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บทความ Article

ปฏิทินกิจกรรม Activity

วิเคราะห์เจาะลึก ‘COVID-19’
กับนักไวรัสวิทยาเมืองไทย

ในเล่ม   Insight
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สวทช. อว. จับมือ จุฬาฯ และ กลาโหม
ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านแบตเตอรี่ล้ำาสมัยฯ

เสริมความเข้มแข็งการผลิตแบตเตอรี่
จากวัตถุดิบในประเทศ ลดพึ่งพาจากต่างประเทศ

7	กุมภาพันธ์	2563	: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม (กห.) 
ลงนามความร่วมมือ “โครงการจัดต้ังและดำาเนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอร่ีล้ำาสมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศ
เพือ่ความมัน่คง” เพือ่เปน็หน่วยงานหลกัในการวจิยันวตักรรมแบตเตอร่ีทีผ่ลติจากวตัถดุบิภายในประเทศเพือ่ความมัน่คงแบบสหสาขาวิชา 
และเปน็ศูนย์กลางในเครอืขา่ยงานวจิัยนวตักรรมแบตเตอรีท่ี่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคงรว่มกับหนว่ยงานพันธมติรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน

โดยศูนย์ดังกล่าวจะอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรของทั้งสามหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทำางานวิจัยและพัฒนาทางด้านนวัตกรรม
แบตเตอรี่ฯ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานและเชิงประยุกต์แบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary Basic/Applied Research) พร้อมผลักดันองค์
ความรู้ เทคโนโลย ีและผลงานวจิยัสูผู่ใ้ช้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่สนับสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมดา้นนวตักรรมแบตเตอร่ีทีผ่ลติจาก
วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยต่อไป โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานในการลง
นาม พร้อมด้วย พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกลาโหม พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ผู้แทน เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลาโหม กระทรวงกลาโหม ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ 
สวทช. ร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13030-20200207-mou
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ไบโอเทค สวทช.
เปิดตัวข้าวเหนียว พันธุ์ใหม่ ‘หอมนาคา’

คุณสมบัติสะเทินน้ำาสะเทินบก

‘ข้าวเหนียว’ เป็นตัวแทนความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพราะเป็นอาหารหลักของคนในพื้นที่ แต่ด้วยบริบท
ที่ไม่เป็นใจ ทุ่งนาลุ่มน้ำาโขงจึงต้องเผชิญภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและความแห้งแล้ง จนแทบไม่เคยได้ปริมาณผลผลิตทัดเทียมพื้นที่อื่นซึ่ง
อุดมสมบูรณ์กว่า 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา ‘ข้าวหอมนาคา’ ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ที่ทนทาน
ต่อภาวะน้ำาท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค ถือเป็น ‘ข้าวเหนียวสะเทินน้ำาสะเทินบก’ สายพันธุ์แรกของไทย 

ดร.ธีรยุทธ	ตู้จินดา	ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ปัญหา
หลักของการปลูกข้าวเหนียวที่พี่น้องชาวนาต้องเผชิญ คือ ‘ข้าวล้ม’ เพราะข้าวเหนียวพันธุ์ไทยเป็นข้าวต้นสูง เวลาลมฝนมาแรงข้าวจะล้ม
นอนแม้ยังออกไม่เต็มรวง ปีไหนแล้ง ‘ขาดน้ำา’ ผลผลิตจะออกน้อย หนำาซ้ำายังต้องเผชิญกับ ‘โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง’ ทำาให้การเจริญ
เติบโตไม่สมบูรณ์ สิ่งเหล่าน้ีเป็นความทุกข์ของคนทำานา เพราะชะตาชีวิตต้องแขวนอยู่บนปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้ นักวิจัยไทยจึง
พยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวเพื่อเอาชนะปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13032-sciupdate-20200214-homnakha

ดร.ธีรยุทธ	ตู้จินดา	
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ไบโอเทค สวทช. ขยายผลงานวิจัย
การใช้ไวรัส NPV กำาจัดหนอนศัตรูพืช

ชูเกษตรปลอดภัย ใน ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม
จ.เชียงใหม่หวังใช้เทคโนโลยีจีโนม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

