไปสู่

ประเทศที่มีรายได้สูง จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำาลังร่วมกันระหว่างภาค

รัฐและภาคเอกชนให้นวัตกรรมเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เน้นการพัฒนากำาลังคนและ

เทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดและใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยและเทคโนโลยี

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือที่เรียกว่า “หิ้งสู่

ห้าง” เป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการผนึกกำาลังร่วมกันระหว่างภาค

รัฐคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. หน่วยงานในสังกัด

อื่นๆ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนคือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาให้

เอกชนสามารถเขา้ถงึและนำางานวจิยั ไปใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยงา่ย ดว้ยขัน้ตอนการ

ดำาเนินการที่สั้น ลดเวลาในการเจรจา ด้วยค่าธรรมเนียมที่เท่ากันในทุกรายการ 

ซึ่งโครงการนี้ได้ดำาเนินการมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว มีจำานวนบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 4 

เทา่จากครัง้ที ่1 (จาก 12 ราย เปน็ 46 ราย) โดยใหค้วามสนใจเทคโนโลยกีลุม่

เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำาอางสูงที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

/ ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า โครงการฯ นี้

ถือเป็นแหล่งรวมงานวิจัยที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ในจุดเดียวอย่าง

แท้จริง โดยการจัดงานในครั้งที่ 2 ที่ผ่านมามีภาคเอกชนทั้งหมดตอบรับและ

ให้ความสนใจจองเทคโนโลยีถึง 72 เทคโนโลยี จากทั้งหมด 82 เทคโนโลยี 

จาก 9 หน่วยงานพันธมิตร มีผู้ลงนามในสัญญาขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

เรียบร้อยแล้ว 2 ราย และอยู่ในขั้นตอนการเจรจา และรอลงนามอีก 28 ราย 

อยู่ในกระบวนการหารืออีกกว่า 120 ราย ซึ่งโครงการฯ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 

ในปีนี้ สวทช. ยังคงได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาร่วมเป็น

พันธมิตรมากขึ้น ถึง 19 หน่วยงาน รวมผลงาน 153 เทคโนโลยี ครอบคลุมกลุ่ม

อตุสาหกรรม อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ เกษตรและประมง เภสชัภณัฑแ์ละเครือ่ง

สำาอาง เครือ่งมอืและอปุกรณก์ารแพทย ์วสัดอุตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร อญัมณี

และเครื่องประดับ เป็นต้น โดยผลงานทั้งหมดจะนำามาจัดแสดงในงาน Thailand 

Tech Show วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ซึ่งหวังว่าภาคเอกชนจะให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากขึ้น จึงอยากขอเชิญชวน

ผู้ประกอบการที่สนใจมารับฟังข้อมูล สัมผัสกับผลงานวิจัยด้วยตัวท่านเอง โดย

จะมีเจ้าของผลงานมาคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ เรา

ยงัไดเ้ปดิโอกาสใหก้บัผูป้ระกอบการในภมูภิาคตา่งๆ ดว้ย โดยมแีผนทีจ่ะจดังาน 

Thailand Tech Show ขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น และ จ.สงขลา ในช่วงเดือน

เมษายน - พฤษภาคม 2559 นี้ด้วย
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3 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 13 แห่งทั่วประเทศ สานต่อแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีในการประยกุต์ใช้ไอซทีเีปน็เครือ่งมอืยกระดบัคณุภาพการศกึษา และพฒันาทกัษะ

ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน โดยมี บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด ร่วมสนับสนุนโครงการ ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สร้าง 

Innovation Space : ขยายโอกาสพัฒนาทักษะนวัตกรรมไอที

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำาริ ฯ และ สวทช. 

ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ใช้นวัตกรรมไอทีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 2
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ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี กล่าวว่า โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิต การพัฒนาการ

ศึกษาแลการเพิ่มโอกาสการทำางานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กระทั่งปัจจุบันในปี 2559 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้

จัดตั้งเป็น “มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อรับผิดชอบการดำาเนินงานในระยะต่อไป 

และช่วยให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำาริ

แนวทางในการดำาเนินงานส่วนหนึ่งว่า “ให้เผยแพร่ส่วนที่สำาเร็จด้วยดีแก่หน่วย

งานของรัฐที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้รับช่วงต่อใน

เรื่องของการขยายผลในวงกว้างต่อไป” ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้

ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และมหาวทิยาลยัราชภฏัตา่งๆ ซึง่เปน็สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีใ่กลช้ดิ

กบัโรงเรยีนในชนบท และมพีืน้ทีต่ัง้กระจายอยูท่ัว่ประเทศ ในการสานตอ่และเผย

แพรก่จิกรรมการประยกุตใ์ชเ้ทคโนยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนตามแนวทาง

ของโครงการเทคโนยสีารสนเทศตามพระราชดำาร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

การทำางานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการ

ขยายผลการดำาเนินงานในวงกว้าง โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา

โรงเรยีนในโครงการ และยงัสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาการจดัการศกึษาหลกัสตูร

ครุศาสตร์บัณฑิต ช่วยเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในการใช้ไอซีทีจัดการ

เรียนการสอนในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาครูยุคใหม่อย่างน้อย 1,200 

คน/ป ีและสามารถขยายผลโรงเรยีนในทอ้งถิน่ไมต่่ำากวา่ 120 แหง่ และรว่มสรา้ง

บทเรียนออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อย่างน้อย 12 เรื่อง 

เพื่อเปิดบริการบทเรียนออนไลน์ฯ และฝึกภาคปฏิบัติให้แก่ครูในท้องถิ่นได้ต่อไป

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยร่วมดำาเนินการขยายผล

การประยุกต์ใช้ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำานวน 4 กิจกรรมคือ 

กิจกรรมเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (embedded technology) กิจกรรมการใช้

ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT) 

การสรา้งชิน้งาน 3 มติดิว้ย 3D-Printer และบทเรยีนบนระบบสือ่สารออนไลนเ์พือ่

การเรียนรู้ทางไกลฯ (MOOC) โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 13 แห่งใน 4 ภูมิภาค 

และหน่วยงานเอกชนร่วมสนับสนุนการดำาเนินงาน ดังนี้
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 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำานวน 

