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ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล
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ด้วยยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของประเทศ ในการน�าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดัน
และขับเคลื่อนประเทศให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อก้าวสู่การเติบโต
เศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัย พัฒนา  
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อยอดความได้เปรยีบ
ในเทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จากต้นน�้าสู่ปลายน�้า พร้อมทั้ง
ผลักดันงานวิจัยของประเทศออกสู่สังคม ตอบโจทย์ความต้องการ 
ที่แตกต่างและน�าไปใช้ได้จริง กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

“สวทช. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ 

มีศักยภาพ เป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการท�างาน 

ให้เป็นองค์กรวิจัย
และพัฒนา

ที่ประเทศขาดไม่ได้”
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ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หน่วยงำนใน
ก�ำกับของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับกำร
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตำม พ.ร.บ. พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  
เพื่อเป็นหน่วยงำนบริหำรกองทุนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภำยใต้
กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.)  
ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งพัฒนำ

ประเทศสู่ “เศรษฐกิจฐานความรู้” มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนงำนวิจัย พัฒนำ  
และสนับสนุนให้มีกำรน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภำคส่วนต่ำง ๆ รวมไปถึง
ธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม 

สวทช.  มหีน่วยงำนในสงักดั  5  ศนูย์แห่งชำต ิคอื ศนูย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC)  มุง่พฒันำงำนด้ำนเทคโนโลยชีวีภำพ ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่ำง ๆ   

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ (NECTEC) มุ่งพัฒนำงำน 

ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(NANOTEC) มุง่พฒันำงำนด้ำนนำโนเทคโนโลย ีและศนูย์เทคโนโลยีพลงังานแห่งชาติ 
(ENTEC) มุ่งวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำน

ซึง่จะเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมจนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้ ถือเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ
ส�ำหรับกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนบนฐำนควำมรู้ ซึ่งจะเป็นก�ำลังหลัก 
ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ สวทช. มีทิศทำงกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำง “เศรษฐกิจแนวใหม่”  
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม (วทน.) ข้ันสูง (Advanced STI) ให้แก่ประเทศ ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศ
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โดยเศรษฐกิจชีวภาพ  (Bioeconomy) มุ่งเน้นใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  
และต้นทุนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เป็นจุดแข็งของประเทศเป็นตัวขับเคล่ือน  

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จำกวัสดุเหลือท้ิง 

มำเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent  
economy) เป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต 
เพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำร โดยใช้เวลำน้อยลง  

ขณะทีเ่ศรษฐกจิผูสู้งวยั (Silver economy) จะเป็นระบบทีน่�ำควำมรู ้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมมำสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่รองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อช่วย

ให้ผู้สูงอำยุพึ่งพำตนเองได้ เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน ์ (Sharing economy) เป็น 
รูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐำนแนวคิดควำมร่วมมือและแบ่งปัน ท�ำให้เกิดรูปแบบสินค้ำ

และบริกำรใหม่ สร้ำงรำยได้แบบพึ่งพำกัน และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
มุ่งเน้นประหยัดพลังงำน ลดควำมเสี่ยงท่ีจะท�ำให้สิ่งแวดล้อมเสียหำย ตอบสนอง 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

นอกจำกนี้ สวทช. ยังมุ ่งพัฒนำ Advanced STI ใน 10 กลุ่มเทคโนโลย ี
เป้ำหมำยหลัก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่งจะท�ำงำนร่วมกัน
กับเครือข่ำยพันธมิตรต่ำง ๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน สวทช. ยังให้ควำม
ส�ำคญัด้ำนกำรพฒันำก�ำลงัคนและสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ประชำชน

“ตลอดระยะเวลำ 30 ปี ที่ผ่ำนมำ สวทช. ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท�ำงำน
มำอย่ำงสม�่ำเสมอ จุดแข็งของ สวทช. คือ ก�ำลังคน เรำมีทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ 
ควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพ เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนให้ สวทช. เป็นองค์กร
เปิดด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ประเทศขำดไม่ได้ นอกจำกน้ียังมีกำรสร้ำงงำนวิจัย 
ทีเ่ข้มแขง็ และสร้ำงผลกระทบได้อย่ำงกว้ำงขวำง และทีข่ำดไม่ได้คอื สวทช. มเีครือข่ำย
ควำมร่วมมือและพันธมิตรที่เข้มแข็งเสมอมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

ประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. ในปัจจุบัน ต่ำงมองว่ำ “วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี” คือ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นตัวขับเคล่ือนให้ประเทศ 
มีเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีบทบำทในด้ำนเศรษฐกิจมำกขึ้น 
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“ส�ำหรับประเทศไทยในช่วง 20-30 ปีท่ีผ่ำนมำมองว่ำ ยังไม่ได้ใช้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ประเทศอย่ำงเต็มที่
และจริงจัง แม้ปัจจุบันจะมีนักวิจัยจ�ำนวนมำกขึ้น แต่ก็ยังคงประสบปัญหำด้ำนกำร
สร้ำงก�ำลังคนทำงด้ำนนี้ เนื่องจำกประเทศไทยยังลงทุนแต่ในขั้นต้นด้วยกำรให้ทุน 
กำรเรยีน แต่ขำดกำรดแูลคนทีส่ร้ำงมำ ซึง่ภำครฐัยงัขำดกลไกในกำรลงทนุอย่ำงต่อเนือ่ง 
เพ่ือเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงก�ำลังคนเหล่ำนี้ ท�ำให้คนที่มีศักยภำพออกไป
เติบโตที่อื่น หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่ลงทุนเรียนมำอย่ำงคุ้มค่ำ”  

“สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญ
และได้ยึดถือกันมาตลอดก็คือ 
“Governance” และสิ่งที่
ขอฝากไว้ส�าหรับนักวิจัย
ทุกคนก็คือ “การมีวินัย” 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญ
ของความเจริญ
ก้าวหน้า...”



8 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ผ่ำนมำ สวทช. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลก�ำลังคนมำอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบัน
แม้ว่ำจะยังไม่สำมำรถทลำยข้อจ�ำกัดบำงอย่ำงลงได้ แต่ก็ได้มีกำรวำงกลไกในกำร
บริหำรจัดกำรและก�ำกับดูแล โดยสิ่งท่ี สวทช. ยึดถือและปฏิบัติมำโดยตลอด ก็คือ  
กำรปลูกฝังบุคลำกรให้มีอิสระทำงวิชำกำร มีสะพำนควำมคิด แต่ต้องมีวินัย และ 

ที่ส�ำคัญต้องอยู่ภำยใต้ “Governance” หรือกำรก�ำกับดูแลที่ดี    

ในอนำคตหำกต้องกำรให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ซึง่ไม่ใช่แค่ใน “สวทช.” เท่ำนัน้  

แต่ต้องเป็น “ภาพรวมระดบัประเทศ” ประเทศไทยควรจะมุง่สร้ำงอตุสำหกรรมใหม่ ๆ   
เพ่ิมมูลค่ำ และสร้ำงนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว  
ซึ่งกำรจะด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้นั้นต้องอำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำคัญในกำรวิจัย 
และพัฒนำ หำกต้องกำรท�ำให้กำรพัฒนำใช้ต้นทุนที่ต�่ำลง ก็จ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำร
จดักำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีมกีระจำยอยูใ่นประเทศเป็นจ�ำนวนมำกให้อยูใ่นรปูแบบของ  
Sharing economy หรือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ ท�ำให้กำรวิจัยและพัฒนำง่ำยขึ้น

นอกจำกนี้ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์และ 
ทดสอบที่เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล เพื่อให้เกิดควำมม่ันใจและยอมรับในนวัตกรรม 
ทีไ่ด้พฒันำขึน้ มกีำรลงทนุเพือ่ผลกัดนัให้เกิดกำรน�ำงำนวจิยัไปสร้ำงมลูค่ำทำงเศรษฐกจิ  
รวมถึงมีควำมร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภำคส่วน และเครือข่ำยวิจัยระดับนำนำชำติ  
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดในเวทีระดับโลก

การที่ สวทช. ด�าเนินงานมาจนครบรอบ 30 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ 
ได้รบัความเชือ่ถอืจากทกุภาคส่วนตลอดระยะเวลาทีผ่่านมานัน้ สิง่หนึง่ทีส่�าคญัและ 
ได้ยดึถอืกนัมาตลอดกค็อื “Governance” และสิง่ท่ีขอฝากไว้ส�าหรบันกัวจิยัทกุคน  
ก็คือ “การมีวินัย” ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของความเจริญก้าวหน้า 

ในส่วนของการขับเคลื่อน สวทช. “ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะท�าให้องค์กร 
มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกคนใส่พลังความคิดเข้าไปในทุกเร่ืองท่ีด�าเนินการและ 
รับผิดชอบ”

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
 ผู้อ�านวยการ
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ดร.ศิวรักษ์  ศิวโมกษธรรม
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ท�างานทางด้านความมัน่คงมาระดบัหนึง่ ต้ังแต่สมยัทีม่เีหตุการณ์
ความไม่สงบในพืน้ที ่3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สวทช. ได้เข้าไป
มส่ีวนร่วมกับส�านกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวง
กลาโหม ในการพัฒนาเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 
ที่เรียกว่า “ทีบ็อกซ์ : เครื่องรบกวนสัญญาณไร้สาย” เพื่อช่วยให ้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และทดแทนเทคโนโลยีที่ต ้องน�าเข ้าจาก 
ต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง  

ทัง้นี ้สวทช. มกีำรพฒันำ “ทบีอ็กซ์” รวมถงึอปุกรณ์รบกวนคล่ืนสัญญำณอ่ืน ๆ  
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ก้ำวทันกับผู้ก่อควำมไม่สงบที่เปลี่ยนวิธีกำรไปเรื่อย ๆ ตั้งแต ่
ใช้โทรศัพท์มือถือในกำรจุดฉนวนระเบิด ก่อนเปล่ียนไปเป็นรีโมทรถยนต์ และ 
วิทยุสื่อสำร ปัจจุบันมีเรื่องควำมไม่ปลอดภัยจำกโดรน สวทช. ได้วิจัยและพัฒนำ 
ตัวรบกวนสัญญำณโดรนด้วย

จำกผลงำน “ทบีอ็กซ์” ทีส่ำมำรถใช้งำนได้จริง ท�ำให้หน่วยงำนด้ำนควำมมัน่คง
ของประเทศเกิดควำมเชื่อมั่นในผลงำนของนักวิจัยไทย และต่อยอดควำมร่วมมือไป
ยังเทคโนโลยีอื่น ๆ  

ประกอบกบัเมือ่ 3-4 ปีทีผ่่ำนมำ “ความมัน่คงของประเทศ” ได้รบักำรก�ำหนด
ให้เป็นหน่ึงในประเด็นส�ำคญัในยทุธศำสตร์ชำต ิ(พ.ศ. 2561-2580) มเีป้ำหมำยในเร่ือง 
ของกำรสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคำมใน
ทุกรูปแบบ 

โดยรัฐบำลมีนโยบำยผลักดันให้อุตสำหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็น 
S-Curve ตัวที่ 11 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรส่งเสริมและวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีสองทำง 
(Dual-use) ท่ีน�ำมำใช้งำนได้ทั้งในภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงและส�ำหรับภำคพลเรือน
ทั่วไปในเชิงพำณิชย์     
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สวทช. จึงจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความม่ันคงของประเทศและการ
ประยุกต์เชิงพาณิชย์” หรือ “NSD” ขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นหน่วยงำนหลักใน
กำรด�ำเนนิงำนวจิยัและพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือควำมมัน่คงของประเทศ
ในส่วนของ Dual-use ทีป่ระยกุต์ใช้งำนทัง้ในหน่วยงำนด้ำนควำมมัน่คงและในภำค
ประชำชนทั่วไปเชิงพำณิชย์   

มีเป ้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนให้เกิดอุตสำหกรรมทำงด้ำนควำมมั่นคง 
Dual-use ขึน้ในประเทศไทยโดยมกีำรถ่ำยทอดเทคโนโลยสีูภ่ำคเอกชนและสตำร์ตอปั

