มกราคม 2564

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10

ในเล่ม

บทความ Article

Insight

10 เทคโนโลยี

สวทช. เผย
พลิกโฉมธุรกิจ-ชีวิตวิถีใหม่ 3-5 ปีข้างหน้า

16

ข่าว News
แวร์พาร์ค สวทช. หนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC เสริม
2 ซอฟต์
ความรูด้ ้าน Digital Transformation

เปิดตัว 3 นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563 สนับสนุนและ
10 สวทช.
สร้างเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และอาหาร

ชวนผู้ประกอบการร่วมงาน Thailand Tech Show 2020
3 สวทช.
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ชีวิตวิถีใหม่เทรนด์เทคโนโลยีอีก 3-5 ปี
‘ไฮบริดชัวร์’ คว้าผลงานวิจยั ทีน่ า่ ลงทุนทีส่ ดุ ในงาน THAILAND TECH
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. หนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC
เสริมความรู้ด้าน Digital Transformation

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ True Corporation Public Company Limited บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษทั พีทที ี เรส จำ�กัด และศูนย์วจิ ยั เฉพาะทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และปัญญาประดิษฐ์ (DAIRC) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Digital Tranformation for Industry : กุญแจ
สู่ความสำ�เร็จในการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง สู่การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้กา้ วสู่การเป็น Thailand 4.0
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำ�นวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.
เป็นประธาน และ คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 160 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/news/13659-20201201_software-park_digital-transformation
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สวทช. ชวนผู้ประกอบการร่วมงาน

Thailand Tech Show 2020
ช้อปงานวิจัยพร้อมลงทุน 2-4 ธ.ค. 63

(2 ธันวาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน (Technologies and
Innovations for Investment in The New Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรกอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่
New Normal ผ่านช่องทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 เพือ่ นำ�เสนอผลงานวิจยั และเทคโนโลยีดา้ นวิทยาศาสตร์ กว่า 290
ผลงาน จากพันธมิตร 40 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ประธานใน
พิธีเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีผู้เข้าชมเป็นจำ�นวนมาก
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 ห้องออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด
“วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน (Technologies and Innovations for Investment in The New Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์
เป็นครั้งแรกอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทาง https://www.nstda.or.th./thailandtechshow
เพื่อนำ�เสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ กว่า 290 ผลงาน จากพันธมิตร 40 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง อว. ประธานในพิธเี ปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีผเู้ ข้าชมเป็นจำ�นวนมากสำ�หรับไฮไลต์
ของงานที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำ�นวนมาก คือ การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10Technologies to Watch)
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้เปิดเผยถึง 10 เทคโนโลยี
ที่น่าจับมอง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตหลังยุคโควิดอีก 3-5 ปีข้างหน้า
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 ได้มีเวทีการนำ�เสนอผลงานวิจัยเด่นที่น่าลงทุน (Investment Pitching) ในปีนี้ มีจำ�นวน
ทั้งสิ้น 10 ผลงานจาก สวทช. และพันธมิตร โดยรางวัลผลงานที่น่าลงทุนที่สุดประจำ�ปี 2563 จากการโหวตของนักลงทุนและประชาชนที่
สนใจผ่านระบบออนไลน์ คือ “ชุดตรวจไฮบริดชัวร์ (HybridSure)” เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยตรวจสอบความบริสทุ ธิเ์ มล็ดพันธุล์ กู ผสมได้อย่างแม่นยำ�
และรวดเร็ว ของ ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. และยังคว้ารางวัลผลงานที่นำ�เสนอดีที่สุดอีก 1 รางวัล “ชุด
ตรวจไฮบริดชัวร์” ทีมวิจยั ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการค้นหา “เครือ่ งหมายโมเลกุล (Molecular marker)” สามารถแยกความเป็นเอกลักษณ์
ระหว่างสายพันธุ์ และนำ�มาใช้ในการยืนยันตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้ หรือเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายคือการตรวจพ่อเด็ก
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”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)  ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” ณ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่
ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13652-20201203-itap
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สวทช. จับมือ 3 พันธมิตรสร้างฐานข้อมูลสมุนไพร
หนุนเอกชนใช้งานด้านเครื่องสำ�อาง