4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย

ราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ภาคกลาง จำานวน 3 แหง่ ไดแ้ก ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณใ์นพระราชปูถมัภฯ์ และภาคใต ้จำานวน 2 แหง่ ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำาเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การทำางานของห้องปฏิบัติการ

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Inventions Lab) ที่ได้มุ่งออกแบบ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว และนำาไปประยุกต์ใช้

กับเยาวชน ให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและการเขียน

โปรแกรม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำาคัญในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การคิดอย่าง

เป็นระบบ คิดเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

ฝึกตนจนติดนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต

3. บริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด สนับสนุน

งบประมาณในการดำาเนินกิจกรรมมุ่งสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีความ 

สามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี ผ่าน Innovation Space

นางสาวสติยา ลังการ์พินธุ์ ผู้อำานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท 

อินเทล ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวถึงการสนับสนุน

โครงการไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ว่า “ด้วยความเชื่อว่านวัตกรรมนำาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และจะช่วยสร้าง

สังคมที่ดีขึ้นสำาหรับทุกคน อินเทลจึงมุ่งสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีความ

สามารถในการสรา้งนวตักรรม ดว้ยเทคโนโลย ีผา่น Innovation Space ทีจ่ดัรว่ม

กับหลายภาคส่วน รวมถึงโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่เปดิพืน้ที ่เปดิโอกาสใหน้กัเรยีน 

นักศึกษาหรือแม้กระทั่งครูอาจารย์ได้ลองเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ๆ ได้ออกแบบ

และประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device) ที่ประยุกต์ใช้หน่วยประมวลผล

คอมพิวเตอร์ เช่น ชุดอุปกรณ์ อินเทล กาลิเลโอ (Intel Galileo) สร้างอุปกรณ์ที่

สามารถรบัขอ้มลูจากสภาพแวดลอ้มแลว้ทำางานตามทีน่กัเรยีนออกแบบโปรแกรม

ไว ้นอกจากนัน้ยงัสามารถเชือ่มโยงสูร่ะบบอนิเทอรเ์นต็ เพือ่บนัทกึ วเิคราะห ์และ

ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูตอ่ไป ทกัษะพืน้ฐานเหลา่นีจ้ะมคีณุคา่มากในวนัขา้งหนา้ที่

โลกมุ่งเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (Internet of Things - IoT) ดังนั้น 

Innovation Space จึงเป็นทั้งพื้นที่และโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้ลงมือประดิษฐ์

คิดค้นด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านนวัตกรรม เกิดแรงบันดาลใจใน

การใช้เทคโนโลยีไปทำาสิ่งที่มีประโยชน์โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนอง

พระราชดำารเิปน็ชอ่งทางสำาคญัทีจ่ะขยายโอกาสนีสู้ท่อ้งถิน่ไดอ้ยา่งทัว่ถงึมากขึน้”
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำาผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อลดการระบาดของ

ยุงลายและไข้เลือดออก โดยมีผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำาจัดลูกน้ำายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ ชุดตรวจ

ไวรัสเดงกี่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก จุลินทรีย์กำาจัดลูกน้ำา สเปร์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุง 

มุ้งนาโน หินแก้วรูพรุนไล่ยุง โปรแกรมทันระบาด และการฉายรังสีในการทำาหมันยุงลาย

ก.วิทย์ฯ นำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม แก้ปัญหา

การระบาดของยุงลายและไข้เลือดออก
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตระหนักถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่มี

ต่อประชาชน ที่ต้องการให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปมีส่วน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะช่วงนี้มีการระบาดของ

โรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ 

กระทรวงฯ มงีานวจิยัหลากหลายทีใ่ชใ้นการจดัการยงุและโรคทีเ่กดิจาก

ยุง เช่น การใช้รังสีทำาหมันยุง สารชีวภาพกำาจัดลูกน้ำายุง สเปรย์นาโนอิมัลชั่น

สมุนไพรไล่ยุง ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก วัคซีนไข้เลือดออก เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมผีลงานทีข่อขึน้บญัชนีวตักรรมไทย ไดแ้ก ่

ผลติภณัฑป์อ้งกนัและกำาจดัลกูน้ำายงุลายชนดิเกลด็ซโีอ

ไลท์ ที่บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่ง

พัฒนาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำาจัด

ลูกน้ำายุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์นี้ คือ สามารถนำามา

ใช้แทนทรายอะเบท ซึ่งมีปัญหาที่ทำาให้คนไม่อยาก

ใช้ คือ มีกลิ่นเหม็นและน้ำาเป็นฝ้า และไม่สามารถนำา

กลับมาใช้ใหม่ได้ 

ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กลา่วถงึรายละเอยีดเพิม่เตมิวา่ สวทช. มงีาน

วิจัยภายใต้คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ เพื่อสร้าง

องคค์วามรูแ้ละผลติภณัฑท์ีส่ามารถแกป้ญัหาและตอบ

สนองตอ่การรบัมอืกบัโรคอบุตัใิหมแ่ละอบุตัซิ้ำาไดอ้ยา่ง

ทันท่วงที และจากการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็น

พาหะ เชน่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคมาลาเรยี และโรคจาก

ไวรสัซกิา โดย สวทช. มผีลงานวจิยัเพือ่รบัมอืกบัยงุและ

โรคจากยุง เช่น ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่

ทีแ่ยกซโีรทยัปไ์ดท้นัท ีซึง่พฒันาโดยศนูยพ์นัธวุศิวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ชุดตรวจโปรตีน NS1 จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการวินิจฉัยโรค ช่วยให้แพทย์

ตัดสินใจได้ทันทีในการรักษาหรือให้การดูแลอย่าง

ใกลช้ดิ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หค้นไขเ้กดิอาการรนุแรง จนถงึ

ขั้นช็อคและเสียชีวิต เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบ

การที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิหรือร่วมวิจัยพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ สวทช.โดยไบโอเทค ยังได้ร่วมกับ

นักวิจัยจาก จุฬาฯ มหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดำาเนินงานวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกตั้งแต่ปี 2543 โดย

วิจัยทั้งวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ วัคซีนชนิดดีเอ็นเอ และวัคซีนชนิดอนุภาคเสมือน

