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Timeline
ไทม์ไลน์
พัฒนาการต่าง ๆ 
ของ สวทช. ในรอบ 30 ปี 
เมื่อเทียบกับเหตุการณ์
สําคัญทั้งไทยและโลก
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นายกรัฐมนตรี
คนท่ี 18 

นายอานันท์ ปนัยารชุน

2534
ESTABLISHMENT

ในรอบศตวรรษ
มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคในรอบร้อยป ี
มีผู้ปว่ยมากกว่า 100,000 คน และเสียชีวิต
มากกว่า 700 คน ในอเมริกาใต้

โทรศัพท์มือถือระบบ GSM (Global 
System for Mobile Communication) 
วางจําหน่าย เปน็ยุคแรกของโทรศัพท์ 2G 

Mobile Phone

2 มีนาคม 2534 เกิดสารเคมีระเบิดท่ีท่าเรือคลองเตย 
เปน็อุบัติภัยทางสารเคมีคร้ังร้ายแรง มีผู้เสียชีวิต 
60 คน และผู้ปว่ยจากสารเคมีท่ีฟุง้กระจายอีกกว่า 
1,000 คน

ท่าเรือคลองเตย
6 สิงหาคม 2534 เว็บไซต์แรกท่ีพัฒนาโดย 
Tim Berners–Lee ชาวอังกฤษ เปดิตัวสู่
สาธารณชน 

World
Wide
Web

23 กุมภาพันธ์ 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (รสช.) นําโดย พล.อ. สุนทร คงสมพงษ์ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นํากําลังเข้ายึดอํานาจ
ล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ 
หัวหน้าพรรคชาติไทย ท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน

พ.ศ. 2534 (รสช.)

อหิวาตกโรค
ระบาดใหญ่

การรัฐประหาร

GSM 

นายสง่า สรรพศรี 

ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 6 มีนาคม 2534 – 
22 มีนาคม 2535

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม คนท่ี 11 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ดํารงตําแหน่งสมัยแรกระหว่าง 
วันท่ี 2 มีนาคม 2534 – 22 มีนาคม 2535  

สารเคมี
ระเบิด

ภาพ : กระทรวง อว.
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สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตถูกยุบ
อย่างเปน็ทางการเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2534
หลังจากน้ันประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุด (มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด) 
ในโลกแห่งน้ีก็แตกออกเป็นประเทศต่างๆ 
รวม 15 ประเทศ 

สหภาพโซเวียต

30 ธันวาคม 2534 ภายใต้ พรบ.พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวม 3 ศูนย์
เทคโนโลยีแห่งชาติ และ กพวท. เข้าด้วยกัน 
เพ่ือดําเนินการวิจัยพัฒนา รวมถึงสนับสนุน
ด้านวิศวกรรมของภาครัฐ เอกชน และสถาบัน
การศึกษา

จัดต้ัง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

ล่มสลาย

รศ. ดร.หริส สูตะบุตร

ดํารงตําแหน่งในปี
2534-2542

คนท่ี 1 วาระท่ี 2

ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

(เอ็มเทคก่อต้ังข้ึนวันท่ี 16 กันยายน 2529 มีสถานะเปน็
โครงการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน โดย 
รศ. ดร.หริส สูตะบุตร รับตําแหน่งผู้อํานวยการคนแรก
วาระท่ี 1 ปี 2530-2534 ท้ังน้ีเอ็มเทคเข้าร่วมเปน็ส่วนหน่ึง
ของ สวทช. ในปี 2534 และเปล่ียนสถานะเป็นศูนย์
แห่งชาติเฉพาะทาง)

ดํารงตําแหน่งในป ี2529-2541

(เนคเทคก่อต้ังข้ึนวันท่ี 16 กันยายน 2529 มีสถานะเป็น
โครงการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน โดย 
ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รับตําแหน่งผู้อํานวยการคนแรก 
ท้ังน้ีเนคเทคเข้าร่วมเปน็ส่วนหน่ึงของ สวทช. ในปี 2534 
และเปล่ียนสถานะเปน็ศูนย์แห่งชาติเฉพาะทาง)

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค)

คนท่ี 1

ผู้อํานวยการ สวทช.
คนท่ี 1
ดํารงตําแหน่งปลายปี 2534–2541 โดย
เปน็ยุคก่อร่างสร้างหน่วยงาน ปทูาง
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทย หรือ 
Establishment

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
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2535
ESTABLISHMENT

17-19 พฤษภาคม 2535 นักศึกษา ประชาชน และ
นักการเมืองบางกลุ่ม ร่วมกันต่อต้านการเข้าดํารง
ตําแหน่งผู้นําของ พล.อ. สุจินดา คราประยูร และ
การสืบทอดอํานาจของ รสช. นําไปสู่เหตุการณ์
ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ทหาร กับผู้ชุมนุม 
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก

ได้รับแต่งต้ังภายหลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 10 มิถุนายน – 
23 กันยายน 2535

30 มิถุนายน 2535 
นายอานันท์ ปนัยารชุน 
นายกรัฐมนตรี ดําเนินการ
ยุบสภา และจัดให้มีการ
เลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 19
วันท่ี 13 กันยายน 2535

ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 23 กันยายน 2535 – 
12 กรกฎาคม 2538

พลเอก สุจินดา คราประยูร 
นายกรัฐมนตรี 

นายอานันท์ ปนัยารชุน
กลับเข้ารับตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี

นายชวน หลีกภัย นายพิศาล มูลศาสตรสาทร

นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
17 เมษายน – 13 มิถุนายน 2535 

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
29 กันยายน 2535 –
11 ธันวาคม 2537

โดยการสนับสนุนของ 
รสช. และมติพรรค
ร่วมรัฐบาล
ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 7 เมษายน – 
24 พฤษภาคม 2535

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คนท่ี 12

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คนท่ี 14

คนท่ี 19

พฤษภาทมิฬ

ยุบสภา

นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 20

คร้ังท่ี 2

นายไพจิตร เอ้ือทวีกุล

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
14 มิถุนายน – 28 กันยายน 2535 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คนท่ี 13

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : กระทรวง อว.

ภาพ : กระทรวง อว.

ภาพ : กระทรวง อว.
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องค์กรภายใต้การกํากับของสํานักนายก
รัฐมนตรี ทําหน้าท่ีสนับสนุนการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงนโยบาย และ
การวิจัยประยุกต์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของ
ประเทศ ปจัจุบันคือ สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) 

25 กรกฎาคม 2535 พิธีเปดิโอลิมปกิเกมส์
คร้ังท่ี 25 ท่ีบาร์เซโลนา ประเทศสเปน 
ซ่ึงนับเปน็คร้ังแรกนับจากโอลิมปกิ 1972 
ท่ีมีชาติสมาชิกเข้าร่วมครบทุกชาติ และ
เปน็คร้ังแรกท่ียอมให้นักกีฬาอาชีพ
เข้าร่วมแข่งขันได้  

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

ดํารงตําแหน่งในป ี2535–2543
คนท่ี 3 

ก่อต้ังสํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

ประกาศใช้แนวปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety Guidelines) 

กีฬาโอลิมปกิ 

First Text Message

ฉบับแรกของประเทศไทย 

Merry Christmas

มีการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือคร้ังแรก
ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2535 เม่ือ Neil Papworth 
ส่งข้อความ Merry Christmas จากคอมพิวเตอร์
ไปท่ีโทรศัพท์มือถือของเพ่ือน แต่เพ่ือนไม่สามารถ
ตอบกลับได้ เพราะโทรศัพท์ยังไม่รองรับการใช้งาน 
Text Message

31 กรกฎาคม 2535 เคร่ืองบินการบินไทย เท่ียวบิน
ท่ี 311 ประสบอุบัติเหตุชนภูเขาขณะลดระดับลงจอด
ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ 
ประเทศเนปาล ท้ังน้ีผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต
ท้ังหมดรวม 113 คน

เคร่ืองบิน
การบินไทยตก
ท่ีประเทศเนปาล

ไบโอเทคทําหน้าท่ีเปน็เลขานุการคณะอนุกรรมการ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
17 เมษายน – 13 มิถุนายน 2535 

(ไบโอเทคก่อต้ังข้ึนวันท่ี 20 กันยายน 2526 ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยมี ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ รับตําแหน่งผู้อํานวยการ
ไบโอเทคคนแรก ในป ี2526-2527 และ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รับตําแหน่ง
ผู้อํานวยการไบโอเทคคนท่ี 2 ในปี 2528-2534 ท้ังน้ีไบโอเทคเข้าร่วมเปน็
ส่วนหน่ึงของ สวทช. ในป ี2534 และเปล่ียนสถานะเป็นศูนย์แห่งชาติเฉพาะทาง)
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ESTABLISHMENT