โปรแกรมเวชสำ�อาง สวทช. โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จับมือ อย.,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พัฒนา “ฐานข้อมูลสมุนไพรเพือ่ การใช้ประโยชน์ทางเครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสำ�หรับใช้ภายนอก” ชี้พร้อมเปิดให้ทดลองใช้ปลาย 2564 ด้วยข้อมูลพืชสมุนไพรไม่ต่ำ�ว่า 50 ชนิด ตั้งเป้าเพิ่มข้อมูลสมุนไพรเป็น
1,000 ชนิดใน 5 ปี หวังสนับสนุนผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์ พัฒนาเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก
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�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับคนพิการ สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีกำ�หนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2563 ณ
บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13656-20201205kidbright
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สวทช. ยกทัพผลงานเยาวชนสู่กิจกรรม

“วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ยกทัพผลงานเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ ภายในบูธ สวทช. โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง
ปังสุดใจ” ในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เพื่อเปิดพื้นที่
ในการแสดงความสามารถของเยาวชนไทย โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวง
อว. ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง กระทรวง อว. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ ผู้อำ�นวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คุณวิมล จำ�นงค์บุตร ที่ปรึกษาสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเยี่ยมชมบูธของสวทช.
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13657-20201207_national-father-s-day
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สวทช. เปิดตัว 3 นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563

สนับสนุนและสร้างเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และอาหาร

7 ธันวาคม 2563 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 3 ท่าน (ตามลำ�ดับอักษร) ได้แก่ ศ.นพ.ประเสริฐ
เอื้อวรากุล มหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการวิจัย “ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์กว้าง: การเตรียมพร้อมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ศ.ดร.สักกมน
เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัย “การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการ
ผลิตอาหารแห่งอนาคต” และ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากโครงการวิจัย “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุ
เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ�”
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13660
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นาโนเทค สวทช. จับมือ 8 พันธมิตร หนุน
"มาตรฐาน-ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี"
ในภาคอุตสาหกรรม

นาโนเทค สวทช. และ 8 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมลงนามในโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรือ่ ง ความปลอดภัยนาโน
เทคโนโลยี ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีภายในประเทศใน 2 ปี (2564-2565)
นำ�ร่องกลุม่ เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมทีใ่ ช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต หวังผลักดันให้เกิดการนำ�มาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีไป
ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้ผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดโลก การลงนามความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม
เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และสำ�นักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการจัดทำ�มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลไกสำ�คัญที่ต่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งคณะทำ�งานเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ความปลอดภัยนาโน
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรฐานด้านนาโนเทคโนโลยีภายในประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13661-20201209-nanotec
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช.
และ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธลี งนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี" ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการ
และบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ การแลกเปลีย่ นและถ่ายทอดประสบการณ์/
องค์ความรู/้ เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสนับสนุนการดำ�เนินการทางวิชาการ และร่วมกันวางแผนและจัดบริการวิชาการสำ�หรับบุคลากร
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยอาศัยสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน
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 จับมือองค์กรวิจัยชั้นนำ�  สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ เอวีเอส อินโนเวชั่น จำ�กัด
บริษัทในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ปั้นนวัตกรรม “Besuto12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) เจลรูปแบบใหม่ไร้
แอลกอฮอล์ ที่ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 และเชื้อ RSV ที่กำ�ลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้มากกว่า 99% หวังเป็นทางเลือก
ใหม่ ‘ที่ดีที่สุด’ เคียงข้างคนยุคนิวนอร์มอล ให้พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในอนาคต
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13664-20201214-besuto12

มกราคม 2564 •

13

มกราคม 2564

ปีที่ 6 ฉบับที่ 10

สตง. นำ�ร่อง ปี’ 64 ถึงทีบอกลา

“กระดาษ”

