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สวทช., สมอ. สถานทูตญี่ปุ่น, 
Tokyo Tech, ITS Thailand
ร่วมจัดงาน ITS Symposium

13 ธันวาคม 2559 ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย - รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดย สถานฑูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย ร่วมกับ Japan Society 

of Authomotive Engineering (J-SAE) สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) สมาคมระบบ

ขนส่งอัฉจริยะไทย (ITS Thailand) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “The 

Symposium on ITS Standardization (ITS Symposium)” ขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจรอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่า Intelligent Transport System (ITS)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22411-its-symposium



3มกราคม 2560   •

มกราคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10

ก.วิทย์ฯ สวทช. อพวช. ร่วมจัดประชุม

“เครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่” ครั้งแรกในเอเชีย

   15 ธันวาคม 59  ณ อาคารจามจุรีสแควร์ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำานักงานจัดการ

สิทธิเทคโนโลยี สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์

แหง่ชาต ิ(อพวช.)  จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเครอืขา่ยบคุลากรวจิยัรุน่ใหมข่องกลุม่ประเทศในเอเชีย 1th Asian National 

Young Academy Meeting “Advancing Synergies in Asian NYAs” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 โดยมี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธาน



4 nstda •   มกราคม 2560

มกราคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10

ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์กลา่ววา่ การจดังานนีมี้คณะผู้แทนเครอืขา่ยบคุลากรวิจัยรุน่ใหมใ่นเอเชยี 13 ประเทศ และทมีบรหิารขององค์การเครอืข่าย

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่ของโลก Global Young Academy (GYA) อีก 11 ประเทศ รวม 24 ประเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย

บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศในเอเชีย 1th Asian National Young Academy Meeting “Advancing Synergies in Asian NYAs” ปัจจุบันการ

ทำางานวิจัยไม่มีพรมแดน การได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคลากรวิจัยจากหลายศาสตร์และหลายประเทศ จึงเป็นการเปิดโลก

ทัศน์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่สำาคัญยิ่ง ในการที่บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก

จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมโอกาสในการทำางานร่วมกับบุคลากรวิจัยที่มาจากต่างศาสตร์ความเชี่ยวชาญได้ ไม่ว่าจะเป็นสาย

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรวิจัยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำาไปสู่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับ

ภูมิภาคและนานาชาติต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22412-nyas
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เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายฯ 
จัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 

MSAT-9
เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านงานวิจัยเทคโนโลยีวัสดุ

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกบัหนว่ยงานพนัธมติรตา่งๆ ไดแ้ก ่สมาคมวจิยัวสัด ุชมรมทนัตชวีวสัดแุหง่ประเทศไทย 

สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย และสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 

ครั้งที่ 9 หรือ MSAT-9  ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำานวนกว่า 600 คน 

ซึง่การจัดงานครัง้น้ีทำาให้เกดิความรว่มมือดา้นการวจิยั ตลอดจนแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณก์ารวจิยัในสาขาเทคโนโลยวีสัด ุโดยไดร้บัการสนบัสนนุ

จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22424-msat-9
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ก.วิทย์ฯ โดย นาโนเทค สวทช.
เดินหน้าผลักดันนวัตกรรม

เพื่อธุรกิจสิ่งทอไทยสู่สากล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) จัดสัมมนา “NANOVATION นวัตกรรมเพื่อธุรกิจสิ่งทอไทย” ร่วมกับผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผ้าเฟอร์นิเจอร์ 

ของแตง่บา้น เสือ้ผา้ เคร่ืองประดบั และส่ิงทอพืน้บา้น เพือ่รวบรวมขอ้มลูทางการตลาดและโอกาสในการผลกัดนันวตักรรมไปสูธ่รุกจิสิง่ทอไทยให้เตบิโต

ในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างยั่งยืน คาดจะส่งผลให้เกิคความร่วมมือเป็นโครงการในรูปแบบต่างๆ หรือใช้บริการของเครือข่ายโรงงานต้นแบบ

สิ่งทอ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22426-nanovation-
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มหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ 
ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2559

“Phrae Furniture City 2016”
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 23 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัฒนา พุฒิชาติ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร ่นายอนวุธั วงศว์รรณ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร ่เขา้เยีย่มชมโรงงานตน้แบบสำาหรบั