10 พฤษภาคม 2536 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน
เคเดอร์ จ.นครปฐม มีคนงานเสียชีวิต 188 คน 
และบาดเจ็บมากกว่า 500 คน สาเหตุเกิดจาก
ความบกพร่องและไม่ได้มาตรฐานของสภาพโรงงาน 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ 
วันท่ี 10 พฤษภาคมของทุกป ีเปน็ "วันความปลอดภัย
ในการทํางานแห่งชาติ" เพ่ือย้ําเตือนถึงการดูแล
ความปลอดภัยในการทํางานของทุกสาขาอาชีพ 13 สิงหาคม 2536 เกิดเหตุโรงแรมรอยัลพลาซาถล่ม มีผู้

เสียชีวิต 137 คน และบาดเจ็บ 227 คน สาเหตุเกิดจากการ
ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้มาตรฐาน

ทุกจังหวัดท่ีมีการเล้ียงกุ้งกุลาดํารายงานพบการ
เกิดโรคไวรัสหัวเหลือง โดยลักษณะของโรคคือ
ส่วนหัวของกุ้งจะมีสีเหลืองแตกต่างจากกุ้งปกติ
อย่างชัดเจน ถือเปน็โรคระบาดท่ีทําให้กุ้งตายอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงมากท่ีสุด

ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย เปน็ดาวเทียม
รุ่น HS–376 สร้างโดย Huges Space Aircraft 
เพ่ือให้บริการด้านการส่ือสาร โดย "ไทยคม" 
(Thaicom) เปน็ช่ือพระราชทานท่ีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน ซ่ึงย่อมาจาก Thai Communications 

บริษัท Intel ได้พัฒนา Microprocessor ใหม่
ภายใต้ช่ือเคร่ืองหมายการค้าและแบรนด์ "Pentium" 
โดยเปดิตัวชิปตัวแรก คือ P5 ในวันท่ี 22 มีนาคม 2536

เพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ 
จ.นครปฐม

Intel Pentium
เปดิตัวคร้ังแรก

โรงแรมรอยัลพลาซา
จ.นครราชสีมา ถล่ม

2536

โรคไวรัส
หัวเหลือง
ในกุ้งกุลาดํา
ระบาดหนัก

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ดาวเทียมไทยคม
ภาพ : บริษัท Boeing
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บริษัท Nokia เปดิตัว SMS (Short Message Service) 
บริการส่งข้อความส้ันผ่านโทรศัพท์มือถือ 

Adobe เปดิตัวซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat พร้อม PDF 
(Portable Document Format) รูปแบบการจัดเก็บ
ไฟล์เอกสารแบบใหม่ โดยเอกสารท่ีบันทึกจะเหมือนต้นฉบับ
และไม่สามารถแก้ไขได้

26 กุมภาพันธ์ 2536 มีการวางระเบิดทําเองหนักราว 
1,200 ปอนด์ ในรถแวนท่ีเข้าไปจอดในอาคารศูนย์
การค้าโลก ซ่ึงเปน็อาคารคู่และสร้างเสร็จมา 20 ปี
แล้ว โดยมีความสูง 110 ช้ัน และเปน็เจ้าของสถิติโลก
อยู่นานก่อนท่ีจะโดนทําลายสถิติความสูงโดยอาคาร
เซียร์สทาวเวอร์ในชิคาโก ต่อมามีวินาศกรรมอาคารคู่
ดังกล่าวอีกคร้ัง โดยผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะห์ 
ในวันท่ี 11 กันยายน 2544 

8 ธันวาคม 2536 ประธานาธิบดี Bill Clinton ลงนาม
ในข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ซ่ึงเปน็ข้อตกลง
ระหว่างสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก เพ่ือ
ลดข้อจํากัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าระหว่าง
ประเทศท้ังสาม การรวมตัวดังกล่าวเร่ิมมีผลใน
วันท่ี 1 มกราคม 2537 ทําให้เกิดเขตการค้าเสรี
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกข้ึน  

23 ธันวาคม 2536 มีการเปดิรอบปฐมทัศน์ของ
ภาพยนตร์ “Philadelphia” ภาพยนตร์ฮอลลีวูด
เร่ืองแรกท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับผู้ปว่ยโรคเอดส์ นําแสดง
โดย Tom Hanks และ Denzel Washington

มีการจัดต้ังสภาแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประเทศไทย ซ่ึงเปน็ 1 ในอนุกรรมการ ภายใต้
คณะกรรมการไอทีแห่งชาติ

สวทช. เร่ิมดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ชีวภาพด้านกุ้งเพ่ือแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านการระบาด
ของโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดํา เพ่ือช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมเล้ียงกุ้งท่ีกําลังเผชิญปญัหาโรคระบาด
และทําให้กุ้งเล้ียงตายเปน็จํานวนมาก

เทคโนโลยีพิชิตโรคกุ้ง

ข้อตกลง
การค้าเสรี
อเมริกาเหนือ
มีผลทาง
กฎหมาย

SMS Feature 
ให้บริการ
คร้ังแรก

เปิดตัว PDF และ 
Adobe Acrobat

ลอบวางระเบิด
อาคารศูนย์การค้าโลก
(World Trade Center) 

เปดิฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูด
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับโรคเอดส์

สภาแลกเปล่ียนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
(Thailand EDI Council)

ภาพ : วิกิพีเดีย 

PHILADELPHIA
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม คนท่ี 15

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

เนคเทค สวทช. ก่อต้ังโรงงานต้นแบบท่ี Electro-
Optics Lab โดยใช้อาคารและสถานท่ีของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) ท้ังน้ีได้นําเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตฮอโลแกรม
สลักสู่ประเทศไทยเปน็คร้ังแรก

บริษัท IBM วางจําหน่ายสมาร์ตโฟน
ท่ีมีระบบทัชสกรีนและมีฟงัก์ชัน
รับส่งอีเมล

เนคเทค สวทช. จัดทําโครงการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยข้ึนเปน็
คร้ังแรก ภายใต้ช่ือ “โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” เปน็การให้ทุนสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ในระดับนักเรียนและ
นักศึกษา ต่อมาป ี2542 ปรับกลยุทธ์โดยจัดให้มี
เวทีการแข่งขันในระดับประเทศ และเปล่ียนช่ือเปน็ 
“การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย”

ก่อต้ังโรงงานต้นแบบ
ผลิตฮอโลแกรมสลัก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สมาร์ตโฟน
เคร่ืองแรก
(IBM Simon)

การแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย
(National Software Contest: NSC)

ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2537 – 
17 กรกฎาคม 2538

วันนักประดิษฐ์
คณะรัฐมนตรีมีมติวันท่ี 10 พฤษภาคม 2537 กําหนดให้ 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ของทุกป ีเปน็วันนักประดิษฐ์ เพ่ือเทิด
พระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงประดิษฐ์คิดค้น 
"เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวน้ําหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ํา" 
หรือ "กังหันน้ําชัยพัฒนา" และระลึกถึงวันประวัติศาสตร์
ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์
พระองค์แรกของโลกท่ีทรงคิดค้นประดิษฐ์ส่ิงท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อประเทศ 

ไบโอเทค สวทช. ค้นพบราทําลายแมลง
ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด คือ 
Cordyceps pseudomilitaris และ 
Cordyceps khaoyaiensis (ปจัจุบัน
คือ Purpureomyces khaoyaiensis)

ค้นพบราทําลายแมลง
ชนิดใหม่ของโลก

Purpureomyces
khaoyaiensis

Cordyceps 
pseudomilitaris
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Host by
Peter James 

Host by
Peter James 

Jerry Yang และ David Filo นักศึกษาจาก Standford
University สหรัฐอเมริกา สร้างเว็บไซต์ช่ือ Jerry's 
Guide to the World Wide Web รวบรวมและ
จัดหมวดหมู่ลิงก์เว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถ
เข้ามาค้นหาและคลิกลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ต้นทางได้เลย 
เว็บไซต์น้ีได้รับความนิยมอย่างมาก ต่อมาเปล่ียนช่ือเปน็ 
Yahoo!

