
1มกราคม 2564  •

มกราคม 2564  ปีที่ 6 ฉบับที่ 10

สวทช. เปิดตัว 3 นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563 สนับสนุนและ
สร้�งเครือข่�ยวิจัยด้�นก�รแพทย์และอ�ห�ร

น�โนเทค สวทช. จับมือ 8 พันธมิตร หนุน “มาตรฐาน-ความ
ปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” ในภ�คอุตส�หกรรม

พิธีลงน�มคว�มร่วมมือระหว่�ง สวทช. และ มห�วิทย�ลัยบูรพ�

เฮลทิเนส จับมือ สวทช. และองค์กรวิจัยชั้นนำ� ปั้น “Besuto 12” 
เจลไร้แอลกอฮอล์ ฆ่�เชื้อโควิด-19

สตง. นำ�ร่อง ปี 64 ถึงทีบอกล� “กระดาษ”

DDC-Care ระบบติดต�มและประเมินผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน� 2019 คว้�นวัตกรรมเด่นรับมือวิกฤติโควิด-19 จ�ก
กระทรวง อว.

ง�นวิจัยชุดตรวจโควิดของไทยร่วมแข่งขันระดับโลก มุ่งสู่ก�รขย�ยผล 
ไปใช้ทั่วโลก

ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ เผยผลศึกษ�วิจัยพ้ืนท่ีทุ่งหญ้�ศักยภ�พพบสัตว์กีบ  
กระทิง-กว�ง-หมูป่�

ซอฟต์แวร์พ�ร์ค สวทช. หนุนผู้ประกอบก�รในพื้นที่ EEC เสริม
คว�มรู้ด้�น Digital Transformation

สวทช. ชวนผู้ประกอบก�รร่วมง�น Thailand Tech Show 2020 
พร้อมลงทุน 2-4 ธ.ค. 63

10 Technologies to Watch 2020 -10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ-
ชีวิตวิถีใหม่เทรนด์เทคโนโลยีอีก 3-5 ปี

‘ไฮบริดชัวร์’ คว้�ผลง�นวิจัยท่ีน่�ลงทุนท่ีสุดในง�น THAILAND TECH  
SHOW 2020

DITP และ สวทช. จัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร “เพิ่มโอกาสการส่งออก
ต่างประเทศด้วย DITP Business AI”

สวทช. จับมือ 3 พันธมิตรสร้�งฐ�นข้อมูลสมุนไพร หนุนเอกชน 
ใช้ง�นด้�นเครื่องสำ�อ�ง

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright 
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2”

สวทช. ยกทัพผลง�นเย�วชนสู่กิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” 
ในง�น “วันพ่อแห่งชาติ”
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ที่ปรึกษา	 ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล,	 ดร.ชฎามาศ	 ธุวะเศรษฐกุล,	 ดร.ทวีศักดิ์	 กออนันตกูล 
 ดร.ลดาวัลย์	กระแสร์ชล,	กุลประภา	นาวานุเคราะห์
กองบรรณาธิการ	ชนานันท	์คงธนาฤทธ์ิ,	อาทติย	์ลมลูปลัง่,	วชัราภรณ	์สนทนา,	วรรณงาม	วรีะผาสกุ 
อุดมรัตน์	 วัฒนกูล,	 ไพรัตน์	 ปัญญารักกิจ,	 สายพิณ	 ธนะศิริวัฒนา,	 บุญเลิศ	 อรุณพิบูลย์	 
ตอ่ตระกลู	พลูโสภา,	ชมพนุูช	อนุศาสน์สิทธิกจิ,	วณีา	ยศวงัใจ,	ปรมาภรณ	์จฑูะจนัทร์,	พรีภฏั	บญุชู
ศิลปกรรม	ชุมพล	พินิจธนสาร
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บทคว�ม Article

สวทช. เผย 10 เทคโนโลยี
พลิกโฉมธุรกิจ-ชีวิตวิถีใหม่ 3-5 ปีข้างหน้า
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	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
เขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พ�ร์ค) ร่วมกับ True Corporation Public Company Limited บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำ�กดั (มห�ชน) บริษทั พทีที ีเรส จำ�กดั และศูนยวิ์จยัเฉพ�ะท�งเทคโนโลยดีจิทิลัและปญัญ�ประดษิฐ ์(DAIRC) มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ในหัวข้อ “Digital Tranformation for Industry : กุญแจ
สู่คว�มสำ�เร็จในก�รก้�วไปพร้อมกับเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบก�รในภ�คอุตส�หกรรมใน
จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง สู่ก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก�้วสู่ก�รเป็น Thailand 4.0 
เมื่อวันที่ 1 ธันว�คม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ภัทราวดี	พลอยกิติกูล	ผู้อำานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	สวทช.	
เป็นประธ�น และ คุณสมบูรณ์	ตรีพรเจริญ	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้ประกอบก�รจ�กหล�กหล�ยอุตส�หกรรม ใน
จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงกว่� 160 ร�ย เข้�ร่วมง�นในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13659-20201201_software-park_digital-transformation

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. หนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC                                       
เสริมความรู้ด้าน Digital Transformation  
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สวทช. ชวนผู้ประกอบการร่วมงาน
Thailand Tech Show 2020                               

ช้อปงานวิจัยพร้อมลงทุน 2-4 ธ.ค. 63 

	 (2	ธันวาคม	2563)	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.) โดยสำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี
แห่งช�ติ (สวทช.) จัดง�น THAILAND TECH SHOW 2020 ภ�ยใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่	นวัตกรรม	เพื่อการลงทุน	(Technologies	and	
Innovations	for	Investment	in	The	New	Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรกอย่�งสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 
New Normal ผ�่นช่องท�ง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 เพือ่นำ�เสนอผลง�นวจิยัและเทคโนโลยดี�้นวทิย�ศ�สตร์ กว่� 290 
ผลง�น จ�กพันธมิตร 40 หน่วยง�น โดยได้รับเกียรติจ�ก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง อว. ประธ�นใน
พิธีเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีผู้เข้�ชมเป็นจำ�นวนม�ก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13649-20201202_thailand-tech-show-2020
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10 Technologies to Watch 2020 -
10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ-ชีวิตวิถีใหม่