ผลิตผลติภณัฑเ์ฟอร์นเิจอร์ไมสั้กคณุภาพสูง ณ วิทยาลยัชมุชนแพร ่อ.สงูเมน่ จ.แพร ่ทีเ่ปน็ศนูยส์าธติการผลติเฟอร์นเิจอร์

ไม้สัก ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีการ

จัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ได้นำาเอาอัตลักษณ์การทำาไม้ของจังหวัดแพร่ที่ได้รับการถ่ายทอดจากในอดีตนำามา

ผสมผสาน สร้างจดุเดน่ในชิน้งานเฟอรน์เิจอรง์านไมด้้วยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0

งานมหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2559 “Phrae Furniture City 2016” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

23 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณย่านการค้า น้ำาทอง - ค่างาม อำาเภอสูงเม่น - อำาเภอเด่นชัย จังหวัด

แพร่ ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งไม้สัก Furniture City ของจังหวัดแพร่
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นักวิจัย มหิดล - มจธ. คว้าทุนนักวิจัยแกนนำา

ประจำาปี 2559 จาก ก.วิทย์ฯ สวทช.

ด้วยโครงการวิจัย “การรักษามะเร็งด้วยวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกัน 

และเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมอาหารและพลังงาน”

28 ธนัวาคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี- กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำาประจำาปี 2559 พร้อมลงนาม

ในสัญญามอบทุนกว่า 40 ล้านบาท ให้กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิจัยในโครงการการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

ในโครงการเครอืขา่ยวจิยัและนวัตกรรมเพือ่การคา้และการผลติอาหารและพลงังานอยา่งยัง่ยนื โดยม ีดร.อรรชกา สบีญุเรือง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
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 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีนโยบายสนับสนุน

การพฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและแสวงหากลไกทีจ่ะเอ้ือใหน้กัวจิยั

ทำางานวจิยัและพัฒนาไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุต่อประเทศ 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอด

เชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น สำาหรับโครงการทุนนัก

วิจัยแกนนำาของ สวทช. เป็นกลไกที่ดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในการให้ทุนวิจัย

ขนาดใหญ่ เพ่ือให้นักวิจัยท่ีมีขีดความสามารถสูงทำางานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

การดำาเนนิการของโครงการขนาดใหญด่งักลา่วเปน็แนวทางทีไ่ดผ้ลดเีปน็อยา่งยิง่ 

ก่อให้เกิดแรงจูงใจและมีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อทั้งภาคเศรษฐกิจและ

สงัคม และขอแสดงความยินดีกบัผู้บริหารของทัง้สองสถาบนั ตลอดจนผูร้บัทุนนัก

วจิยัแกนนำาและคณะเป็นอยา่งยิง่ อีกทัง้ขอเชญิชวนใหผู้้เกีย่วขอ้งร่วมมือรว่มใจกนั

ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มนักวิจัยแกนนำานี้ ให้มีความคล่องตัวในการทำางาน 

เพือ่ใหท้มีวจัิยสามารถทำางานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพจนบรรลเุปา้หมายทีไ่ดว้างไว ้

ตลอดจนช่วยผลักดันกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพทั้งสองกลุ่มนี้ให้มีโอกาสแสดงผลงาน

และความสามารถ เพ่ือก้าวจากนกัวจิยัช้ันนำาของประเทศ สูก่ารเปน็นกัวจิยัระดบั

แนวหน้าของโลก พรอ้มท้ังชว่ยสร้างบคุลากรวจิยัมืออาชีพและผลติกำาลังคนระดบั

สูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้กับประเทศต่อไป

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำาประจำาปี 2559 

จำานวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล จากโครงการวจิยั เร่ือง “การพฒันานวตักรรมเพือ่

การรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน” เป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และมี

ผลงานวิจัยโดดเด่นทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา มีความสนใจการศึกษา

นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยแนวทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษา

ในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ภายใต้โครงการนี้ คณะผู้วิจัยจะ

พัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้ความรู้ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา เพื่อนำาไปใช้

จรงิในทางคลินิกสำาหรบัรกัษาโรคมะเรง็ในผูป้ว่ยเด็ก ซึง่จะเพ่ิมโอกาสใหป้ระชาชน

ได้เข้าถึงมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับงาน

วิจัย และมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย ให้มีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติด้วยการเปิดรับผู้ป่วยจากต่างประเทศที่จะเข้ามารักษา