สํานักพิมพ์ Penguin Books 
จัดพิมพ์นิยายเร่ือง Host ของ 
Peter James ท้ังท่ีเปน็รูปเล่ม
และรูปแบบแผ่นฟลอปปดิีสก์ 
(1 เล่มมี 2 แผ่น)

Hara Masahiro วิศวกรของบริษัท Japanese 
Company Denso เปน็ผู้คิดค้น QR Code 
เพ่ือช่วยลดภาระงานของพนักงานท่ีต้องยิง
บาร์โคดเพ่ือตรวจสอบช้ินส่วนต่างๆ บนกล่อง 
ซ่ึงบางคร้ังมีมากถึง 10 บาร์โคดต่อกล่อง

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano และ Shuji Nakamura 
นักวิจัยชาวญ่ีปุน่พัฒนา Blue LED ซ่ึงยังไม่เคยมีใคร
ทําได้ ในขณะท่ี Red LED กับ Green LED ทําได้มา
ก่อนหน้าน้ีหลายปแีล้ว การพัฒนา Blue LED ได้นําไปสู่
การพัฒนา White LED ซ่ึงเปน็หลอดไฟท่ีให้ความสว่าง
และประหยัดพลังงาน ผลงานน้ีทําให้พวกเขาได้รับ
รางวัลโนเบลในป ี2557

Jaap Haartsen พัฒนาเทคโนโลยีบลูทูท ซ่ึงเปน็
ระบบเช่ือมต่อไร้สายท่ีสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์
หลายช้ินได้พร้อมกัน โดยหูฟงัท่ีใช้เทคโนโลยี
บลูทูทออกวางจําหน่ายคร้ังแรกในป ี2542

The World's First 
Electronic Novel

QR Code

Blue
LEDBluetooth Wireless

Technology

Jeff Bezos ก่อต้ังเว็บไซต์ Amazon.com เปน็
เว็บขายหนังสือออนไลน์ท่ีประสบความสําเร็จ
อย่างสูง

Amazon

Nelson Mandela รับตําแหน่ง
ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ 

10 พฤษภาคม 2537 
Nelson Mandela สาบานตนเข้า
รับตําแหน่งประธานาธิบดีผิวสี
คนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ 
หลังจากการถูกจองจําในฐานะ
นักโทษการเมืองอยู่นานถึง 27 ป ี
จากการประท้วงนโยบายแบ่ง
แยกสีผิว

ประธานาธิบดีรวันดาถูกลอบสังหาร
6 เมษายน 2537 ประธานาธิบดีรวันดา Juvenal Habyarimana และ
ประธานาธิบดีบุรุนดี Cyprien Ntaryamira ท่ีอยู่บนเคร่ืองบินถูกยิง
ด้วยจรวดจากพ้ืนสู่อากาศจนเคร่ืองตกและเสียชีวิต ทําให้การเจรจา
สันติภาพส้ินสุดลง และเปดิฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวรวันดาด้วย
ความโหดร้าย

’
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(Thai Microelectronics Center: TMEC)
3 ตุลาคม 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดต้ัง 
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือติดต้ัง
สายการผลิตและดําเนินการผลิตวงจรรวมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน ตลอดจนสนับสนุนการ
ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้
ทัดเทียมระดับสากล

นายย่ิงพันธ์ มนะสิการ

ยุบสภา 
19 พฤษภาคม 2538 นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี 
ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญเสนอให้ยุบสภา และจัดให้มี
การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 20 ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2538

นายบรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี คนท่ี 21

สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีสวรรคต
18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต 
พระชนมายุ 94 พรรษา

โป๊ะล่มท่ี
ท่าพรานนก

ดํารงตําแหน่งระหว่าง
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2538 - 
15 มิถุนายน 2539 และ 
3 กรกฎาคม 2539 - 
6 ตุลาคม 2541

14 มีนาคม 2538 เกิดเหตุการณ์โปะ๊ล่มท่ี
ท่าพรานนก ริมแม่น้ําเจ้าพระยา หลังโปะ๊รับ
น้ําหนักเกินกําหนด ประกอบกับเรือกระแทก
ท่ีโปะ๊ มีผู้เสียชีวิต 29 คน และบาดเจ็บ 37 คน

ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2538 – 
24 พฤศจิกายน 2539

แว่นตาสุริยะ
เนคเทค สวทช. จัดทําแว่นตาสุริยะและคู่มือชม
สุริยุปราคาเต็มดวง เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน
ในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คนท่ี 16

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึง
ประโยชน์ และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาประเทศและชีวิตความเปน็อยู่ของประชาชน โดย
เฉพาะผู้ด้อยโอกาส จึงทรงริเร่ิมให้จัดทําโครงการฯ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
ลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึงเทคโนโลยีในสังคม

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : กระทรวง อว.
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LEXiTRON
Version 1.0 

ระบบสะกดคําอัตโนมัติท่ีช่วยอํานวยความสะดวก
ในการพิมพ์ส่งข้อความจากโทรศัพท์มือถือ
ในยุคท่ียังไม่มีแปน้คีย์บอร์ดแบบปจัจุบัน

เหตุการณ์
ระเบิด
โอคลาโฮมา 

19 เมษายน 2538 มีการก่อการร้ายระเบิดตึก Alfred P. 
Murrah Federal ทําให้มีผู้เสียชีวิต 168 คน และ
บาดเจ็บอีกราว 500 คน 

นักบินอวกาศสหรัฐอเมริกา
เข้าสถานีอวกาศรัสเซียคร้ังแรก 

ลัทธิโอมชินริเคียวโจมตีสถานีรถไฟใต้ดินของ
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่ โดยใช้ก๊าซพิษซาริน
ทําให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน และบาดเจ็บอีกหลายพันคน 

คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ป ี2538 เปน็ปแีห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศไทยและประกาศใช้นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT2000) 

เร่ิมงานวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย

โจมตีสถานี
รถไฟใต้ดิน
โตเกียวด้วย
สารเคมี 

ประกาศใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พจนานุกรมส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการหาคําแปล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาโดย เนคเทค 
สวทช. เปดิให้บริการในรูปแบบซีดีรอมและเว็บไซต์ 
วันท่ี 21 มิถุนายน 2538 มีการบรรจุคําศัพท์ภาษาไทย 
13,000 คํา และคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 9,000 คํา 
ปจัจุบันได้พัฒนามาถึง LEXiTRON Version 3.0

IT2000
14 มีนาคม 2538 นักบินอวกาศสหรัฐอเมริกาคนแรกเข้าสู่สถานีอวกาศ Mir
ของรัสเซียเปน็คร้ังแรก ขณะท่ีวันท่ี 27 มิถุนายน 2538 มีการเช่ือมต่อของ
ยานกระสวยอวกาศกับสถานีดังกล่าว 

24 ตุลาคม 2538 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
ท่ีสามารถมองเห็นได้ในประเทศไทย เปน็
ปรากฏการณ์ท่ีดวงจันทร์เคล่ือนเข้ามาบดบัง
ดวงอาทิตย์ ทําให้เกิดเงามืดของดวงจันทร์
บนพ้ืนโลก

สุริยุปราคา
เต็มดวง

สวทช. ร่วมกับ สกว. (สกสว. ในปจัจุบัน) ก่อต้ัง โครงการ
พัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and 
Training Program: BRT) หรือ โครงการบีอาร์ที เพ่ือทํา
หน้าท่ีบริหารจัดการงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

Text on
9 Keys
หรือ T9 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : NASA 20



2539
ESTABLISHMENT

บริการทดสอบวัสดุเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพหรือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการผลิตหรือการใช้งาน

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 
(Internet Thailand) 
14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดต้ังเปน็
บริษัท ซ่ึงมีลักษณะเปน็บริษัทร่วมทุน ดําเนินการเปน็
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรก และปจัจุบันคือ 
บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

โครงการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย 
(SchoolNet Thailand)
โครงการส่งเสริมการเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนท่ัวประเทศไทย จัดทําโดย 
เนคเทค สวทช. เพ่ือสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยยกระดับการศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนไทย

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
แห่งชาติ (อาคารวิจัยโยธี)
สวทช.
อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ของ 
สวทช. ก่อสร้างภายในบริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (ช่ือในขณะน้ัน) บนพ้ืนท่ี 
1 ไร่ 1 งาน 55.5 ตารางวา อาคารมีความสูง 7 ช้ัน 
พ้ืนท่ีรวม 13,381 ตารางเมตร

โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.)
สกว. (สกสว. ในปจัจุบัน) จัดต้ังโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัย
ระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทย
ให้ได้มาตรฐานสากล 

เอ็มเทค สวทช. ดําเนินการให้บริการทดสอบวัสดุเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพหรือแก้ปญัหาท่ีเกิดข้ึนในการผลิต
หรือการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ให้สามารถรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
มาตรฐาน
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สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน
5 มีนาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดต้ัง 
"ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอน
แห่งชาติ" ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จ.นครราชสีมา ต่อมาเปน็ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน)

ยุบสภา 
27 กันยายน 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา และจัดให้มีการ
เลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 21 ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2539

นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 22
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2539 – 
8 พฤศจิกายน 2540

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 8-12 มิถุนายน 2539 เพ่ือเฉลิมฉลอง
ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ป ีตามคติสากล

USB (Universal
Serial Bus)
Ajay Bhatt และทีมท่ีบริษัท Intel เร่ิมโครงการ
พัฒนาพอร์ตการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเรียกว่า USB หรือ Universal Serial Bus 
ต้ังแต่ป ี2537 ต่อมาร่วมมือกับ Compaq, DEC, 
IBM, Microsoft, NEC และ Nortel พัฒนาพอร์ต 
USB ท่ีสามารถเช่ือมต่อทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน
ได้อย่างสะดวกและถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็ว จน
สําเร็จเปน็ USB 1.0 และเปดิตัวในเดือนมกราคม 
2539

Java
James Gosling และทีมงานร่วมกันทําโครงการพัฒนา
ภาษา Java (เดิมช่ือภาษา Oak) มาต้ังแต่ป ี2534 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือนํามาแทนภาษา C/C++ ซ่ึงเปน็
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีในสมัยน้ัน จนป ี2539 
ได้ปล่อยเวอร์ชันทดลองออกสู่ตลาด และได้รับความ
นิยมอย่างมากจากนักเขียนโปรแกรม ในปลายเดือน
มกราคมปต่ีอมา Java เวอร์ชันแรก หรือ JDK 1.0  
จึงได้วางขายอย่างเปน็ทางการ