ไวรัส ขณะนี้สร้างวัคซีนตัวเลือก ได้ครบทั้ง 4 ซีโรทัยป์แล้ว และผ่านการทดสอบ

ในหนูทดลองแล้ว พบว่าได้ผลดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบในลิง ซึ่งจาก

ผลการทดสอบเบื้องต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวัคซีนที่จะสามารถพัฒนา

ต่อยอดสู่การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อทำาการทดสอบในอาสาสมัคร 

ระยะที่ 1 ต่อไปในปี 2560 นี้

ในระหว่างที่นวัตกรรมด้านวัคซีนและยายังอยู่ในระหว่างดำาเนินการ 

การกำาจัดยุงซึ่งเป็นพาหะนำาโรคดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด 
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ในขณะนี ้การควบคมุตวัยงุโดยใชส้ารเคมหีรอืหมอกควนั

ไลย่งุ อาจกำาจดัยงุไดไ้มม่ากนกั การควบคมุประชากรยงุ

จึงควรควบคุมที่ระยะลูกน้ำาควบคู่กันไป การใช้จุลินทรีย์

กำาจัดลูกน้ำาถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าการใช้สาร

เคมี เนื่องจากมีความปลอดภัยและต้นทุนต่ำากว่า  

Bacillus thuringiensis sub.sp. Israelensis (Bti)  

Bacillus sphaericus (Bs) เป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ

ฆ่าลูกน้ำายุงลาย และยุงรำาคาญ และยุงก้นปล่องได้ 

ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการ

รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้ในการ

กำาจดัลกูน้ำายงุในแหลง่น้ำาดืม่และน้ำาใชอ้ยา่งปลอดภยัตอ่

มนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ไมม่ฤีทธิต์กคา้งเหมอืนการใชส้าร

เคมี สามารถควบคุมและกำาจัดลูกน้ำายุงได้นาน 2 เดือน 

ปัจจุบันสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้จากบริษัท TFI Green Biotechnology 

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จาก สวทช. แล้ว 

สวทช. โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยี ยังได้พัฒนา “สเปรย์นาโนอิมัลชั่น

สมุนไพรไล่ยุง” โดยใช้เทคโนโลยีป้องกันการระเหยของน้ำามันหอมระเหย หรือที่

เรยีกวา่ เทคโนโลยกีารกกัเกบ็ (Encapsulation Technology) โดยใชอ้งคป์ระกอบ

นาโนกักเก็บน้ำามันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง จึงทำาให้ได้สูตร

ตำารับนาโนอิมัลชั่นที่มีฤทธิ์ไล่ยุงและมีความคงตัวของน้ำามันหอมระเหยได้นาน 

อย่างน้อย 3.5 - 4.5 ชั่วโมง และยังช่วยปกป้องผิวหนังได้อย่างอ่อนโยน ช่วยเพิ่ม

ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกแล้วว่าไม่

ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง อีกทั้งสามารถนำาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

อื่นได้ เช่น สเปรย์ไล่ยุงเนื้อเบา โลชั่นไล่ยุง แผ่นแปะไล่ยุง  

นอกจากนี ้นาโนเทค / สวทช. ยงัพฒันาผลติภณัฑส์ำาหรบัไลย่งุอกีหลาย

หลาย เช่น มุ้งนาโน โดยได้พัฒนาสารสกัดเลืยนแบบสารเก๊กฮวย ดาวเรือง และ

นำามาเคลือบเส้นใยสำาหรับทำามุ้งนาโน ซึ่งเมื่อยุงสัมผัสสารเคลือบดังกล่าว จะ

ทำาให้ยุงเป็นอัมพาตและตายในที่สุด อีกทั้งยังได้คิดค้น “หินแก้วรูพรุนไล่ยุง” 

โดยใช้เทคโนโลยีนาโนในการกักเก็บกลิ่นตะไคร้หอมไว้ในหินแก้วรูพรุน ทำาให้

สามารถไล่ยุงได้นานกว่า 2 เดือน นอกเหนือจากการไล่ยุงแล้ว สวทช. โดย ศูนย์

เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) รว่มกบั กรมควบคมุ

โรค กระทรวงสาธารณสขุ พฒันาซอฟตแ์วรส์นบัสนนุการปอ้งกนัและควบคมุโรค

ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในเชงิรกุ ทีเ่รยีกวา่ “โปรแกรมทนัระบาด” โดยพฒันา

ระบบการสำารวจจำานวนลกูน้ำายงุลายในพืน้ทีแ่บบ mobile application ทำาใหก้าร

จดัเกบ็ขอ้มลูเปน็ระบบ ซึง่เมือ่นำามาเชือ่มโยงกบัขอ้มลูเชงิระบาดวทิยาและขอ้มลู

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทำาให้สามารถนำาไปวิเคราะห์ได้ตามมุมมองของผู้ใช้งาน

และจัดทำารายงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ ทำางานบนแท็บเล็ต

แอนดรอยด์ รองรับการบันทึกข้อมูลการสำารวจในรูปข้อความและภาพถ่าย แบบ 

On-line และ Off-line อ้างอิงพิกัดสถานที่สำารวจลูกน้ำายุงลายด้วยเทคโนโลยี 

GPS แสดงผลรายงานพิกัดสถานที่สำารวจลูกน้ำายุงลายบนแผนที่ Google Map 

พรอ้มแสดงบา้นทีพ่บและไมพ่บลกูน้ำายงุลาย ถา่ยโอนขอ้มลูการสำารวจไปยงัเครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์มข่า่ยอยา่งอตัโนมตั ิประมวลผลสถานการณก์ารระบาดฯและดชันี

ทางกีฏวิทยาแบบ real-time ทั้งนี้ การดำาเนินงานสำารวจและทดสอบระบบใน

เบื้องต้น ได้ดำาเนินงานร่วมกับ สคร.13 ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และอยู่ระหว่างการ

ขยายพื้นที่ทดสอบไปยังจังหวัดอื่นๆ

ในดา้นการฉายรงัสทีำาหมนัยงุลาย ดร.กนกพร บญุศริชิยั หวัหนา้โครงการ

วจิยัดา้นชวีวทิยาประยกุต ์สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

(สทน.) ไดเ้ปดิเผยวา่ หลงัจากมกีารเผยแพรเ่รือ่งการทำาหมนัยงุเพือ่ลดปรมิาณยงุ

ลาย ซึ่งเป็นพาหะนำาโรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไวรัสซิก้า ไวรัสเดงกี่ ซึ่งโรค

ดังกล่าวทำาให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนนั้น กระทรวงวิทย์ ฯ โดย สทน. 

ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการทำาหมันแมลง 

พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการฉายรังสี เพื่อฉายรังสียุงลาย และ

รว่มทดสอบในขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถผลติยงุลายทีเ่ปน็หมนัใหเ้พยีงพอตอ่

การลดจำานวนยงุลายในธรรมชาต ิและทำาใหก้ารเกดิโรคทีย่งุลายเปน็พาหะลดลง 

โดย สทน. จะรบัผดิชอบในขัน้ตอนการฉายรงัสใีหย้งุลายเปน็หมนั ซึง่หนา้ทีน่ีเ้ปน็

ขั้นตอนสำาคัญ และถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญของ สทน. และประสบความสำาเร็จ

ในการฉายรังสีแมลงวันผลไม้ จนสามารถพัฒนาพันธุ์แมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันที่

เปน็พนัธุเ์ฉพาะของประเทศไทยได ้ มโีรงเลีย้งแมลงและฉายรงัสแีมลงขนาดใหญ่

พร้อมฉายรังสีแมลงหรือยุงในปริมาณมากๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ห้องปฏิบัติการฉายรังสี

แหง่นีไ้ดร้บัการรบัรองจาก ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ หรอื IAEA 

ใหเ้ปน็ปฏบิตักิารฉายรงัสใีนภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้กีดว้ย และ สทน. มี

ความพร้อม 100% ในการร่วมปฏิบัติงานในโครงการทำาหมันยุงครั้งนี้
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16 ก.พ. 59 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำานักงานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เผยผลสำาเร็จโครงการความร่วมมือ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” ในด้าน
ผลการดำาเนินงาน การขยายผล และการเชื่อมโยงไปสู่คณะกรรมการเกษตรสมัยใหม่ นับเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ ในตลาดสากล 
ตั้งเป้าภายในปี 2560 จะมีผู้ประกอบการ 50 ราย ได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP

สภาหอการค้าฯ จับมือ สวทช. 
และ สทอภ. หนุนเอสเอ็มอี

สินค้าผักและผลไม้ไทย
เตรียมพร้อมสู่เออีซี ด้วย ThaiGAP ในปี 2560
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นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการบูรณาการความร่วมมือการสร้างความรับผิดชอบด้านความ ปลอดภัยของสินค้า โดยเฉพาะการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

“สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โปรแกรม ITAP สวทช. จัดทำาโครงการ “ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้าน

สินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” เพื่อพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ให้ได้รับ

มาตรฐาน ThaiGAP และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ในประเทศ”   

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP ยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดย QR Code ที่ได้รับความร่วมมือจาก 

GISTDA ด้วยการสแกน QR Code ที่ติดบนผลิตผล สามารถสอบกลับไปถึงตำาแหน่งที่ตั้งของฟาร์มผลิต รายละเอียดของเกษตรกรที่

ขอการรับรองระบบการผลิต ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มาตรฐาน ThaiGAP เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำาให้เกิดเป็นมาตรฐานของภาคเอกชน

ในการขับเคลื่อนระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม มีการนำาไปปฎิบัติใช้จริง และได้รับการยอมรับของผู้บริโภคทั้ง

ในประเทศและในตลาดสากล”
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ไบโอเทคพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

การเลี้ยงโคนม

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ปริมาณน้ำานมที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการสำาหรับการบริโภคในประเทศ 

จึงจำาเป็นต้องนำาเข้านมผงและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ แนวทางที่สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคนมได้คือ การเพิ่มสัดส่วนการเกิดของลูกโคนมเพศเมีย ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า

ลกูโคเพศผู ้เพราะถา้หากสามารถผลติลกูโคนมเพศเมยีทีม่ศีกัยภาพสงูกจ็ะยิง่สามารถเพิม่ปรมิาณการ

ผลิตน้ำานมดิบได้มากขึ้น ทำาให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ส่งผลให้สามารถลดการนำาเข้าจาก

ตา่งประเทศได ้แตอ่ยา่งไรกต็ามในบางกรณกีม็คีวามตอ้งการคดัเลอืกเฉพาะตวัออ่นเพศผูด้ว้ย เชน่ ใน

อุตสาหกรรมโคเนื้อ หรือในการผลิตพ่อพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเช่นกัน
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้นำาเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ซึ่งจะทำาให้การขยายพันธุ์โคนมพันธุ์ดีทำาได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา “น้ำายาและวิธี

การตรวจวัดปริมาณโปรเจสเตอโรนในน้ำานมของโค” โดยวิธีที่พัฒนาขึ้น เรียกว่า 

คอมเพททิทีฟ อิไลซ่า (competitive enzyme-linked immunosorbent assay) 

โดยเปน็การตรวจหาระดบัของฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนในตวัอยา่งน้ำานมดว้ยโมโน

โคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำาเพาะเจาะจงสูงต่อโปรเจสเตอโรน ซึ่งด้วยวิธีการ

ตรวจนี้จะทำาให้ทราบถึงวงรอบการเป็นสัดของโค ทำาให้สามารถนำาข้อมูลนี้มาใช้

วางแผนในการผสมเทยีม รวมทัง้สามารถนำาไปใชต้รวจการตัง้ทอ้งของแมโ่คหลงั

การผสมเทียมได้อีกด้วย 

สำาหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่พบได้ทั้งในเลือดและ

น้ำานมของสตัวโ์ตเตม็วยัทีม่วีงรอบการเปน็สดัปกต ิในกรณขีองโคซึง่มวีงรอบของ

การเป็นสัดอยู่ที่ประมาณ 19-24 วัน ช่วงที่โคมีอาการเป็นสัด มีการตกไข่ และ

พรอ้มทีจ่ะผสมพนัธุ ์ปรมิาณฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนในกระแสเลอืดและในน้ำานม

จะอยู่ในระดับต่ำามาก แต่หลังจากที่โคมีการตกไข่ ปริมาณโปรเจสเตอโรนจะ

ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นและมีปริมาณสูงสุดในช่วงวันที่ 10-16 ของวงรอบการเป็นสัด 