เทรนด์เทคโนโลยีอีก 3-5 ปี 

	 (2	ธันวาคม	2563)	ณ	หอ้งออดทิอเรียม	อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทมุธานี: สำ�นักง�นพฒัน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดง�น THAILAND TECH SHOW 2020 ภ�ยใต้แนวคิด 
“วิถีชีวิตใหม่	นวัตกรรม	เพื่อการลงทุน	(Technologies	and	Innovations	for	Investment	in	The	New	Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์
เป็นครั้งแรกอย่�งสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ผ่�นช่องท�ง https://www.nstda.or.th./thailandtechshow 
เพื่อนำ�เสนอผลง�นวิจัยและเทคโนโลยีด้�นวิทย�ศ�สตร์ กว่� 290 ผลง�น จ�กพันธมิตร 40 หน่วยง�น โดยได้รับเกียรติจ�ก ศ.(พิเศษ) 
ดร.เอนก เหล�่ธรรมทศัน์ รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง อว. ประธ�นในพธีิเปดิบนแพลตฟอร์มออนไลน ์มผีูเ้ข้�ชมเปน็จำ�นวนม�กสำ�หรับไฮไลต์
ของง�นที่มีผู้ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมฟังจำ�นวนม�ก คือ ก�รบรรย�ยพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่�จับต�มอง (10Technologies to Watch) 
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เป็นผู้เปิดเผยถึง 10 เทคโนโลยี
ที่น่�จับมอง ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตหลังยุคโควิดอีก 3-5 ปีข้�งหน้� 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13647-10-technologies-to-watch-2020
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‘ไฮบริดชัวร์’ คว้าผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุดในงาน
THAILAND TECH SHOW 2020

	 ภายในงาน	Thailand	Tech	Show	2020 ได้มีเวทีก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยเด่นที่น่�ลงทุน (Investment Pitching) ในปีนี้ มีจำ�นวน
ทั้งสิ้น 10 ผลง�นจ�ก สวทช. และพันธมิตร โดยร�งวัลผลง�นที่น่�ลงทุนที่สุดประจำ�ปี 2563 จ�กก�รโหวตของนักลงทุนและประช�ชนที่
สนใจผ�่นระบบออนไลน์ คอื “ชุดตรวจไฮบริดชัวร์	(HybridSure)” เทคโนโลยทีีช่่วยตรวจสอบคว�มบริสทุธ์ิเมลด็พนัธ์ุลกูผสมไดอ้ย�่งแมน่ยำ�
และรวดเร็ว ของ ดร.วิรัลด� ภูตะค�ม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งช�ติ สวทช. และยังคว้�ร�งวัลผลง�นที่นำ�เสนอดีที่สุดอีก 1 ร�งวัล “ชุด
ตรวจไฮบริดชัวร์” ทมีวจิยัไดป้ระยกุตใ์ช้เทคโนโลยกี�รคน้ห� “เคร่ืองหมายโมเลกลุ	(Molecular	marker)” ส�ม�รถแยกคว�มเปน็เอกลกัษณ์
ระหว่�งส�ยพันธุ์ และนำ�ม�ใช้ในก�รยืนยันตรวจคว�มบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้ หรือเปรียบเทียบให้เข้�ใจง่�ยคือก�รตรวจพ่อเด็ก
ในเมล็ดพันธุ์ ซึ่งใช้ตรวจเมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้ทั้งในพืชผักสวนครัว ผลไม้ และดอกไม้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13650-20201202-tts2020-hybridsure
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DITP และ สวทช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” 

	 กรมสง่เสริมการคา้ระหวา่งประเทศ	กระทรวงพาณชิย	์(DITP)		ร่วมกับ	ศนูยบ์ริหารจดัการเทคโนโลย	ีสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) แถลงผลก�รจัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย	DITP	Business	AI” ณ 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธ�นี ในวันพุธที่ 2 ธันว�คม 2563 ที่
ผ่�นม� โดยมีผู้เข้�ร่วมสัมมน�จ�กโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมกิจกรรม 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13652-20201203-itap
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สวทช. จับมือ 3 พันธมิตรสร้างฐานข้อมูลสมุนไพร 
หนุนเอกชนใช้งานด้านเครื่องสำ อาง

	 โปรแกรมเวชสำาอาง	สวทช.	โดย	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	(นาโนเทค)	และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ	จับมือ	อย.,	
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย	์และคณะเภสชัศาสตร์	ม.มหดิล พฒัน� “ฐานข้อมลูสมนุไพรเพือ่การใช้ประโยชน์ทางเคร่ืองสำาอางและผลติภณัฑ์
สมุนไพรสำาหรับใช้ภายนอก” ชี้พร้อมเปิดให้ทดลองใช้ปล�ย 2564 ด้วยข้อมูลพืชสมุนไพรไม่ต่ำ�ว่� 50 ชนิด ตั้งเป้�เพิ่มข้อมูลสมุนไพรเป็น 
1,000 ชนิดใน 5 ปี หวังสนับสนุนผู้ประกอบก�รไทยใช้ประโยชน์ พัฒน�เครื่องสำ�อ�งและผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพรไทยสู่ตล�ดโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13653-20201204nanotec
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สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2” 

	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)  
ร่วมกับ กองทนุสง่เสริมและพฒัน�ก�รศกึษ�สำ�หรับคนพกิ�ร สำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พเิศษ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�น  
มีกำ�หนดจัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “การใช้งานบอร์ด	KidBright	 ขั้นพื้นฐาน”	 รุ่นที่ 2 ระหว่�งวันที่ 5 – 8 ธันว�คม 2563 ณ  
บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิริธร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13656-20201205kidbright
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สวทช. ยกทัพผลงานเยาวชนสู่กิจกรรม
“วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” 