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ไบโอเทค สวทช. จัดทําแปลงวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา มีพ้ืนท่ีประมาณ 190 ไร่ ถือเปน็แปลง
ศึกษานิเวศวิทยาถาวรท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย 
โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ 
ศึกษานิเวศวิทยาประชากรและชีววิทยาของชะนี 
ความหลากหลายของพรรณไม้ เถาวัลย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างพืชกับสัตว์ รวมถึงการติดตามศึกษาพลวัตป่า
แปลงวิจัยมอสิงโต จากสภาพอากาศและส่ิงมีชีวิต
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

แปลงวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพถาวรมอสิงโต
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แกะดอลลี 
(Dolly the Sheep)
The Roslin Institute ประเทศสกอตแลนด์ โคลนนิง
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมด้วยวิธีท่ีใช้เซลล์ของร่างกายตัวพ่อหรือ
แม่แทนการใช้เซลล์สืบพันธ์ุได้สําเร็จ โดยลูกแกะท่ีได้จากวิธีการ
โคลนนิงน้ี เกิดเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2539 และได้รับการ
ต้ังช่ือว่า Dolly และในปีเดียวกันน้ี นักวิทยาศาสตร์ท่ีศูนย์วิจัย
ไพรเมตโอเรกอนในสหรัฐอเมริกาสร้างลิงโคลนนิงคู่แรกสําเร็จ

ESTABLISHMENT

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ดาวหาง Hyakutake
Yuji Hyakutake ค้นพบดาวหาง Hyakutake 
เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2539

โรควัวบ้าระบาด
10 มีนาคม 2539 เร่ิมมีข่าวการระบาดของ 
“โรควัวบ้า (Mad Cow Disease)” ในประเทศ
อังกฤษ เปน็โรคท่ีมีผลต่อระบบประสาท ทําให้
เสียการควบคุมของกล้ามเน้ือ การทรงตัว และ
เสียชีวิตในท่ีสุด 

2539
Mars Global Surveyor
7 พฤศจิกายน 2539 NASA ส่งยานสํารวจ
อวกาศ Mars Global Surveyor (MSG) 
ข้ึนไปโคจรรอบดาวอังคารได้สําเร็จ โดยยาน
สํารวจอวกาศน้ี ได้รับภารกิจสํารวจภูมิลักษณ์
และภูมิอากาศ และเก็บภาพถ่ายของดาวอังคาร
ส่งกลับมายังโลก ซ่ึงสามารถถ่ายภาพส่งกลับ
มายังโลกได้กว่า 2 แสนภาพ และยังสํารวจพบ
ร่องรอยน้ําบนดาวอังคารอีกด้วย ยานสํารวจ
อวกาศ MSG ถูกปลดระวางในป ี2549

ต้ังช่ือว่า Neti และ Ditto โดยใช้
เซลล์จากเอ็มบริโอ

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ค้นพบธาตุ
Copernicium 

Copernicium คือธาตุท่ีมีหมายเลขอะตอม 112 
สัญลักษณ์ Cn เปน็โลหะท่ีเป็นของเหลวและระเหยเร็ว
ว่าปรอท ซ่ึงเดิมช่ือ Ununbium มาจากภาษาละติน 
มีสัญลักษณ์คือ Uub เปน็ช่ือช่ัวคราวในระบบ IUPAC 
ต่อมาเปล่ียนเปน็ช่ือ Copernicium ซ่ึงต้ังตามช่ือ 
Nicolaus Copernicus ผู้เสนอทฤษฎีดวงอาทิตย์
เปน็ศูนย์กลางของจักรวาล ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2553

ประเทศไทยมีประชากร
ครบ 60 ล้านคน 
2 พฤศจิกายน 2539 ประเทศไทย
มีประชากรครบ 60 ล้านคน 
ตามการคํานวณของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ท้ังน้ีคาดการณ์ว่ามีเด็ก
ท่ีคลอดในเวลา 09.48 น. จํานวน 
10 คน ซ่ึงต่างได้รับของขวัญวันเกิด
จากรัฐบาล

ภาพ : NASA
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คอมพิวเตอร์ Deep Blue ชนะ
แชมปห์มากรุก Garry Kasparov
คอมพิวเตอร์ Deep Blue ของบริษัท IBM เอาชนะ 
Garry Kasparov แชมปโ์ลกหมากรุกหลายสมัยในสองเกมรวด 
ซ่ึงเปน็การพบกันคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2539

28 สิงหาคม 2539 เจ้าหญิงไดอานาทรงหย่าขาด
เจ้าฟา้ชายชาลส์แห่งเวลส์ มกุฎราชกุมาร พระสวามี 
หลังครองรักกันได้ 11 ปี

ทามาก็อตจิ
ได้รับความ
นิยม
“ทามาก็อตจิ” คือสัตว์เล้ียงอิเล็กทรอนิกส์หรือสัตว์เล้ียง
ดิจิทัลชนิดแรกท่ีได้รับความนิยมไปท่ัวโลก เปน็ผลิตภัณฑ์
ของบริษัท Bandai ประเทศญ่ีปุน่ ออกวางขาย
ในญ่ีปุน่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2539 และวางขายใน
ต่างประเทศวันท่ี 1 พฤษภาคม 2540 กระท่ังป ี2560 
มียอดขายทามาก็อตจิมากกว่า 82 ล้านช้ิน

ภาพ : วิกิพีเดีย 

เจ้าฟา้ชายชาลส์ทรงหย่า
เจ้าหญิงไดอานา

พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
จัดข้ึนในวันท่ี 10 มีนาคม 2539 
ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

เหรียญทองโอลิมปกิ
คร้ังแรกของไทย 
4 สิงหาคม 2539 สมรักษ์ คําสิงห์ สร้าง
ประวัติศาสตร์นักกีฬาไทยคนแรกท่ีคว้า
เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น รุ่น
เฟเธอร์เวท ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปกิท่ี
แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting–ASEM) 
หรืออาเซม ริเร่ิมโดยประเทศสิงคโปร์และฝร่ังเศส เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก ซ่ึงประเทศไทยเปน็เจ้าภาพจัดการประชุม 
ASEM 1 เม่ือวันท่ี 1-2 มีนาคม 2539 ท่ีกรุงเทพมหานคร โดย 
เนคเทค สวทช. มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระหว่างการจัดประชุม

ไทยเปน็เจ้าภาพจัดการประชุม
เอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe 
Meeting–ASEM) คร้ังแรก

ภาพ : Jonathan V

ภาพ : ASEMInfoBoard
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2540
21 พฤษภาคม 2540 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและ
อนุมัติให้ดําเนินโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ 

วิกฤตต้มยํากุ้ง 
ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย 
รัฐบาลปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวจาก 25 บาท/
1 ดอลลาร์สหรัฐ สู่ 56 บาท/ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
ผู้ท่ีกู้เงินจากต่างประเทศจํานวนมากล้มละลาย 
สถาบันการเงินหลายแห่งปดิกิจการ คนไทย
จํานวนมากตกงาน ทุนสํารองระหว่างประเทศ
ลดน้อยจนไม่เพียงพอชําระหน้ี ทําให้รัฐบาลไทย
ต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  

ก่อต้ังสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เปน็ท่ียอมรับ
ในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัด
ต่างๆ ในประเทศ รวมท้ังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย

Martin Eberhard และ Marc Tarpenning 
ร่วมกันพัฒนา Rocketbook เคร่ืองอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพราะเห็นว่าในอนาคตผู้คนจะหันมา
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันมากข้ึน โดยวาง
จําหน่ายอย่างเปน็ทางการในป ี2541 ซ่ึงขายได้มาก
ถึง 20,000 เคร่ือง และเลิกผลิตในอีกไม่ก่ีปต่ีอมา

1 กรกฎาคม 2540 
สหราชอาณาจักรทําพิธี
ส่งมอบคืนฮ่องกงให้แก่
จีนอย่างเปน็ทางการ 
หลังส้ินสุดสัญญาเช่านาน 
99 ปี

ไข้หวัดนก
ระบาด
เกิดการระบาดของ
โรคไข้หวัดนก ซ่ึงเกิด
จากไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
H5N1 ท่ีพบได้ใน
สัตว์ปกี โดยฮ่องกง
ฆ่าไก่ท้ังเกาะเพ่ือหยุด
ย้ังโรคไข้หวัดนกไม่ให้
ระบาดสู่คนเปน็การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้การ

คาดการณ์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้วางแผนด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเปน็ความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกเอเปค ซ่ึงประเทศไทยได้รับเกียรติ
ให้เปน็ท่ีต้ังศูนย์ดังกล่าว และ สวทช. ทําหน้าท่ี
บริหารงาน ปจัจุบันเปน็ส่วนหน่ึงของ สวทน.

ฮ่องกงกลับเปน็
ส่วนหน่ึงของจีน

จัดต้ังสํานักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาครัฐ (สบทร.)