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมใช้ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์แทนการลงลายมือชือ่ บนเอกสารกระดาษ พลิกโฉมวงการราชการ
เข้าสู่ดิจิทัลเต็มตัว ETDA พร้อม ให้คำ�ปรึกษา e-Signature ไม่ต้องเซ็นบนกระดาษ ก็เชื่อถือได้ ด้าน สวทช. รับลูก ตรวจสอบ รับรอง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดย สวทช. ได้เตรียมความพร้อมในการปรับระบบการทำ�งานเพื่อสนับสนุนการตรวจรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางระบบต่างๆ เช่น ระบบ Opensource ERP ของ สวทช. ที่มีการอนุมัติทุกขั้นตอนแบบ paperless โดยใช้ e-certificate กำ�กับ
ในการอนุมัติแต่ละขั้นตอน โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารกระดาษหรือเอกสาร pdf รวมถึงการทำ� e-Tax invoice กับกรมสรรพากร
โดยในระยะต่อไปจะเตรียมการปรับเปลีย่ นกระบวนการลงนามสัญญาทัง้ หมดให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป ซึง่ ทาง สวทช. คาดหวังว่าจะเป็น
ตัวอย่างให้กบั หน่วยงานต่างๆ ในการปรับรูปแบบการดำ�เนินงานให้สามารถรับการตรวจด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ การดำ�เนินการ
นี้ถือเป็นมิติใหม่ของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะสามารถนำ�ไปต่อยอดการปรับปรุงงาน สร้างระบบแนะนำ�ให้
กับหน่วยรับตรวจอื่นๆ และลดความผิดพลาดต่างๆ ในการตรวจโดยใช้เอไอในอนาคตได้
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13671-20201221-e-signature
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DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คว้านวัตกรรมเด่นรับมือวิกฤติโควิด-19 จากกระทรวง อว.

24 ธ.ค. 63 โรงแรมเรอเนสซองช์ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะ
วิกฤติโควิด-19” จาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ในงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นปี 2563 และ
แผนยุทธศาสตร์ปี 2564 ของกระทรวง อว. โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. เป็นผู้รับมอบ จากผลงาน “DDC-Care
ระบบติดตามและประเมินผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งต่อโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019” พร้อมเตรียมประสานงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
นำ�ระบบไปใช้กับแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวจากตลาดกุ้ง
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13679-20201224-ddc-care
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งานวิจัยชุดตรวจโควิดของไทยร่วมแข่งขันระดับโลก
มุ่งสู่การขยายผลไปใช้ทั่วโลก

ทีมนักวิจยั ไทยจากไบโอเทค สวทช. และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งผลงานวิจยั ชุดตรวจโควิด-19 แบบ
เร็ว อ่านผลง่ายและแม่นยำ�ในขั้นตอนเดียว รวมทั้งมีราคาถูก เข้าประกวดโครงการ “Rapid COVID Testing” ของมูลนิธิ XPRIZE (ซึ่งเป็น
องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรระดับโลก ดำ�เนินการระดมทุนแบบ Crowd Funding เพื่อแก้ปัญหาระดับโลกในมิติต่างๆ) และเมื่อวันที่ 22
ธ.ค. 63 XPRIZE ได้ประกาศผลการคัดเลือก โดยผลงานของนักวิจัยไทยเป็นหนึ่งใน 20 ผลงานเพื่อทดสอบแข่งขันในรอบสุดท้าย (Finalists)
จาก 702 ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันเบื้องต้นจากทั่วโลก ถือเป็นผลงานหนึ่งเดียวจากภูมิภาคเอเซียที่ได้รับคัดเลือก ร่วมกับทีมนักประดิษฐ์จาก
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี จากนี้ไป ทีมนักวิจัยมีเวลาอีก 2 สัปดาห์ ในการส่งชุดตรวจโควิดที่พัฒนาโดยคนไทยทั้งหมด พร้อม
กระบวนการ (Protocol) ไปยังห้องปฏิบัติการวิจัยของ XPRIZE 2 แห่ง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทดสอบทางคลีนิคและความเป็นไปได้
ในการขยายผล โดยจะประกาศผลงานชนะเลิศ จำ�นวน 5 ผลงานในเดือน ก.พ. 64 ทั้งนี้ แต่ละผลงานจะได้รับรางวัลมูลค่า 5 แสนเหรียญ
สหรัฐ เพือ่ ให้น�ำ ไปใช้ผลิตและขยายผลชุดตรวจไปทัว่ โลก การมีชดุ ตรวจโควิด-19 ทีไ่ ด้ผลแม่นยำ� รวดเร็ว และราคาถูก จะสร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้แก่มนุษยชาติ ทั้งการคัดกรองผู้ป่วย และการช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและสังคมในการใช้ชีวิตแบบ New Normal ต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13683-rapid-covid-testing
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ทีมวิจัย ม.เกษตรฯ เผยผลศึกษาวิจัย
พื้นที่ทุ่งหญ้าศักยภาพพบสัตว์กีบ กระทิง-กวาง-หมูป่า