	 กระทรวงการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.) โดยสำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ติ (สวทช.) 
ยกทัพผลง�นเย�วชนท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สร้�งประโยชน์ ภ�ยในบูธ สวทช. โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง	
ปังสุดใจ” ในง�น “วันพ่อแห่งชาติ”	เมื่อวันที่ 1-6 ธันว�คม 2563 ณ สถ�บันพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้แห่งช�ติ (มิวเซียมสย�ม) เพื่อเปิดพื้นที่
ในก�รแสดงคว�มส�ม�รถของเย�วชนไทย โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�ร และ โฆษกกระทรวง 
อว. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง กระทรวง อว. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คุณวิมล จำ�นงค์บุตร ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน ร่วมเยี่ยมชมบูธของสวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13657-20201207_national-father-s-day
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	 7	 ธันวาคม	2563	: กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ประก�ศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 3 ท่�น (ต�มลำ�ดับอักษร) ได้แก่ ศ.นพ.ประเสริฐ 
เอื้อวร�กุล มห�วิทย�ลัยมหิดล จ�กโครงก�รวิจัย “ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์กว้าง:	การเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ศ.ดร.สักกมน 
เทพหัสดิน ณ อยุธย� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี จ�กโครงก�รวิจัย “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการ
ผลิตอาหารแห่งอนาคต” และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ จ�กโครงก�รวิจัย “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุ
เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำา”

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13660

สวทช. เปิดตัว 3 นักวิจัยแกนนำ  ประจำ ปี 2563 
สนับสนุนและสร้างเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และอาหาร
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	 นาโนเทค	สวทช.	และ	8	หน่วยงานพนัธมติร ร่วมลงน�มในโครงก�รพฒัน�เครือข่�ยภ�คอตุส�หกรรม เร่ือง คว�มปลอดภัยน�โน
เทคโนโลยี ขับเคลื่อนก�รสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มปลอดภัย และม�ตรฐ�นด้�นน�โนเทคโนโลยีภ�ยในประเทศใน 2 ปี (2564-2565) 
นำ�ร่องกลุม่เครือข�่ยภ�คอตุส�หกรรมทีใ่ช้น�โนเทคโนโลยใีนกระบวนก�รผลติ หวงัผลกัดนัใหเ้กดิก�รนำ�ม�ตรฐ�นด�้นน�โนเทคโนโลยไีป
ใช้สร้�งคว�มเช่ือมั่นให้ผลิตภัณฑ์ไทยในตล�ดโลก ก�รลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รใน “โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม	
เรื่อง	ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” เป็นก�รต่อยอดจ�กคว�มร่วมมือระหว่�งศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) และสำ�นักง�น
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (สมอ.) ในก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมเพื่อประก�ศใช้เป็นม�ตรฐ�นของประเทศ ซึ่งเป็นหน่ึงใน
กลไกสำ�คัญที่ต่อก�รพัฒน�น�โนเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมถึงก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นเครือข่�ยภ�คอุตส�หกรรม คว�มปลอดภัยน�โน
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมก�รสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มปลอดภัย และม�ตรฐ�นด้�นน�โนเทคโนโลยีภ�ยในประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13661-20201209-nanotec

นาโนเทค สวทช. จับมือ 8 พันธมิตร หนุน 
"มาตรฐาน-ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี"

ในภาคอุตสาหกรรม
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช.
และ มหาวิทยาลัยบูรพา

	 วันจันทร์ที่	14	 ธันวาคม	2563	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.) โดยฝ่�ยบริก�รคว�มรู้ท�ง
วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ีและ สำ�นักหอสมดุ มห�วทิย�ลยับรูพ� จดัพธีิลงน�ม "บนัทกึข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวชิ�ก�ร ด�้นก�รบริห�ร
จัดก�รส�รสนเทศดิจิทัลและก�รใช้เทคโนโลยี" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยบูรพ� เพื่อเป็นพันธมิตรก�รจัดก�ร
และบริก�รส�รสนเทศและองคค์ว�มรู้ ร่วมกันพฒัน�ใหเ้กดิคว�มร่วมมือท�งวชิ�ก�รในประเทศ ก�รแลกเปลีย่นและถ�่ยทอดประสบก�รณ์/
องค์คว�มรู้/เทคโนโลยใีนก�รพฒัน�ระบบสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รท�งวิช�ก�ร และร่วมกันว�งแผนและจดับริก�รวชิ�ก�รสำ�หรับบคุล�กร 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วน โดยอ�ศัยสื่อออนไลน์ที่เหม�ะสมอย่�งสร้�งสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในก�รพัฒน�ก�รปฏิบัติง�น
และพัฒน�สังคมแห่งก�รเรียนรู้ของไทยอย่�งยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13663-mou-nstda-buu
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เฮลทิเนส จับมือ สวทช. และองค์กรวิจัยชั้นนำ 
ปั้น “Besuto 12”

เจลไร้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด-19

	 เฮลทิเนส	 จับมือองค์กรวิจัยชั้นนำา	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนก�ร
พัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ เอวีเอส อินโนเวชั่น จำ�กัด 
บริษัทในกลุ่มอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ปั้นนวัตกรรม “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) เจลรูปแบบใหม่ไร้
แอลกอฮอล์ ที่ผ่�นก�รทดสอบก�รฆ่�เชื้อก่อโรคโควิด-19 และเชื้อ RSV ที่กำ�ลังระบ�ดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้ม�กกว่� 99% หวังเป็นท�งเลือก
ใหม่ ‘ที่ดีที่สุด’ เคียงข้�งคนยุคนิวนอร์มอล ให้พร้อมรับมือกับก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสในอน�คต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13664-20201214-besuto12
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	 สำานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ เตรียมใช้ล�ยมอืช่ืออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนก�รลงล�ยมอืช่ือบนเอกส�รกระด�ษ พลกิโฉมวงก�รร�ชก�ร
เข้�สู่ดิจิทัลเต็มตัว ETDA พร้อม ให้คำ�ปรึกษ� e-Signature ไม่ต้องเซ็นบนกระด�ษ ก็เชื่อถือได้ ด้�น สวทช. รับลูก ตรวจสอบ รับรอง
เอกส�รอิเล็กทรอนิกส์ โดย สวทช. ได้เตรียมคว�มพร้อมในก�รปรับระบบก�รทำ�ง�นเพื่อสนับสนุนก�รตรวจรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่�นท�งระบบต่�งๆ เช่น ระบบ Opensource ERP ของ สวทช. ที่มีก�รอนุมัติทุกขั้นตอนแบบ paperless โดยใช้ e-certificate กำ�กับ
ในก�รอนุมัติแต่ละขั้นตอน โดยไม่ต้องลงล�ยมือชื่อในเอกส�รกระด�ษหรือเอกส�ร pdf รวมถึงก�รทำ� e-Tax invoice กับกรมสรรพ�กร 
โดยในระยะต่อไปจะเตรียมก�รปรับเปลีย่นกระบวนก�รลงน�มสญัญ�ทัง้หมดใหเ้ปน็อเิลก็ทรอนิกสต่์อไป ซึง่ท�ง สวทช. ค�ดหวังว�่จะเปน็
ตวัอย่�งใหกั้บหน่วยง�นต�่งๆ ในก�รปรับรูปแบบก�รดำ�เนนิง�นใหส้�ม�รถรับก�รตรวจดว้ยอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย�่งสมบรูณ์ ก�รดำ�เนินก�ร
นี้ถือเป็นมิติใหม่ของก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลดิจิทัล ข้อมูลต่�งๆ เหล่�นี้จะส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดก�รปรับปรุงง�น สร้�งระบบแนะนำ�ให้
กับหน่วยรับตรวจอื่นๆ และลดคว�มผิดพล�ดต่�งๆ ในก�รตรวจโดยใช้เอไอในอน�คตได้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13671-20201221-e-signature