จัดต้ังศูนย์คาดการณ์
เทคโนโลยีเอเปค 
(APEC Technology Foresight)

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรีลาออก

Rocketbook เคร่ืองอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองแรก

ภาพ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

9 พฤศจิกายน 2540 พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ 
ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากเกิด
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ นายชวน หลีกภัย ได้รับ
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนตามมติของสภา
ผู้แทนราษฎรไทย ชุดท่ี 20
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โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน 
(Junior Science Talent Project: JSTP)
สวทช. ร่วมกับ สกว. (สกสว. ในปจัจุบัน) จัดต้ังโครงการพิเศษ
เพ่ือเฟน้หาและบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถ ด้วยการ
สนับสนุนทุนการศึกษา การทําโครงงาน และการวิจัยร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์พ่ีเล้ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถก้าวเข้าสู่
อาชีพนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยท่ีมีคุณภาพของประเทศ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 
11 ตุลาคม 2540 เปน็วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปน็รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 16 ของ
ประเทศไทย และเปน็รัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 3 ท่ี
ยกร่างข้ึนโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขณะท่ีมี
การประกาศใช้น้ันอยู่ในสมัยของรัฐบาลท่ีมี 
พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เปน็นายกรัฐมนตรี และ
มีนายวัน มูฮัมหมัด นอร์มะทา เปน็ประธานรัฐสภา

Dr. Makoto Kuro-o จาก University of
Texas' Southwestern Medical Center 
ค้นพบยีน Klotho ซ่ึงเปน็ยีนท่ีเก่ียวข้องกับ
ความชราของมนุษย์ โดยหนูทดลองท่ีมียีน
โคลโทผิดปกติจะมีอายุส้ัน มีอาการแก่ก่อนวัย

ตีพิมพ์แฮร์รี 
พอตเตอร์ 
ภาคแรก

20 มิถุนายน 2540 สํานักพิมพ์บลูมส์เบอร์รี 
ตีพิมพ์หนังสือ แฮร์รี พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ 
เล่มแรกในชุด 7 เล่ม โดยจัดพิมพ์แบบปกแข็ง
จํานวน 500 เล่มเท่าน้ัน แต่เม่ือถึงป ี2546 
หนังสือได้วางขายท้ังปกอ่อนและปกแข็งรวม
แล้วมากกว่า 11.6 ล้านเล่ม เม่ือนําไปสร้างเปน็
ภาพยนตร์รวม 8 ภาค ก็กลายเปน็ภาพยนตร์
ซีรีส์ท่ีทําเงินรวมสูงสุดตลอดกาล (ราว 2.5 
หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

เจ้าหญิงไดอานาส้ินพระชนม์
ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ส้ินพระชนม์ภายหลัง
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ภายในอุโมงค์
ทางลอดสะพานปองต์เดอลัลมา กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส พิธีพระศพจัดข้ึนอย่างเปน็
ทางการในวันท่ี 6 กันยายน 2540 ท้ังน้ีมีการ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ มีผู้รับชมท่ัวโลกราว 
2.5 พันล้านคน 

พบหลักฐานส่ิงมีชีวิตบน
ก้อนอุกกาบาตจากดาวอังคาร
ยาน Mars Pathfinder ท่ีออกเดินทางจากโลก ในวันท่ี 
4 ธันวาคม 2539 บินลงจอดบริเวณ Ares Vallis ของ
ดาวอังคารในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2540 ภาพถ่ายท่ียานอวกาศ
ลําน้ีส่งกลับมายังโลกทําให้นักวิทยาศาสตร์เช่ือว่ามีหลักฐาน
แสดงถึงร่องรอยส่ิงมีชีวิตขนาดจ๋ิวท่ีเคยอาศัยอยู่บนดาวอังคาร

เพลิงไหม้โรงแรม
รอยัลจอมเทียน
รีสอร์ต พัทยา
11 กรกฎาคม 2540 เกิดเหตุ
เพลิงไหม้โรงแรมรอยัลจอมเทียน
รีสอร์ต พัทยา จ.ชลบุรี มีผู้เสียชีวิต 91 คนและบาดเจ็บ 53 คน 

ค้นพบยีนโคลโท
(Klotho Genes)

Klotho gene
Wild Type

Klotho
mutant
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3 มีนาคม 2541 ยานอวกาศ Athena
ค้นพบน้ําแข็งบนดวงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์
เช่ือว่าอาจนําผลึกน้ําแข็งท่ีผสมกับดินมาใช้
เปน็เช้ือเพลิงขับดันจรวดเพ่ือใช้สํารวจระบบ
สุริยะได้

6 พฤษภาคม 2541 นักดาราศาสตร์ค้นพบ
การระเบิดใหญ่ในอวกาศห้วงลึกท่ีมีพลังงานมาก
เปน็รองแค่บ๊ิกแบง

บริษัท Apple ท่ีอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลาย ตัดสินใจวางขาย
คอมพิวเตอร์ Macintosh โฉมใหม่ ท่ีมีรูปร่างและสีสัน
ฉีกไปจากคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม 
2541 ปรากฏว่ามียอดขายท่ีดีมากจนทําให้บริษัท Apple 
กลับมายืนหน่ึงในวงการจนถึงทุกวันน้ี

7 มกราคม 2541 NASA ส่งยาน Lunar Prospector 
ข้ึนไปโคจรรอบดวงจันทร์เปน็เวลาประมาณ 19 เดือน 
เพ่ือสํารวจลักษณะพ้ืนผิวและหาน้ําแข็งท่ีข้ัวเหนือ/ใต้
ของดวงจันทร์ 

Neutrino
มีมวลพบการระเบิดใหญ่

รองจากบ๊ิกแบง

พบน้ําแข็ง
บนดวงจันทร์ iMac วางตลาด

Takaaki Kajita และคณะพบหลักฐานจากการตรวจ
วัดอนุภาค Neutrino ด้วยเคร่ือง SuperKanilkande 
ท่ีช้ีว่าอนุภาค Neutrino น้ันมีมวลไม่เท่ากับศูนย์แน่นอน 
การวิจัยน้ีได้รับการตีพิมพ์ใน Physical Review 
Letters ฉบับท่ี 81 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
โดยในอีกส่ีปีต่อมา Arthur B. Mcdonald ก็ตีพิมพ์
งานวิจัยอีกช้ินในวารสารเดียวกัน ซ่ึงเปน็การยืนยัน
ว่า Neutrino มีมวล ท้ังสองท่านได้รับรางวัลโนเบล
สาขาฟสิิกส์ในป ี2558

Lunar Prospector
ยานสํารวจอวกาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คนท่ี 17
ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 7 ตุลาคม 2541 – 
29 มิถุนายน 2542

นายสุวิทย์ คุณกิตติ 

ภาพ : NASA

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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4 กันยายน 2541 Larry Page และ Sergey Brin 
เปดิตัว Google อย่างเปน็ทางการ โดยเวอร์ชันแรก
มีช่ือว่า Backrub เปดิใช้บนเว็บไซต์ของ Stanford 
University ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ปี 2539 

ดํารงตําแหน่งในป ี2541–2547 โดยเปน็ยุคของการเร่ง
ขยายฐานการวิจัย และวางรากฐานด้านไอทีให้แก่ประเทศ 
หรือ Acceleration

29 ตุลาคม 2541 วุฒิสมาชิก John Glenn 
นักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกาท่ีบินรอบโลก 
เดินทางข้ึนสู่อวกาศอีกคร้ังไปกับยานกระสวยอวกาศ
Discovery ทําสถิติใหม่ของผู้มีอายุมากท่ีสุดท่ีข้ึนสู่
อวกาศคือ 77 ป ีโดยทําภารกิจรวม 9 วัน ในโครงการ
การศึกษาเก่ียวกับสุขภาพผู้สูงอายุในอวกาศของ 
NASA

11 ธันวาคม 2541 การบินไทย เท่ียวบินท่ี 261 ตก
ขณะกําลังลงจอดท่ีสนามบินสุราษฎร์ธานี 
มีผู้เสียชีวิต 101 คน 

เนคเทค สวทช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ริเร่ิมจัดประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
ร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and 
Engineering Fair (Intel ISEF) ณ สหรัฐอเมริกา

เปดิตัว

John Glenn
นักบินอวกาศอายุมากท่ีสุด โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

(Young Scientist Competition: YSC)

หน่วยงานภายใต้การดูแลของ สวทช. เพ่ือ
ทําหน้าท่ีสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ท้ังด้านบุคลากร 
การตลาด การลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัย
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย

(Software Park Thailand)

เคร่ืองบินการบินไทยตก
ท่ี จ.สุราษฎร์ธานี

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ผู้อํานวยการ สวทช. 