	 12	กมุภาพนัธ์	2563	ทีริ่มปงิออร์แกนิคฟาร์ม	จ.เชียงใหม	่: กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) สำานักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยศนูยพ์นัธ์ุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) มีการขยายผลการนำา
ผลงานวิจัย ไวรัสเอ็น พี วี (NPV) เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม อ.แม่แตง
 จ.เชียงใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของฟาร์มออร์แกนิค สร้างความปลอดภัยให้เกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงตั้งเป้านำาเทคโนโลยีด้าน 
จีโนมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการภาคเกษตรกรรมในอนาคต
 จากสถานการณ์ปจัจบุนัทีค่นยคุใหมใ่หค้วามสนใจเก่ียวกับเร่ืองการรักสขุภาพ หนัมาสนใจบริโภคพชืผกัผลไม้มากขึน้ ดงันัน้ การ
ทำาใหพ้ชืผกัผลไมป้ลอดสารพษิจงึเปน็แนวทางสำาคญัเพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค ประกอบกับการทีรั่ฐบาลมีนโยบายทีจ่ะหา้ม
นำาเข้าสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) โดยเฉพาะสารคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกษตรกร
นิยมนำามาใช้กำาจัดแมลงศัตรูพืช ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมาใช้สารชีวภัณฑ์ (คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำาจัดศัตรูพืชที่ผลิตหรือพัฒนา
มาจากสิ่งมีชวีิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรอืจุลินทรยี์) ในการกำาจัดแมลงศัตรพูืช จึงเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรเพื่อใชท้ดแทนสารเคมี 
และเหมาะสมอย่างยิ่งสำาหรับเกษตรกรที่มุ่งมั่นจะทำาการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
	 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13035-20200212-npv



5มีนาคม 2563  

มีนาคม 2563  ปีที่ 5 ฉบับที่ 12

สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ปี’63
สร้างโอกาสธุรกิจ ยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค สู่ยุค 4.0

ล้านนาก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

13	 กุมภาพันธ์	2563	 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่	- สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร	วิจัยเข้มแข็ง	เสริมแกร่งภูมิภาค:	
นวัตกรรมสร้างสรรค์	พันธมิตรร่วมใจ	ล้านนาก้าวไกล	ด้วย	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม” นำาเสนอผลงานนวัตกรรมและบริการ
ของ สวทช. พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์การพัฒนาประเทศภายใต้ BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล	 ผู้อำานวยการ	 สวทช.	 กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่งเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy Year สวทช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้
กระทรวง อว. ทำาหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วย
การขับเคลือ่นประเทศดว้ยเศรษฐกิจสเีขยีวอยา่งเปน็รูปธรรมมากข้ึน ดว้ยการนำาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) เข้าไปสร้าง
ให้เศรษฐกิจในทุกกลุ่มของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มิติด้านการเกษตร นับเป็นหนึ่งในมิติที่สำาคัญสำาหรับการขับเคลื่อน BCG 
โมเดลเศรษฐกจิรูปแบบใหมน้ี่ ซึง่ สวทช. ใช้ความเช่ียวชาญและศักยภาพดา้นการวจิยัและพฒันา และการบริหารจดัการเทคโนโลยทีี ่สวทช.  
มีอยู่เข้าไปช่วยวิจัยพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานในภูมิภาคอย่าง
เข้มแข็งและจริงจัง ด้วยกลไกขับเคลื่อนใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาเชิงพื้นที่ การเตรียมกำาลังคน การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบ
การ และการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า
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อว.-สวทช. ปฏิวัติสตรีทฟู้ด
เปิดตัวนวัตกรรม

“รถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด”
สะอาด ปลอดภัย

ยกระดับพ่อค้า-แม่ค้าอาหารริมทาง

	 14	กุมภาพันธ์	2563	กรุงเทพฯ - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลก
เพื่อสตรีทฟู๊ด” ที่มีการพัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมจนได้รถเข็นที่เป็นนวัตกรรมต้นแบบสำาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะใช้ในการขายอาหาร
ริมทาง ที่มีน้ำาหนักเบา มีระบบน้ำาดี ถังบำาบัดและซิงค์น้ำา ระบบดูดและบำาบัดควัน หัวเตาแก๊ส 2 หัว รวมถึงมีตู้เก็บความเย็นพร้อมแท่นรับ
พ่วงข้าง ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy Model เน้นพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก ช่วย
ลดความเหลื่อมล้ำา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดเป็นกลไกสำาคัญต่อยอดเศรษฐกิจมหภาค
 ทีม่กีารพฒันาและออกแบบทางวศิวกรรมจนไดร้ถเข็นทีเ่ปน็นวตักรรมต้นแบบสำาหรับพอ่คา้แมค้่าทีจ่ะใช้ในการขายอาหารริมทาง  
ที่มีน้ำาหนักเบา มีระบบน้ำาดี ถังบำาบัดและซิงค์น้ำา ระบบดูดและบำาบัดควัน หัวเตาแก๊ส 2 หัว รวมถึงมีตู้เก็บความเย็นพร้อมแท่นรับพ่วงข้าง  
ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy Model เน้นพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก ช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดเป็นกลไกสำาคัญต่อยอดเศรษฐกิจมหภาค
	 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13033-20200214
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สวทช. ร่วมภาครัฐ-เอกชน
ยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางไทย

19	กมุภาพนัธ์	2563	กรุงเทพฯ-กระทรวงการอดุมศกึษาวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม (อว.) ดร.จลุเทพ ขจรไชยกลู ผูอ้ำานวยการศนูย์
เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต(ิเอม็เทค) สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) เปน็ตวัแทนร่วมลงนาม 'พนัธมติร
ภาครัฐ-เอกชน	ยกระดบัอตุสาหกรรมระบบรางไทย' บรูณาการความร่วมมือพนัธมิตรระบบรางภาครัฐ/สถาบนัการศึกษา รวม 15 หน่วยงาน  
สร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย ครอบคลุมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา มาตรฐานระบบราง อุตสาหกรรมระบบราง 
ทดสอบและการทดลอง พัฒนาทรัพยากรบุคคล หวังช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ
ไฟ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล  
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบวิเคราะห์ด้านระบบราง สนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) ทดแทนการนำา
เขา้ สนับสนนุการผลติบคุลากรและผูเ้ช่ียวชาญวิจยัดา้นระบบราง ตลอดจนวจิยัและพฒันาแกโ้จทยป์ญัหาดา้นระบบรางของประเทศ สร้าง
ความยั่งยืนให้ระบบรางของไทย

สำาหรับการลงนามความร่วมมือในคร้ังนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และ  
นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  
ผู้ว่าการ วว. และ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามอย่างเป็นทางการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13042-202002mou
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สวทช. ผนึก วศ.อว.
และ สิริ เวนเจอร์ส ทดสอบวิ่งจริง

“ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ” ครั้งแรกในไทย 

20	 กุมภาพันธ์	2563	- สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  
และสิริ เวนเจอร์ส นำาเสนอมิติใหม่ของนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความสะดวกสบายของการเดินทางในพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ครั้งแรกใน
ไทย! กับเดโม่ “ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ	(Autonomous	Vehicle)” จากการผนึกกำาลังของ สวทช. และ วศ.อว. ในการติดตั้งเทคโนโลยี
ควบคุมการขับเคลื่อน ผสานกับแอปพลิเคชั่นเรียกใช้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสำาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางซึ่งพัฒนาโดยสิริ เวนเจอร์ส 
กางโรดแมปเข้มข้ม 8 เดอืน มุง่พฒันา-ทดลอง-ประมวลการใช้งานยานยนตขั์บข่ีอตัโนมตัใินสภาวะควบคมุบนพืน้ที ่SIRI VENTURES Private 
Prop Tech Sandbox ที่ T77 Community

โดย สวทช. และ วศ. ตั้งเป้าส่งต่อนวัตกรรมยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติต้นแบบ สู่การขยายผลในภาคเอกชนในไตรมาส 2 นี้ ในขณะ
เดียวกันก็ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ขณะที่แสนสิริและสิริ เวนเจอร์ส วางแผนต่อยอดผลการทดสอบที่เกิดข้ึนจากความเข้าใจพฤติกรรมของ 
ลูกบ้าน สู่แนวทางการให้บริการยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	https://www.nstda.or.th/th/news/13040-20200220-t77-community
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โรคอบัุติใหม่เปน็ปัญหาทีส่ง่ผลโดยตรงกับความปลอดภยัในชวีติของมนุษยชาต ิสร้างผลกระทบในวงกวา้ง
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในช่วง 20-30 ปี มานี้ มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นกว่า 30 โรค ส่วนมากเกิดจากการติด
เชื้อจากสัตว์สู่คน และพัฒนาตัวเองจนสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ อีกท้ังยังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศซึ่งเป็นไปอย่างสะดวก ทำาให้ยากต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 

ล่าสุดคือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ '2019-nCoV' ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนได้สร้าง
ความตืน่ตวัให้คนท่ัวโลกเป็นอยา่งมาก เฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุรายงานการตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สรุปมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 17 ราย กลับบ้านแล้ว 8 ราย  
รวมผู้ป่วยสะสม 25 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์)