สตง. นำ ร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ”
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 DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คว้านวัตกรรมเด่นรับมือวิกฤติโควิด-19 จากกระทรวง อว. 

	 24	ธ.ค.	63	โรงแรมเรอเนสซองช์	: กระทรวงก�รอดุมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้รับร�งวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเน่ืองมาจากภาวะ
วิกฤติโควิด-19” จ�ก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง อว. ในง�นแถลงข่�วสรุปผลง�นเด่นปี 2563 และ
แผนยุทธศ�สตร์ปี 2564 ของกระทรวง อว. โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. เป็นผู้รับมอบ จ�กผลง�น “DDC-Care	
ระบบติดตามและประเมนิผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019” พร้อมเตรียมประส�นง�นร่วมกบัส�ธ�รณสขุจงัหวดัสมทุรส�คร  
นำ�ระบบไปใช้กับแรงง�นต่�งด้�วที่ถูกกักตัวจ�กตล�ดกุ้ง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13679-20201224-ddc-care
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	 ทมีนกัวจิยัไทยจากไบโอเทค	สวทช.	และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมสง่ผลง�นวจิยัชุดตรวจโควดิ-19 แบบ
เร็ว อ่�นผลง่�ยและแม่นยำ�ในขั้นตอนเดียว รวมทั้งมีร�ค�ถูก เข้�ประกวดโครงก�ร “Rapid	COVID	Testing” ของมูลนิธิ XPRIZE (ซึ่งเป็น
องค์กรไม่แสวงห�ผลกำ�ไรระดับโลก ดำ�เนินก�รระดมทุนแบบ Crowd Funding เพื่อแก้ปัญห�ระดับโลกในมิติต่�งๆ) และเมื่อวันที่ 22 
ธ.ค. 63 XPRIZE ได้ประก�ศผลก�รคัดเลือก โดยผลง�นของนักวิจัยไทยเป็นหนึ่งใน 20 ผลง�นเพื่อทดสอบแข่งขันในรอบสุดท้�ย (Finalists) 
จ�ก 702 ผลง�นที่ส่งเข้�แข่งขันเบื้องต้นจ�กทั่วโลก ถือเป็นผลง�นหนึ่งเดียวจ�กภูมิภ�คเอเซียที่ได้รับคัดเลือก ร่วมกับทีมนักประดิษฐ์จ�ก
สหรัฐอเมริก� อังกฤษ และเยอรมนี จ�กนี้ไป ทีมนักวิจัยมีเวล�อีก 2 สัปด�ห์ ในก�รส่งชุดตรวจโควิดที่พัฒน�โดยคนไทยทั้งหมด พร้อม
กระบวนก�ร (Protocol) ไปยังห้องปฏิบัติก�รวิจัยของ XPRIZE 2 แห่ง ณ ประเทศสหรัฐอเมริก� เพื่อทดสอบท�งคลีนิคและคว�มเป็นไปได้
ในก�รขย�ยผล โดยจะประก�ศผลง�นชนะเลิศ จำ�นวน 5 ผลง�นในเดือน ก.พ. 64 ทั้งนี้ แต่ละผลง�นจะได้รับร�งวัลมูลค่� 5 แสนเหรียญ
สหรัฐ เพือ่ใหน้ำ�ไปใช้ผลติและขย�ยผลชุดตรวจไปทัว่โลก ก�รมชุีดตรวจโควดิ-19 ทีไ่ดผ้ลแมน่ยำ� รวดเร็ว และร�ค�ถกู จะสร้�งผลกระทบ 
เชิงบวกให้แก่มนุษยช�ติ ทั้งก�รคัดกรองผู้ป่วย และก�รช่วยส่งเสริมภ�คเศรษฐกิจและสังคมในก�รใช้ชีวิตแบบ New Normal ต่อไป 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13683-rapid-covid-testing

งานวิจัยชุดตรวจโควิดของไทยร่วมแข่งขันระดับโลก
มุ่งสู่การขยายผลไปใช้ทั่วโลก 



17มกราคม 2564  •

มกราคม 2564  ปีที่ 6 ฉบับที่ 10

ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ เผยผลศึกษาวิจัย
พื้นที่ทุ่งหญ้าศักยภาพพบสัตว์กีบ กระทิง-กวาง-หมูป่า 

	 ทีมวิจัย	 คณะวนศาสตร์	 ม.เกษตร ภ�ยใต้ “โครงการศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโครงในผืนป่า
มรดกโลก	ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช มูลนิธิพิทักษ์อุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่  
สม�คมอนุรักษ์สัตว์ป่� (WCS) และองค์ก�รกองทุนสัตว์ป่�โลกส�กล (WWF) โดยก�รสนับสนุนของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เผยผลก�รศึกษ�คว�มหน�แน่นของสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่ง จ�กก�รคัดเลือกพื้นที่ทุ่งหญ้� 
ที่มีศักยภ�พ 2 แห่ง บริเวณอุทย�นแห่งช�ติทับล�น ประกอบด้วย ทุ่งหญ้�บริเวณผ�เม่น และทุ่งหญ้�บริเวณหน่วยลำ�มะไฟ พบสัตว์กีบ  
ทัง้กระทงิ กว�ง หมปู�่ เข้�ม�อ�ศยัในพืน้ทีศ่กึษ�ในโครงก�รตลอดช่วง 1 ป ี6 เดอืน หวงัใช้เปน็พืน้ทีศั่กยภ�พเพิม่ประช�กรเหยือ่เสอืโคร่ง  
ทำ�ให้เสือโคร่งเข้�ม�ในถิ่นอ�ศัยและข้�มแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่�ม�ยังอุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ในอน�คต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13682-20201226
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สวทช. เผย 10 เทคโนโลยี
พลิกโฉมธุรกิจ-ชีวิตวิถีใหม่ 3-5 ปีข้างหน้า