“จุดแข็งของงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
ความมั่นคงฯ มองว่า สวทช. มีทั้ง 
“ประสบการณ์” และ “นักวิจัย” 
ที่จะออกแบบนวัตกรรมให้
สามารถจะน�าไปใช้งานได้จริง 
ด้วยกลไกที่มีนักวิจัยที่มี
ความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และมี
หน่วยทดสอบมาตรฐาน”
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ส�ำหรับนวัตกรรมกำรป้องกันประเทศที่เรียกว่ำเป็น “Dual-use” หรือเทคโนโลยีที่
ใช้ได้สองทำง ทั้งในกิจกำรพลเรือนและทำงทหำรนั้น ตัวอย่ำงเช่น Drone jammer 
รบกวนสัญญำณควบคุมระยะไกล ระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมเสถียรภำพของ
แหล่งจ่ำยพลังงำนหรือเซลล์จ่ำยพลังงำน ที่มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยพลังงำนสูง 
ส�ำหรับยุทโธปกรณ์ ยำนพำหนะ รวมถึงเครื่องมือสื่อสำรต่ำง ๆ 

นอกจำกนีย้งัรวมถงึกำรพฒันำเทคโนโลยสี�ำหรบัตรวจสอบวัตถรุะเบดิ สำรเสพตดิ 
ตรวจคัดกรองเชื้อวัณโรค และโรคระบำดในพื้นที่ชำยแดนที่มีประสิทธิภำพสูง 

นวัตกรรมเหล่ำนี้นอกจำกจะสร้ำงเสถียรภำพด้ำนควำมมั่นคงให้กับประเทศ
แล้ว ยงัช่วยลดกำรน�ำเข้ำเคร่ืองมอืและอปุกรณ์จำกต่ำงประเทศ สร้ำงอ�ำนำจในกำร 
ต่อรองทำงกำรค้ำ และยงัช่วยเพิม่ขดีควำมสำมำรถบคุลำกรไทยในด้ำนกำรบ�ำรุงรักษำ 
ยุทธโธปกรณ์ทำงกำรทหำรให้ใช้งำนได้นำนขึ้นอีกด้วย 

จุดแข็งของงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีควำมมั่นคงฯ นั้น มองว่ำ สวทช. มีทั้ง 
“ประสบกำรณ์” และ “นักวิจัย” ที่มุ่งม่ันจะออกแบบนวัตกรรมให้สำมำรถน�ำไป 
ใช้งำนได้จริงและมีควำมคงทน ซึ่ง สวทช. มีกลไกกำรด�ำเนินงำน มีนักวิจัยที่มี 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และมีหน่วยทดสอบมำตรฐำน 

ส่วนแนวนโยบำย หลังจำก 30 ปีต่อจำกนี้ไป ทำงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อควำม 
มั่นคงฯ จะมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนำใน 3 ภำรกิจหลักอย่ำงต่อเน่ือง คือ เทคโนโลยี
เพื่อกำรรับมือภัยจำกควำมไม่สงบและอำชญำกรรม เทคโนโลยีเพื่อกำรรับมือภัยต่อ
ควำมมัน่คงและเสถยีรภำพแหล่งจ่ำยพลังงำน และเทคโนโลยเีพือ่กำรรบัมอืภยัพบิตัิ  
รวมถึงกำรรับมือโรคระบำดอย่ำงโควิด-19  

เป้ำหมำยอนำคตในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะต้องมีอุตสำหกรรม
แบตเตอรี่ปลอดภัย ซึ่งเป็นควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ

“ผมอยากท�างานวจิยัทีมี่ประโยชน์ และน�าไปสูก่ารใช้งานจริง ซ่ึงจะเน้นการ
ท�างานร่วมกับพันธมิตร ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และที่ส�าคัญ
ต้องเป็นนวัตกรรมโดยการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและ
ประเทศด้วย”

 ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม 
 ผู้อ�านวยการ
 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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เครื่องรบกวนสัญญาณ
อุปกรณ์สื่อสาร

เมื่อ “นักรบ” มีโอกาสมาพบกับ “นักวิทย์ฯ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พฒันานวัตกรรมทีใ่ช้งานเพ่ือความมัน่คงทีเ่รียกว่า “ทบีอ็กซ์” (T-Box) 
หรือเคร่ืองรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร ฝีมือทีมนักวิจัยไทย  
ที่มีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาการก่อความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น
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โดยปัญหำร้ำยแรงอย่ำงหนึ่งที่สร้ำงควำมเสียหำยต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
และประชำชนผูบ้รสิทุธิเ์ป็นจ�ำนวนมำกกค็อื กำรทีก่ลุม่ผูก่้อควำมไม่สงบลอบ
วำงระเบดิและจดุชนวนระเบดิโดยใช้โทรศพัท์เคล่ือนที ่ซึง่ท�ำได้ง่ำยและยำก
ต่อกำรจับกุมตัวผู้ก่อเหตุ   

แม้ว่ำจะมีเครื่องตัดสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ทำง
ทหำรจ�ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ แต่เป็นกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ มีรำคำแพง 
และสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ�ำรุง ท�ำให้หน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง 
ไม่สำมำรถน�ำเครื่องดังกล่ำวมำใช้งำนสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับก�ำลังพล 
และประชำชนในพื้นที่อย่ำงทั่วถึงได้ 

ทีมนักวิจัยจำกส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) โดยหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อควำม
ม่ันคงของประเทศ ซึ่งในขณะนั้นสังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชำต ิ(เนคเทค) ร่วมมือกบัส�ำนกัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลำโหม กระทรวงกลำโหม พัฒนำเครื่องรบกวนสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(T-Box) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

จำก T-Box เวอร์ชันแรก (T-Box1.0b) ที่มีกำรน�ำไปใช้จริงในพื้นที่สำม 
จงัหวดัชำยแดนภำคใต้จ�ำนวน 40 เคร่ืองได้ผลเป็นทีน่่ำพอใจ และทมีนกัวจัิยฯ 
มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องทั้งรูปแบบ ขยำยก�ำลังควำมสำมำรถให้มี
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ประสิทธิภำพดีขึ้นเพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนในพื้นที่และพฤติกรรม 
ผู้ก่อควำมไม่สงบที่มีกำรพัฒนำปรับเปลี่ยนวิธีตลอดเวลำเป็น T-Box2.0, T-Box2.5  
จนมำถึง T-Box3.0 ทีมนักวิจัยฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภำยใต้ควำมดูแลของศูนย์เทคโนโลยี
เพื่อควำมมั่นคงของประเทศและกำรประยุกต์เชิงพำณิชย์ (NSD) สวทช. 

ทั้งนี้จำกกำรน�ำ T-Box ทุกรุ่นไปทดสอบและใช้งำนในภำรกิจจริงในพื้นที่ 
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พบว่ำ สำมำรถใช้งำนได้ดีมีคุณสมบัติและประสิทธิภำพ
เทียบเท่ำและดีกว่ำเครื่องตัดสัญญำณโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  
ในขณะที่มีรำคำถูกกว่ำอุปกรณ์น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยช้ินส่วนอุปกรณ์ต่ำง ๆ  
ได้มำตรฐำนสำกล เป็นอำวธุระดบัทหำร ท�ำให้หน่วยงำนด้ำนควำมมัน่คงของประเทศ
มีควำมเชื่อมั่นในผลงำนนักวิจัยไทยมำกขึ้น

เมื่อวันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมำณให้กับ
กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในประเทศ ในกำรจัดซื้อยุทโธปกรณ์เคร่ือง 
ตัดสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนำด 15 วัตต์ และได้จัดสรรงบบำงส่วนให้ด�ำเนิน
กำรวิจัย พัฒนำและจัดท�ำอุปกรณ์เครื่องรบกวนสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำว
จ�ำนวน 88 เครือ่ง มลูค่ำ 42 ล้ำนบำท เพือ่น�ำไปใช้ในภำรกจิด้ำนควำมมัน่คงในพืน้ที่
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 2-3 เท่ำ
ช่วยลดกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และในงบดังกล่ำวผลิตได้จ�ำนวนเคร่ืองมำกกว่ำ
กำรน�ำเข้ำในงบที่เท่ำกัน จึงท�ำให้หน่วยงำนควำมม่ันคงมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
ทกุหน่วย EOD เพิม่ควำมปลอดภยัในชวีติของผูป้ฏบิตังิำนอีกทัง้กำรบ�ำรงุรกัษำและ
กำรซ่อมบ�ำรุงเป็นไปได้อย่ำงสะดวก ทันท่วงทีเพรำะสำมำรถซ่อมหรือหำอะไหล่ได้
ภำยในประเทศ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำต�่ำกว่ำเครื่องที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
รวมทั้งในงบดังกล่ำว ทีมนักวิจัยฯ มีกำรจัดท�ำเครื่องส�ำรองไว้เพื่อให้หน่วยงำนด้ำน
ควำมม่ันคงใช้ระหว่ำงกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ และผลงำนเคร่ืองรบกวนสัญญำณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box3.0 มีกำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยทีมนักวิจัยไทย 
และได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนจำกศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนกิส์ 
(PTEC) สวทช. ปัจจุบัน T-Box3.0 ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว
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ส�ำหรับ T-Box3.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่ำสุด มีควำมสำมำรถในกำรใช้รบกวน
สญัญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเปิดให้บริกำรอยูใ่นประเทศไทย ครอบคลมุ 5 ย่ำนควำมถี่ 
ได้แก่ ช่วงย่ำนควำมถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์  900 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์  1900 
เมกะเฮิรตซ์ และ 2100 เมกะเฮิรตซ์ รองรับแหล่งจ่ำยพลังงำนได้ทั้งไฟฟ้ำกระแส
สลับ 220 โวลต์ และไฟฟ้ำกระแสตรง 12 โวลต์ สำมำรถรบกวนสัญญำณโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้ในรัศมีท�ำกำร 100 เมตร นอกจำกกำรน�ำ T-Box3.0 ไปใช้ในกำรรักษำ
ควำมมั่นคง ปกป้องชีวิตของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ประชำชนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่ำจะเป็นครู 
นักเรียน พระสงฆ์ รวมทั้ง
ใช้ปกป้องทรัพย์สินของ
รัฐและประชำชน สถำนที ่
ชมุชนต่ำง ๆ  เช่น โรงเรยีน 
วัด ตลำด ที่ เป ็นพ้ืนที ่
เ สี่ ย งต ่ อกำรลอบวำง
ระเบิดหรือผู ้ก่อควำมไม่
สงบมีกำรวำงระเบิดซ�้ำ
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ EOD เข้ำไปเก็บกู้ระเบิดส่งผลให้มีกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตำม
ทีป่รำกฏเป็นข่ำวรำยวนัจ�ำนวนมำกในขณะนัน้แล้ว เครือ่งรบกวนสญัญำณโทรศพัท์
เคลื่อนท่ียังได้น�ำไปใช้ในกำรรักษำควำมปลอดภัยและอำรักขำให้กับบุคคลส�ำคัญ 
อำทิ งำนพระรำชพิธีฉลองสิริรำชสมบัติ ครบ 60 ปีของพระบำทสมเด็จพระบรม- 
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 

อย่ำงไรก็ดี เมื่อหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงมีเครื่องรบกวนสัญญำณโทรศัพท์
เคลื่อนที่ใช้ในพื้นท่ีจ�ำนวนมำก ผู้ก่อควำมไม่สงบจึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่
ใช้ก่อเหตุจุดชนวนระเบิด เช่น กำรใช้เคร่ืองควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรล
และวิทยุสื่อสำรเป็นตัวจุดชนวนระเบิด ทีมนักวิจัยฯ จึงวิจัยต่อยอดองค์ควำมรู้
พฒันำอปุกรณ์รบกวนสญัญำณอืน่ ๆ เพิ่มเติม เช่น เครื่องรบกวนสัญญำณเครื่อง

17ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ



ควบคุมระยะไกล T-Box3.0R ที่สำมำรถรบกวน
สัญญำณเคร่ืองควบคุมระยะไกลในช่วงย่ำนควำมถ่ี 
300-500 เมกะเฮิรตซ์ หรือต�่ำกว่ำได้ สำมำรถ
เลือกแหล่งจ ่ำยไฟได ้ ท้ังไฟฟ้ำกระแสสลับและ
กระแสตรง พร้อมมีวงจรป้องกันกำรท�ำงำนสลับ
ขั้ว และเคร่ืองรบกวนสัญญำณวิทยุสื่อสำร WT- 
Defender ที่สำมำรถ