ในประเทศไทยอีกด้วย

ผู้ที่ได้รับทุนอีกท่านหนึ่งคือ ศ. ดร.แชบเบียร์ กีวาลา บัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จากโครงการวิจัย เรื่อง “เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้า และการผลิต

อาหารและพลังงานอยา่งยัง่ยืน” เปน็นกัวจิยัผูเ้ชีย่วชาญ และมีผลงานซึง่ไดร้บัการ

ยอมรบัในดา้นการประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑเ์กษตรและอาหาร โครงการท่ีได้

รบัทนุนี ้คณะผู้วจัิยมเีปา้หมายเพือ่ใหไ้ด้ขอ้มลูสนบัสนนุการตัดสินใจเชงินโยบาย

ดา้นอาหารและพลังงานทดแทนทีย่ัง่ยนื โดยใชห้ลักการประเมนิความยัง่ยนืตลอด

วัฏจักรชีวิตที่สามารถนำาไปใช้สนับสนุนการผลิตการค้า และการส่งออกของภาค

อุตสาหกรรม โดยการสร้างเครือข่ายวิจัยที่บูรณาการความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 

ในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงผลักดันผลการวิจัยไปสู่นโยบายภาครัฐ และ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนได้อย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nstda.or. th/
news/22431-nstda
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ก.วิทย์ สวทช. มอบแอปดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

MyHealth Thailand ส่งความสุขปีใหม่ 2560

30 ธันวาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบแอปพลิเคชัน MyHealth 

Thailand โปรแกรมตดิตามสขุภาพสว่นบคุคลสำาหรับประชาชน ดาวน์โหลดใชง้านฟร!ี เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศมกีาร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประชาชนจึงควรมีโปรแกรมแบบง่ายๆ สำาหรับการดูแลสุขภาพ และประเมินผลสุขภาพพร้อม

คำาแนะนำาในเบื้องต้น
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สำาหรับ MyHealth Thailand เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบันทึก ติดตาม และวิเคราะห์รายการที่ควรตรวจสุขภาพ พร้อมท้ัง
ประเมินผลสุขภาพและ รับคำาแนะนำาเบื้องต้น สามารถติดตาม และวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคลและใช้ เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่าง
ผู้ใช้งาน และผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบและสมาร์ทโฟน ประกอบด้วย

 • เป็นเครื่องมือติดตามและส่งเสริม สุขภาพส่วนบุคคล สามารถบันทึกและแปลผลข้อมูลสุขภาพ จากผลการตรวจสุขภาพ 

  ผลการวัดขนาดรูปร่าง ผลการวัดองค์ประกอบในร่างกาย 

 • แสดงกราฟเพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสรีระและสุขภาพ 

 • วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นและส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  เพื่อให้คำาแนะนำาเฉพาะบุคคลต่อไป 

 • ใชเ้ปน็เครือ่งมอืสือ่สารระหวา่งผูใ้ชแ้ละผูเ้ชีย่วชาญผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต เพ่ือประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการใหค้ำาปรกึษา         

 นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

แอปพลเิคชนั MyHealth Thailand น้ีไดน้ำาไปขยายผลใหก้บัหนว่ยงานดา้นสุขภาพ เชน่ โครงการ Happy Work Place โดย สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=th.in.myhealth
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นักวิจัยผู้พัฒนาแอป Safe Mate
เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัย

ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนติดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อถึงหน้าเทศกาลสำาคัญ เช่น 

วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ทางรัฐบาลต้องมีมาตรการคุมเข้มเสมอในด้านวินัยการจราจร เพื่อเป้าหมายในการลดการ

เกิดอุบตัเิหตลุงให้ไดม้ากทีส่ดุ แตส่ถติกิารเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนตก์ย็งัสงูอยู ่ทำาใหน้กัวจิยัจากเนคเทค สวทช. คนหนึง่

สนใจปญัหาและพฒันาแอปพลเิคชนัเพ่ือการขบัขีป่ลอดภยัได้เปน็ผลสำาเรจ็ จากผลงานเรือ่ง “Safe Mate ระบบประเมนิ

พฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์ Smartphone” จนได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ประจำาปี 2559 จาก

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

นกัวิจัยผูพ้ฒันาแอป Safe Mate ทีจ่ดหมายขา่วฉบบันีจ้ะพาผูอ้า่นไปรูจ้กัและพูดคยุดว้ยทา่นนี ้กค็อื ดร.เฉลมิพล 