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง 

 ปี 2563 ที่ผ่�นม� ง�นที่เป็นไฮไลต์สำ�คัญสำ�หรับแวดวงวิทย�ศ�สตร์ ที่สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
(สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นนั้น คือง�น THAILAND TECH SHOW 2020 ภ�ยใต้แนวคิด 
“วิถีชีวิตใหม่	นวัตกรรม	เพื่อการลงทุน	(Technologies	and	Innovations	for	Investment	in	The	New	Normal)” 2-4 ธันว�คม 2563  
บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก ผ่�นช่องท�ง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 
 สำ�หรับไฮไลต์ของง�นที่มีผู้ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมฟังจำ�นวนม�ก คือ ก�รบรรย�ยพิเศษเร่ือง 10	 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง	 
(10	Technologies	to	Watch) บรรย�ยโดย ดร.ณรงค์	ศิริเลิศวรกุล	ผู้อำานวยการ	สวทช. ที่เปิดเผยถึง 10 เทคโนโลยีที่น่�จับมอง ซึ่งอ�จ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตหลังยุคโควิดอีก 3-5 ปีข้�งหน้� 
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1.	วัคซีนโควิด	19	(COVID-19	Vaccine)

 ดว้ยสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโควดิ19 หล�ยประเทศมกี�รจดัก�รกบัก�ร
ระบ�ดของโรค เพื่อให้อยู่กับสถ�นก�รณ์โควิดแบบในปัจจุบันได้ โดยหลักๆ จะใช้ 3 
วธิ ีคอื การสร้างภมูคิุม้กนัหมู	่(herd	immunity)	การพฒันายารักษาโรคโควดิ	19 และ
การพฒันาวคัซนี ซึง่ปจัจบุนัประเทศไทยกใ็หค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�วคัซนีโควิด 19  
ที่ถือเป็นง�นเร่งด่วน โดย สวทช. พัฒน�วัคซีน 3 รูปแบบ ยกเว้น virus vaccine เป็น
เทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้ในก�รพัฒน�วัคซีนทั่วไป ที่ใช้ตัวไวรัสทั้งตัวม�เป็นตัวกระตุ้น
ให้ร่�งก�ยสร้�งภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีทั้งวัคซีนเช้ือเป็นที่ทำ�ให้อ่อนฤทธ์ิและวัคซีนเช้ือต�ย 
สำ�หรับก�รพัฒน�ต้นแบบวัคซีนของ สวทช.  3 รูปแบบ ได้แก่ 1. วัคซีนโควิด-19 
ประเภทอนุภ�คไวรัสเสมือน (Virus-like particle (VLP)) คือ ก�รสร้�งอนุภ�คของ
ไวรัสที่ไม่มีส�รพันธุกรรมใดๆบรรจุอยู่ภ�ยใน แต่มีก�รแสดงออกของโปรตีนสไปค์
ของไวรัสก่อโรคโควิด-19 อยู่ โดยวัคซีนชนิดนี้สร้�งขึ้นจ�กเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทีม่กี�รปรับแตง่พนัธุกรรมชนิดพเิศษ ใหส้�ม�รถผลติอนุภ�คไวรัสเสมอืนออกสูอ่�ห�ร
เลี้ยงเซลล์ได้ตลอดเวล� เน่ืองจ�กอนุภ�คไวรัสเสมือนไม่มีส�รพันธุกรรมใดๆบรรจุ
อยู่ภ�ยใน จึงส�ม�รถใช้เป็นวัคซีนได้อย่�งปลอดภัย 2. วัคซีนโควิด -19 ประเภท 
Influenza-based vaccine คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธ์ุที่ไม่ก่อให้เกิดโรคที่ถูก

 ดร.ณรงค์ เปิดเผยว่� 10 เทคโนโลยีที่ควรจับต�มอง ในปีนี้ เป็น 10 เทคโนโลยี ที่สวทช. เลือกม�เป็นก�รค�ดก�รณ์เทคโนโลยีที่
จะมีผลกระทบได้อย่�งชัดเจนใน 3-5 ปีข้�งหน้� แต่มีคว�มเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอน�คตอันใกล้นี้ โดยลำ�ดับ
แรกที่ใกล้ตัวมนุษยช�ติม�กที่สุด คือ
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ปรับพันธุกรรมให้ส�ม�รถกำ�หนดก�รแสดงออกของโปรตีนส่วนสำ�คัญของโปรตีนสไปค์ของไวรัสโรคโควิด-19 โดยเมื่อไวรัสชนิดน้ีส่งเข้�
สู่ร่�งก�ยผ่�นท�งจมูก จะส�ม�รถติดเช้ือได้คร้ังเดียวและผลจ�กก�รติดเช้ือดังกล่�วจะมีก�รแสดงออกของโปรตีนสไปค์ให้ร่�งก�ยมอง
เห็นและสร้�งภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนดังกล่�วได้ จุดเด่นของวัคซีนชนิดนี้คือ คว�มเป็นไปได้ที่จะนำ�ไปใช้เป็นวัคซีนต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ 
ไวรัสโรคโควิด-19 ในคร�วเดียวกันและ 3. วัคซีนโควิด-19 ประเภท adenovirus vector-based vaccine คือ ไวรัสชนิด Adenovirus ที่
ปรับพันธุกรรมให้ส�ม�รถแสดงออกโปรตีนสไปค์ของไวรัสโรคโควิด-19 ได้ หลังจ�กนำ�ส่งเข้�สู่ร่�งก�ยของสิ่งมีฃีวิต เนื่องจ�กไวรัสชนิดนี้
ส�ม�รถเพิ่มปริม�ณได้สูง และ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี วัคซีนที่สร้�งขึ้นด้วยเทคโนโลยีชนิดนี้จึงเป็นวัคซีนที่โดดเด่น และ ปัจจุบันอยู่ในก�ร
ทดสอบในอ�ส�สมัครมนุษย์เฟส 3 เช่น วัคซีนของบริษัทแอสตร้�เซเนก้� และ จอห์นสัน แอน จอห์นสัน เป็นต้น