รบกวน ระงบั และตัดสัญญำณเคร่ืองวอล์กก้ีทอล์คกี้ 
ที่ย่ำน VHF (ช่วงย่ำนควำมถี่ 135-174 เมกะเฮิรตซ์ 
และ 245-247 เมกะเฮิรตซ์) และย่ำน UHF (ช่วงย่ำน
ควำมถ่ี 400-450 เมกะเฮริตซ์) เครือ่งรบกวนสญัญำณ
อปุกรณ์สือ่สำรของทมีนกัวจิยัฯ ทัง้ T-Box3.0, T-Box-
3.0R และ WT-Defender ได้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับ
ภำคเอกชนเพื่อผลิตและจ�ำหน่ำยเชิงพำณิชย์

เม่ือเทคโนโลยมีีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว “อำกำศยำนไร้คนขบั” หรอื “โดรน” 
มีกำรพัฒนำออกมำใช้งำนเชิงพำณิชย์มำกข้ึน และอำจถูกน�ำมำเป็นเครื่องมือที่ใช้
ก่อควำมไม่สงบได้ เช่น โดรนติดระเบิดเพื่อลอบสังหำรบุคคลส�ำคัญ กำรใช้โดรนใน

รำงวัล T-Box 3.0

รำงวัลเจ้ำฟ้ำไอที รัตนรำชสุดำ สำรสนเทศ ครั้งที่ 3 
รำงวัลชมเชยผลงำนเพื่อสังคม ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงำน 
“เครือ่งรบกวนโทรศพัท์เคลือ่นที”่ วนัท่ี 22 มนีำคม พ.ศ. 2551  

รำงวัลดีเยี่ยม ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และอุตสำหกรรม งำนวันนักประดิษฐ์ ผลงำน 
“เคร่ืองรบกวนสัญญำณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(T-Box 3.0)” วันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2552 
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กำรสอดแนมหรือบกุรกุพืน้ทีส่�ำคญัซึง่ส่งผลต่อควำมมัน่คงของ
ประเทศ ทีมนักวิจัยฯ จึงพัฒนำ “ระบบต่อต้ำนอำกำศยำน 
ไร้คนขับ (Anti-Drone System)” ขึ้น ซึ่งระบบประกอบด้วย 
Drone detection, Monitoring and control และ Drone 
jammer ทมีนกัวจิยัฯ ได้พฒันำกำรส่งสัญญำณในรปูแบบของ
กำรสร้ำงสัญญำณรบกวนกำรควบคุมกำรบินโดรนจำกระยะ
ไกล ซึง่จะส่งสญัญำณแบบกวำดในย่ำนควำมถ่ีต่ำง ๆ  ทีถ่กูใช้ใน
กำรควบคมุโดรน ท�ำให้กำรควบคมุกำรบนิของโดรนถกูตดัขำด  

อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมแม่นย�ำของกำรใช้
งำนอุปกรณ์ Anti-Drone สำมำรถใช้สำยอำกำศแบบทิศทำง
เข้ำช่วยเพื่อให้กำรรบกวนพุ่งตรงไปยังโดรนเปำ้หมำยได้อย่ำง
แม่นย�ำมำกยิ่งขึ้น โดยระบบที่ทีมนักวิจัยฯ พัฒนำขึ้นนี้สำมำรถใช้งำนได้ทั้งรูปแบบ
สถำนีฐำน (Base station) และแบบเคลื่อนที่ (Portable)

ปัจจุบันมีกำรพัฒนำเป็นเคร่ืองรบกวนอำกำศยำนไร้คนขับย่ำนควำมถี่  
GPS/2.4 กิกะเฮิรตซ์ รัศมีท�ำกำร 500 เมตร ซึ่งมีกำรใช้งำนจริงในพระรำชพิธ ี
ถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช เมื่อปี พ.ศ. 2560 และน�ำไปใช้ในภำรกิจเขตสำมจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ในช่วงที่มีพิธีส�ำคัญ

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงเหล่านี้ ไม่ได้ให้ประโยชน์
เพียงแค่การประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการดูแลความปลอดภัยให้
ประชาชนและประเทศ แต่ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
นวัตกรรมทีจ่�าเป็นเพ่ือใช้เองในประเทศ สร้างความมัน่คงและเพิม่อ�านาจ
ในการต่อรองทางการค้า อกีทัง้ยังถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้ภาคเอกชนผลิต
เพ่ือส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศเพือ่นบ้านน�าเงนิเข้าประเทศได้อกีด้วย
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02

“เทคโนโลยีวัสดุ” 
ตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ

“ความมั่นคงของประเทศ” เป็นหนึ่งในประเด็นส�าคัญของยุทธศาสตร์-
ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) ทีม่เีป้าหมายสร้างความมัน่คงปลอดภยั
ให้กับประเทศในทุกรูปแบบ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิให้เกิดการวจิัย
และพฒันาเทคโนโลยีขึน้ใช้เองในประเทศ เพ่ือลดการน�าเข้าและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงได้มีการผลักดันให้ “อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ” เป็นอตุสาหกรรมเป้าหมาย หรอื S-Curve ล�าดบัที ่11 
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ที่ผ่ำนมำ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  
มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของประเทศในกำรพัฒนำงำนวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง  

ตัวอย่ำงที่น่ำสนใจ ได้แก่ กำรพัฒนำ “เกราะกันกระสุน” ยุทธภัณฑ์ที่ช่วย
ลดควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของทหำรและต�ำรวจที่ท�ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภยัให้ประชำชนและประเทศ ซึง่ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดแุห่งชำต ิ (เอ็มเทค) 
สวทช. ได้น�ำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีเซรำมิก เซรำมิกคอมโพสิทมำประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำแผ่นเกรำะกันกระสุน ให้มีน�้ำหนักเบำ แต่มีควำมแข็งและมีควำม 
แขง็แรงสงู สำมำรถรบัมอืกบัอำวธุทีม่อี�ำนำจกำรท�ำลำยล้ำงและกำรทะลุทะลวงสงูขึน้ 

ทัง้น้ีเอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมมอืกับคณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล ต่อยอด 
งำนวิจัยพัฒนำเป็น “เสื้อเกราะกันกระสุน” ซึ่งผลิตจำกอลูมินำเซรำมิกควำม
บริสุทธิ์ 96% และเส้นใยโพลีเอทิลีนคอมโพสิทสมบัติเชิงกลสูง เสื้อเกรำะที่พัฒนำ
มีน�้ำหนักประมำณ 8 กิโลกรัม/ชุด สำมำรถป้องกันภัยคุกคำมในระดับ 3 ตำม
มำตรฐำน NIJ (National Institute of Justice) 
สหรัฐอเมริกำ คือสำมำรถต้ำนทำนกำรเจำะ 
ทะลวงด้วยกระสุน 7.62, M16 A1 และ 
M16 A2 งำนวิจัยเสื้อเกรำะกระสุนดังกล่ำว  
ได้รับทุนสนับสนุนจำกบริษัทพีทีที โพลิเมอร์ 
มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด ผลิตเส้ือเกรำะจ�ำนวน 100 ชุด 
มอบให้กับเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจและทหำรส�ำหรับปฏิบตัิ
ภำรกิจในพื้นที่เส่ียงภัยใน 3 จังหวัดชำยแดน 
ภำคใต้ 

เอ็มเทค สวทช. ยังมีร่วมมือกับคณะวิศวกรรมเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พัฒนำ “แผ่นเกราะติดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กทางทหาร” ป้องกันภัย
คุกคำมในระดับ 3 ตำมมำตรฐำน NIJ ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำเกรำะ
แข็งน�้ำหนักเบำส�ำหรับกำรใช้งำนด้ำนยุทโธปกรณ์ทำงทหำรในกองทัพไทย 
แผ่นเกรำะผลิตมำจำกอลูมินำเซรำมิกควำมบริสุทธ์ิ 96% ประกอบร่วมกับแผ่น
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เคฟลำร์คอมโพสิทเป็นวัสดุรองรับ และมีควำมร่วมมือกับภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะ
วิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ-
ธนบุรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กรมอู่ทหำรเรือ กองเรือล�ำน�้ำ และกองเรือ 
ฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธกำร กองทัพเรือ ในกำรพัฒนำ“แผ่นเกรำะส�ำหรับเรือจู่โจม
ล�ำน�ำ้” ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำและผลิตเกรำะ แผ่นเกรำะทีพ่ฒันำขึน้ประกอบด้วย 
แผ่นเกรำะใส ผลิตมำจำกกระจกลำมิเนต ผ่ำนกำรออกแบบกำรจัดเรียงช้ันสลับ
กับฟิล์ม สำมำรถป้องกันภัยคุกคำมระดับ 3A และแผ่นเกรำะทึบ ผลิตมำจำก 
ซิลิคอนคำร์ไบด์เซรำมิกเสริมแรงอะลูมิเนียมประกอบร่วมกับเส้นใยแก้วเสริมแรง 
อีพอกซี่เรซินเป็นวัสดุรองรับ สำมำรถป้องกันภัยคุกคำมระดับ 3 ตำมมำตรฐำน NIJ

ส�ำหรับกำรวิจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ยำงที่มีควำมต้องกำรใช้งำนทำงกำรทหำรเป็น
จ�ำนวนมำก เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับกรมอู่ทหำรเรือ “วิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ใบพัดยางและยางกันกระแทกท่าเรือ” โดยพัฒนำเป็นต้นแบบใบพัดยำงที่มีสมบัติ
เชิงกลและควำมทนทำนต่อกำรล้ำตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งยังมีประสิทธิภำพกำร 
ใช้งำนเทียบเคยีงกับผลติภัณฑ์ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และต้นแบบยำงกนักระแทก
ท่ำเรอืรปูตัวดทีีม่คีณุภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (มอก. 2507-
2553)

นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำ “สูตรยางส�าหรับการผลิตแบริ่งรับเพลาเรือ
จากยางไนไตรล์ (NBR)” ที่มีคุณภำพเทียบเคียงกับแบริ่งรับเพลำเรือจำก
ต่ำงประเทศ และได้พัฒนำปลอกทองเหลืองพร้อมทั้งสร ้ำงเคร่ืองทดสอบ
ประสทิธภิำพกำรใช้งำนของแบริง่รบัเพลำเรอื รวมถงึมกีำรวจิยัและพฒันำ “ต้นแบบ 
คัพปลิ้งแบบยืดหยุ ่น (Flexible coupling) ที่ใช้ในเรือตรวจการณ์” ซึ่ง 
เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนำต้นแบบคัพปล้ิงแบบยืดหยุ่นส�ำหรับใช้ในเรือตรวจกำรณ์
ทำงภำคใต้ (เรือ ต. 218) ที่มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำ 2 ปี โดยกรมอู่ทหำรเรือ
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ได้น�ำสูตรยำงที่พัฒนำข้ึนไปใช้ในกำรผลิตคัพปล้ิงแบบยืดหยุ่นเพื่อน�ำไปใช้งำนจริง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

งำนวิจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ยำงเหล่ำนี้ นอกจำกจะช่วยลดกำรน�ำเข้ำอุปกรณ ์
จำกต่ำงประเทศ ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนยุทโธปกรณ์ เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ว 
ในกำรซ่อมแซม และลดงบประมำณแผ่นดนิแล้ว ยงัช่วยเพิม่ปรมิำณกำรใช้ยำงพำรำ
ภำยในประเทศอีกด้วย

อย่ำงไรก็ดี สวทช. ยังมีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ
อย่ำงหลำกหลำย เช่น ด้ำนพลงังำนและกำรกักเกบ็พลงังำน เอม็เทค สวทช. ด�ำเนนิงำน 
ร่วมกับศนูย์เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำต ิ(เนคเทค) สวทช. และ
ส�ำนกัวจิยัและพฒันำกำรทำงทหำร กองทพับก พฒันำชุดแบตเตอรีท่ีส่ำมำรถใช้งำน
กับยุทโธปกรณ์เดิมได้ แถมมีควำมจุสูงกว่ำเดิม 3 เท่ำ สำมำรถใช้งำนได้ 24 ชั่วโมง
ติดต่อกนัโดยไม่ต้องชำร์จ ผ่ำนกำรทดสอบทำงไฟฟ้ำและทำง
กลตำมมำตรฐำนสำกล และผ่ำนกำรทดสอบในสภำวะกำรใช้
งำนจริง 1 ปี โดยยังมีประสิทธิภำพเช่นเดิม และยังมีรำคำ
ต�่ำกว่ำที่จัดหำทดแทนจำกต่ำงประเทศประมำณ 3-4 เท่ำ