สายประเสริฐ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำานวณ (CPA) หน่วยวิจัย

สารสนเทศ การสื่อสารและการคำานวณ (ICCRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)



มกราคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10

13มกราคม 2560   •

ถาม : สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขอทราบประวัติการศึกษาและการทำางานของ 
ดร.เฉลิมพล หน่อยค่ะ
ตอบ : ผมเรียนจบระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยดันดี (University of Dundee) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า ที่สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ครับ 
หลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็มาทำางานท่ีบริษัทดีไซน์โรงกล่ันน้ำามันท่ีศรีราชา
เกอืบ 2 ปี  จากน้ันจึงไดร้บัทนุการศกึษาจากกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ใหไ้ปศกึษา
ต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน (Imperial College 
London) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาไฟฟา้เชน่กนั จนจบและกลบัมาทำางาน
ใชท้นุท่ีศนูยเ์ทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) สวทช. 
ใน พ.ศ. 2554 ครับ

เริม่ตน้ทำางานกบัหอ้งปฏบัิตกิารวิจยัระบบขนส่งและจราจรอจัฉรยิะ (ITS) 
เปน็เวลานาน 2 ป ีจากน้ันมกีารตัง้แลบ็ใหม่ คอืหอ้งปฏบิตักิารวจิยัเทคโนโลยกีาร
วเิคราะหก์ระบวนการเชงิคำานวณ (CPA) ในหนว่ยวจิยัสารสนเทศ การสือ่สารและ
การคำานวณ (ICCRU) ต้ังเมือ่ตน้ปงีบประมาณ 2559 โดยมีการเร่ิมทำาแอปพลิเคชนั  
SafeMate มาตั้งแต่ CPA ยังมีสถานะเป็นกลุ่มวิจัย ยังไม่ได้ตั้งเป็นแล็บ 

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำานวณ 
(CPA) ทำางานวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมที่เกิดจากมนุษย์
กระทำา อาทิ การเคลื่อนไหว การขับรถ การเกิดอุบัติเหตุ หรือพฤติกรรมการ
เข้าใช้ รพ.ของมนุษย์ (เช่น การวิเคราะห์การลำาดับคนไข้ให้รอคิวน้อยที่สุด) หรือ
พฤติกรรมการเทรดหุน้ เปน็การดขูอ้มูลขนาดใหญ ่เพือ่หารูปแบบ (Pattern) ของ
สิ่งๆ นั้น 