2.	ยาแก้ไขความชรา	(Rejuvenating	Drug)

 ย�แกไ้ขคว�มชร�ถอืเปน็หนึง่ในเทคโนโลยแีหง่คว�มหวงัของโลกทีก่�้วเข้�
สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กจะช่วยให้เร�มีชีวิตยืนย�วแล้ว ที่สำ�คัญคือจะช่วยให้เร�
ส�ม�รถใชช้วีติในชว่งวยัชร�ได้อย�่งมีคณุภ�พและมีคว�มสุข ขณะนีป้ระเทศไทยก็
มีย�อ�ยุวัฒนะ REDGEMs หรือมณีแดง เพื่อแก้ไขคว�มชร� ซึ่งเป็นผลง�นวิจัยของ 
ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์	มุทิรางกูร จ�กคณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย นัก
วิจัยแกนนำา	สวทช. ที่พบว่� ความชราของดีเอ็นเอเป็นสภาวะเหนือพันธุกรรม	เกิด
จากการลดลงของข้อต่อดีเอ็นเอซึ่งทำาให้รอยโรคของดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น จึงพัฒน� “ย� 
มณีแดง” ที่จะช่วยเพิ่มข้อต่อดีเอ็นเอในเซลล์ ทำ�ให้รอยโรคของดีเอ็นเอลดลง เซลล์
กลับม�มีรูปร่�งและทำ�ง�นได้เหมือนเซลล์ปกติ 
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 ปัจจุบันเริ่มมีก�รนำ� Internet of Things หรือ IoT ม�ใช้ง�นในด้�นก�รดูแล
สขุภ�พเพิม่ข้ึน โดยเทคโนโลย ี5G ท่ีจะเกิดขึน้นัน้ ส�ม�รถรองรับก�รทำ�ง�นของอปุกรณ์ 
IoT จำ�นวนม�กๆ ได้พร้อมๆ กัน (massive IoT) ทำ�ให้ก�รติดต�มสุขภ�พผู้ป่วยผ่�น
อุปกรณ์สวมใส่ (mobile medical devices) ต่�งๆ มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นต�มไปด้วย 
	 การทำางานของระบบ	IoT	ทางด้านสุขภาพ	หรือ	Internet	of	Health	Things,	
IoHT	ประกอบด้วย	3	ส่วนคือ	เซนเซอร์		ฐานข้อมูลสุขภาพ และ ซอฟต์แวร์วิเคร�ะห์
ข้อมูล สำ�หรับประเทศไทยก็มีหล�ยหน่วยง�นวิจัยพัฒน�ในเร่ืองน้ี เช่น ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์	A-MED	สวทช. ที่นำ� IoHT ม�
ประยุกต์ใช้ในก�รป้องกันก�รหกล้มของผู้สูงอ�ยุ โดยพัฒน�เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์
สำ�หรับสวมใส่หรือติดไว้บนร่�งก�ย เซนเซอร์จะส่งสัญญ�ณไปแจ้งเตือนผู้ดูแล ซึ่งขณะ
นี้อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�ให้เซนเซอร์มีขน�ดเล็กลง ทนท�นต่อก�รใช้ง�น และมี data 
analytics ที่แม่นยำ�ม�กยิ่งขึ้น

3.	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสุขภาพ	(Internet	of	Health	Things,	IoHT)
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4.	ชิปสายพันธุ์ใหม่	(Neuromorphic	Chip)	นิวโรมอร์ฟิกชิปหรือชิปสายพันธุ์ใหม่

 เป็นคว�มพย�ย�มในก�รพัฒน�ชิปคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้รวดเร็ว
เหมือนกับสมองของมนุษย์ ที่ส�ม�รถเช่ือมต่อข้อมูลต่�ง ๆ ซึ่งมีคว�มซับซ้อน
หล�ยมิติได้พร้อมกัน โดย นิวโรมอร์ฟิกชิป น้ีเลียนแบบก�รทำ�ง�นของสมองและ
เส้นประส�ทของมนุษย์ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทำ�ง�นคล้�ยกับเซลล์ประส�ทในสมอง และ
พัฒน�สิ่งที่เรียกว่� ไซแนปส์ (synapse) หรือจุดประส�นประส�ท ซึ่งเป็นโครงสร้�ง
พเิศษทีท่ำ�หน้�ทีเ่สมอืนลำ�เลยีงข้อมลูจ�กเซลลป์ระส�ทหน่ึงไปยงัอกีเซลลห์น่ึงได ้หรือ
จ�กหน่วยประมวลผลหน่ึงไปยังอีกหน่วยหนึ่งได้ เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
หล�ยอย่�งได้พร้อมกันเหมือนกับที่สมองของมนุษย์ทำ�ได้ ค�ดว่�ใน 10 ปีข้�งหน้� 
นิวโรมอร์ฟิกชิปจะเป็นหัวใจสำ�คัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของปัญญ�
ประดิษฐ์ ให้เก่งและส�ม�รถทำ�ง�นแทนมนุษย์ได้หล�ยด้�นม�กขึ้น เช่น ด้�นก�ร
แพทย์ ที่นำ�ม�ใชใ้นก�รวนิจิฉัยโรคจ�กรปูภ�พท�งก�รแพทยไ์ด้รวดเรว็ม�กกว�่และ
แม่นยำ�ยิ่งขึ้น
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5.	การสื่อสารด้วยภาพ	(Vision	Communication)