สัมภาษณ์และเรียบเรียง: ั า  นทนา ภาพ:  า ท

วิเคราะห์เจาะลึก

‘COVID-19’
กับนักไวรัสวิทยาเมืองไทย
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วิเคราะห์เจาะลึก ‘COVID-19’
กับนักไวรัสวิทยาเมืองไทย

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่กำาลังลุกลามไป
ในหลายประเทศทัว่โลก ประกอบกับตวัเลขผูติ้ดเชือ้ทัว่โลกทีพุ่ง่ทะล ุ 
100,000 คน ไปแล้ว และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 คน ทำาให้
หลายฝ่ายกังวลว่าการระบาดจะก้าวเข้าสู่ระดับการระบาดใหญ่ 
(Pandemic) หรือไม่ ขณะที่ประเทศไทยได้ประกาศให้ COVID-19 
เปน็โรคตดิตอ่อนัตราย ลำาดบัที ่14 เพือ่ยกระดบัมาตรการเฝา้ระวงัที่
เขม้ข้นมากข้ึน ทวา่ทา่มกลางการระบาดทีย่งัคงลกุลามอยา่งรุนแรง 
ประชาชนจำานวนไมน้่อยยงัไม่รู้จกัและเข้าใจเกีย่วกบัโรค COVID-19 
อย่างแท้จริง  

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรม
สุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คือนักไวรัสวิทยาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับไวรัสโคโรนามากกว่า 10 ปี ทีมวิจัยประสบความสำาเร็จในการ

พัฒนาระบบ Reverse Genetics ของไวรัสโคโรนาในสุกร และมีผู้
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมาต่อยอดจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นผู้นำาการวิจัย
ด้านไวรัสโคโรนาของประเทศไทย ผู้ซึ่งจะมาช่วยไขข้อข้องใจและ
อธิบายถึงองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19

 โรค COVID-19 เกิดจากอะไร? 
โรค COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) เกิดจาก

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า Virus SARS-CoV-2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ซึ่งแม้จะเป็นโรค
อุบัติใหม่ในมนุษย์ แต่เช่ือว่าไวรัสโคโรนาชนิดน้ี น่าจะอยู่ในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นมาก่อน ซึ่งน่าจะเป็น ค้างคาว แล้วมีการ 
กระโดดข้ามมาสู่สัตว์ชนิดอ่ืนท่ียังไม่ทราบชนิดแน่นอน ก่อนจะมาสู่คน 
อีกที ซึ่งแต่ละการกระโดดข้ามสายพันธ์ุไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเร่ือยๆจนกลายเป็น SARS-CoV-2 ที่สามารถแพร่กระจายจาก
คนสู่คนได้รวดเร็ว

ไวรัสโคโรนา มีสารพันธุกรรม หรือ จีโนม เป็น อาร์เอ็นเอ
ขนาดยาวที่สุดในบรรดาไวรัสที่มีจีโนมเป็น อาร์เอ็นเอ (RNA virus) 

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
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รูปทรงของไวรัสมสีว่นทีย่ืน่ออกมารอบๆ คลา้ยมงกฎุ (crown) หรือ
รัศมขีองดวงอาทติย ์จงึเปน็ทีม่าของช่ือ Corona ทีแ่ปลวา่มงกฎุหรือ
รัศมใีนภาษาละตนิ ไวรัสโคโรนาพบไดใ้นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ำานม เช่น  
สุกร สุนัข แมว อูฐ และ ค้างคาว และ สัตว์ปีก เช่น ไก่ นก ใน
ธรรมชาติ เชื้อสามารถถ่ายทอดจากสัตว์ไปสู่สัตว์ได้ และบางกรณี
ก็สามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนได้เช่นกัน ซึ่งที่รู้จักคุ้นเคยกันดีคือ
ไวรัส SARS-CoV จากค้างคาวมาสู่ชะมดและมาถึงคน หรือ ไวรัส 
MERS-CoV ที่มาจากค้างคาวมาสู่อูฐแล้วก็มาถึงคน 

สำาหรับ SARS-CoV-2 ข้อมูลการถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน
ยังไม่ชัดเจน เบื้องต้นข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรม พบว่าไวรัส  
SARS-CoV-2 มีความใกล้เคียงกับรหัสพันธุกรรมที่แยกได้จาก
ค้างคาวเกือกม้า ในเมืองยูนนาน ตั้งแต่ปี 2013 มากกว่า 95% แต่
ไวรัสดังกล่าวอาจแพร่ไปสู่สัตว์ตัวกลางก่อนมาสู่คน ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่ทราบชนิดแน่นอน

 ทำาไมโรค COVID-19 ถึงรุนแรง
 จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต? 