คนท่ี 2

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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27 มีนาคม 2541 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
อนุมัติให้ขายไวอะกร้า สําหรับแก้อาการเส่ือมสมรรถภาพ
ทางเพศได้ ช่ือทางเคมีของไวอะกร้าคือ Sildenafil

ไวอะกร้า
วางตลาด ก่อต้ังศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electrical and Electronic 
Products Testing Center: PTEC)
เปน็ศูนย์ให้การบริการทดสอบ สอบเทียบ วิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีได้มาตรฐานสากล ภายใต้ สวทช. 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่ิมนํารถปรับอากาศ
ยูโรทู (ส่ังซ้ือ 797 คัน) ว่ิงให้บริการประชาชน
เปน็คร้ังแรก

เร่ิมใช้รถปรับอากาศ
ยูโรทู 

29 ธันวาคม 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
จัดต้ังศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ึน ภายใต้ 
สวทช. เพ่ือสร้างการต่ืนตัว การรับรู้ และความเข้าใจ
ในเร่ืองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce
การทําธุรกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ 
ต่อสาธารณะ 

Windows 98
25 มิถุนายน 2541 บริษัท Microsoft วางจําหน่าย
Windows 98 ออกแบบสําหรับผู้ใช้ท่ัวไป

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล

คนท่ี 2
ดํารงตําแหน่งในป ี2539-2547

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Thailand Electronic Commerce
Resource Center)

จัดต้ัง

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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เทคโนโลยี
การผลิตต้นเช้ือ
สําหรับการ
หมักแหนม

คณะนักวิจัยไบโอเทค สวทช. สามารถแยกจุลินทรีย์
ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการผลิตแหนม และพัฒนาการ
เล้ียงจนได้ต้นเช้ือและสูตรต้นเช้ือในการผลิตแหนม
ให้มีคุณภาพด้านสี กล่ิน รสท่ีดี และมีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค อีกท้ังยังพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นเช้ือผงแห้ง 
เพ่ือสะดวกต่อการใช้งานและเก็บไว้ได้นาน ปจัจุบันมีการ
ผลิตและจําหน่ายแล้วโดย บริษัทวิคก้ี เอนเตอร์ไพรซ์ จํากัด

ก่อสร้างสถานี
อวกาศนานาชาติ 
โครงการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ
เร่ิมต้นในป ี2541 เพ่ือใช้เปน็ห้องทดลองและ
สถานท่ีอํานวยความสะดวกในการสํารวจอวกาศ 
โดยเร่ิมเปน็รูปร่างในเดือนพฤศจิกายน หลังจาก
ท่ีมีการส่งโมดูล Zarya สถานีอวกาศของรัสเซีย
ข้ึนไปเปน็โมดูลแรก และส่งโมดูล Unity Node 
ตามข้ึนไปเพ่ือประกอบเข้ากับ Zarya ในอีกสอง
สัปดาห์ถัดมา 

แผ่นดินไหวคร้ังรุนแรง
ท่ีอัฟกานิสถาน 
30 พฤษภาคม 2541 เกิดแผ่นดินไหววัดความรุนแรง
ได้ 6.6 ท่ีภาคเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน 
คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 5,000 คน

ไทยร่วมเปน็
ภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วย
พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา

13 พฤษภาคม 2541 พันธกรณีของอนุสัญญา
แรมซาร์ (Ramsar Convention) มีผลบังคับ
ใช้ในประเทศไทยเปน็วันแรก และได้เสนอ
“พรุควนข้ีเสียน” ในเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ทะเลน้อย 
จ.พัทลุง เปน็พ้ืนท่ีชุ่มน้ําท่ีมีความสําคัญระหว่าง
ประเทศแห่งแรกของประเทศไทย และเปน็ลําดับท่ี 
948 ของโลก

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ถึงแก่อสัญกรรม

6 พฤษภาคม 2541 
พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ 
อดีตนายกรัฐมนตรีไทย
คนท่ี 17 เสียชีวิต 
ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร

ภาพ : องค์การนาซา 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

จัดต้ังข้ึนต้ังแต่ป ี2541 โดย สวทช. เปน็โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ท่ีทําวิทยานิพนธ์
ภายใต้การดูแลให้คําปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับนักวิจัย สวทช. ซ่ึงผู้รับทุนท่ีสําเร็จการศึกษา
จํานวนมากเข้าสู่การเปน็นักวิจัย นักเทคโนโลยี หรือ
อาจารย์ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน นับเปน็กําลัง
สําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศอย่างต่อเน่ือง

โครงการทุน
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
(Thailand Graduate Institute of 
Science and Technology: TGIST) 
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ไทยเข้าร่วมโครงการ
ถอดรหัสจีโนมข้าว
นานาชาติ 
(The International Rice Genome 
Sequencing Project: IRGSP)
ประเทศไทย โดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์
ยีนข้าว ซ่ึงเปน็หน่วยปฏิบัติการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กับไบโอเทค สวทช. ได้เข้าร่วมถอดรหัส
จีโนมข้าวกับนักวิจัยอีก 10 ประเทศ เพ่ือถอดรหัสจีโนมข้าว
อย่างสมบูรณ์แบบ จนเกิดเปน็รหัสจีโนมอ้างอิง 
(Reference Genome) ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาพันธ์ุข้าวใหม่ๆ 
ท่ีมีคุณลักษณะดีออกสู่เกษตรกร

จัดต้ังศูนย์ประสานงาน Y2K 
สวทช. ได้จัดต้ังศูนย์ประสานงานแก้ไขปญัหา Y2K 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนและให้คําปรึกษา
แก่หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมแก้ไข
ปญัหาคอมพิวเตอร์ป ีค.ศ. 2000

รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัว
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐทําให้อุปสงค์ภายใน
ประเทศฟื้ นตัว ภาคการผลิตเกือบทุกสาขาได้รับการกระตุ้น
จากการส่งออกและธุรกิจเร่ิมกลับมาดําเนินการจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี 

รถไฟฟา้สายแรก
ของประเทศไทย 
5 ธันวาคม 2542 รถไฟฟา้สายแรกของประเทศไทย ดําเนินการบริหารงานโดย บริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปดิให้บริการคร้ังแรกใน 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิทและสายสีลม รวมท้ังส้ิน 
23 สถานี

ผู้อํานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) 

คนท่ี 2
ดํารงตําแหน่งในปี 
2542-2550 

 ภาพ : The International Rice Genome Sequencing Project: IRGSP
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โพแทสเซียมคลอไรด์
ระเบิดในโรงงานลําไยกระปอ๋ง
19 กันยายน 2542 โพแทสเซียมคลอไรด์
ระเบิดในโรงงานลําไยกระปอ๋งใน จ.เชียงใหม่ 
มีผู้เสียชีวิต 35 คน

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
9 กรกฎาคม 2542 – 
17 กุมภาพันธ์ 2544

Melissa เปน็ไวรัสอินเทอร์เน็ตตัวแรกท่ีแพร่ผ่านอีเมล 
และแพร่ไปยังอีเมลท่ีอยู่ในรายนามผู้ติดต่อ 50 อันดับ
แรกอย่างรวดเร็ว ไวรัสไม่ได้ทําลายข้อมูลในเคร่ือง 
แต่จะไปรบกวนอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ทําให้กล่องข้อความ
เต็มเร็ว โหลดข้อมูลช้า 

แบคทีเรีย
ชนิดใหม่ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด

มีการค้นพบแบคทีเรีย Thiomargarita namibiensis 
ท่ีชายฝั่ งประเทศนามิเบีย เปน็แบคทีเรียท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.75 มิลลิเมตร 
ขณะท่ีแบคทีเรียท่ัวไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
0.4 ไมโครเมตร

เทคโนโลยี  
Bluetooth 
กับสินค้าเทคโนโลยี
ช้ินแรก

Jaap Haartsen และทีมเปดิตัวเทคโนโลยีบลูทูท
สู่สาธารณชนในเดือนเมษายน และในเดือน
กรกฎาคม Ericsson เปดิตัวชุดหูฟงัพร้อม
ไมโครโฟนไร้สายท่ีใช้เทคโนโลยีบลูทูท ซ่ึงถือ
เป็นอุปกรณ์ช้ินแรกท่ีใช้เทคโนโลยีน้ี

BlackBerry 
บริษัท BlackBerry Limited หรือ Research In 
Motion (RIM) ในสมัยน้ัน เปดิตัว The RIM 850 
เพจเจอร์พร้อมแปน้คีย์บอร์ด QWERTY ท่ีสามารถ
รับส่งอีเมล ถือเปน็อุปกรณ์ไร้สายเคร่ืองแรก
ของโลกท่ีรับส่งอีเมลได้ และในอีกสองปต่ีอมาได้
พัฒนาเปน็สมาร์ตโฟนยอดนิยมพร้อมเอกลักษณ์
แปน้คีย์บอร์ด QWERTY ท่ีเรารู้จักกันในนาม 
BlackBerry

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คนท่ี 18

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : กระทรวง อว.