ทีมวิจัย คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร ภายใต้ “โครงการศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโครงในผืนป่า
มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ได้รับความร่วมมือจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) โดยการสนับสนุนของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยผลการศึกษาความหนาแน่นของสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่ง จากการคัดเลือกพื้นที่ทุ่งหญ้า
ที่มีศักยภาพ 2 แห่ง บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน ประกอบด้วย ทุ่งหญ้าบริเวณผาเม่น และทุ่งหญ้าบริเวณหน่วยลำ�มะไฟ พบสัตว์กีบ
ทัง้ กระทิง กวาง หมูปา่ เข้ามาอาศัยในพืน้ ทีศ่ กึ ษาในโครงการตลอดช่วง 1 ปี 6 เดือน หวังใช้เป็นพืน้ ทีศ่ กั ยภาพเพิม่ ประชากรเหยือ่ เสือโคร่ง
ทำ�ให้เสือโคร่งเข้ามาในถิ่นอาศัยและข้ามแนวเชื่อมต่อสัตว์ป่ามายังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอนาคต
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13682-20201226
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10 เทคโนโลยี

สวทช. เผย
พลิกโฉมธุรกิจ-ชีวิตวิถีใหม่ 3-5 ปีข้างหน้า
เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

ปี 2563 ที่ผ่านมา งานที่เป็นไฮไลต์สำ�คัญสำ�หรับแวดวงวิทยาศาสตร์ ที่สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นนั้น คืองาน THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด
“วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน (Technologies and Innovations for Investment in The New Normal)” 2-4 ธันวาคม 2563
บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก ผ่านช่องทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020
สำ�หรับไฮไลต์ของงานที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำ�นวนมาก คือ การบรรยายพิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง
(10 Technologies to Watch) บรรยายโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. ที่เปิดเผยถึง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับมอง ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและชีวิตหลังยุคโควิดอีก 3-5 ปีข้างหน้า
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ดร.ณรงค์ เปิดเผยว่า 10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง ในปีนี้ เป็น 10 เทคโนโลยี ที่สวทช. เลือกมาเป็นการคาดการณ์เทคโนโลยีที่
จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 3-5 ปีข้างหน้า แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ โดยลำ�ดับ
แรกที่ใกล้ตัวมนุษยชาติมากที่สุด คือ