ถ้าอธิบายด้วยโปรแกรม SafeMate ที่ผมทำา ก็คือ การนำาข้อมูลที่ดึงได้
จากเซ็นเซอร์บนมือถือ ไม่ว่าจะเป็นความเร่ง ความเร็วต่างๆ เพื่อมาหา Pattern 
ว่าเราขับรถเป็นอย่างไร เพราะว่าข้อมูลเปล่าๆ นั้นไม่มีความหมาย สิ่งที่แล็บเรา
ทำาก็คือนำาข้อมูลที่มีเยอะแยะมากมายนั้นมาตีความให้มีความหมาย และด้วย
ปัจจุบันนี้เรามีเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือสารเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์
มือถือ Fitbit, Smart Watch พวกอุปกรณ์เหล่านี้สร้างข้อมูลในตัวเองได้อยู่แล้ว 
ซึ่งสมัยนี้เราจะฮิตคำาว่า Big DATA กันใช่ไหมครับ และ Internet of Things (IoT) 
ข้อมูลที่ผมได้มาก็จะเก่ียวข้องกับส่ิงเหล่าน้ี เป็นอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ท่ีมีการ
สร้างข้อมูลด้วยตัวของมันเอง เราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาตีความให้ตอบโจทย์ที่เรา
ตอ้งการ เชน่ ขอ้มลูการขบัรถทีน่ำามาทำางานวจิยั SafeMate ซึง่เปน็แอปพลเิคชนั
ช่วยตรวจสอบการขับขี่ เพื่อเตือนภัยเมื่อมีการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และบันทึกการ
ขับขี่ที่ผ่านมาว่ามีความปลอดภัยหรืออันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางมากน้อย
เพยีงใด เพยีงเปดิแอปพลิเคชนัขณะขับขี ่หรอืโดยสารรถสาธารณะ แอปพลิเคชนั
จะประมวลผลและแจ้งสัญญาณเตือนเมื่อขับขี่ในอัตราที่เกินมาตรฐานความ
ปลอดภัย และบันทึกข้อมูลการขับขี่ตามเส้นทางออกมาเป็นแผนท่ี แจ้งผลการ
ขับขี่ท่ีไม่ปลอดภัยตามจุดต่างๆ และประเมินคะแนนการขับขี่ให้ทราบเม่ือจบ
การเดินทาง พร้อมคำาแนะนำาปรับปรุงการขับขี่ 
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ถาม : แรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ทำา SafeMate คืออะไร
ตอบ : แนวคิดการทำาวิจัย SafeMate เกิดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2553 ที่มีอุบัติเหตุ
รถตู้สาธารณะถูกชนตกจากโทลเวย ์มีบคุลากรทีมี่ความสำาคญัเสยีชวีติหลายทา่น 
จึงคิดว่าผู้ขับรถหรือผู้โดยสารรถจะมีอุปกรณ์อะไรไหมที่จะช่วยให้การขับรถ
ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเมื่อเราขับรถปลอดภัย แปลว่าเพื่อนร่วมท้องถนนก็จะ
ปลอดภัยมากขึ้นด้วย ตอนนั้นสมาร์ตโฟนเริ่มมีการใช้งานในชีวิตประจำาวันมาก
ขึน้เรือ่ยๆ ผมจึงไดเ้ชือ่มโยงเอาสมาร์ตโฟนมาเปน็ตวัชว่ย เนน้อปุกรณ์ทีห่าไดง้า่ย 
มีใช้อยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่  ซึ่งสมาร์ตโฟนมีเซ็นเซอร์มากมายที่พร้อมใน
การนำามาประยุกต์ใช้  ตอบโจทย์การใช้งานของมนุษย์ เช่น GPS ระบุตำาแหน่ง  
ความเร็ว ระยะทางที่เดินทาง ทำาให้เมื่อเราเอาสมาร์ตโฟนไปวางไว้ในรถคันหนึ่ง 
เราจะสามารถตดิตามรถคนันีไ้ด ้วา่รถคนันีไ้ปวิง่ทีไ่หนมา วิง่ดว้ยความเรว็เทา่ไร 
ระยะทางกี่กิโลเมตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของ SafeMate  

ถาม : จุดเด่นของ SafeMate มีอะไรบ้าง
ตอบ : จุดเด่นของ SafeMate คือ เป็นอุปกรณ์และระบบที่ช่วยประเมินการขับรถ
ได้แบบ Real Time คือทุกสิ่งทุกอย่างทำาบนโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์
เสริมอื่นๆ หรือติดตั้งอะไรเพิ่มเติม  สิ่งที่แอปพลิเคชันนี้สามารถทำาได้ก็คือ คอย
ตรวจสอบเหตุการณ์ในการขับรถ เช่น การเบรก การเร่ง การเลี้ยวซ้าย การเลี้ยว
ขวา  การเปลีย่นเลน การกลบัรถ เพราะฉะนัน้การเดนิทางใน 1 ทรปิ จะประกอบ
ดว้ยเหตกุารณเ์หลา่นี ้ผมจึงดงึขอ้มลูเหลา่น้ีมาอธบิายเปน็เหตุการณใ์นการขบัรถ 
และวัดระดับความปลอดภัยในการขับรถ ด้วยการกำาหนดเกณฑ์ความปลอดภัย 
โดยมกีารวจิยัจากการนำาขอ้มลูมาตรฐานการขบัขีท่ีป่ลอดภยัมาเปน็ขอ้มลูอ้างองิ 
และจา้งผู้เชีย่วชาญมาทำาการขบัขีใ่นรปูแบบทีป่ลอดภยัและไมป่ลอดภยั และเกบ็
ข้อมูลในฐานข้อมูล  
 ในการใช้งานขณะขับรถ ถ้าเกิดการเบรกกะทันหัน จะมีการแจ้งเตือน
ให้คนขับรถมีสติมากขึ้น มีเสียงดังบี๊บ 1 บี๊บ แอปจะทำาการปักหมุดในแผนที่และ
ขึน้ icon เบรกกะทันหนัทีจ่ดุปกัหมดุ เพือ่ใหเ้ราทราบขอ้มลูหลงัจากจบการขับรถ
แล้ว สามารถกลับมาทบทวนดูได้ว่าเส้นทางที่ขับมานั้น ณ จุดไหนที่ต้องระวัง 
และควรปรับปรุง รวมทั้งมีการคิดคะแนนให้ว่าการขับรถของเราเป็นอย่างไร 
โดยแบ่งเป็นเกรด A-F ถ้ามีเหตุอันตรายบ่อย คะแนนจะลดลง และมีคำาแนะนำา
ด้วยว่ามีการกระทำาใดบ่อย และควรป้องกันอันตรายอย่างไร เช่น มีการเบรก
กะทันหันบ่อยๆ ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น หรือเลี้ยวแรงเกินไป 
ควรลดความเร็วเมื่อเข้าโค้ง ฯลฯ
    