นอกจำกนีเ้อม็เทค สวทช. ยงัมกีำรพัฒนำต้นแบบอำหำร
พลังงำนสูงน�้ำหนักเบำส�ำหรับพกพำเพื่อลดน�้ำหนักสัมภำระ
ในขณะที่ออกลำดตะเวน พร้อมกันนี้ศูนย์นำโนเทคโนโลยี
แห่งชำติ (นำโนเทค) สวทช. มีกำรพัฒนำ E-nose ในกำร
ตรวจวัดกลิ่นแทนสุนัขทหำร และเนคเทค สวทช. ได้มีกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่องำนด้ำนควำมมั่นคงของ
ประเทศ เช่น ระบบติดตำมผู้ต้องสงสัย ระบบเหตุกำรณ์ควำม
ไม่สงบ ระบบจัดกำรข้อมูลจุดตรวจต่ำงๆ รวมถึงระบบตรวจ 
ลำยนิ้วมือผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวช่วยที่ส�าคัญ ในการยกระดับ

มาตรฐานด้านความมั่นคงของประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  

เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
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“Traffy Fondue” (ทราฟฟ่ี  ฟองดว์ู) 
ตัวช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเมือง

ก่อนท่ีกูเกิลแมปจะได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
หลาย ๆ คนอาจจะเคยรู้จักกับแอปพลิเคชันรายงานสภาพจราจร
อย่าง “ทราฟฟี่” (Traffy) ที่มักจะได้รับการน�ามาเป็นตัวช่วยใน 
การวางแผนการเดินทางและตรวจสอบการเดินทางเพื่อหลีกเล่ียง
เส้นทางที่จราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส�าคัญ ๆ ทั้งปีใหม่ 
และสงกรานต์ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ
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ปัจจุบันส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ผู้พัฒนำ 
แอปพลิเคชัน Traffy ได้น�ำเทคโนโลยีดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนสมำร์ตซิตี้ 
(Smart city) หรือเมืองอัจฉริยะ โดยอำศัยเทคโนโลยีเซนเซอร์และปัญญำประดิษฐ์ 
หรอืเอไอ ในกำร “เปล่ียนปัญหาของประชาชนให้เป็นข้อมลู” และ “เปล่ียนข้อมลู
ให้เป็นความเข้าใจ” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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โดยทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. เปิดให้ใช้งำนใน 2 ระบบ ได้แก่

ระบบแรกคือ “Traffy Waste” (ทราฟฟี่ เวสต์) หรือระบบจัดการการเก็บ
ขยะอจัฉรยิะ ทีพ่ฒันำขึน้เพือ่ให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องสำมำรถบรหิำรจดักำรกำรเก็บ
ขยะ ซึง่ถอืเป็นปัญหำส�ำคญัของคนเมอืงได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ระบบดงักล่ำวมกีำร
ใช้งำนทัง้เซนเซอร์ และระบบตดิตำมต�ำแหน่งด้วยดำวเทยีม โดยใช้ตดิตำมรถขยะ มี
กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเครำะห์จุดเก็บขยะ เส้นทำงกำรเดินรถเก็บขยะและแสดงผล
บนระบบแดชบอร์ด พร้อมทั้งท�ำนำยและจัดเส้นทำงกำรเก็บขยะให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยของกำรจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่ำง ๆ  

ส่วนอกีหนึง่ระบบคือ “Traffy Fondue” (ทราฟฟ่ี ฟองดว์ู) เป็นแพลตฟอร์มที่
จดัท�ำข้ึนส�ำหรบัสือ่สำรปัญหำของเมอืงระหว่ำงประชำชนและหน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 
ประชำชนสำมำรถแจ้งปัญหำที่พบไปให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้แก้ไขปัญหำได้
อย่ำงรวดเรว็ผ่ำนทำงแอปพลเิคชนับนมอืถอื ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำควำมสะอำด ปัญหำ
ทำงเท้ำ ไฟส่องสว่ำง หรือถนนช�ำรุด โดยเป็นกำรแจ้งปัญหำในรปูแบบทีม่ข้ีอมลูเพยีง
พอให้หน่วยงำนสำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันที เช่น มีภำพถ่ำย และต�ำแหน่งบนแผนที่ 

ขณะเดียวกันหน่วยงำนที่รับผิดชอบก็สำมำรถให้ข้อมูลและอัปเดตสถำนกำรณ์
กำรแก้ไขปัญหำสือ่สำรกลบัมำให้แก่ประชำชนได้ นอกจำกนีใ้นส่วนของเจ้ำหน้ำทีย่งั
มรีะบบบรหิำรจัดกำรและตดิตำมปัญหำ บริกำรข้อมลูทำงสถติ ิเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพ 
กำรวำงแผนงบประมำณและก�ำลงัคน ซึง่หน่วยงำนของรฐัและเอกชนสำมำรถตัง้กลุม่
รับแจ้งและบริหำรจัดกำรปัญหำของตนเองได้อีกด้วย

26 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ทีผ่่ำนมำเนคเทค สวทช. ร่วมมอืกับสมำคมสนันติบำตเทศบำล และกรมส่งเสรมิ
กำรปกครองส่วนท้องถิน่ น�ำแพลตฟอร์ม “Traffy Fondue” ไปใช้งำนในพ้ืนทีต่่ำง ๆ  
อีกทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงมหำดไทยน�ำ “Traffy Fondue” ไปใช้กับกำรรับแจ้ง
กำรเผำหรือกำรเกิดไฟป่ำใน 50 จังหวัดอีกด้วย

นอกจำกนี้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.  
2563 ซึ่งพบกำรระบำดในเกือบทุกพื้นที่ ทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้ประยุกต์ใช้ 
“Traffy Fondue” ในแพลตฟอร์มไลน์แชตบอท เพือ่ให้ประชำชนใช้ในกำรรำยงำน
ข้อมูลบุคคลเดินทำงจำกพ้ืนท่ีเส่ียงกำรระบำดโควิด-19 และพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
เดนิทำงกลบัภมูลิ�ำเนำได้อย่ำงรวดเรว็ เนือ่งจำกกระทรวงมหำดไทย ในฐำนะหน่วยงำน 
ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่ำวต้องกำรทรำบว่ำ คนท่ีมีควำมเสี่ยงจำกโรคโควิด-19 เดินทำง 
กลับมำยังภูมิล�ำเนำมีอยู่ที่ใดของประเทศบ้ำง เพ่ือช่วยเจ้ำหน้ำท่ีในกำรคัดกรอง 
คนท่ีเดินทำงมำจำกพ้ืนที่เสี่ยงให้มีส่วนรับผิดชอบสังคมและปฏิบัติตัวตำมมำตรกำร 
ของกระทรวงสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เรียกได้ว่า “Traffy Fondue” เป็นแพลตฟอร์มส�าคัญที่ท�าให้
ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาเมอืงทีน่่าอยู่ และมส่ีวนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของเมืองได้อย่างครบวงจร
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รถโดยสารลดอนัตราย
จากการพลิกคว�า่

สถิติด้านอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) ทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทย ระบุว่าบุคลากรในรถพยาบาลทั้งแพทย์ พยาบาล 
พนักงานขับรถ ผู้ป่วย รวมถึงญาติ ที่เสียชีวิตเนื่องจากรถพยาบาล
พลิกคว�่ามีจ�านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท�าให้หลายฝ่ายเกิดความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วย
ภายในรถ รวมทั้งตัวผู้ป่วยเอง

28 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หนึง่ในสำเหตหุลกัของกำรเสยีชวีติดงักล่ำว เกดิจำกกำรทีร่ถพยำบำลที่ 

ใช้อยูใ่นหลำยประเทศไม่ได้รบักำรออกแบบให้มโีครงสร้ำงตัวถงัรถทีแ่ขง็แรง 

เพียงพอต่อกำรรองรับอุบัติเหตุ ในทำงวิศวกรรมได้มีกำรผลักดันให้เกิด

กำรพัฒนำโครงสร้ำงของตัวถังและห้องโดยสำรของรถพยำบำลให้มีควำม 

แข็งแรง เรียกว่ำ โครงสร้ำงแบบ “Superstructure” ซึ่งจัดอยู่ในหมวด

อุปกรณ์ “Passive safety” หรืออุปกรณ์ช่วยลดควำมรุนแรงของอุบัติเหต ุ

ผ่อนหนักให้เป็นเบำ เพื่อให้สำมำรถปกป้องชีวิตของผู้โดยสำรระหว่ำง

เหตุกำรณ์พลิกคว�่ำของตัวรถได้

ทั้งนี้สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (สพฉ.) ได้ก�ำหนดนโยบำย

สนับสนุนให้ผู้ป่วยวิกฤตได้รับกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภำพภำยใน

เวลำ 8 นำท ีซึง่จะช่วยเพิม่โอกำสรอดชวีติให้ผูป่้วยวิกฤตมำกขึน้ แต่ผูป้ฏบิตังิำน 

ฉุกเฉินก็ต้องท�ำงำนแข่งกับเวลำ คนขับรถต้องขับรถด้วยควำมรวดเร็ว 

เพื่อไปรับผู้ป่วยวิกฤต ณ สถำนท่ีเกิดเหตุ และน�ำส่งสถำนพยำบำลภำยใน

ระยะเวลำที่เหมำะสม ด้วยลักษณะกำรท�ำงำนที่เร่งรีบเช่นนี้ ท�ำให้บุคลำกร

กลุ่มนี้เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนเพิ่มมำกขึ้น

29ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ



ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชำติ (เอม็เทค) ส�ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร่วมมือกับบริษัทสุพรีร่ำ อินโนเวชั่น จ�ำกัด ในกำร

ออกแบบและพฒันำ “ห้องโดยสารรถพยาบาลให้ได้โครงสร้างความแขง็แรงเพียง

พอทีจ่ะรองรบัแรงกระท�าทีเ่กดิขึน้กรณทีีร่ถเกดิอบุตัเิหตุพลกิคว�า่” หรอืทีเ่รยีกว่ำ 

“Rollover” ขึ้น โดยใช้เกณฑ์ในกำรออกแบบตำมมำตรฐำน UN R66 และ FMVSS 

220 ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลที่ระบุเงื่อนไขและเกณฑ์ส�ำหรับกำรทดสอบโครงสร้ำง

ควำมแข็งแรงของรถโดยสำรแบบพลวัต (Dynamic) และสถิต (Static) ตำมล�ำดับ 

ทมีนกัวจิยัฯ ได้จ�ำลองเหตกุำรณ์รถพลิกคว�ำ่และท�ำนำยผลจำกแรงกระท�ำด้วย

กำรวิเครำะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และทดสอบภำคสนำมเพื่อตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรออกแบบ

30 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



 จำกกำรทดสอบสมรรถนะของรถต้นแบบพบว่ำโครงสร้ำงมีควำมแข็งแรง 

รองรับกำรพลิกคว�่ำได้ตำมกำรวิเครำะห์และทดสอบตำมมำตรฐำน UN R66 และ 

FMVSS 220 ประกอบด้วยชิน้ส่วนหลักจำกวสัดคุอมโพสติทีม่นี�ำ้หนกัน้อยกว่ำโลหะ 

แต่มคีวำมแขง็แรงสูง สำมำรถออกแบบให้มขีนำด (กว้ำง x ยำว x สงู) ได้หลำกหลำย 

และสำมำรถน�ำไปติดตั้งกับรถยนต์ได้หลำยรุ่น นอกจำกนี้ยังมีลักษณะเป็นโมดูล

สำมำรถเตรียมกระบวนกำรผลิตห้องโดยสำรได้อย่ำงอิสระ และสำมำรถน�ำไปติดตั้ง

กับรถเพื่อประกอบเป็นรถพยำบำลภำยหลังได้

 ปัจจุบันบริษัทสุพรีร่ำ อินโนเวชั่น จ�ำกัด ได้มีกำรต่อยอดงำนวิจัยผลิตเป็นรถ

พยำบำลและรถเอกซ์เรย์เคล่ือนทีจ่�ำหน่ำยเชงิพำณิชย์แล้ว นอกจำกนี ้เอม็เทค สวทช. 