ถ้าโคไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือผสมพันธุ์แต่ไม่ตั้งท้อง ระดับของโปรเจสเตอโรน

จะลดลงในช่วง 2-3 วันก่อนวงรอบการเป็นสัดในคราวต่อไป แต่ถ้าหากโคมีการ

ตัง้ทอ้งหลงัจากการผสมพนัธุ ์ระดบัฮอรโ์มนโปรเจสเตอโรนจะมคีา่สงูตลอดระยะ

เวลาของการตั้งท้อง
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วิธีการตรวจวัดปริมาณโปรเจสเตอโรนในน้ำานมของโค มีความแม่นยำา 

รวดเรว็ และมคีวามไวไมแ่ตกตา่งจากชดุตรวจทีส่ัง่ซือ้จากตา่งประเทศ แตม่รีาคา

ถูกกว่ามาก รวมถึงไม่ต้องใช้ผู้ชำานาญในการปฏิบัติการ ด้วยวิธีนี้ทำาให้สามารถ

แยกแมโ่คในกลุม่ทีต่ัง้ทอ้งและไมต่ัง้ทอ้งไดใ้นชว่งวนัที ่21 - 24 หลงัการผสมเทยีม

อยา่งชดัเจน โดยใหผ้ลสอดคลอ้งกบัการตรวจการตัง้ทอ้งดว้ยเครือ่งอลัตราซาวนด ์

สำาหรับวิธีการผสมเทียม หรือ การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (in vitro 

fertilization, IVF) นั้น ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจะเริ่มแบ่งเซลล์จนเป็นตัวอ่อนระยะ

บลาสโตซิสที่เหมาะสำาหรับการย้ายฝากให้แม่โคตัวรับ ดังนั้นการทราบเพศของ

ตัวอ่อนก่อนการย้ายฝากจึงเป็นขั้นตอนสำาคัญ ชุดตรวจ “SexEasy” หรือ

ชุดตรวจเพศตัวอ่อนของโคนมแบบมัลติเพลกซ์ ที่ไบโอเทคพัฒนาขึ้น โดย

ชุดตรวจนี้มีจุดเด่น คือ เป็นชุดตรวจที่ใช้ง่าย ได้ผลแม่นยำาและรู้ผลรวดเร็วโดย

ใช้เวลาเพียงแค่ 90 นาที สามารถทราบผลการตรวจเพศตัวอ่อนด้วยการอ่านผล

โดยการดจูากสขีองตะกอนดเีอน็เอ ซึง่วธิกีารนีไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งเปดิหลอด ซึง่ชว่ยลด

ความเสีย่งในการปนเปือ้นจากเชือ้โรคภายนอก และยงัเปน็เครือ่งมอืทีม่ขีนาดเลก็ 

ราคาไม่แพง พกพาสะดวก ชุดตรวจนี้ได้รับสิทธิบัตรแล้ว และพร้อมถ่ายทอดให้

กับผู้ที่สนใจนำาไปผลิตใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป

หลงัจากทีเ่ลอืกเพศตวัออ่นไดแ้ลว้กจ็ะตอ้งมกีารแชแ่ขง็เพือ่เกบ็รกัษาตวั

ออ่นไวส้ำาหรบัรอการยา้ยฝาก โดยวธิทีีน่ยิมใชค้อื การแชแ่ขง็แบบลดอณุหภมูเิรว็ 

(vitrification) แบบ Cryotop ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่ามีอัตรารอดหลัง

การทำาละลายสูงสุดวิธีการหนึ่ง แต่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูง

ไบโอเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนา “การแช่แข็ง

ตัวอ่อนด้วยวิธี in-straw vitrification” ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย และมีราคา

ไมแ่พง ควบคูไ่ปกบัการศกึษาผลของน้ำายาแชแ่ขง็ตวัออ่น ซึง่พบวา่วธิกีารแชแ่ขง็

ดังกล่าว มีค่าอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนดีเทียบเท่ากับวิธี Cryotop 

สะดวกในการขนส่ง ที่สำาคัญวิธีการนี้ทำาให้การย้ายฝากตัวอ่อนในสภาพฟาร์ม

สามารถทำาได้สะดวกขึ้นด้วยเจ้าหน้าที่เพียงแค่คนเดียว ซึ่งวิธีการนี้ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

ดังนั้น เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมที่นำามา

ประยุกต์ใช้ร่วมกันนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตโคนมเป็น

อย่างมาก ซึ่งหากมีการส่งเสริมให้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จะ

ทำาให้ระดับพันธุกรรมของโคนมในประเทศพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และ

เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักซึ่งถือเป็นอาชีพ

พระราชทาน ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และทำาให้เศรษฐกิจของครอบครัว

ดีขึ้น และอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยมีความมั่นคงถาวรสืบไป
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สถาบันวิทยาการ สวทช. โดยโปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ ( Innovation Practices 

Program: IPP) ขอแนะนำาหลักสูตรในกระแสยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของ Business Transformation 

Customer Experiences and Value Creation ที่จะช่วยสรรค์สร้างการบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กร

นำาพาองค์กรก้าวเข้าสู่ Digital Economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนให้พัฒนาเติบโตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ หากหน่วยงานของท่านกำาลังมองหา กระบวนการ/เครื่องมือ ที่จะนำาไปปรับปรุงกระบวนการทำางานให้ไหลลื่นขึ้น 

Service Innovation เปน็การสอนใหใ้ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ (Canvas, Service Blueprinting, Bizagi) จากกรณศีกึษาจรงิเพือ่

ตอบโจทย์การทำางาน-ลูกค้า เพื่อให้เห็นถึงปัญหา นำาไปลดช่องโหว่ ลดความซ้ำาซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานในที่สุด

Service Innovation เหมาะกับใคร…

ผูบ้รหิารหนว่ยงาน, เจา้ของกจิการ, เจา้หนา้ทีท่ำางานดา้นการวางแผนเชงิกลยทุธแ์ละนโยบายขององคก์ร ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับสายงานการตลาด การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า Supply Chain Management และ Corporate Communication 

ด้านพัฒนาธุรกิจและองค์กร ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษานวัตกรรม บริการ และแสวงหาโอกาสใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