ถาม : การนำา SafeMate ไปใช้จริง และผลตอบรับเป็นอย่างไร
ตอบ : ตอนนี้มีการนำา SafeMate ไปใช้จริงแล้ว โดยเราแบ่ง SafeMate เป็น 2 
เวอรช์ัน่ ซึง่เวอรช์ัน่แรก เรยีกวา่ Personal เวอรช์ัน่ คอืเปน็แอปพลิเคชนัท่ีสามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS หรือแอนดรอยด์ เพื่อใช้งานได้ส่วนบุคคล คือ
สามารถดูพฤติกรรมได้แค่ของเราเพียงคนเดียวเท่าน้ัน ขณะนี้มียอดดาวน์โหลด
ทั้งจาก iOS และแอนดรอยด์แล้วกว่า 53,000 ครั้งจากทั่วโลก มีการใช้งานทั้ง
จาก อังกฤษ  เยอรมัน  ออสเตรเลีย  เกาหลี  ญี่ปุ่น  อเมริกา เรียกได้ว่าแทบ
ทุกทวีป และอีกตัวหนึ่งคือ SafeMate ระดับองค์กร หรือ Enterprise เวอร์ชั่น 
เป็นการใช้งาน SafeMate เพื่อมอนิเตอร์พฤติกรรมของคนขับรถในองค์กร ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ไม่จำากัดจำานวนคน มีบริษัทเอกชน คือ สินมั่นคงประกันภัย 
ได้ทำาสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ์ ไปใช้ในธุรกิจประกันภัย โดยนำา SafeMate ไป
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้าท่ีซื้อประกันกับบริษัท เพื่อทำาโปรโมช่ันให้
กับลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับขี่ดี  เป็นต้น
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ถาม : รู้สึกอย่างไรกับรางวัลที่ได้รับ
ตอบ : จากการท่ีสำานักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิไดม้อบรางวลัสภาวจิยัแหง่
ชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ประจำาปี 2559 ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้
รับการตอบรับจากวงการวิจัยวิชาการ ว่าเค้าเห็นความสำาคัญของผลงานที่เราได้
ทุม่เทและทำางานไปรว่มสองสามป ีทางคณะกรรมการเหน็วา่มีผลกระทบตอ่สงัคม
และประเทศไทย เห็นความสำาคัญว่าอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็น
ปัญหาระดับชาต ิเมือ่ผลงานของเราไดรั้บการยอมรับในวงวชิาการ และไดร้บัการ
เผยแพรใ่นวงกวา้ง กจ็ะทำาใหค้นทีไ่ดส้มัผสัทราบวา่ทางเนคเทคมกีารทำางานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย มาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งนำาไปใช้ได้จริง 

ถาม : ดร.เฉลิมพล ทำางานอดิเรกอะไร และมีวิธีจัดการความเครียดอย่างไร
ตอบ : ส่วนตัวผมชอบออกกำาลังกายและผ่อนคลาย คิดว่าทำางานหนักแล้วก็ต้อง
บาลานซ์จากการทำางาน ควรมีการผ่อนคลาย ควรให้ร่างกายได้บริหารส่วนอื่นๆ 
ด้วยไม่ใช่ใช้สมองแต่เพียงอย่างเดียว ผมชอบไปวิ่ง วิ่งระยะไกล 10 กิโลเมตร 21 
กิโลเมตร ไปตาม event ต่างๆ  และไปฟิตเนส เล่นแบดมินตัน ถ้าไม่เล่นกีฬาก็
จะชอบทำาอาหาร เพราะตอนเรียนทีเ่มืองนอกตอ้งทำาอาหารทานเอง อาหารทีโ่น่น
ราคาแพง หากินยาก จึงสนุกกับการซื้อวัตถุดิบมาทำากินเองครับ