ยงัได้ถ่ำยทอดทักษะควำมรูใ้นกำรวเิครำะห์และทดสอบควำมแขง็แรงโครงสร้ำงห้อง

โดยสำรให้กับบริษัทผู้ผลิตรถ ซึ่งสำมำรถน�ำไปพัฒนำเป็นรถโดยสำรประเภทอื่น ๆ 

ได้อีกด้วย

เรียกได้ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานรถโดยสารที่ปลอดภัย สร้าง

ความอบอุน่ใจให้กับเจ้าหน้าที ่บคุลากรทางการแพทย์และผูป่้วย  รวมทัง้ 

ยังเพิม่ขดีความสามารถให้กับผูผ้ลติภายในประเทศให้สามารถแข่งขนัได้

ในระดับสากลอีกด้วย  

ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ 31
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“SOS Water”
แก้ปัญหาน�้าดื่มยามประสบภัยพิบัติ 

การขาดแคลนน�า้สะอาดในการอุปโภคและบริโภค นบัเป็นปัญหาส�าคัญ
ที่สร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในยามที่
ต้องประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน�้าท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง 
หรอืภยัธรรมชาติอืน่ ๆ   ซึง่ล้วนสร้างความยากล�าบากในการด�ารงชวีติ
และมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนเป็นจ�านวนมาก

32 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



จำกเหตุกำรณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2554 มีประชำชนจ�ำนวน

มำกได้รบัควำมเดอืดร้อน ไร้ทีอ่ยูต้่องอพยพไปอำศยัตำมศนูย์ช่วยเหลอืต่ำง ๆ  

ซ่ึงประสบปัญหำทั้งด้ำนอำหำรและน�้ำที่สะอำดในกำรอุปโภคและบริโภค 

ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) โดยศนูย์นำโน

เทคโนโลยีแห่งชำต ิ(นำโนเทค) เล็งเหน็ถงึปัญหำควำมเดอืดร้อนดงักล่ำว จึงน�ำ 

ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเคลือบผิวในระดับนำโนและ

เทคนิคกำรก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรผลิต

น�้ำดื่มสะอำดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เกิดเป็น “โครงการพัฒนาเคร่ือง

ผลติน�า้ดืม่พลังงานแสงอาทติย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน” หรอื “SOS 

Water” (Solar-Operating System Water ) ทีส่ำมำรถผลิตน�ำ้ด่ืมทีส่ะอำด

ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และท�ำงำนได้ในทกุสภำวกำรณ์ แม้ไม่มกีระแสไฟฟ้ำ

“SOS Water” เป็นนวัตกรรมกำรกรองน�้ำด้วยนำโนเทคโนโลยีที่

ประยุกต์ใช้ไส้กรองเซรำมิกเคลือบอนุภำคเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

ก�ำจัดกำรปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้กรรมวิธีกำรตรึงอนุภำคเงิน

ระดบันำโนลงบนพ้ืนผิวและรูพรุนของไส้กรองเซรำมกิ ท�ำให้มปีระสทิธิภำพ
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ในกำรก�ำจัดเช้ือแบคทีเรียและป้องกันกำรสะสมของเชื้อที่ไส้กรอง สำมำรถผลิต 

น�้ำดื่มสะอำดจำกแหล่งน�้ำจืดธรรมชำติท่ัวไปได้ โดยไม่ต้องใช้สำรเคมีหรือระบบ 

กำรตกตะกอน

 นอกจำกนี้เครื่องกรองน�้ำดังกล่ำว ยังมีระบบกรองร่วมกันอีก 5 ชนิด เช่น  

ถงักรองทรำย (Sand filter) เพือ่กรองตะกอนและสำรแขวนลอยขนำดใหญ่ทีป่ะปน

มำในน�ำ้ก่อนเข้ำสูร่ะบบกรองอืน่ ๆ  มไีส้กรองเรซิน่ (Resin) ท่ีช่วยปรบัควำมกระด้ำง

ของน�ำ้ ไส้กรองคำร์บอน ( Activated carbon) ท่ีช่วยกรองกลิน่ ส ีคลอรนี และดดูจบั 

สำรอินทรีย์และสำรเคมีต่ำง ๆ ที่ตกค้ำงปนมำกับน�้ำ รวมทั้งโลหะหนัก ไส้กรอง

แมงกำนีส ซีโอไลต์ (Manganese zealite) ช่วยกรองโลหะหนัก และไส้กรองยูเอฟ 

(Ultra filtration) ที่เป็นใยสังเครำะห์สำมำรถกรองละเอียดได้ถึง 10 นำโนเมตร 

สำมำรถดักจับสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียที่ปะปนมำกับน�้ำดื่มได้   
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ส�ำหรับเครื่อง SOS Water มีน�้ำหนัก 160 

กิโลกรัม ก�ำลังกำรผลิต 200 ลิตรต่อชั่วโมง เพียงพอ 

ต ่อชุมชนขนำดประมำณ 1,000 คน สำมำรถ

เลือกใช้งำนได้ทั้งแบบกระแสไฟฟ้ำตรงจำกเซลล์ 

แสงอำทิตย ์  หรือโซล ่ำร ์ เซลล ์จ�ำนวน 4 แผง 

หรือใช้ไฟฟ้ำจำกแบตเตอร่ีได้ จึงเหมำะอย่ำงย่ิง

กับกำรใช ้งำนในพื้นที่ห ่ำงไกลในถ่ินทุรกันดำร  

โดยสำมำรถติดตั้งและเร่ิมใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว  

แผงโซลำร์เซลล์ถอดพับเก็บได้ สะดวกในกำรเคลื่อน

ย้ำย ซึ่งใช้งำนได้ทั้งบนรถ บนเรือ รวมถึงพื้นที่ห่ำงไกล   
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ที่ผ่ำนมำนำโนเทค สวทช. ร่วมมือกับส�ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัย

พิทักษ์ สภำกำชำดไทย น�ำเครื่อง SOS Water ไปทดสอบประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

จริงในพื้นท่ีจังหวัดต่ำง ๆ ผลจำกกำรทดสอบในภำคสนำมสำมำรถใช้งำนได้ดี  

โดยระบบกำรท�ำงำนของเคร่ือง SOS Water และคุณภำพของน�้ำดื่มที่ผลิตได ้

ตำมตำมมำตรฐำนน�้ำดื่มของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 “SOS Water” นวัตกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องผลิตน�้าดื่ม 

ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามประสบภัยพิบัติเท่านั้น แต่ยัง

เป็นนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงานและช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยที่ด ี

ให้ประชาชน แม้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ตาม 



นวัตกรรม
รับมือโควิด



06

วคัซนีโควดิ-19
สร้างสมองค์ความรู้สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ
 

นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2563 ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยืนยันในประเทศไทย เป็นรายแรกนอก
ประเทศจีน ประเทศไทยต้องรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทุก
หน่วยงานต่างระดมสรรพก�าลัง ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเร่งพัฒนาระบบการป้องกันและรักษาโรคอุบัติ
ใหม่ดังกล่าว
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เช่นเดียวกับหน่วยงำนวิจัยระดับประเทศ อย่ำงส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่พร้อมสนับสนุน

ประเทศไทยอย่ำงเต็มที่ในกำรวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ด้ำน

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีสร้ำงนวตักรรมในกำรรบัมอืกบักำรแพร่ระบำดที่

เกิดข้ึนอย่ำงเร่งด่วนและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรบัมอืกบัโรคอุบตัิ

ใหม่ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 

“โรคโควิด-19” สิ่งที่ส�ำคัญและเป็นควำมหวังอันดับต้น ๆ ของกำร 

หยุดยั้งกำรแพร่ระบำดในขณะนี้ก็คือ “วัคซีน” ปัจจุบันแม้ว่ำทั่วโลกจะเร่ง

พฒันำวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 และประสบผลส�ำเร็จ เริม่น�ำออกมำใช้งำน 

จริงแล้ว แต่ควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละประเทศ

ก็ยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และหำวิธีกำรใหม่ ๆ ใน

กำรรับมือกับไวรัสท่ีพร้อมจะกลำยพันธุ์ได้ทุกเวลำ และเป็นกำรสร้ำงควำม 

ควำมมัน่คงให้กับประเทศ ลดกำรน�ำเข้ำ โดยเฉพำะในสภำวะขำดแคลนด้วย

แล้ว จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องมคีวำมสำมำรถในกำรผลติขึน้ใช้เองในประเทศ 

เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยและลดกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
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สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) และ

ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค) จึงได้วิจัยและพัฒนำ “วัคซีนป้องกันโรค  

โควิด-19” ขึ้น โดยเลือกใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในกำรพัฒนำวัคซีน

เน่ืองจำกนักวิทยำศำสตร์ทั่วโลกได้ศึกษำไวรัสโคโรนำ หรือ SAR-CoV-2 ที่

ท�ำให้เกิดโรคโควิด-19 โดยกำรถอดล�ำดับรหัสจีโนม พบว่ำ สำเหตุที่ท�ำให้ไวรัส 

ดังกล่ำวสำมำรถติดต่อจำกคนสู่คนอย่ำงรวดเร็ว เพรำะมีโปรตีนสไปก์หรือส่วนที ่

ยื่นออกมำจำกอนุภำคคล้ำยหนำมอยู่บนผิว ท�ำให้ไวรัสสำมำรถจับกับตัวรับที่ช่ือ 

ACE2 Receptor ในเซลล์ของมนุษย์ได้มำก เชื้อไวรัสจึงเข้ำสู่เซลล์ได้ดีและแพร ่

จำกคนสู่คนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 นอกจำกนี้ยังพบกำรกลำยพันธุ์ของตัวไวรัสในต�ำแหน่งโปรตีนสไปก์ ซึ่งเป็น 

ส่วนที่จะต้องถูกเอนไซม์ตัดก่อนเข้ำสู่เซลล์มนุษย์ โดยไวรัสตัวนี้มีกำรกลำยพันธุ์ คือ

มีกรดอะมิโนเพิ่มเข้ำมำอีก 5 ตัว ท�ำให้โปรตีนสไปก์ของ SAR-CoV-2 ถูกตัดด้วย

เอนไซม์ในร่ำงกำยมนุษย์ได้ง่ำยขึ้น จึงท�ำให้ไวรัสสำมำรถกระจำยไปในอวัยวะส่วน

ต่ำง ๆ ของมนุษย์ เช่น ปอด ไต ทำงเดินอำหำร และสมอง

 โดยส่วนที่เป็นโปรตีนสไปก์ของไวรัสน้ัน ไม่ได้ท�ำให้ร่ำงกำยป่วยไข้ ดังนั้น  

นักวิจัยท่ัวโลกจึงมุ่งเป้ำกำรหำยำรักษำและวัคซีนป้องกันไปที่ ACE2 Antibody  

โดยใช้โปรตนีสไปก์จับ ACE2 Receptor เพ่ือเข้ำสู่เซลล์มนษุย์ แล้วกระตุน้ให้ร่ำงกำย

สร้ำงระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นงำนวิจัยที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่ในหลำยแห่งทั่วโลก
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 จำกข้อมลูกำรถอดรหสัจโีนมไวรัสดงักล่ำว ซึง่เป็นโรคอบุตัใิหม่ไม่เคยมมีำก่อน 

ทมีนกัวจัิยจำกไบโอเทค และนำโนเทค สวทช. จึงได้น�ำเทคโนโลยพีนัธวุศิวกรรมหรอื

กำรตดัต่อพนัธกุรรมมำใช้ในกำรพฒันำวคัซนีใน 5 ประเภท คอื 1. วัคซนีรีคอมบแินนต์

ซบัยนูติ (Recombinant subunit vaccines) เป็นกำรตดัส่วนทีเ่ป็นโปรตนีสไปก์ของ

ยนี SAR-CoV-2 ออกเป็นชิน้ย่อย แล้วน�ำเข้ำสูเ่ซลล์ เพือ่ให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมต้ิำนทำน  

2. วัคซนีโควดิ-19 ทีฝ่ำกไว้กับวคัซนีไข้หวดัใหญ่  (Influenza A virus-based vaccines) 

เป็นกำรน�ำโปรตีนสไปก์ของยนี SAR-CoV-2 ไปฝำกไว้กบัวคัซนีไข้หวดัใหญ่ เพือ่สร้ำง

ภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ไปพร้อมกับไข้หวัดใหญ่ 3. วัคซีน DNA หรือ RNA (Nucleic  

acid-based vaccines) โดยกำรส่งข้อมูลของยีน SAR-CoV-2 ผ่ำน mRNA 

เพื่อไปใช้สร้ำงโปรตีนสไปก์ โดยท�ำเป็นลิพิดอนุภำคนำโนน�ำส่งเข้ำสู ่เซลล์  

เพื่อกระตุ ้นให้ร ่ำงกำยสร้ำงภูมิคุ ้มกัน 4. วัคซีนที่ เป ็นอนุภำคเสมือนไวรัส  

(Virus-like particles) เป็นกำรสร้ำงโปรตีนเลียนแบบไวรัส แต่ไม่มีสำรพันธุกรรม 
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ที่ท�ำให้เกิดโรคโควิด-19 เพ่ือกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิคุ ้มกัน และ 5. วัคซีน