Service Innovation ให้อะไร…

• รู้และเข้าใจตรรกของวิทยาการบริการ และสามารถนำาหลักคิดของ Value Co-creation ไปสร้างนวัตกรรมบริการ  

   (Service Innovation) ได้

• เขา้ใจกรอบแนวคดิการสรา้งนวตักรรม บรกิาร ดว้ยรปูแบบธรุกจิในเชงิบรกิาร (Service Dominant Business Model 

   Canvas) เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการได้

• ใช้ Service Blueprinting ออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual design) ของระบบบริการได้

• ใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมบริการได้

ระยะเวลาหลักสูตร: วันที่ 15-16, 22-24 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม 5 วัน) 

  ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม

ค่าลงทะเบียน: ท่านละ 25,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

พิเศษ!! รับส่วนลด 10% เหลือเพียงท่านละ 22,500 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/sim2016

Call Center: 0 2644 8110 ต่อ 81898 (คุณฉวีวรรณ) e-mail: innovation.training@nstda.or.th

“Service Innovation : The Future of Value creation”
นวัตกรรมบริการ กลยุทธ์เพื่อการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจยุคใหม่
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งานวิจัยพาหนะ
  เพื่อปกป้องชีวิตผู้โดยสาร

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

มีนาคม 2559 ฉบับที่ 12

ประเทศไทยไดช้ือ่วา่เปน็ประเทศทีม่สีถติผิูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตรุถยนตบ์นทอ้งถนนสงูตดิอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

งานวจิยัชิน้หนึง่ทีก่ำาลงัตอ่สูก้บัปญัหานีน้ัน่กค็อื การสรา้งหอ้งผู้โดยสารของยานพาหนะใหม้คีวามแขง็แรงปลอดภยั 

เพื่อปกป้องชีวิตหรือบรรเทาความรุนแรงให้แก่ผู้โดยสาร สิ่งนี้จึงถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งของนักวิจัยรุ่นใหม่

อย่าง ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หรือ ดร.ตั้ม จากห้องปฏิบัติการยานยนต์ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จึงพาผู้อ่านไปรู้จักกับ ดร.ตั้ม กันค่ะ
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...กว่าจะได้ทำาเป็นโครงการจริงๆ นั้นไม่ง่ายเลย แรกๆ นั้น

การเจรจาประสบความล้มเหลวเสียส่วนใหญ่...ต้องเรียนรู้

และใช้ประสบการณ์พอสมควรที่จะสร้างงาน

หรือเริ่มโครงการขึ้นมา

ถาม : อยากทราบที่มาของการได้เข้ามาทำางานที่ สวทช. ค่ะ

ตอบ : ตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผมได้สอบชิงทุน

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งทุนจะระบุไว้เลยว่าจะต้องกลับมาทำางานที่

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเราทราบตั้งแต่ได้รับทุน

แล้วว่าเราจะได้ทำางานด้านไหน กลับมาเราจะได้เป็นนักวิจัย ก็ได้ไปศึกษา

ต่อที่ประเทศเยอรมนี ในระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

เน้นการออกแบบวิศวกรรม และก็จบกลับมาทำางานตามที่ได้รับทุนไปครับ

ถาม : การเรียนที่เยอรมัน เป็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : ตอนไปเรียนที่เยอรมัน ผมต้องไปเรียนภาษาก่อนประมาณหนึ่งปี และ

ต้องไปเรียนเทียบชั้น ม.6 ของที่โน่นอีกหนึ่งปี จึงจะได้เรียนในระดับปริญญา

ตรีและปริญญาโทควบกันไปเลย ซึ่งผมเลือกเรียนสายวิศวกรรมเครื่องกล ทาง

มหาวิทยาลัยจะเน้นพื้นฐานในเทอมแรกๆ ซึ่งเป็นจุดสำาคัญที่มีผลต่อรูปแบบ

การทำางานของคนเยอรมันมาก โดยหลักสูตรจะส่งให้นักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัท

เอกชนหรือโรงงาน เพื่อหัดใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมก่อน โดยเริ่ม

ตั้งแต่การตะไบ เจีย กลึง เชื่อม ฯลฯ พอเราเริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะ

เข้าใจการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจทฤษฎีได้ง่ายขึ้น พอ

เรียนปริญญาโทก็ได้ไปฝึกงานที่ภาคอุตสาหกรรม เค้าจะส่งไปฝึกงานในบริษัท

เอกชนเป็นเวลาครึ่งปี ผมได้ไปฝึกงานที่บริษัทรถยนต์ Daimler Chrysler AG ใน

แผนกที่ทำาการวิจัยด้านระบบช่วงล่างของรถตู้ของรถ Mercedes-Benz ที่เมือง

สตุตการ์ท และอีกครึ่งปีก็ทำาวิทยานิพนธ์จนจบหลักสูตรปริญญาโท จากนั้นก็

เรียนต่อปริญญาเอกอีกประมาณสี่ปีครึ่งโดยทำาวิทยานิพนธ์ภายใต้โจทย์วิจัยของ

ภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนคลัชต์และระบบส่งกำาลัง

การเรยีนในสมยัปรญิญาเอกทีเ่ยอรมนักจ็ะคลา้ยๆ กบังานทีท่มีของพวก

เราทำาอยูท่ี ่สวทช. ในปจัจบุนันีเ้ลย คอื การสรา้งความรว่มมอืไมว่า่จะเปน็กบัทาง

ภาครฐัหรอืเอกชนกต็าม ซึง่โมเดลของทางเยอรมนักจ็ะเปน็แบบนี ้คอืเราอาจจะไม่

ไดเ้นน้ทำาวจิยัเชงิลกึ หรอืงานวจิยัพืน้ฐาน (Basic Research) เพยีงอยา่งเดยีว แต่

ทำางานในลกัษณะประยกุต ์(Application) หรอืคอ่นขา้งจะเปน็ปลายน้ำา สามารถ

จับต้องเอาไปใช้ได้เลย เป็นงานที่มีแนวโน้มจะสามารถออกสู่ตลาดได้

มีนาคม 2559 ฉบับที่ 12
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ถาม : งานแรกที่เริ่มต้นที่ MTEC คืออะไรคะ