ไวรัสอินเทอร์เน็ต Melissa
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ฟอสซิลมนุษย์เคนยา 
Meave Leakey และทีมขุดพบกะโหลกศีรษะโฮมินิด
สกุลใหม่ Kenyanthropus platyops ท่ีบริเวณ
ทะเลสาบ Turkana ประเทศเคนยา มีอายุประมาณ 
3.5 ล้านป ีซ่ึงใกล้เคียงกับยุคของ Australopithecus 
afarensis หรือลูซี งานวิจัยน้ีตีพิมพ์คร้ังแรกใน 
Nature ป ี2544

ประชากรโลกคนท่ี 6,000 ล้าน
12 ตุลาคม 2542 ค่าจากการคํานวณช้ีว่า ประชากรโลก
ลําดับท่ี 6,000 ล้าน ถือกําเนิดข้ึนแล้ว

เตรียมรับมือวิกฤต Y2K 
ผู้คนเตรียมใจเผชิญเหตุการณ์ Y2K ท่ีอาจเกิดจากความ
สับสนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เข้าใจป ีค.ศ. 00 
(ในกรณีท่ีใช้ระบบตัวเลขสองตัวท้าย) และระบบอาจจะล่ม
ท่ัวโลก นิตยสาร TIME ลงรายละเอียดว่า กองบรรณาธิการ
เตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้จัดการกรณีท่ีคอมพิวเตอร์
มีปญัหา รวมท้ังการจัดต้ัง “วอร์รูม” และระบบผลิตไฟฟา้
สํารองเฉพาะกิจ 

กําเนิด PayPal
ปจัจุบัน PayPal เปน็ระบบจ่ายเงินออนไลน์ท่ีใช้กันอย่าง
กว้างขวางท่ัวโลก ครอบคลุมลูกค้าเกือบ 300 ล้านคน 
และเปน็แบรนด์ท่ีมีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ถือกําเนิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงาน
ของ X.com (แต่ Confinity ระบุว่าเกิดข้ึนในเดือน
ธันวาคม 2541) ซ่ึงในการเปดิตัวคร้ังแรกกลับได้รับ
การโหวตให้เปน็ไอเดียทางธุรกิจท่ีแย่ท่ีสุดของป ี

6,000 ÅŒÒ¹

โปรตุเกสส่งมอบมาเก๊า
คืนให้สาธารณรัฐประชาชนจีน

มาเก๊ากลายเปน็เขตปกครองพิเศษ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
ฐานะเปน็เขตบริหารพิเศษ ภายใต้
หลักการ “หน่ึงประเทศ สองระบบ” 
เปน็เวลา 50 ปี

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีตุรกี 
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกเฉียงหนือของ
ประเทศตุรกี ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 17,000 คน 
และบาดเจ็บ 44,000 คน 

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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4 มกราคม 2542 มี 11 ชาติยุโรปท่ีเร่ิมใช้สกุลเงิน
เดียวกันคือ ยูโร ปจัจุบันมีชาติสหภาพยุโรปรวม 
19 ประเทศท่ีใช้สกุลเงินน้ี เร่ืองน้ีเตรียมการกันนาน
หลายทศวรรษ และเดิมมีคนจํานวนมากท่ีไม่เช่ือว่า
เร่ืองน้ีจะเปน็ไปได้ ปจัจุบันจัดเปน็เงินตราลําดับ
ท่ีสองท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางท่ีสุดในโลก รองจาก
ดอลลาร์สหรัฐ  

DVD ครองตลาด
แทนเทป VHS แบบเต็มตัว 
ปจัจุบัน คนดูภาพยนตร์ออนไลน์ด้วยระบบ Streaming 
เช่น ผ่าน Netflix แต่หากย้อนกลับไปในป ี2542 เปน็
ปท่ีีเคร่ืองเล่น DVD ราคาลดลงเหลือแค่ราว 200 
ดอลลาร์สหรัฐ จนคนหันมาซ้ือใช้แทนเคร่ืองเล่นเทป 
VHS ท่ีฮิตมาก่อนหน้าน้ัน ถือเปน็ความเปล่ียนแปลง
ท่ีเร็วมาก เพราะเคร่ืองเล่น DVD เคร่ืองแรกออกใน
ป ี2540 และมีราคาถึง 700 ดอลลาร์สหรัฐ

Napster ปว่นตลาดเพลง
Napster เปดิตัวในป ี2542 โดยให้บริการดาวน์โหลด
ไฟล์เพลงแบบดิจิทัลแบบละเมิดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงได้รับ
ความนิยมไปท่ัวโลก เพราะสามารถมิกซ์เพลง
ลงแผ่น CD ไว้ฟงัเองได้แต่ต่อมาโดนฟอ้งร้อง
เร่ืองละเมิดลิขสิทธ์ิ จนปดิตัวลงป ี2544 ในท่ีสุด 
ปจัจุบันสามารถเปดิฟงัเพลงผ่าน Apple Music, 
Spotify และ Pandora ตลอด 24 ช่ัวโมงแบบ
ถูกลิขสิทธ์ิ 

Bill Gates
ทํานายเร่ืองสมาร์ตโฟน

Bill Gates มหาเศรษฐกิจผู้ก่อต้ัง
บริษัท Microsoft ออกหนังสือ 
Business @ the Speed of Thought 
ท่ีทํานายเทคโนโลยีในอนาคตไว้
หลายอย่าง รวมท้ังสมาร์ตโฟน 
โซเชียลมีเดีย ระบบจ่ายเงินแบบ
ออนไลน์ และระบบคัดคนเข้าทํางาน
แบบออนไลน์  

ยาน Shenzhou
ลําแรก ข้ึนสู่อวกาศ
19 พฤศจิกายน 2542 สาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่งยาน Shenzhou ลําแรกทะยานข้ึนจากฐานยิง 
Jiuquan Satellite Launch Center โดยจรวด 
Long March 2F

God's Army
บุกยึดสถานทูตพม่า
1 ตุลาคม 2542 กลุ่มนักศึกษาพม่า จํานวน 12 คน พร้อม
อาวุธปนืและระเบิด บุกเข้าสถานทูตพม่าประจําประเทศไทย 
ท่ีถนนสาทร จับเจ้าหน้าท่ีสถานทูตและประชาชนท่ีเข้าไป
ติดต่อราชการเปน็ตัวประกันราว 20 คน โดยย่ืนข้อเสนอ
ต่อรัฐบาลทหารพม่าให้ปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี ท้ังน้ี
มีต่อรองขอเฮลิคอปเตอร์ให้ไปส่งท่ีชายแดนไทย-พม่า 
จ.ราชบุรี โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะน้ัน) เสนอตัวเปน็ตัวประกัน
น่ังโดยสารไปด้วยเพ่ือรับรองความปลอดภัย

เร่ิมใช้
สกุลเงินยูโร

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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เนคเทค สวทช. จัดต้ัง ThaiCERT เพ่ือตอบสนองและ
จัดการกับเหตุการณ์ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ และ
ให้คําแนะนําในการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางด้าน
คอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชน ปจัจุบันอยู่ภายใต้สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Linux-SIS V3.1 
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการ
แม่ข่ายของคนไทยซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย เนคเทค สวทช. 
และทีม OpenTLE 

ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) 

คนท่ี 4
ดํารงตําแหน่งในป ี2543–2551

ศ. ดร.มรกต ตันติเจริญ

สํานักงาน
นวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) 
สวทช. ผลักดันการจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
โดยใช้เงินทุนประเดิมจากกองทุนพัฒนานวัตกรรม 
ต่อมาเปล่ียนสถานะเปน็สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สนช.)

ห้องปฏิบัติการ DNA
Technology (DNATEC) 
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดต้ัง DNATEC หน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์
ดีเอ็นเอ การตรวจสอบการปลอมปนพันธ์ุข้าว 
การตรวจสอบ GMO และอ่ืนๆ 

ยุบสภา
9 พฤศจิกายน 2543 นายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา และมีการ
จัดเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 22 วันท่ี 6 มกราคม 2544

(Thai Computer Emergency
Response Team: ThaiCERT) 

โครงการศึกษาวิจัยระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล

ปญัหาป ีค.ศ. 2000 หรือ Y2K Problem เปน็ปญัหาท่ี
เกิดกับระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูลท้ังในแบบดิจิทัล 
และระบบแอนะล็อก สืบเน่ืองจากการบันทึกปคีริสต์ศักราช
จํานวนส่ีหลัก ท่ีย่อเหลือเพียงสองหลักท้าย คือ 00 
ทําให้ระบบเข้าใจว่ายังเปน็ป ีค.ศ. 1900 จึงอาจทําให้
การทํางานของระบบผิดเพ้ียน ท้ังน้ีบริษัทและหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ต่างเร่งตรวจสอบเพ่ือรับมือแก้ปญัหาไว้
ล่วงหน้า มีเพียงเล็กน้อยท่ีคอมพิวเตอร์เกิดข้อผิดพลาด
เม่ือเร่ิมต้นเข้าสู่ วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2000

ปญัหา Y2K

ภาพ : วิกิพีเดีย
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จัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนา
ส่ิงอํานวยความสะดวก
เพ่ือคนพิการ
หน่วยงานในสังกัดเนคเทค สวทช. ดําเนินงาน
ในเร่ืองการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนคนพิการ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(GISTDA)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
จัดต้ังสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพ่ือบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เปน็ประโยชน์
ต่อประชาชน