ไวรัลรีคอมบิแนนต์ (Recombinant viral vector vaccines) เป็นกำรเอำยีน

ที่ถูกตัดต่อของไวรัส SAR-CoV-2 ไปใส่ในไวรัสตัวอ่ืนที่ไม่เป็นอันตรำย เพ่ือให้

สร้ำงโปรตีนสไปก์แล้วฉีดเข้ำสู ่ร่ำงกำย เพื่อหลอกร่ำงกำยว่ำติดเช้ือและสร้ำง 

ภูมิต้ำนทำนเป็นภูมิคุ้มกัน

ปัจจุบัน สวทช. อยู่ระหว่ำงกำรน�ำต้นแบบวัคซีน 3 ประเภท ได้แก่ วัคซีน 

รคีอมบแินนต์ซบัยนูติ วคัซนีโควดิ-19 ทีฝ่ำกไว้กบัวคัซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซนี DNA 

ไปทดสอบภูมิคุ้มกันในหนู หำกผลกำรทดสอบภูมิคุ้มกันในหนูประสบควำมส�ำเร็จ 

สวทช. จะหำทนุสนบัสนนุเพ่ิมเตมิและหำพันธมติร เพือ่ศกึษำกำรน�ำเชือ้เข้ำสูม่นษุย์  

กำรทดสอบควำมปลอดภัย และกำรทดลองในมนุษย์ตำมล�ำดับ

 ขณะเดียวกันนาโนเทค สวทช. โดยทีมนักวิจัยเวชศาสตร์นาโน  

ได้มีการพัฒนาระบบน�าส่งนาโนส�าหรับการน�าส่งวัคซีน Nucleic acid 

(DNA/mRNA) ซ่ึงจะช่วยป้องกันการย่อยสลาย DNA/mRNA จาก

เอนไซม์ในเซลล์ ท�าให้วัคซีนท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการ

ออกแบบอนุภาคในรูปแบบ Lipopolyplex, Lipid nanoparticle (LNP) 

และ Polymer-lipid nanoparticle (PLN) เพื่อทดสอบการน�าส่งในเซลล์

เพาะเลี้ยง และน�ามาคัดเลือกระบบที่สามารถให้ค่าการแสดงออกของ 

DNA/mRNA ดีที่สุดและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ โดยผลที่ได้จากการวิจัยนี ้

จะถูกน�าไปทดสอบในสัตว ์ทดลองร ่วมกับไบโอเทค สวทช. และ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในล�าดับต่อไป

43ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ
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ชดุสกัดอาร์เอน็เอ 
ไวรสั SARS-CoV-2 อย่างง่าย 
 

การตรวจคัดกรองผู ้ป ่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ ใหม ่  
(SARS-CoV-2) หรือโรคโควิด-19 ปัจจุบันยังนิยมใช ้เทคนิค  
Real-time RT-PCR ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานสูงสุด (Gold  
standard test) หรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ดีที่สุดภายใต้
เงื่อนไขที่เหมาะสม

44 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



แต่ในกำรตรวจด้วยวธิดีงักล่ำว จ�ำเป็นต้องอำศยักำรสกัดสำรพันธุกรรม 

หรืออำร์เอ็นเอ (Ribonucleic acid, RNA) ของไวรัส SARS-CoV-2 ซ่ึงมี 

ข้อจ�ำกัดคือ ต้องใช้เครื่องสกัดสำรพันธุกรรมอัตโนมัติ (Automated) และ 

ใช้น�้ำยำสกัดสำรพันธุกรรมที่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีรำคำตั้งแต่  

120-300 บำท ท�ำให้กำรตรวจคดักรองโรคในสถำนกำรณ์ท่ีมกีำรแพร่ระบำด 

ของโรคเป็นจ�ำนวนมำก มีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำกขึ้น

45ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ



เพือ่ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรน�ำเข้ำชดุสกดัอำร์เอน็เอจำกต่ำงประเทศ ส�ำนกังำน

พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) โดยทีมนักวิจัยจำกศูนย์โอมิกส์

แห่งชำติ (NOC) ร่วมมือกบัมหำวทิยำลัยมหดิล คดิค้นและพฒันำ “วิธีสกดัอาร์เอ็นเอ 
(RNA) ของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (SARS-CoV-2) จากตวัอย่างแบบง่าย” 

ขึ้น โดยใช้อนุภำคแม่เหล็ก (Magnetic bead) จับกับสำรพันธุกรรมอำร์เอ็นเอ

ของไวรัส ซึ่งอำร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสที่สกัดได้มีควำมบริสุทธิ์สูง สำมำรถน�ำไปตรวจ

วิเครำะห์ด้วยวิธี RT-PCR หรือ LAMP ต่อได้ 

ทั้งนี้วิธีกำรสกัดที่พัฒนำขึ้น ถือเป็นวิธีที่ง่ำยสำมำรถใช้งำนกับสำรเคมีและ

อปุกรณ์ท่ีมีอยูใ่นห้องปฏิบตักิำรด้ำนพันธกุรรม ซึง่ทมีนกัวจิยัฯ  ได้มีกำรน�ำไปทดสอบ

ใช้งำนจริงกับตัวอย่ำงตรวจของคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล และ 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์แล้ว พบว่ำให้ผลไม่แตกต่ำงจำกกำรใช้ชุดสกัดที่น�ำเข้ำ

จำกต่ำงประเทศ 

46 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ที่ส�ำคัญวิธีสกัดอำร์เอ็นเอนี้ สำมำรถน�ำไปใช้ได้กับไวรัสที่มีสำรพันธุกรรมเป็น

อำร์เอ็นเอได้ทุกชนิด ไม่จ�ำกัดเพียงไวรัสก่อโรคโควิด-19 เท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงไวรัส

ก่อโรคในพืช สัตว์ และมนุษย์

การพัฒนา “วิธีสกัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ของเชื้อไวรัสจากตัวอย่าง

แบบง่าย” จึงถือเป็นจุดแข็งของประเทศที่จะช่วยสนับสนุนความมั่นคง

ด้านสุขภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการน�าเข้าชุดสกัดและช่วยให้ประเทศ 

มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคต 

อกีด้วย 

47ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ
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ชดุตรวจโควดิ-19 
ด้วยเทคนิคแลมป์เปล่ียนสี  
 

สถานการณ์โรคโควดิ-19 เป็นโรคอบุตัใิหม่ทีแ่พร่ระบาดไปทัว่โลกอย่าง
รวดเร็ว และคร่าชีวิตผู้คนเป็นจ�านวนมาก การรับมือกับการระบาด
ของโรคนอกจากการเดินหน้าผลิตวัคซีนเพ่ือใช้ในการป้องกันแล้ว  
การพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและ 
รวดเร็ว ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยลดการระบาดของ 
โรคโควิด-19 ได้

48 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ทีมนักวิ จัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภำพและกำรตรวจวัด ศูนย ์

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงำน

พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร่วมมือกับคณะ

เวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล พัฒนำ “ชุดตรวจโรคโควิด-19 

ด้วยเทคนิคแลมป์เปล่ียนสีในขั้นตอนเดียว” COXY-AMP เพื่อน�ำมำ

เป็นทำงเลือกในกำรคัดกรองแยกเฉพำะตัวอย่ำงที่น่ำสงสัยก่อนส่งไปตรวจ 

โดยใช้วิธี RT-PCR ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของภำครัฐจำกเดิมที่ต้องส่งตรวจ

ทุกตัวอย่ำงด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งมีรำคำแพง 

เทคนคิแลมป์ (Loop-mediated isothermal amplification: LAMP) 

คือเทคนิคตรวจหำสำรพันธุกรรมของตัวเชื้อ เช่นเดียวกับเทคนิค PCR และ 

RT-PCR สำมำรถเพิ่มปริมำณสำรพันธุกรรมทั้ง DNA และ RNA ที่อุณหภูมิ

ในช่วง 60-65 องศำเซลเซยีส สำมำรถเพิม่ปรมิำณสำรพนัธกุรรมได้ถงึ 1,000 

ล้ำน (10 ยกก�ำลัง 9) เท่ำ ภำยในเวลำ 1 ชั่วโมง มีควำมไวในกำรตรวจวัดสูง 

49ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ



ขั้นตอนกำรตรวจไม่ยุ่งยำก ใช้งำนง่ำย และใช้เครื่องมือรำคำไม่แพง เทคนิคแลมป์

ได้รับกำรน�ำมำพัฒนำและประยุกต์ใช้ในกำรตรวจหำเชื้อในผู้ป่วย หรือผู้ที่สงสัยว่ำ

มีกำรติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่ำงต่อเนื่อง

50 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ส�ำหรับชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปล่ียนสีในขั้นตอนเดียว  

ที่ทีมนักวิจัยฯ พัฒนำข้ึนนี้ เป็นกำรพัฒนำกำรตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 

SARS-CoV-2 ที่เป็นสำเหตุของโรคโควิด-19 โดยน�ำเอำเทคนิคแลมป์มำใช้ร่วมกับ 

สีบ่งชี้ปฏิกิริยำ Xylenol Orange: XO เพื่อให้อ่ำนผลด้วยตำเปล่ำได้ โดยสังเกตจำก 

สทีีเ่ปล่ียนไป เม่ือมกีำรเพ่ิมปริมำณสำรพันธกุรรมของไวรสั SARS-CoV-2 ด้วยเทคนคิ

แลมป์ในหลอดทดสอบ หำกสำรตวัอย่ำงทีส่่งตรวจมกีำรติดเชือ้ SARS-CoV-2 สขีอง

สำรละลำยจะเปลี่ยนจำกสีม่วงเป็นสีเหลือง แต่ถ้ำไม่มีกำรติดเช้ือสีของสำรละลำย 

จะยังคงเป็นสีม่วง   

51ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ



เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวนี้ มีควำมไวจ�ำเพำะและควำมแม่นย�ำสูง 

มีขั้นตอนกำรตรวจไม่ยุ ่งยำก ใช้งำนง่ำยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือรำคำแพง เป็นงำน 

ขัน้ตอนเดยีวทีไ่ม่ยุง่ยำก และใช้เวลำทดสอบเพยีง 75 นำท ีซึง่ได้ผลเรว็กว่ำ RT-PCR 

ถึง 2 เท่ำ สำมำรถอ่ำนผลได้ด้วยตำเปล่ำไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญ ขณะที่อุปกรณ์ที่

ใช้ในกำรตรวจมีรำคำเพียง 10,000 บำท ถูกกว่ำ RT-PCR ถึง 100 เท่ำ เพรำะ 

เครื่องตรวจ RT-PCR มีรำคำตั้งแต่ 600,000-1,000,000 บำท ต้นทุนน�้ำยำท่ีใช้

ส�ำหรับแลมป์ต�่ำกว่ำน�้ำยำที่ใช้กับ RT-PCR ถึง 3 เท่ำ และเมื่อค�ำนวณต้นทุนรำคำ

แล้ว ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปล่ียนสีในขั้นตอนเดียวที่ทีมนักวิจัย

ไบโอเทค สวทช. ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยมหิดล พัฒนำขึ้นนี้มีรำคำถูกกว่ำชุดตรวจ

แลมป์น�ำเข้ำถึง 1.5 เท่ำอีกด้วย

52 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ปัจจุบันชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวของ 

ไบโอเทค สวทช. ผ่ำนกำรทดสอบทำงเทคนิคจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุข และได้รับกำรรับรองจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร 

และยำ (อย.) เรยีบร้อยแล้ว นอกจำกนีย้งัมบีริษทัเอกชนแสดงควำมสนใจทีจ่ะขอรบั

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแล้ว

การที่นักวิจัยไทยสามารถพัฒนาชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วย

เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวได้ส�าเร็จ นอกจากจะช่วย

ประหยัดงบประมาณในการน�าเข ้าชุดตรวจจากต่างประเทศได ้

เป็นจ�านวนมากแล้ว ยังได้มาตรฐาน มีความแม่นย�า ช ่วยสร้าง

ความมั่นใจให้กับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  

พร้อมทั้งสนับสนุนมาตรการคัดกรองผู ้ ติดเชื้อเชิงรุกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

53ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ
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Girm Zaber UV-C Sterilizer
อุปกรณ์ฆ่าเชือ้โรคด้วยแสงยูว-ีซี 
 