ตอบ : ผมมาเริ่มที่ห้องปฏิบัติการยานยนต์ครับ งานแรกที่ทำาคืองานที่ MTEC 

ดำาเนินการอยู่ในช่วงนั้น คือ การออกแบบชิ้นส่วนของระบบเบรครถยนต์ไฟฟ้า

ดดัแปลง ทีเ่นน้เรือ่งการออกแบบใหไ้ดค้วามแขง็แรง ปลอดภยั ถกูตอ้งตามความ

ตอ้งการของลกูคา้ และอกีงานหนึง่คอืการวเิคราะหท์ดสอบชิน้สว่นยานยนต ์ซึง่สว่น

ใหญจ่ะเปน็การ Re-Design หรอืแกไ้ขปรบัปรงุสิง่ทีเ่คา้มอียูแ่ลว้ใหด้ขีึน้ เพือ่ตอบ

โจทยบ์างอยา่ง เชน่ แขง็แรงขึน้ ตน้ทนุลดลง น้ำาหนกัลดลง เรากท็ำาการออกแบบ

ใหม่และทำาการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาคเอกชนต้องการ 

ถาม : ผลงานที่เราได้ไปร่วมทำากับหน่วยงานอื่นมีอะไรบ้าง

ตอบ : เรื่องรถบรรทุกเพื่อเกษตร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ บริษัท สามมิตร

มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง ประเทศไทย ในส่วนของการทดสอบชิ้นส่วน

ยานยนต์ ก็จะมีการทดสอบคลัชต์แม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

ของบริษัท Valeo Compressor (Thailand) Co., Ltd และออกแบบและพัฒนา

โครงสร้างห้องโดยสารรถพยาบาลให้มีความแข็งแรง รองรับการเกิดอุบัติเหตุ 

ลดอัตราการเสียชีวิต หรือความรุนแรงจากการบาดเจ็บของผู้โดยสาร ซึ่งเป็น

ความร่วมมือกับบริษัท สุพรีม โปรดัคส์ จำากัด นอกเหนือจากนี้ก็จะมีหน่วยงาน

ของภาครัฐก็คือ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน ก็จะมีการทดสอบการใช้งานน้ำามันเชื้อเพลิง E85 ในรถจักรยานยนต์
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ถาม : ประทับใจผลงานไหนบ้างคะ

ตอบ : ความจริงแล้วผมก็ประทับใจในทุกผลงานนะครับ เพราะแต่ละงาน

กว่าจะเกิดขึ้นได้ ก็เหนื่อยกันมาหลายฝ่ายตั้งแต่ทีมวิจัยไปถึงฝ่ายสนับสนุน 

โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในส่วนของเนื้องานที่จะทำาให้ผมประทับใจก็

คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ ด้วยการสร้างความแข็งแรงและ

ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับยานพาหนะนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาล รถ

เพื่อการเกษตร หรือรถจักรยานยนต์ก็ตาม เพราะเราต้องตอบโจทย์ของผู้ใช้ 

รถเพื่อการเกษตร ต้องการบรรทุกผลผลิตโดยมีต้นทุนการขนส่งต่ำา

ที่สุด ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด และมีความปลอดภัยที่สูงที่สุด ส่วนรถพยาบาล

นี่ยิ่งสำาคัญ เพราะต้องรักษาชีวิตคนทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ ถ้า

ผลงานของพวกเรามีคนเอาไปใช้จริง สามารถสร้างความปลอดภัยให้การ

โดยสารรถพยาบาลได้มากขึ้นจริง ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานครับ 

ในสว่นของการออกแบบและพฒันาโครงสรา้งหอ้งโดยสารรถพยาบาลนัน้ เปน็งาน

วิจัยร่วมกับบริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำากัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ สุพรีม 

โปรดคัส ์จำากดั ทีท่ำางานทางดา้น R&D เองอยูแ่ลว้ งานทีเ่ราไดท้ำารว่มกบับรษิทัคอื 

การออกแบบและวเิคราะหโ์ดยใช ้Computer Simulation มาชว่ยในการออกแบบ 

ทั้งนี้ ได้ทำาการออกแบบตัวโครงสร้างที่ทำาจากวัสดุ Composite ซึ่งเป็นวัสดุทาง

เลือกที่มีน้ำาหนักเบากว่าโลหะแต่มีความแข็งแรงไม่แพ้โลหะ เราจะได้โครงสร้าง

ของห้องโดยสารรถพยาบาลที่มีน้ำาหนักเบาลง สามารถลดต้นทุนลง สามารถทำา

ห้องโดยสารรถพยาบาลได้หลากหลาย สามารถผลิตใช้กับรถได้หลายประเภท 

หลายๆ รุ่นตามความต้องการของผู้ใช้ แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือความแข็งแรงของ

ตัวรถที่จะลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำา หรือ 

ถ้าเราได้สร้างสิ่งที่ดี ได้สร้างความปลอดภัย ก้าวกระโดดไป

ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้โดยสารด้วยยานพาหนะต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตาม โดยไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี

ชั้นสูง หรืองานวิจัยเชิงลึกเสมอไป แต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 

จับต้องได้จริง ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตคนที่

โดยสารยานพาหนะต่างๆ ได้จริง ก็ยินดีที่จะเข้าไปทำาเสมอ 

และมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำา
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Rollover ห้องโดยสารจะต้องยังคงรูปอยู่ ต้องไม่บุบสลายอย่างรุนแรง

และไม่มีชิ้ นส่ วนใดของห้องโดยสารมากระแทกผู้ป่ วยหรือผู้ โดยสาร

ให้บาดเจ็บหรื อ เสี ยชี วิ ต ซึ่ ง เ ราได้ วิ เคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน

สากล โดยยึดเอามาตรฐาน UNECE R66 ของรถบัสมาใช้ในการอ้างอิง

ด้านการออกแบบและทดสอบ และดำาเนินโครงการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี 

2557 ในปัจจุบันทางบริษัทก็ได้ดำาเนินการผลิตตัวรถนี้ขึ้นมาจำาหน่ายแล้ว

  สำาหรับผลตอบรับ ก็มีการสั่งซื้อในพื้นที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด 

และในพื้นที่ทุรกันดาร เป็นการใช้งานแบบติดตั้งบนรถกระบะ เพราะเหมาะ

สมกับสภาพพื้นที่ที่ใช้ มีลูกค้าสั่งซื้อเรื่อยๆ ก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน 