 เมื่อคอมพิวเตอร์มีสมองหรือชิปที่ม�จ�กก�รเลียนแบบก�รทำ�ง�นของ
สมองของมนุษย์ ก็ยิ่งทำ�ให้คอมพิวเตอร์มีคว�มส�ม�รถคล้�ยมนุษย์ม�กขึ้น Vision 
Communication หรือ “การสือ่สารดว้ยภาพ” เปน็รูปแบบก�รสือ่ส�รยคุใหม ่ทีเ่กดิ
ข้ึนจ�กวทิย�ก�รคอมพวิเตอร์และปญัญ�ประดษิฐ ์ในก�รทำ�ใหค้อมพวิเตอร์มคีว�ม
ส�ม�รถคล�้ยมนุษยห์รือเลยีนแบบพฤตกิรรมมนุษย ์โดยเฉพ�ะคว�มส�ม�รถในก�ร
คิดเองได้ หรือที่เรียกว่�มีปัญญ�นั่นเอง ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการ 
กระทำาคล้ายมนุษย์	 (acting	humanly) ส่วนอีกกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการคิดแบบ 
มีเหตุผล	(thinking	rationally)	ปัจจุบันเริ่มมีก�รนำ�เทคโนโลยี Vision Communi-
cation ไปใช้ง�นด�้นก�รสร้�งภ�พยนตร์ และอกีตวัอย�่งทีเ่ร่ิมมใีหเ้หน็บอ่ยและใกล้
ตัวเร�ม�กขึ้นคือก�รนำ�ไปใช้ง�นด้�นก�รสื่อส�ร เช่น ในจีนมีก�รสร้�งตัว avatar 
ใหเเป็นผู้ประก�ศข่�วเสมือน อ่�นข่�วแทนผู้ประก�ศข่�วตัวจริง 

 ประเทศไทยมีขยะพล�สติกเกิดขึ้นปีละประม�ณ 2 ล้�นตัน ในจำ�นวนนี้
ส�ม�รถนำ�ไปรีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้�นตัน อีก 1.5 ล้�นตัน ต้องกำ�จัดด้วยก�รเผ�
หรือฝังกลบ โดย 0.3 ล้�นตัน ในจำ�นวนนี้เป็นขยะประเภทขวดพล�สติก และอีก 
1.2 ล้�นตัน เป็นประเภทถุงพล�สติกและซองบรรจุภัณฑ์ต่�งๆ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
แต่ตอ่ไปจะมวัีสดทุีเ่รียกว่� PEF (Polyethylene Furanoate) ผลติจ�กวัสดชีุวภ�พหรือ 
bio-based 100% ซึ่งส�ม�รถลด carbon footprint ได้กว่� 50% เมื่อเทียบกับก�ร
ผลิตขวด PET จ�กปิโตรเคมี ทำ�ให้ค�ดว่� PEF จะม�แทนที่พล�สติก PET ในอน�คต 
ทัง้น้ี สวทช. โดยน�โนเทค กำ�ลงัเร่ิมศึกษ�เกีย่วกบั PEF โดยมคีว�มร่วมมอืกับประเทศ
จีน ในก�รนำ� PEF ม�พัฒน�เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เพื่อให้ได้องค์คว�มรู้ 
ที่จะนำ�ม�สู่ต้นแบบกระบวนก�รผลิต PEF และผลิตภัณฑ์จ�ก PEF สำ�หรับถ่�ยทอด
สู่อุตส�หกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ� เพื่อผลักดันให้เกิดก�รใช้พล�สติกจ�ก 
พอลเิมอร์ชีวภ�พแทนพล�สติกจ�กปโิตรเลยีม ซึง่จะช่วยลดปญัห�ขยะพล�สตกิและ
ลดภ�วะโลกร้อน และยงัใช้ประโยชน์จ�กคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในประเทศไทย 

6.	ขวดพลาสติกจากพืช	(PEF)
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 ผลิตภัณฑ์พล�สติกที่พร้อมนำ�กลับไปใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล ต้องมีก�ร
ออกแบบให้คัดแยกง่�ย แต่ปัญห�คือบรรจุภัณฑ์พล�สติกที่เร�ใช้กันอยู่ในปัจจุบันน้ัน 
ส่วนหนึ่งเป็นพล�สติกแบบ multilayer materials เป็นวัสดุหล�ยชนิดเรียงซ้อนกัน เพื่อ
ให้มีสมบัติก�รใช้ง�นที่ดี แต่ข้อเสียคือ คัดแยกย�ก (sorting) และยังแยกชั้นฟิล์มออก
จ�กกันย�ก (delamination) ทำ�ใหน้ำ�ไปรีไซเคลิไดน้้อยม�ก ตวัอย�่งพล�สตกิประเภท
นี้คือ ซองขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุภัณฑ์ 
 เทคโนโลยี Monomaterial Structure Design ได้รับก�รพัฒน�ข้ึนม�เพื่อ
แก้ปัญห�ดังกล่�ว คือทำ�ให้ได้บรรจุภัณฑ์พล�สติกที่ดีกว่�หรือเทียบเท่�กับ multilayer 
materials แต่ที่เหนือกว่�คือ ก�รเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน ทำ�ให้ส�ม�รถคัดแยกง่�ย ไม่
ตอ้งมข้ัีนตอนก�รแยกช้ันฟลิม์ออกจ�กกนั นำ�ม�รีไซเคิลไดท้ัง้หมดโดยไมม่ขีองเสยีเหลือ
อยู ่จงึไมไ่ปเพิม่ขยะสูส่ิง่แวดลอ้ม สวทช. มทีมีนักวจิยัจ�กเอม็เทค ทีเ่ตรียมคว�มพร้อม
เชิงเทคโนโลยทีัง้เร่ืองของ monomaterials และ monomaterial structure design เพือ่
ทำ�ง�นร่วมกับภ�คเอกชนในก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์พล�สติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อแก้ไขปัญห�ขยะพล�สติก

7.	การออกแบบโครงสร้างวัสดุชนิดเดียว	(Monomaterial	Structure	Design)
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 ในป ี2562 คว�มเข้มข้นของก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด ์(CO
2
) ในบรรย�ก�ศ

ไดเ้พิม่สงูกว�่ 400 ppm สง่ผลใหเ้กดิภ�วะโลกร้อน (global warming) ซึง่เปน็ปญัห�
สำ�คัญของประเทศต่�งๆ ทั่วโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะนำ� CO