ในยามทีบ่คุลากรทางการแพทย์ต้องรับมอืกับการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 อย่างหนัก หลายประเทศได้น�า “หุ่นยนต์” มาเป็นตัวช่วย  
ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่มีการใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติปล่อยรังส ี
UV-C ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งโควิด-19 โดยไม่ท�าให ้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากรังสี ซึ่งมีผลต่อผิวหนังและเยื่อบุตา

54 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ศูนย์เทคโนโลยเีพือ่ควำมมัน่คงของประเทศและกำรประยกุต์เชิงพำณิชย์ 

(NSD) ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) ร่วมกบั 

สถำบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย พัฒนำและทดสอบ “นวัตกรรมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วย

แสงยูวี” (Girm Zaber) ซึ่งมีทั้งรุ่นที่เป็น Station และหุ่นยนต์ท�ำหน้ำที ่

ฆ่ำเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยแสงยูวี-ซี (UV-C) สำมำรถเข้ำถึงกำรฆ่ำเชื้อโรค

ในพื้นที่เฉพำะและจุดเสี่ยงโรคต่ำง ๆ ได้ดี 

 “Girm Zaber Robot” ที่พัฒนำขึ้นนี้ ประกอบด้วยหลอดยูวี-ซี  

(UV-C ) ขนำดพลังงำนรวม 300 วัตต์ พร้อมชุดควบคุมไฟ มีควำมพิเศษ 

ตรงที่สำมำรถบังคับให้ขับเคลื่อนไปยังจุดต่ำง ๆ 

ควบคมุผ่ำนโปรแกรมบนแอนดรอยด์แอปพลเิคชนั 

เพือ่สัง่กำรให้หุน่ยนต์เดนิหน้ำ ถอยหลงั เล้ียวซ้ำย 

เลี้ยวขวำ และหมุนตัวแบบ 360 องศำ เพื่อ

ประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อโรคแบบเข้ำถึงในทุก

สภำพพื้นที่  
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ส�ำหรับ “รังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือแสง UV” เป็นสเปกตรัมของคล่ืน 

แม่เหล็กไฟฟ้ำในช่วง 10 นำโนเมตร ถึง 400 นำโนเมตร ซึ่งมีควำมถี่ที่สูงกว่ำที ่

ตำเรำมองเหน็ได้ โดย Girm Zaber Robot นี ้ใช้แสงยวู-ีซ ีมีควำมยำวคลืน่อยูใ่นย่ำน

ควำมถีป่ระมำณ 254 นำโนเมตร เป็นแสงยวูทีีม่ปีระสทิธภิำพสงูในกำรก�ำจดัสิง่มชีีวติ

ขนำดเล็ก หรือเชื้อโรคต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมยำวคลื่นนี้ แสงยูวีจะท�ำลำยดีเอ็นเอ

ของสิ่งมีชีวิตขนำดเล็ก เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรำ และเชื้อโรคชนิดต่ำง ๆ รวมทั้ง

หยุดยั้งประสิทธิภำพในกำรแพร่พันธุ์และฆ่ำพำหะของเชื้อโรคเหล่ำนี้ได้

อย่ำงไรก็ตำมอุปกรณ์ Girm Zaber ที ่

ท�ำหน้ำที่ฆ่ำเชื้อโรคด้วยแสงยูวีนั้น เหมำะ

ส�ำหรับกำรใช้งำนในพื้นที่ต่ำง ๆ ในช่วงเวลำ

ที่ไม่มีคนอยู่ เพรำะกำรใช้แสงยูวี แม้ว่ำจะ

สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคได้ดี แต่หำกน�ำไปใช้ไม่ถูก

วิธีอำจเป็นอันตรำยต่อคนที่สัมผัส ซึ่งจะมีผล

ต่อผิวหนังและเยื่อบุตำได้

นอกจำกนี้ ทีมนักวิจัยฯ ได้พัฒนำระบบ

อัตโนมัติที่ควบคุมให้เคลื่อนที่ไปท�ำควำม

สะอำดในจุดที่เสี่ยงแทนคน โดยเครื่องดังกล่ำวสำมำรถฆ่ำเชื้อ

ในจุดต่ำง ๆ จุดละประมำณ 15-30 นำที 

ฆ่ำเชื้อโรคได้ในรัศมีโดยรอบ 1-2 เมตร 
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ข้อดีของหุ่นยนต์ฆ่ำเชื้อคือ ประหยัดน�้ำยำฆ่ำเช้ือโรคที่

อำจมกีำรขำดแคลน ลดกำรตกค้ำงหรือปนเป้ือนของสำรเคมี

และน�้ำยำฆ่ำเชื้อ เหมำะส�ำหรับใช้งำนฆ่ำเชื้อในพื้นที่ต่ำง ๆ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ไม่สำมำรถ

โดนน�้ำ หรือน�้ำยำเคมีได้และสำมำรถฆ่ำเชื้อละอองฝอยที่

ลอยในอำกำศได้

อุปกรณ์ดังกล่ำวผ่ำนกำรทดสอบประสิทธิภำพจำกสถำบันวิจัยเทคโนโลยี

ชีวภำพและวิศวกรรมพันธุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และผ่ำนกำรทดสอบ

มำตรฐำน Lighting (มอก. 1955/EN55015) จำกศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช.

ปัจจุ บันนวัตกรรมนี้นอกจากจะมีการทดสอบใช ้งานจริงที ่
โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์แล้ว สวทช. ยังได้สนับสนุนเคร่ือง  
Girm  Zaber UV-C ให้กับส�านกังานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จงัหวัดตาก 
และโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เลือก
นวัตกรรมนี้ไปใช้แล้วได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ศูนย์สัตว์ทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลระยอง 
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DDC-Care
ติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงโควิด-19 
 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัส 
โควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ด้วยความร่วมมอื
ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างเร่งด่วนช่วยรับมือ
วิกฤติการณ์ครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ติดตาม เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค 
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ทีมนักวิจัยจำก ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (เอ-เมด) และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) ร่วมมือกับ 
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง พัฒนำแอปพลิเคชนั “DDC-Care” ระบบตดิตามและประเมิน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ตั้งแต่เกิดกำรระบำดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 หรือไวรัสโควดิ-19 ระลอกแรกในประเทศไทย ในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2563 เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ในกำรประเมินสถำนกำรณ์ เตรียมกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำด
ของโรค รวมถึงกำรรักษำผู้ป่วยได้อย่ำงทันท่วงที  

โดยกำรท�ำงำนของระบบ “DDC-Care” แบ่งออกเป็น 3 แอปพลิเคชัน คอื

1. DDC-Care REGISTRY: เว็บแอปพลิเคชันส�ำหรับลงทะเบียนใช้งำนระบบ
ผ่ำน SMS หรือ QR Code ที่มีกำรยืนยันตัวตน ให้ลงทะเบียนได้เฉพำะผู้ที่เจ้ำหน้ำ
ระบุเท่ำนั้น  
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2. DDC-Care APP: แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ หรืออุปกรณ์พกพำ
อื่น ๆ ท่ีสำมำรถดึงพิกัดผู้ใช้งำนแบบอัตโนมัติผ่ำนระบบ GPS และแจ้งเตือนให้ 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขทรำบ เม่ือมีกำรออกนอกพ้ืนที่กักตัวที่ปักหมุดไว้เกินกว่ำที่
ก�ำหนด นอกจำกนีแ้อปพลิเคชนัจะประเมินควำมเส่ียงของผูใ้ช้งำนพร้อมให้ค�ำแนะน�ำ
ตำมเกณฑ์ของกรมควบคมุโรคแบบอตัโนมตั ิเมือ่ผูใ้ช้งำนกรอกแบบคดักรองสขุภำพ
ตนเองรำยวนั หำกพบว่ำมคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะตดิเชือ้โควดิ-19 ระบบจะแนะน�ำให้ตดิต่อ
เจ้ำหน้ำที่ พร้อมแสดงเลขหมำยโทรศัพท์ซึ่งสำมำรถโทรฯ ออกผ่ำนแอปพลิเคชัน 
ได้ทนัท ีโดยสำมำรถใช้งำนได้ทัง้ระบบปฏิบตักิำร iOS และ Android รวมทัง้สำมำรถ
ดำวน์โหลดผ่ำน Huawei AppGallery (ส�ำหรบัเครือ่ง Huawei ทีไ่ม่ม ีGoogle Play 
Store) รองรับ 4 ภำษำ คือ ไทย อังกฤษ จีน และพม่ำ รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้จำก
เว็บไซต์ https://ddc-care.com/

และ 3. DDC-Care DASHBOARD: เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนกำรติดตำม
สุขภำพและกำรกักตัวของกลุ่มเสี่ยงแบบเรียลไทม์ (Real-time) ในรูปแผนที่
แสดงต�ำแหน่งที่อยู่ของกลุ่มเสี่ยงในภำพรวม พร้อมสถำนะแสดงระดับควำมเสี่ยง  
กำรออกนอกที่พัก และกำรปิด GPS ตำรำงแสดงข้อมูลสุขภำพในระยะเวลำ 14 วัน 
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ของกลุ่มเสี่ยงแต่ละรำย แผนที่แสดงประวัติกำรเดินทำง และต�ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน
ของกลุ่มเสี่ยงรำยคน โดยเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเรียกดูข้อมูลของกลุ่มเส่ียงตำมสิทธิ์ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

ในช่วงกำรระบำดของไวรสัโควดิ-19 ระลอกแรกเมือ่ต้นปี พ.ศ. 2563 กรมควบคมุโรค 
ได้น�ำร่องใช้งำนระบบ DDC-Care กับกลุ่มผู้ที่มีควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือที่สถำบัน
บ�ำรำศนรำดูรเป็นแห่งแรก จำกนั้นได้ขยำยกำรใช้งำนไปยังโรงพยำบำลและศูนย์
สุขภำพมำกกว่ำ 60 แห่ง ส�ำนักงำนป้องกันและควบคุมโรค ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดและอ�ำเภอมำกกว่ำ 20 แห่ง

ทีมนักวิจัยฯ ได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ DDC-Care อย่ำงต่อเนื่อง และ
ได้น�ำมำใช้ในกำรสนบัสนนุกำรปฏิบตังิำนของเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุในกำรตดิตำมกำร
กกัตวัของผูท้ีมี่ควำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้โควดิ-19 ระลอกใหม่ช่วงปลำยปี พ.ศ. 2563 
ท้ังผู้ท่ีต้องกักตัวท่ีบ้ำน (Home quarantine) และกลุ่มพนักงำนโรงงำนในจังหวัด
สมุทรสำครที่มีกำรกักตัวในรูปแบบ Bubble and Seal คือยอมให้มีกำรเดินทำง
ระหว่ำงบ้ำนและโรงงำนเท่ำนั้น

นอกจำกนี้ระบบ DDC-Care ยังได้กำรน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรติดตำมและเฝ้ำระวัง 
กลุม่เสีย่งทีไ่ม่ต้องกกัตวัทีบ้่ำน เช่น คนขบัรถบรรทกุทีร่บัส่งของจำกชำยแดน ช่วยให้
เจ้ำหน้ำที่สำมำรถทรำบกำรเดินทำงและสุขภำพของกลุ่มเสี่ยงได้ตลอดเวลำอีกด้วย

ด้วยความความโดดเด่นของงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอย่าง

เร่งด่วน ท�าให้ระบบ “DDC-Care” ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมดีเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการ
ปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตโควิด-19” 
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
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“PETE เปลปกป้อง”
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบปลอดภัย 
 

“เปลความดันลบ” เป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่น�ามาใช้เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
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ปัจจุบันแม้ว่ำจะมี “เปลความดันลบ” ส�ำหรับเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย 
ติดเชื้อทำงเดินหำยใจต่ำง ๆ จ�ำหน่ำยท่ัวไปในท้องตลำด แต่ยังมีข้อจ�ำกัด 
บำงประกำรในกำรใช้งำน อำทิ กำรไม่สำมำรถใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยใน
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินด้วยรถพยำบำล กำรไม่สำมำรถน�ำเข้ำเครื่อง X-Ray 
หรือ CT-scan ได้ และยังมีรำคำที่สูงเนื่องจำกต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) ส�ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จึงพัฒนำ “PETE เปล
ปกป้อง” (Patient Isolation and Transportation Chamber) 
อุปกรณ์ส�ำหรับเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยติดเชื้อทำงเดินหำยใจ เพื่อสนับสนุนกำร
ท�ำงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในกำรรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน และรองรับกำรใช้งำนกับโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจอื่น ๆ ทั้งโรค
วัณโรค รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 