1. วัคซีนโควิด 19 (COVID-19 Vaccine)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด19 หลายประเทศมีการจัดการกับการ
ระบาดของโรค เพื่อให้อยู่กับสถานการณ์โควิดแบบในปัจจุบันได้ โดยหลักๆ จะใช้ 3
วิธี คือ การสร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่ (herd immunity) การพัฒนายารักษาโรคโควิด 19 และ
การพัฒนาวัคซีน ซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยก็ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาวัคซีนโควิด 19
ที่ถือเป็นงานเร่งด่วน โดย สวทช. พัฒนาวัคซีน 3 รูปแบบ ยกเว้น virus vaccine เป็น
เทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้ในการพัฒนาวัคซีนทั่วไป ที่ใช้ตัวไวรัสทั้งตัวมาเป็นตัวกระตุ้น
ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีทั้งวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำ�ให้อ่อนฤทธิ์และวัคซีนเชื้อตาย
สำ�หรับการพัฒนาต้นแบบวัคซีนของ สวทช. 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. วัคซีนโควิด-19
ประเภทอนุภาคไวรัสเสมือน (Virus-like particle (VLP)) คือ การสร้างอนุภาคของ
ไวรัสที่ไม่มีสารพันธุกรรมใดๆบรรจุอยู่ภายใน แต่มีการแสดงออกของโปรตีนสไปค์
ของไวรัสก่อโรคโควิด-19 อยู่ โดยวัคซีนชนิดนี้สร้างขึ้นจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทีม่ กี ารปรับแต่งพันธุกรรมชนิดพิเศษ ให้สามารถผลิตอนุภาคไวรัสเสมือนออกสูอ่ าหาร
เลี้ยงเซลล์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากอนุภาคไวรัสเสมือนไม่มีสารพันธุกรรมใดๆบรรจุ
อยู่ภายใน จึงสามารถใช้เป็นวัคซีนได้อย่างปลอดภัย 2. วัคซีนโควิด -19 ประเภท
Influenza-based vaccine คือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคที่ถูก
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ปรับพันธุกรรมให้สามารถกำ�หนดการแสดงออกของโปรตีนส่วนสำ�คัญของโปรตีนสไปค์ของไวรัสโรคโควิด-19 โดยเมื่อไวรัสชนิดนี้ส่งเข้า
สู่ร่างกายผ่านทางจมูก จะสามารถติดเชื้อได้ครั้งเดียวและผลจากการติดเชื้อดังกล่าวจะมีการแสดงออกของโปรตีนสไปค์ให้ร่างกายมอง
เห็นและสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนดังกล่าวได้ จุดเด่นของวัคซีนชนิดนี้คือ ความเป็นไปได้ที่จะนำ�ไปใช้เป็นวัคซีนต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ
ไวรัสโรคโควิด-19 ในคราวเดียวกันและ 3. วัคซีนโควิด-19 ประเภท adenovirus vector-based vaccine คือ ไวรัสชนิด Adenovirus ที่
ปรับพันธุกรรมให้สามารถแสดงออกโปรตีนสไปค์ของไวรัสโรคโควิด-19 ได้ หลังจากนำ�ส่งเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีฃีวิต เนื่องจากไวรัสชนิดนี้
สามารถเพิ่มปริมาณได้สูง และ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี วัคซีนที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีชนิดนี้จึงเป็นวัคซีนที่โดดเด่น และ ปัจจุบันอยู่ในการ
ทดสอบในอาสาสมัครมนุษย์เฟส 3 เช่น วัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซเนก้า และ จอห์นสัน แอน จอห์นสัน เป็นต้น