2
 ที่อยู่ในบรรย�ก�ศม�

เปลี่ยนรูปให้เป็นวัสดุอื่นที่มีประโยชน์ เพื่อลดปริม�ณ CO
2
 และลดผลกระทบจ�ก

ภ�วะโลกร้อน เช่น วัสดุนาโนคาร์บอน ที่สำ�คัญได้แก่ ท่อน�โนค�ร์บอน (carbon 
nanotubes) และกร�ฟีน (graphene) ที่มีโครงสร้�งระดับน�โนแบบ 1 และ 2 มิติ 
ที่ได้รับคว�มสนใจอย่�งม�กในแง่วัสดุค�ร์บอนที่มีมูลค่�สูงเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ใน
ประเทศไทย โดย สวทช. มศีนูยว์จิยัด�้นก�รสงัเคร�ะหก์ร�ฟนีและก�รผลติ  กร�ฟนี 
และวัสดุน�โนค�ร์บอนจ�ก CO2 เทคโนโลยีก�รแปลงก๊�ซ CO

2
 ไปเป็นกร�ฟีนและ

ท่อน�โนค�ร์บอนนี้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นในโรงง�นอุตส�หกรรม เพื่อช่วยลดปริม�ณ
ก๊�ซ CO

2
 ที่ปลดปล่อยออกม�จ�กกระบวนก�รผลิต ขณะเดียวกันก็ช่วยลดมลพิษ

ในสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ (SDGs)

8.	วัสดุนาโนคาร์บอนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2	to	Nanocarbon)

 เมือ่ไมน่�นม�น้ีกองทพับกสหรัฐอเมริก�และหน่วยง�นในสหรัฐฯ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รวจิยัแบตเตอร่ีซงิกไ์อออนชนิดใช้น้ำ�เก
ลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ มีจุดเด่นคือส�ม�รถเก็บพลังง�นได้สูง โดยมีคว�มหน�แน่นพลังง�นสูงเทียบเท่�กับแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนที่ใช้
อยูใ่นปจัจบุนั แตม่ตีน้ทนุถกูกว�่เกอืบ 3 เท�่ นอกจ�กน้ันแลว้ข้อสำ�คัญในด�้นคว�มปลอดภยันัน้สงักะสเีปน็ธ�ตทุีไ่มท่ำ�ปฏกิริิย�กบัอ�ก�ศ
และติดไฟเหมือนลิเทียม จึงไม่ระเบิด ส�ม�รถขนส่งท�งอ�ก�ศได้ เหม�ะสำ�หรับประยุกต์ใช้กับง�นที่ต้องก�รคว�มปลอดภัยสูงตอบโจทย์
ด้�นคว�มมั่นคงท�งพลังง�นของประเทศ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพร�ะส�ม�รถรีไซเคิลได้
 สวทช. โดยศนูยเ์ทคโนโลยเีพือ่ความมัน่คงของประเทศและการประยกุต์เชิงพาณชิย	์(NSD) มงี�นวจิยัพฒัน�แบตเตอร่ีซงิกไ์อออน
ด้วยวัสดุกร�ฟีน จนมีประสิทธิภ�พเทียบเคียงได้กับแบตเตอรี่ลิเทียมบ�งชนิดแต่มีคว�มปลอดภัยสูง ไม่ระเบิดแม้ถูกเจ�ะและยังได้ร่วมกับ
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยและกรมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีกล�โหม จัดตั้งและดำ�เนินก�รศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำ�
สมัยที่ผลิตจ�กวัตถุดิบภ�ยในประเทศเพื่อคว�มมั่นคง เพื่อเป็นหน่วยง�นหลักในก�รวิจัยและเป็นศูนย์กล�งในเครือข่�ยง�นวิจัยนวัตกรรม
แบตเตอรี่ที่ผลิตจ�กวัตถุดิบภ�ยในประเทศ

9.	แบตเตอรี่ปลอดภัยไร้ลิเทียม	(Non-Lithium	Ion	Batteries)
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 หล�ยประเทศกำ�ลงัมุง่พฒัน� green hydrogen ซึง่สะอ�ดม�ตัง้แตต่น้ท�ง
ไปจนถงึปล�ยท�ง ดว้ยก�รเลอืกใช้วตัถุดบิจ�กแหลง่พลงัง�นสะอ�ดอย�่งแสงอ�ทติย ์
ลม และใช้กระบวนก�รอเิลก็โทรไลซสิ ซึง่ไมม่กี�รปลดปลอ่ยก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด์
 ตวัอย�่งของก�รใช้ประโยชน์กรีนไฮโดรเจน เช่น ก�รนำ�ไปใช้ผลติไฟฟ�้ผ�่น
เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้� (เช่น Toyota Mirai) หรือเป็นเซลล์เชื้อเพลิงที่
ติดไว้กับบ้�นเรือน หรือป้อนเข้�โรงไฟฟ้�โดยก�รนำ�ไปใช้ผลิตไฟฟ้�ผ่�นกังหันก๊�ซ
ร่วมกบัก�รใช้ก�๊ซธรรมช�ตเิปน็เช้ือเพลงิในก�รเผ�ไหม ้ซึง่ตอนนีก้ม็โีครงก�รนำ�ร่อง
ผ่�นคว�มร่วมมือระหว่�งญี่ปุ่นกับบรูไน โดยผลิตไฮโดรเจนที่บรูไนแล้วขนส่งท�งเรือ
ไปญี่ปุ่นเพื่อผลิตไฟฟ้�

10.	กรีนไฮโดรเจน	(Green	Hydrogen)

 ทั้งหมดนี้คือ 10 เทคโนโลยีที่น่�จับต�มอง ในช่วงวิกฤตก�รณ์คร้ังสำ�คัญของโลก ซึ่งต้องติดต�มว่� เทคโนโลยีใด
จะส�ม�รถกอบกู้ประเทศให้รอดพ้นจ�กวิกฤตต่�งๆ พร้อมทั้งสร้�งโอก�สแก่ธุรกิจ และชีวิตวิถีใหม่ในอน�คตอันใกล้น้ี สวทช.  
ในฐ�นะหน่วยง�นวจิยัและพฒัน�ระดบัประเทศ พร้อมเปน็ภ�คสว่นสำ�คญัทีจ่ะทุม่เททรัพย�กรอย�่งเตม็กำ�ลงัคว�มส�ม�รถ เพือ่สร้�งคว�ม
ก้�วหน้�ท�งวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำ�หรับตอบโจทย์ปัญห�สำ�คัญ และนำ�พ�ประเทศให้ก้�วพ้นทุกวิกฤตก�รณ์ไปได้