ความรุนแรงของโรค COVID-19 อาจเกิดจากคุณสมบัติ
ของไวรัสเอง ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ไวรัสส่วนใหญ่ที่มีบรรพบุรุษมา
จากค้างคาวมักก่อโรครุนแรงในมนุษย์ เช่น Ebola virus, SARS-
CoV, MERS-CoV เนื่องจากค้างคาวมีภูมิต้านทานต่อไวรัสที่ดีมาก 
สามารถสร้างโปรตีนต้านไวรัสชนิดต่างๆ ปริมาณสูง ไวรัสที่อยู่รอด
ได้ในตัวค้างคาวมักเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงสูง เมื่อวันหน่ึงที่ไวรัส
เหล่าน้ีหลุดจากค้างคาวมาติดในสัตว์ตัวกลางหรือมนุษย์ ซึ่งไม่มี
ภูมิต้านทานที่ดีเช่นค้างคาว หลายๆ ครั้งจะทำาให้ก่อโรคได้รุนแรง 

แต่สำาหรับ โรค COVID-19 ถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราความ
รุนแรงน้อย เพราะมีอัตราผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 2% เมื่อเทียบกับ SARS 
และ MERS ที่มีอัตราผู้เสียชีวิตถึง 10% และ 30% ตามลำาดับ ทั้งนี้ผู้
ที่เสียชีวิตจาก COVID-19 ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำา
ตัวซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำา แต่สำาหรับคนปกติที่แข็งแรง มีภูมิต้านทาน
ดี อาจแค่ติดเชื้อ มีไข้ และหายเป็นปกติได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีมากกว่า  
90% และที่น่าสนใจคือมีข้อมูลว่า COVID-19 ในเด็กพบได้น้อย  
และอาการไม่รุนแรง

ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้ป่วยที่ติดเช้ือ SARS-
CoV-2 แล้วมีอาการรุนแรง เกิดจากสาเหตุใด แต่ข้อมูลจากไวรัส
โคโรนาชนิดอื่น เช่น SARS-CoV หรือ MERS-CoV บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยที่
มีอาการรุนแรงมกัเกดิจากระบบภูมิคุม้กนัทีถู่กกระตุน้ข้ึนมาแบบผดิ
เพี้ยน คือ สูงมากเกินความจำาเป็น จนทำาให้เข้าทำาลายเนื้อเยื่อ และ 
อวัยวะ เช่น ปอด หรือ ไต ได้ 

 เหตุใดโรค COVID-19 ถึงระบาด
 เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว?

สาเหตุที่ COVID-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากไวรัส
ชนิดน้ีสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ มีผลงานวิจัยหลาย
ช้ินออกมายืนยันว่า โปรตีน Spike (ส่วนที่ยื่นออกมาจากอนุภาค
คล้ายหนาม) ของไวรัส SARS-CoV-2 มีความสามารถให้จับกับตัว
รับ (receptor) ที่ชื่อ ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 
2) ในร่างกายของคนได้แน่นมากกว่าไวรัสโคโรนาชนิดอื่น ทำาให้
เช้ือไวรัสเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้ดี และแพร่จากคนสู่คนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานการเปลีย่นแปลงของโปรตนี  
Spike ที่ตำาแหน่งอื่นอีก เช่น การเพิ่มกรดอะมิโนชนิดเป็นเบส 3) 
ตำาแหน่งอยู่ติดกันทำาให้ไวรัสถูกกระตุ้นให้ติดเช้ือโดยเอนไซม์ที่พบ
ได้ในเซลล์มนุษย์ได้ดี และเพิ่มจำานวนได้ไว อีกปัจจัยสำาคัญคือ โรค  
COVID-19 มีความรุนแรงของโรคน้อย มีระยะฟักตัวนาน ทำาให้
ผู้ติดเช้ือใช้ชีวิตเดินทางออกไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้มาก จึง
เกิดการติดต่ออย่างรวดเร็ว ดังเช่นคุณป้าที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่เดิน
ทางไปทำากิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนอื่นในโบสถ์ และสถานที่ต่างๆ 
จนกลายเป็น Superspreader ที่แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นจำานวนมาก
อย่างรวดเร็ว ต่างจากโรคอีโบลาและซาร์สที่มีความรุนแรงของโรค
สงู ผูป้ว่ยมอีาการหนักและอยูใ่นโรงพยาบาล โอกาสการแพร่ระบาด
ของเชื้อจึงมีน้อย

 จริงหรือไม่ท่ี COVID-19 สามารถเผยแพร่
 เชื้อผ่านทางฝอยละอองในอากาศ? 

หากอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถือว่าเป็นเร่ืองที่เป็น
ไปได้ที่มีจะเช้ือปนเปื้อนในฝอยละอองขนาดเล็กในอากาศ แต่มี
โอกาสนอ้ยทีจ่ะทำาใหติ้ดเช้ือ เน่ืองจากเวลาทีเ่ราจามจะมฝีอยละออง
หลายขนาด กลุ่มแรกคือ ‘ฝอยละออง (Droplet)’ ขนาดใหญ่ 50-
100 ไมครอน ที่ปล่อยออกมาหลังจากผู้ป่วยไอ หรือ จาม และตก
สู่พื้นภายใน 15-20 นาที ไม่ไกลจากผู้ป่วยเกิน 2 เมตร และกลุ่มที่
สอง คือ ‘ฝอยละอองขนาดเล็กมาก	(Droplet	nuclei)’ ประมาณ  
5 - 12 ไมครอน ที่ไม่ตกลงสู่พื้น แต่จะลอยอยู่ในอากาศไปได้ไกล
เกิน 10 เมตร 

สิ่งสำาคัญคือแม้จะมีเช้ือไวรัสปนเปื้อนอยู่ในฝอยละออง
ขนาดเล็กได้ แต่ปริมาณเช้ือน้ันอาจไม่มากเพียงพอที่จะก่อโรคได้  
ซึ่งขณะน้ีข่าวที่ออกมาเป็นเพียงคำาแถลงการณ์เท่าน้ัน ยังไม่มีผล
งานวิชาการที่ตีพิมพ์เป็นหลักฐานชัดเจน ด้านกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไทย และศนูยค์วบคมุปอ้งกนัโรคแหง่ชาตสิหรฐัอเมริกา
 (US-CDC) ยังยืนยันว่า COVID-19 แพร่เชื้อผ่านทางฝอยละอองที่
เกิดจากการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อเท่านั้น 

นอกจากการติดต่อผ่านทางเดินหายใจแล้ว วารสาร New 
England Journal of Medicine รายงานว่า มีการตรวจพบสาร
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พันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 ในอุจจาระ ซึ่งบ่งชี้ว่า เชื้อไวรัส
อาจแพร่กระจายผ่านทางอุจจาระได้ เพราะผู้ป่วย COVID-19 มี
อาการท้องเสียร่วมด้วย จึงถือเป็นอีกช่องทางการติดต่อของโรคที่
ต้องระวัง

 ประเทศไทยจะมีการระบาดในระดับ 3 
 หรือไม่? 

การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยขณะน้ี อยู่ใน
ระยะที่ 2 คือมีการติดเช้ือจากคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งแม้ว่า
ขณะน้ีเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุควบคมุโรคไดด้ ีแตก่ม็แีนวโน้มทีจ่ะเกดิ
การระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 คือมีจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในวงกว้างได้ ภายใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ แต่ไม่อยากให้ตระหนก
เกินไป เพราะอาจเป็นแค่การระบาดที่มีจำานวนผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึนแต่
ไม่ได้ก่อโรครุนแรง 