2. ยาแก้ไขความชรา (Rejuvenating Drug)
ยาแก้ไขความชราถือเป็นหนึง่ ในเทคโนโลยีแห่งความหวังของโลกทีก่ า้ วเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากจะช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาวแล้ว ที่สำ�คัญคือจะช่วยให้เรา
สามารถใช้ชวี ติ ในช่วงวัยชราได้อย่างมีคณุ ภาพและมีความสุข ขณะนีป้ ระเทศไทยก็
มียาอายุวัฒนะ REDGEMs หรือมณีแดง เพื่อแก้ไขความชรา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ
ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นัก
วิจัยแกนนำ� สวทช. ที่พบว่า ความชราของดีเอ็นเอเป็นสภาวะเหนือพันธุกรรม เกิด
จากการลดลงของข้อต่อดีเอ็นเอซึ่งทำ�ให้รอยโรคของดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น จึงพัฒนา “ยา
มณีแดง” ที่จะช่วยเพิ่มข้อต่อดีเอ็นเอในเซลล์ ทำ�ให้รอยโรคของดีเอ็นเอลดลง เซลล์
กลับมามีรูปร่างและทำ�งานได้เหมือนเซลล์ปกติ
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3. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสุขภาพ (Internet of Health Things, IoHT)
ปัจจุบันเริ่มมีการนำ� Internet of Things หรือ IoT มาใช้งานในด้านการดูแล
สุขภาพเพิม่ ขึน้ โดยเทคโนโลยี 5G ทีจ่ ะเกิดขึน้ นัน้ สามารถรองรับการทำ�งานของอุปกรณ์
IoT จำ�นวนมากๆ ได้พร้อมๆ กัน (massive IoT) ทำ�ให้การติดตามสุขภาพผู้ป่วยผ่าน
อุปกรณ์สวมใส่ (mobile medical devices) ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย
การทำ�งานของระบบ IoT ทางด้านสุขภาพ หรือ Internet of Health Things,
IoHT ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ เซนเซอร์  ฐานข้อมูลสุขภาพ และ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์
ข้อมูล สำ�หรับประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงานวิจัยพัฒนาในเรื่องนี้ เช่น ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ A-MED สวทช. ที่นำ� IoHT มา
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ โดยพัฒนาเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์
สำ�หรับสวมใส่หรือติดไว้บนร่างกาย เซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปแจ้งเตือนผู้ดูแล ซึ่งขณะ
นี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เซนเซอร์มีขนาดเล็กลง ทนทานต่อการใช้งาน และมี data
analytics ที่แม่นยำ�มากยิ่งขึ้น
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4. ชิปสายพันธุ์ใหม่ (Neuromorphic Chip) นิวโรมอร์ฟิกชิปหรือชิปสายพันธุ์ใหม่
เป็นความพยายามในการพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้รวดเร็ว
เหมือนกับสมองของมนุษย์ ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีความซับซ้อน
หลายมิติได้พร้อมกัน โดย นิวโรมอร์ฟิกชิป นี้เลียนแบบการทำ�งานของสมองและ
เส้นประสาทของมนุษย์ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทำ�งานคล้ายกับเซลล์ประสาทในสมอง และ
พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า ไซแนปส์ (synapse) หรือจุดประสานประสาท ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พิเศษทีท่ �ำ หน้าทีเ่ สมือนลำ�เลียงข้อมูลจากเซลล์ประสาทหนึง่ ไปยังอีกเซลล์หนึง่ ได้ หรือ
จากหน่วยประมวลผลหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งได้ เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล
หลายอย่างได้พร้อมกันเหมือนกับที่สมองของมนุษย์ทำ�ได้ คาดว่าใน 10 ปีข้างหน้า
นิวโรมอร์ฟิกชิปจะเป็นหัวใจสำ�คัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของปัญญา
ประดิษฐ์ ให้เก่งและสามารถทำ�งานแทนมนุษย์ได้หลายด้านมากขึ้น เช่น ด้านการ
แพทย์ ที่น�ำ มาใช้ในการวินจิ ฉัยโรคจากรูปภาพทางการแพทย์ได้รวดเร็วมากกว่าและ
แม่นยำ�ยิ่งขึ้น
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5. การสื่อสารด้วยภาพ (Vision Communication)
เมื่อคอมพิวเตอร์มีสมองหรือชิปที่มาจากการเลียนแบบการทำ�งานของ
สมองของมนุษย์ ก็ยิ่งทำ�ให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์มากขึ้น Vision
Communication หรือ “การสือ่ สารด้วยภาพ” เป็นรูปแบบการสือ่ สารยุคใหม่ ทีเ่ กิด
ขึน้ จากวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ในการทำ�ให้คอมพิวเตอร์มคี วาม
สามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการ
คิดเองได้ หรือที่เรียกว่ามีปัญญานั่นเอง ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการ
กระทำ�คล้ายมนุษย์ (acting humanly) ส่วนอีกกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการคิดแบบ
มีเหตุผล (thinking rationally) ปัจจุบันเริ่มมีการนำ�เทคโนโลยี Vision Communication ไปใช้งานด้านการสร้างภาพยนตร์ และอีกตัวอย่างทีเ่ ริม่ มีให้เห็นบ่อยและใกล้
ตัวเรามากขึ้นคือการนำ�ไปใช้งานด้านการสื่อสาร เช่น ในจีนมีการสร้างตัว avatar
ใหเเป็นผู้ประกาศข่าวเสมือน อ่านข่าวแทนผู้ประกาศข่าวตัวจริง