ถาม : คิดว่าตนเองประสบความสำาเร็จแล้วหรือยัง แนวคิดที่ทำาให้ชีวิต
ประสบความสำาเร็จคืออะไร
ตอบ : จากที่ทำางานมาในระยะเวลา 5 ปี คิดว่าประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง 
ทีส่ามารถทำาผลงานวจิยัใหส้ำาเรจ็ เปน็ทีรู่จ้กั และมกีารนำาไปใชจ้รงิ ปกต ิผมเปน็
คนเบือ่งา่ย จะไมท่ำาอะไรซ้ำาๆ เดมิๆ นานๆ การไดท้ำาสิง่ใหม่ๆ  ทำาให้เราไดเ้รยีน
รู้อะไรเพิ่มเติมจากทักษะเดิมที่เรายังไม่มี ทำาให้เราทำาอะไรเป็นมากขึ้น มันก็เลย
ทำาให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมา ทำาให้บางทีเราได้ทำาสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครเคยทำา 
หรือยังไม่มีงานวิจัยใดๆ หรือยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาด ทำาให้เรามีช่องทางหรือ
โอกาสที่จะถูกนำาไปใช้และเผยแพร่ 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญสำาหรับผมก็คือ “เพื่อนร่วมงาน” คิดว่าเราควรสร้าง
สัมพันธไมตรีในการทำางาน ผมมองว่าตัวงานสำาคัญระดับหนึ่ง แต่ว่าเพื่อนร่วม
งานที่อยู่ในทีมเดียวกันสำาคัญมากที่สุด ถ้าเรารู้สึกไม่มีความสุขเราก็ไม่สามารถ
ทำางานได้ ก็เลยคิดว่าเราควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อที่จะทำางาน
ได้อย่างมีความสุข  

วันน้ีของ ดร.เฉลิมพล แม้จะประสบความสำาเร็จจากงานที่ทำาแล้ว
ระดบัหนึง่ แต่การเรยีนรูเ้พ่ือทำาส่ิงใหม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเองและสรา้งผลงานใหม่ๆ  
ยังคงมีอยู่เสมอจากนักวิจัยหนุ่มคนนี้
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• สวทช. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม สวทช.เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจสู่

เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ ฟรี!!

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ ...สมัครมาเป็นหมู่คณะ หรือมาในนามโรงเรียน (ไม่เกิน 60 คน) กิจกรรมจัดครึ่งวัน ฟรี!!!! 

ไม่มีค่าใช้จ่าย

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งหวังให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญ

ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึไดจ้ดักจิกรรม “แรงบนัดาลใจสูเ่สน้ทางอาชพีนกัวทิยาศาสตร”์ เพือ่เปดิรบัสมคัรครแูละนกัเรยีนระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนทั่วประเทศที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมการดำาเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของ สวทช. โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ให้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบปัญหา

ท้าทายระดับประเทศ และผลงานการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนำาไปต่อยอดออกสู่ตลาดได้จริง พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของบ้านวิทยาศาสตร์สิ

รินธร ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ นำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

โรงเรียนที่สนใจ สามารถดูวันเวลาที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามภาพตารางวันจัดกิจกรรมที่ให้มานี้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77226 (คุณปรมาภรณ์) หรืออีเมล poramaporn@nstda.or.th

วันที่จัดกิจกรรม

มกราคม    เมษายน    กรกฎาคม

พฤหัส 19 ม.ค. 60   พฤหัส 6 เม.ย. 60   พฤหัส 13 ก.ค. 60

กุมภาพันธ์    พฤษภาคม   สิงหาคม

พฤหัส 2 ก.พ. 60   พฤหัส 11 พ.ค. 60   พฤหัส 10 ส.ค. 60

อังคาร 28 ก.พ. 60   พฤหัส 18 พ.ค. 60   พฤหัส 24 ส.ค. 60

มีนาคม    มิถุนายน    กันยายน

พฤหัส 9 มี.ค. 60   พฤหัส 8 มิ.ย. 60   พฤหัส 7 ก.ย. 60

พฤหัส 23 มี.ค. 60   พฤหัส 22 มิ.ย. 60   พฤหัส 21 ก.ย. 60

****โปรดแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน 