 สำาหรับแนวทางการเตรียมรับมือ ในโมเดลด้านระบาด
วิทยาจะมี 3 ส่วน คือการป้องกัน แก้ไข และควบคุมไม่ให้เกิดซ้ำา 
การปอ้งกนัตอ้งอาศยัการถอดบทเรียนทีไ่ดผ้ลดจีากประเทศจนีมาใช้ 
เช่น หากเกดิการระบาดรุนแรง ควรปดิเมอืงหรือไม ่สว่นการแกไ้ขจะ
เป็นเรื่องการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ณ ขณะนี้ หากประเทศจีน
เปดิเผยข้อมลูวา่ผูป้ว่ยตดิเช้ือทีมี่อาการรุนแรงและไม่รุนแรงแตกตา่ง
กนัอยา่งไร ทมีวิจยัสามารถนำาข้อมูลมาประกอบกบัข้อมลูทีศ่กึษาอยู ่ 
และอธิบายได้ว่ายีนตัวไหนของไวรัสที่เกิดการกลายพันธ์ุและทำาให้
เกิดโรครุนแรง เพื่อแจ้งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวัง รวม
ถึงการพฒันาชุดตรวจเพือ่ช่วยใหแ้พทยว์นิิจฉยัแยกเคสทีรุ่นแรงออก
จากเคสที่ไม่รุนแรงได้รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และ
รับมอืกับการบริหารจดัการในช่วงทีม่กีารระบาดเปน็วงกวา้งไดด้ข้ึีน 
สำาหรับการควบคมุไมใ่หเ้กดิซ้ำา ณ ขณะน้ียงัไม่พบสตัวต์วักลางทีเ่ปน็
พาหะนำาโรค จึงยากต่อการควบคุม ต่างจากโรคซาร์สที่มีการตรวจ
พบวา่ติดเช้ือมาจากชะมด ทำาใหมี้การควบคมุการรับประทานชะมด  
การยกเลิกทำาฟาร์มชะมดอย่างเด็ดขาด ทำาให้สามารถควบคุมโรค
ซาร์ส  ได้อย่างดีและไม่เกิดการระบาดซ้ำาจนถึงปัจจุบัน 

 แนวทางการรักษาโรค COVID-19 
 ในปัจจุบัน? 

 แนวทางการรักษาขณะน้ีจะมีการให้ ‘ยาต้านไวรัส’ ซึ่ง
ล่าสุดประเทศจีนได้รับรองยาต้านไวรัส Favilavir ในการรักษา CO-
VID-19 อย่างเป็นทางการตัวแรก ขณะที่ประเทศไทยทดลองใช้ยา
ต้านไวรัส HIV ชนิด Protease Inhibitors เพื่อช่วยยับยั้งการทำางาน
ของเอนไซม ์Protease ทีจ่ำาเปน็ตอ่การเพิม่ไวรัสในร่างกาย ซึง่ไวรัส 
SARS-CoV-2 กม็กีระบวนการคลา้ยๆ กันอยู ่นอกจากน้ียงัมียาตา้น
ไวรัสที่ชื่อ Remdesivir (RDV) ที่กำาลังถูกจับตาอย่างมาก เพราะเป็น

ยาที่ออกแบบมาสำาหรับไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ สามารถยับยั้งการ
สร้างสาย RNA ของไวรัสได้โดยตรง อยู่ระหว่างการทดสอบในคน

 พร้อมกันนี้ยังมีการใช้ ‘แอนติบอดี’ ของผู้ป่วยที่เพิ่งหาย
จากการตดิเช้ือมารักษาผูป้ว่ยคนอืน่ มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัเซรุ่มทีฉ่ดี
ตอนโดนงกูดั ซึง่เปน็เร่ืองทีด่ ีแตก็่มข้ีอทีต่อ้งพงึระวงัคอื ไวรัส SARS-
CoV-2 อาจจะสามารถจบักบัตวัรับหรือประตเูพือ่เข้าสูร่่างกายได ้2 
ทาง ประตูบานแรกคือ ACE2 เมื่อผู้ป่วยได้รับแอนติบอดีในปริมาณ
ที่มากพอจะช่วยบล็อกเช้ือไวรัสไม่ให้ผ่านประตูบานน้ีได้ แต่หากผู้
ปว่ยไดป้ริมาณแอนตบิอดน้ีอยหรือคณุภาพไมด่พีอ อาจเกดิการกระ
ตุน้ใหแ้อนติบอดจีบักบัเช้ือไวรัสแลว้พาเข้าสูป่ระตบูานที ่2 ทีม่ช่ืีอว่า  
CD32A ซึ่งจะจับกับส่วนของแอนติบอดีที่ห้อมล้อมอนุภาคไวรัสนั้น
ไว้และนำาไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ นั่นเท่ากับเป็นการเพิ่มช่องทางให้ไวรัส
เขา้สูร่่างกายไดม้ากข้ึน ทำาใหเ้กดิการตดิเช้ือรุนแรง ลกัษณะเดยีวกบั
ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกครั้งที่ 2 ที่มีความรุนแรงมาก เพราะได้รับ
เช้ือเดงกีต่า่งสายพนัธุจ์ากคร้ังแรก ดงัเช่นทีเ่กดิข้ึนกบัคุณปอ-ทฤษฎ ี 
สหวงษ์ ดังน้ันการใช้แอนติบอดีในการรักษาในสถานการณ์เช่นน้ี
ต้องมีความระมัดระวัง 