6. ขวดพลาสติกจากพืช (PEF)
ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นปีละประมาณ 2 ล้านตัน ในจำ�นวนนี้
สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน อีก 1.5 ล้านตัน ต้องกำ�จัดด้วยการเผา
หรือฝังกลบ โดย 0.3 ล้านตัน ในจำ�นวนนี้เป็นขยะประเภทขวดพลาสติก และอีก
1.2 ล้านตัน เป็นประเภทถุงพลาสติกและซองบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
แต่ตอ่ ไปจะมีวสั ดุทเี่ รียกว่า PEF (Polyethylene Furanoate) ผลิตจากวัสดุชวี ภาพหรือ
bio-based 100% ซึ่งสามารถลด carbon footprint ได้กว่า 50% เมื่อเทียบกับการ
ผลิตขวด PET จากปิโตรเคมี ทำ�ให้คาดว่า PEF จะมาแทนที่พลาสติก PET ในอนาคต
ทัง้ นี้ สวทช. โดยนาโนเทค กำ�ลังเริม่ ศึกษาเกีย่ วกับ PEF โดยมีความร่วมมือกับประเทศ
จีน ในการนำ� PEF มาพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ที่จะนำ�มาสู่ต้นแบบกระบวนการผลิต PEF และผลิตภัณฑ์จาก PEF สำ�หรับถ่ายทอด
สู่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้พลาสติกจาก
พอลิเมอร์ชวี ภาพแทนพลาสติกจากปิโตรเลียม ซึง่ จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและ
ลดภาวะโลกร้อน และยังใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
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7. การออกแบบโครงสร้างวัสดุชนิดเดียว (Monomaterial Structure Design)
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พร้อมนำ�กลับไปใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล ต้องมีการ
ออกแบบให้คัดแยกง่าย แต่ปัญหาคือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น
ส่วนหนึ่งเป็นพลาสติกแบบ multilayer materials เป็นวัสดุหลายชนิดเรียงซ้อนกัน เพื่อ
ให้มีสมบัติการใช้งานที่ดี แต่ข้อเสียคือ คัดแยกยาก (sorting) และยังแยกชั้นฟิล์มออก
จากกันยาก (delamination) ทำ�ให้น�ำ ไปรีไซเคิลได้นอ้ ยมาก ตัวอย่างพลาสติกประเภท
นี้คือ ซองขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยี Monomaterial Structure Design ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว คือทำ�ให้ได้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับ multilayer
materials แต่ที่เหนือกว่าคือ การเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน ทำ�ให้สามารถคัดแยกง่าย ไม่
ต้องมีขนั้ ตอนการแยกชัน้ ฟิลม์ ออกจากกัน นำ�มารีไซเคิลได้ทงั้ หมดโดยไม่มขี องเสียเหลือ
อยู่ จึงไม่ไปเพิม่ ขยะสูส่ งิ่ แวดล้อม สวทช. มีทมี นักวิจยั จากเอ็มเทค ทีเ่ ตรียมความพร้อม
เชิงเทคโนโลยีทงั้ เรือ่ งของ monomaterials และ monomaterial structure design เพือ่
ทำ�งานร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
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8. วัสดุนาโนคาร์บอนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 to Nanocarbon)
ในปี 2562 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศ
ได้เพิม่ สูงกว่า 400 ppm ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (global warming) ซึง่ เป็นปัญหา
สำ�คัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะนำ� CO2 ที่อยู่ในบรรยากาศมา
เปลี่ยนรูปให้เป็นวัสดุอื่นที่มีประโยชน์ เพื่อลดปริมาณ CO2 และลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน เช่น วัสดุนาโนคาร์บอน ที่สำ�คัญได้แก่ ท่อนาโนคาร์บอน (carbon
nanotubes) และกราฟีน (graphene) ที่มีโครงสร้างระดับนาโนแบบ 1 และ 2 มิติ
ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในแง่วัสดุคาร์บอนที่มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ใน
ประเทศไทย โดย สวทช. มีศนู ย์วจิ ยั ด้านการสังเคราะห์กราฟีนและการผลิต กราฟีน
และวัสดุนาโนคาร์บอนจาก CO2 เทคโนโลยีการแปลงก๊าซ CO2 ไปเป็นกราฟีนและ
ท่อนาโนคาร์บอนนี้สามารถนำ�ไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยลดปริมาณ
ก๊าซ CO2 ที่ปลดปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต ขณะเดียวกันก็ช่วยลดมลพิษ
ในสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