อุปกรณ์ “PETE เปลปกป้อง” ซึ่งเป็นเปลควำมดันลบ ประกอบด้วย 2 
ส่วนหลักได้แก่ แคปซูลหรือเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Chamber) มีลักษณะ
เป็นแคปซลูพลำสตกิใสขนำดพอดตีวัคน ซึง่เคลือ่นย้ำยสะดวก ตดิตัง้บนเตยีง 
เตียงเข็นหรือเปลได้ และระบบสร้างความดันลบ (Negative pressure 
unit) เพื่อควบคุมกำรไหลเวียนอำกำศภำยในเปล 
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ทั้งนี้ทีมนักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้น�ำองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมเข้ำไป 
ช่วยพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพของเครื่องให้สูงขึ้น นอกจำกจะปรับแรงดันอำกำศ 
ให้เป็นลบแล้ว ยังสำมำรถกรองเชื้อโรคและฆ่ำเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C ได้ในเครื่อง
เดียวกัน 

ส�ำหรับกำรใช้งำนก็สะดวก คือหลังจำกที่น�ำผู้ป่วยข้ึนนอนบนเปลและรูดซิป 
ปิดเรียบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะเปิดระบบปรับค่ำควำมดันอัตโนมัติเพื่อให้อำกำศ 
จำกภำยนอกไหลเวียนเข้ำสู่ตัวเปล ท�ำให้ผู้ป่วยหำยใจได้สะดวก เมื่ออำกำศไหล
ผ่ำน ผู้ป่วยอำจมีเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมำจำกกำรหำยใจ อำกำศเหล่ำนั้นจะถูกดูดผ่ำน 
แผ่นกรองอำกำศ (HEPA Filter) เพื่อกรองเชื้อโรคและท�ำกำรฆ่ำเชื้อซ�้ำอีกครั้ง 
ด้วยแสง UV-C ก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอก ท�ำให้มัน่ใจได้ว่ำอำกำศเหล่ำนัน้ปลอดเชือ้ 

64 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นอกจำกระบบฆ่ำเชื้อที่มีประสิทธิภำพแล้ว ทีมนักวิจัยฯ ยังพัฒนำตัวเปลให้มี 
ช่องส�ำหรับร้อยสำยเครื่องช่วยหำยใจและสำยน�้ำเกลือเข้ำไปยังผู้ป่วย และมีถุงมือ
ส�ำหรบัท�ำหตัถกำร 8 จดุรอบเปล เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรรักษำให้กบับคุลำกร
ทำงกำรแพทย์อีกด้วย

จุดเด่นของ “PETE เปลปกป้อง” ที่แตกต่ำงไป
จำกเปลควำมดันลบเดิมที่มีทั่วไปในท้องตลำด
คือ ระบบ “Smart controller” ท�ำหน้ำที่
ควบคุมควำมดันภำยในเปล จึงใช้งำนได้ท้ังบน
ภำคพื้นและบนอำกำศ สำมำรถตรวจสอบกำร 
รัว่ไหลของอำกำศสูภ่ำยนอก (Pressure alarm) 
และแจ้งเตือนกำรเปลี่ยนแผ่นกรองอำกำศ 
(Filter reminder) เมื่อถึงก�ำหนด ทั้งหมดนี้
ล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดเชื้อ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

นอกจำกนีย้งัสำมำรถน�ำเปลเข้ำเคร่ือง 
CT scan ได้ เนื่องจำกเปลไม่มีโลหะเป็น
ส่วนประกอบและมีขนำดที่ไม่ใหญ่เกิน
ไป จึงไม่ต้องเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยออกจำก
เปลควำมดันลบเหมือนกับอุปกรณ์อ่ืน  
นับเป ็นกำรช่วยลดโอกำสกำรแพร่
กระจำยเชื้อไปยังเคร่ืองและระบบ
ปรับอำกำศของโรงพยำบำล และลด
ภำระของเจ้ำหน้ำที่ในกำรท�ำควำม
สะอำดเครือ่งมืออปุกรณ์ได้อย่ำงมำก
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ทีส่�ำคญัคอืตวัเปลมนี�ำ้หนกัเบำ สำมำรถพบัเกบ็ลงกระเป๋ำ พกพำได้สะดวก และ
ติดตั้งง่ำย เหมำะส�ำหรับกับกำรใช้งำนในรถพยำบำล 

ดังนั้นหำกน�ำ “PETE เปลปกป้อง” มำใช้ตั้งแต่กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยจำกที่พัก 
เจ้ำหน้ำที่จะสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อ ลดควำมเสี่ยงให้กับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์และผู้ใช้บริกำรสถำนพยำบำลได้เป็นอย่ำงดี  

ปัจจุบันต้นแบบนวัตกรรมนี้ ผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพ ISO 14644 ที่ยืนยันถึง
มำตรฐำนควำมปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้ผู้ประกอบกำรที่สนใจลงทุนใน
ลักษณะกำรขออนุญำตใช้สิทธิ (Licensing) ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นผลิตภัณฑ์
เข้ำบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อเข้ำสู่กลไกกำรจัดซื้อของหน่วยงำนภำครัฐได้ 

ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่าผลิตภัณฑ์ท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ

ประมาณ 1.5 – 2 แสนบาท ไปจนถึง  7-8  แสนบาท  หากมีการต่อยอด 

ผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว นอกจากจะเพ่ิมความปลอดภัยให้กับบุคลากร 

ทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และลดการ 

น�าเข้าแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในประเทศอีกด้วย  
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12

MagikTuch
ปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส 
 

 โรคโควิด-19 ท�าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ไม่เพียง
แค่ “เจลแอลกอฮอล์” และ “หน้ากากอนามัย” ที่กลายเป็นของใช้จ�าเป็น 
ที่ทุกคนต้องมีติดตัวไปทุกที่ แต่วิถีการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทก็กระตุ้น 
ให้เกิด “นวตักรรม” ใหม่ ๆ  ดงัเช่น “ปุม่กดลิฟต์ไร้สมัผสั” (MagikTuch) 
ที่ช่วยลดการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
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นวัตกรรมนี้เป็นผลงำนนักวิจัยจำกศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือควำมมั่นคงของ
ประเทศและกำรประยุกต์เชิงพำณิชย์ (NSD) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ที่พัฒนำขึ้น เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในกำร
ติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 รวมถึงโรคติดเชื้ออื่นๆ จำกกำรใช้จุดสัมผัสร่วมกัน
ในที่สำธำรณะ

ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด-19 นอกจำกจะแพร่
ระบำดโดยตรงจำกกำรสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในระยะใกล้แบบไม่สวมหน้ำกำก
ป้องกันเชื้อ ยังเกิดจำกกำรสัมผัสเชื้อด้วยมือและน�ำเชื้อไวรัสเข้ำสู่ร่ำงกำย
จำกกำรเผลอใช้มือสัมผัสใบหน้ำ จมูก ปำก และดวงตำได้

ดังนั้นส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีมีคนใช้งำนร่วมกันในที่สำธำรณะหรือพื้นที่ใช้ 
ร่วมกัน เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟต์โดยสำร จึงกลำยเป็นแหล่งสะสมของ 
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เชือ้โรค และน�ำพำเช้ือไปสูค่นทีส่มัผสัต่อ ๆ  กนัได้ และไม่ได้มแีค่โรคโควดิ-19 เท่ำนัน้ 
แต่ยังมีอีกหลำยโรคท่ีสำมำรถแพร่ระบำดผ่ำนกำรสัมผัสสำรคัดหล่ังของผู้ป่วยที่อยู่
บนอุปกรณ์ สิ่งของต่ำง ๆ ที่มีคนใช้งำนร่วมกัน  

ทมีนกัวจัิยจำกศูนย์เทคโนโลยเีพ่ือควำมมัน่คงฯ สวทช. ได้ศกึษำข้อมลูควำมเส่ียง
ในกำรรับเชื้อโรคจำกสถำนที่ต่ำงๆ และเห็นว่ำ “ลิฟต์โดยสาร”  

เป ็นหนึ่ ง ในระบบขนส ่งที่มีผู ้ ใช ้ 
ร่วมกนัจ�ำนวนมำก ทัง้ในหน่วยงำน 
โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ สถำน
พยำบำล และบรษิทั ดงันัน้ทกุคน

ล้วนมีโอกำสที่จะสัมผัสปุ่มกด
ลิฟต์ จึงได้พัฒนำนวัตกรรม

ปุ ่มกดลิฟต ์ไร ้ สัมผัสขึ้น  
เพ่ือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
เพ่ิมควำมปลอดภัยในชีวิต
ประจ�ำวนั ลดกำรเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรคและแพร่
กระจำยโรคติดต่ออย่ำง 
โควิด-19 รวมถึงโรคอื่น ๆ  

“เมจกิทชั” เป็นระบบใช้งำนแบบไร้สมัผสั สัง่กำร
ด้วยระบบเซนเซอร์ เพยีงใช้นิว้มอืหรอืหลงัมอืบงัหน้ำปุม่ 
เลขชั้นที่ต้องกำรในระยะห่ำง 1-2 เซนติเมตร เซนเซอร์
จะตรวจจับข้อมูลชั้นที่ต้องกำรเลือกและสั่งกำรลิฟต์ให้

โดยอัตโนมัติ
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ระบบมีกำรออกแบบให้สำมำรถป้องกันควำมผิดพลำดในกำรสั่งกำร  
โดยเซนเซอร์จะตรวจจับเมื่อวำงมือไว้ที่ต�ำแหน่งปุ่มเลขชั้นปุ่มเดียวเท่ำนั้น จึงมั่นใจ 
ได้ว่ำระบบจะสั่งกำรได้อย่ำงแม่นย�ำ ลดกำรส้ินเปลืองพลังงำนจำกกำรสั่งกำร 
ที่ผิดพลำด

ด ้วยระบบที่ออกแบบให ้ 
ไม่ต้องมีกำรสัมผัสปุ ่มกดลิฟต์  
จึงช ่วยเพิ่มควำมเชื่อมั่นด ้ำน 
ควำมปลอดภัยในกำรใช ้งำน 
ลดกำรแพร่กระจำยและลดกำร
สะสมเช้ือโรคภำยในลฟิต์ อย่ำงไร
ก็ดีพฤติกรรมของผู้ใช้งำนยังคง 
คุ ้นเคยกับกำรกดปุ ่มลิฟต์ ทีม 
นักวิจัยฯ จึงได้พัฒนำให้ปุ่มกด
ลิฟต ์ เมจิกทัชสำมำรถรองรับ
กำรใช้งำนได้ทั้งแบบไร้สัมผัสใน 
ขณะที่ปุ่มก็ยังคงกดได้ตำมปกติ 
(เมจิกทัชแบบทูอินวัน)

นอกจำกนี้ “เมจิกทัช”ยัง
ติดต้ังง่ำย โดยเป็นชุดอุปกรณ์ 
ส�ำหรับดัดแปลงปุ ่มกดลิฟต์ให้
เป็นระบบไร้สัมผัส สำมำรถติด
ต้ังเข้ำไปบนลิฟต์ตัวเดิมได้ โดย
ไม่ต ้องเจำะตัวลิฟต์ จึงไม่ส ่ง
ผลกระทบต่อสถำนะของระบบ
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ประกันจำกบรษิทัผูต้ดิต้ังและ
ผู้ดแูลลฟิต์ อกีทัง้ออกแบบให้
รองรับจ�ำนวนชั้นที่แตกต่ำง
กนัตำมสถำนทีท่ีต่ดิต้ังได้ และ
รองรับระบบกำรท�ำงำนด้วย
ระบบไฟฟ้ำทั้งกระแสสลับ 
(AC) และกระแสตรง (DC)

ปัจจุบันทีมนักวิจัยฯ มี
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
ทั้งรัฐและเอกชน โดยมีกำร 
น� ำ เมจิกทัช ไปติดตั้ งและ
ทดสอบกำรใช้งำนในอำคำร
ต่ำง ๆ เช ่น โรงพยำบำล
ศิริรำช (ทดสอบบำงอำคำร) 
และศูนย ์แสดงสินค ้ำและ 
กำรประชมุอมิแพค็ เมอืงทอง
ธำนี 

เมจิกทัช นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นอกจากช่วยรับมือการ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย และ 

สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ของผู้คนในยุคหลัง 

โควิดอีกด้วย
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