 วิธีป้องกันโรค COVID-19?
วธิกีารปอ้งกนัตนเองทีด่ทีีส่ดุคอื ระวงัการสมัผสัสารคัดหลัง่

จากการไอ จาม ของผูต้ดิเช้ือ แลว้นำามาสมัผสับริเวณใบหนา้ บริเวณ
ตา จมกู ปาก เพราะเปน็ช่องทางทีเ่ช้ือไวรัสเข้าสูร่่างกายไดง่้าย หลกี
เลีย่งการเดนิทางไปยงัพืน้ทีม่คีนแออดั รวมทัง้กนิอาหารร้อน ใช้ช้อน
กลาง และหมัน่ลา้งมอืดว้ยสบูอ่ยา่งถกูวธีิ หรือใช้แอลกอฮอลเ์จลทีม่ี
สว่นผสมของแอลกฮอลม์ากกว่า 70% นอกจากน้ีเมือ่เข้าหอ้งน้ำาเสร็จ
ใหป้ดิฝาชักโครกก่อนกดน้ำาทกุคร้ัง เพือ่ลดการกระจายของเช้ือ และ
ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำา 

ในช่วงที่มีการระบาดในวงกว้าง การใส่หน้ากากอนามัย
จะมีส่วนช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ แต่ต้องเข้าใจการใช้หน้ากาก
อนามัยอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ในสื่อที่ประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานราชการ

ส่วนยาที่ดีที่สุดในการรักษา COVID-19 คือ ภูมิคุ้มกันของ
เราเอง การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นออก
กำาลังกาย สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ซึ่งถ้าเราโชคร้ายรับ
เช้ือไวรัสเข้ามา ภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่อาจจะไม่ทำาให้เราป่วย หรือ  
มีอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาทั่วไป นอกจากน้ีต้องดูแล
สภาพจติใจไมใ่หเ้ครียดเกนิไป เพราะจะทำาใหภ้มูติา้นทานลดลง สิง่
ที่ต้องระวังคือการเสพข่าวที่มุ่งไปแต่จำานวนของผู้เสียชีวิตจนทำาให้
กลัว ทั้งที่อัตราผู้เสียชีวิตยังถือว่าน้อยหากเทียบกับโรคอื่นๆ ที่เกิด
จากไวรัสชนิดเดียวกัน
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1. สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน 2 ประเภท (TGIST และ YSTP) ประจำาปี ’63
 สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) มุง่มัน่เปน็หน่ึงในหนว่ยงานสนับสนุนการผลติบณัฑติคณุภาพสูส่งัคม 
ประกาศเปดิรับสมคัรนักศกึษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ขอรับทนุการศกึษาใน “โครงการสถาบนับณัฑติวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
(Thailand	Graduate	Institute	of	Science	and	Technology:	TGIST)” ประจำาปี 2563 เพื่อการศึกษาวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คำา
ปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช.ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/tgist/ ตั้งแต่
วันนี้ - 31 มีนาคม 2563 และอีกทุนคือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำาลังจะขึ้นชั้น
ปีสุดท้าย เพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ ปี2563 ใน “โครงการสร้างปัญญาวิทย์	ผลิตนักเทคโน	(Young	Scientist	and	
Technologist	Programme:	YSTP)” เพื่อโอกาสรับประสบการณ์เพิ่มเติม พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนคติการเป็นนักวิจัยอาชีพ และพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/ystp/ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13063-202003-tgist

2. โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter) ประจำาปี 2563
 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้
ประกอบการใหม่/นักวิจัย ที่สนใจจะสร้างธุรกิจหรือขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผู้สนใจที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ
ต้องการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม	(TechBiz	Starter)" ประจำาปี 
2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่สำาคัญของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดนวัตกรรมให้ประสบความสำาเร็จ วิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การเงิน วางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในช่วงก่อ
ตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้ดำาเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

รายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13056-techbiz-starter-2563

3. โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 (SFRPC2020)
 สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ร่วมกบั องค์กรสำารวจอวกาศแหง่ประเทศญ่ีปุน่ (JAXA), องคก์าร
บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Chal-
lenge 2020 (SFRPC2020) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ชิงรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท ทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย  
เข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge 2020 รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น  
ในเดือนกันยายน พ.ศ.2563

รายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/krpc2020/