9. แบตเตอรี่ปลอดภัยไร้ลิเทียม (Non-Lithium Ion Batteries)
เมือ่ ไม่นานมานีก้ องทัพบกสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานในสหรัฐฯ ประสบความสำ�เร็จในการวิจยั แบตเตอรีซ่ งิ ก์ไอออนชนิดใช้น�้ำ เก
ลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ มีจุดเด่นคือสามารถเก็บพลังงานได้สูง โดยมีความหนาแน่นพลังงานสูงเทียบเท่ากับแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนที่ใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั แต่มตี น้ ทุนถูกกว่าเกือบ 3 เท่า นอกจากนัน้ แล้วข้อสำ�คัญในด้านความปลอดภัยนัน้ สังกะสีเป็นธาตุทไี่ ม่ท�ำ ปฏิกริ ยิ ากับอากาศ
และติดไฟเหมือนลิเทียม จึงไม่ระเบิด สามารถขนส่งทางอากาศได้ เหมาะสำ�หรับประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงตอบโจทย์
ด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถรีไซเคิลได้
สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) มีงานวิจยั พัฒนาแบตเตอรีซ่ งิ ก์ไอออน
ด้วยวัสดุกราฟีน จนมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับแบตเตอรี่ลิเทียมบางชนิดแต่มีความปลอดภัยสูง ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะและยังได้ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จัดตั้งและดำ�เนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำ�
สมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคง เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและเป็นศูนย์กลางในเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรม
แบตเตอรี่ที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศ
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10. กรีนไฮโดรเจน (Green Hydrogen)
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หลายประเทศกำ�ลังมุง่ พัฒนา green hydrogen ซึง่ สะอาดมาตัง้ แต่ตน้ ทาง
ไปจนถึงปลายทาง ด้วยการเลือกใช้วตั ถุดบิ จากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างแสงอาทิตย์
ลม และใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ซึง่ ไม่มกี ารปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์กรีนไฮโดรเจน เช่น การนำ�ไปใช้ผลิตไฟฟ้าผ่าน
เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า (เช่น Toyota Mirai) หรือเป็นเซลล์เชื้อเพลิงที่
ติดไว้กับบ้านเรือน หรือป้อนเข้าโรงไฟฟ้าโดยการนำ�ไปใช้ผลิตไฟฟ้าผ่านกังหันก๊าซ
ร่วมกับการใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงในการเผาไหม้ ซึง่ ตอนนีก้ ม็ โี ครงการนำ�ร่อง
ผ่านความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับบรูไน โดยผลิตไฮโดรเจนที่บรูไนแล้วขนส่งทางเรือ
ไปญี่ปุ่นเพื่อผลิตไฟฟ้า

ทั้ งหมดนี้คือ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับ ตามอง ในช่ ว งวิ ก ฤตการณ์ ครั้ ง สำ �คั ญของโลก ซึ่ ง ต้ อ งติ ด ตามว่ า เทคโนโลยี ใ ด
จะสามารถกอบกู้ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ พร้อมทั้งสร้างโอกาสแก่ธุรกิจ และชีวิตวิถีใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ สวทช.
ในฐานะหน่วยงานวิจยั และพัฒนาระดับประเทศ พร้อมเป็นภาคส่วนสำ�คัญทีจ่ ะทุม่ เททรัพยากรอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ เพือ่ สร้างความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำ�หรับตอบโจทย์ปัญหาสำ�คัญ และนำ�พาประเทศให้ก้าวพ้นทุกวิกฤตการณ์ไปได้
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