แม้ว่าเรื่องของความทนทานของห้องโดยสารและการลดอัตราการเสียชีวิตได้

จริงหรือไม่นั้น ต้องดูระยะยาว แต่เราก็คาดหวังว่าจะช่วยลดตรงจุดนี้ให้ได้

ถาม : โครงการวิจัยที่ทำา ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนได้อย่างไร

ตอบ : ต้องให้เครดิตกับทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD) ที่ช่วยแนะนำาเราให้ภาค

เอกชนรูจ้กั พาเราไปคยุกบัลกูคา้ อกีทางหนึง่กค็อืภาคเอกชนเอง เคา้รูจ้กัเราผา่น

ทางเว็บไซต์ หรือเห็นในทวีีว่าเรามีผลงานวิจัยต่างๆ ก็โทรเข้ามาติดต่อเพือ่จะทำา

โครงการรว่มกนั แตก่วา่จะไดท้ำาเปน็โครงการจรงิๆ นัน้ไมง่า่ยเลย แรกๆ นัน้การ

เจรจาประสบความลม้เหลวเสยีสว่นใหญ ่ผมทำางานมาเกอืบ 6 ปเีตม็แลว้ ไดไ้ปรบั

โจทยพ์ดูคยุกบัลกูคา้หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน เขยีนขอ้เสนอโครงการมาไมต่่ำา

กวา่ 20 แหง่ เจรจาสำาเรจ็ไดท้ำางานเปน็โครงการวจิยัไมก่ีโ่ครงการเทา่นัน้เอง หลงัๆ 

มาเครือ่งเริม่ตดิแลว้ ขึน้โครงการใหม่ๆ  ไดง้า่ยขึน้ ตอ้งเรยีนรูแ้ละใชป้ระสบการณ์

พอสมควรทีจ่ะสรา้งงานหรอืเริม่โครงการขึน้มา ตอ้งขอบคณุฝา่ยพฒันาธรุกจิดว้ย

ถาม : ดร.ตั้ม มีแรงบันดาลใจในการทำางานจากอะไร

ตอบ : สิ่งหนึ่งที่ทำาให้เรารู้สึกอยากทำางานทุกๆ วัน มันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ 

ในความคิดผมก็คือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนที่ต้องเดินทาง

ไปไหนมาไหนทุกประเภท ทั้งนี้ เริ่มต้นจากที่ผมศึกษาอยู่ทั้งรถพยาบาล รถเพื่อ

การเกษตร หรือรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถตู้และรถบัสก็ตาม สิ่งที่เป็น

ถ้าผลงานของพวกเรามีคนเอาไปใช้จริง สามารถสร้าง

ความปลอดภัยให้การโดยสารรถพยาบาลได้มากขึ้นจริง 

ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน
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แรงบันดาลใจก็คือ ถ้าเราได้สร้างสิ่งที่ดี ได้สร้างความปลอดภัย ก้าวกระโดดไป

ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้โดยสารด้วยยานพาหนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถอะไร

ก็ตาม โดยไม่จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง หรืองานวิจัยเชิงลึกเสมอไป แต่เป็น

สิ่งที่มีประโยชน์ จับต้องได้จริง ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตคนที่โดยสาร

ยานพาหนะตา่งๆ ไดจ้รงิ กย็นิดทีีจ่ะเขา้ไปทำาเสมอ และมคีวามสขุทกุครัง้ทีไ่ดท้ำา

ถาม : ในการทำางาน พบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และ

แก้ปัญหาอย่างไร

ตอบ : ปัญหาและอุปสรรคมีอยู่บ้างพอสมควรครับ ตอนกลับมาใหม่ๆ ก็ยัง

ไมม่เีครือ่งไมเ้ครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็ตอ้งใช ้หอ้งปฏบิตักิารยานยนตร์ุน่บกุเบกิกเ็หมอืน

ต้องค่อยๆ หาซื้อของที่ต้องใช้งานกันมาเอง งบประมาณในการจัดซื้อก็ค่อนข้าง

หายาก อุปกรณ์วัดระยะหรือเซ็นเซอร์ก็มีราคาแพงต้องสร้างขึ้นมาเอง หรือต้อง

ขอยืมใช้งานจากแล็บอื่นๆ บ้าง ซึ่งเป็นปัญหาในช่วงแรกๆ ในช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้ว 

เพราะหลังๆ มา ทีมวิจัยเริ่มพอจะสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนได้มากขึ้น 

จนสามารถดึงให้ทางภาคเอกชน เป็นผู้ลงทุนในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ เอง 

อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆ เลยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือ

เรายังไม่มีความน่าเชื่อถือ เวลาออกไปพบลูกค้ารู้เลยว่าผิดหวังแน่นอน แต่ก็

ออกไปพบเพื่อทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ผมคิดเสมอว่าการได้ออกไปเจอโลก

ภายนอก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ที่เงินทุกบาททุกสตางค์ของเขามีค่านั้น 

ทำาให้เราเรียนรู้มากๆ เลย  เทคนิคในการแก้ปัญหาความเชื่อมั่นของลูกค้าคือ 

การเตรียมตัวให้ดีก่อนไปพบ ในตอนเสนอราคาค่าตัวนักวิจัย ก็คิดให้ถูกหน่อย 

เพื่อสร้างโอกาสให้เราได้งาน พอเขากล้าที่จะจ้างเราแล้ว เราก็ต้องทุ่มเทเยอะๆ 

ไม่ไปจมกับความคิดว่างานนี้ขาดทุนหรือคิดค่าตัวถูกไป เพราะถ้างานสำาเร็จแล้ว 

เราส่งมอบงานได้ตรงเวลา ความเชื่อมั่นจากลูกค้าก็จะเกิดขึ้นเอง จากนี้เวลา

พวกเราไปพบลูกค้าเจ้าใหม่ เอางานเก่าๆ ไปเล่าให้ฟังก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น 

โอกาสได้งานก็จะมากขึ้นเอง

จากความตั้งใจในการทำาหน้าที่ของนักวิจัยที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนชาวไทย เชื่อว่าผลงานที่ปรากฏจะเป็นกำาลังใจอย่างดีให้

กับ ดร.ตั้มและทีมงาน เพื่อเป็นพลังในการสร้างสรรค์งานที่ดีต่อไปในอนาคต