อพวช. เปดิให้บริการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
เปดิพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เข้าชมอย่างเปน็ทางการ
ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2543 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม
สังคมไทยให้สนใจและเห็นความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช-
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนําคณะนักวิทยาศาสตร์ไทย
เยือน CERN ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2543 โดยเย่ียมชมหน่วยวิจัย DELPHI 
Detector, LEP

USB Flash Drive
บริษัท Trek 2000 International สัญชาติสิงคโปร์
วางจําหน่าย USB Fash Drive ในช่วงต้นป ี2543 
โดยใช้ช่ือว่า ThumbDrive และในปเีดียวกัน IBM 
ได้วางจําหน่าย DiskOnKey ท่ีผลิตโดย M-Systems 
บริษัทสัญชาติอิสราเอลท่ีเคยจดสิทธิบัตร “USB-Based 
PC Flash Disk” ไว้ต้ังแต่ป ี2542

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
เสด็จเยือน CERN

ลูกเรือชุดแรกคือนักบินอวกาศชาวอเมริกัน 1 และ
ชาวรัสเซีย 2 คน ท้ังน้ีสถานีอวกาศนานาชาติเปน็สถานี
อวกาศท่ีอยู่ในวงโคจรระดับต่ํา โดยเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานอวกาศของ 5 ชาติหรือกลุ่มประเทศ
ได้แก่ NASA (สหรัฐอเมริกา), Roscosmos (รัสเซีย), 
JAXA (ญ่ีปุน่), ESA (ยุโรป) และ CSA (แคนาดา) 

เร่ิมมีนักบิน
อวกาศ
ประจําการ
สถานีอวกาศ
นานาชาติ

ภาพ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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โครงการในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา-
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมีการริเร่ิมนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ําเข้ามาเป็น
ระบบเดียวกัน เพ่ือการจัดการแบบองค์รวม ดําเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) เนคเทค สวทช. และหน่วยงานของ
รัฐท่ีรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรน้ํา

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 
(ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา)

Noah สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุโคลนนิง
ตัวแรกของโลก
Noah กระทิงโคลนนิงตัวแรกท่ีได้จากการโคลนข้ามชนิด
โดยใช้เซลล์กระทิงกับไข่โค เกิดในวันท่ี 8 มกราคม 2544 
แม้จะเกิดมาได้เพียงสองวันแล้วตาย แต่ Noah ก็ถือเปน็
สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุโคลนนิงตัวแรกของโลก ในปเีดียวกันน้ี
ท่ีประเทศอิตาลีก็มีการโคลนแกะมูฟลอนจากเซลล์
แกะมูฟลอนกับไข่แกะได้สําเร็จ เปน็ลูกแกะมูฟลอนท่ีช่ือว่า 
Ombretta 

เปดิตัว Wikipedia 
เว็บไซต์สารานุกรมท่ีมีเน้ือหามากท่ีสุดในโลกคือ Wikipedia 
ของ Jimmy Wales และ Larry Sanger เปดิตัวในวันท่ี 
15 มกราคม 2544  

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2544 – 
11 มีนาคม 2548

12 กุมภาพันธ์ 2544 ยานอวกาศ NEAR Shoemaker
ลงจอดบนดาวเคราะห์น้อย 433 Eros ถือเปน็ยานอวกาศ
แรกท่ีทําเช่นน้ีสําเร็จ

นายสนธยา คุณปล้ืม

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
17 กุมภาพันธ์ 2544 – 
3 ตุลาคม 2545

เนเธอร์แลนด์รับรอง
การแต่งงานคนเพศเดียวกัน 

1 เมษายน 2544 ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ประกาศ
กฎหมายใหม่ท่ีอนุญาต
ให้มีการแต่งงานระหว่าง
คนเพศเดียวกันได้ จัด
เปน็ประเทศแรกในโลกท่ีมี
กฎหมายเช่นน้ี 

Parsit
เบราว์เซอร์
แปลภาษา

เนคเทค สวทช. เปดิให้บริการโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ
เปน็ไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่ือ Parsit โดยผู้ใช้
สามารถกําหนดให้แปลได้ท้ังข้อความส้ันๆ และข้อความ
ของเว็บเพจท่ัวไปท่ีเปน็ภาษาอังกฤษ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม คนท่ี 19

นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 23

ยานอวกาศ NEAR
Shoemaker ร่อนลง
บนดาวเคราะห์น้อย

ภาพ : NASA
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โครงการจีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project) 
ตีพิมพ์รหัสพันธุกรรมของมนุษย์แบบคร่าวๆ เปน็คร้ังแรก
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ในวารสาร Nature และ Science 
โครงการน้ีเร่ิมต้ังแต่ปี 2533 และตีพิมพ์รหัสครบถ้วน
สมบูรณ์ใน วันท่ี 14 เมษายน 2546 จัดเปน็โครงการ
ความร่วมมือทางชีววิทยาท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก คําว่า 
“จีโนม (Genome)” คือ รหัสพันธุกรรมครบถ้วนสมบูรณ์
ของส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง สําหรับของมนุษย์น้ันมีท้ังหมด
รวม 3,000 ล้านรหัส เน่ืองจากดีเอ็นเอท่ีใช้ในการศึกษา
มาจากกลุ่มของคนกลุ่มเล็กๆ จํานวนหน่ึง รหัสท่ีได้จึง
เปน็แบบตัวแทน และไม่ได้เปน็รหัสของใครคนใดคนหน่ึง
โดยจําเพาะ

4 พฤษภาคม 2544 น้ําปา่จากอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ไหลทะลักเข้าถล่มหมู่บ้านหลายตําบลของ อ.วังช้ิน จ.แพร่ 
มีผู้เสียชีวิต 23 คน สูญหาย 16 คน บาดเจ็บ 58 คน 
ถือเปน็เหตุการณ์น้ําท่วมรุนแรงท่ีสุดในรอบ 100 ป ี
ของ จ.แพร่

เหตุการณ์

คลังแสงระเบิด

NASA ส่งยานสํารวจอวกาศ Genesis ข้ึนไปสํารวจ
และเก็บตัวอย่างอนุภาคในลมสุริยะส่งกลับมายังโลก 
โดยในเดือนกันยายน ยาน Genesis ส่งแคปซูลตัวอย่าง
กลับมายังโลกได้สําเร็จ

Powerbank 
รุ่นแรก

สหรัฐฯ ปฏิเสธ
ลงนามพิธีสาร
เกียวโต

ประธานาธิบดี George W. Bush ปฏิเสธลงนามในพิธีสาร
เกียวโตท่ีเปน็ข้อตกลงเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะท่ี 
สหรัฐอเมริกาเปน็ประเทศลําดับต้นๆ ของโลกท่ีปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุดจากระบบอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีทําอยู่  

จัดงานคร้ังแรก
วันเทคโนโลยีของไทย

ตีพิมพ์
จีโนมมนุษย์
แบบคร่าวๆ

Genesis
Spacecraft

911

19 ตุลาคม 2544 เร่ิมจัดงานวันเทคโนโลยีของไทย
เปน็คร้ังแรก เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเปน็พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย และกําหนดให้วันท่ี 19 ตุลาคม 
ของทุกปเีปน็วันเทคโนโลยีของไทย

Powerbank รุ่นแรกจัดแสดงในงาน The Las Vegas 
International Consumer Electronics Show แม้จะ
เปน็ต้นแบบท่ีมีลักษณะเปน็ช้ินงานส่ีเหล่ียมท่ีข้างในเปน็ถ่าน 
AA สองก้อนกับวงจรควบคุม แต่ไอเดียน้ีก็ทําให้นักพัฒนา
และนักลงทุนหลายเจ้าสนใจนําไปพัฒนาต่อยอด จนกลายเปน็ 
Powerbank ท่ีเราใช้กันอยู่ทุกวันน้ี สําหรับ Powerbank 
รุ่นแรกท่ีวางขายน้ันผลิตออกมาในป ี2547 โดยบริษัท 
Pisen ประเทศจีน

เหตุการณ์ก่อการร้ายวันท่ี 11 กันยายน 2544 
ผู้ก่อการร้ายขับเคร่ืองบินชนตึก World Trade Center
ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คน 
และเศรษฐกิจเสียหายมากจนไม่อาจประเมินมูลค่าได้ 
เฉพาะวงการประกันเพียงอย่างเดียว น่าจะเสียหาย
มากกว่า 6 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทขนาดเล็ก
ราว 18,000 แห่ง สูญไปพร้อมกับตึกท่ีถล่มลงมา 

ภาพ : NASA

น้ําปา่ถล่ม 

- SR844271-3000mAh
+      11115

(September 11, 2001)

25 ตุลาคม 2544 เกิดเหตุระเบิดคร้ังใหญ่ท่ี
คลังแสง 5 กองสรรพาวุธ กองทัพบก อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตเปน็ทหาร 17 นาย
ประชาชน 2 คน และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 100 คน
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เอ็มเทค สวทช. นําเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว 
มาประยุกต์ใช้สร้างแบบจําลองทางการแพทย์ 3 มิติ
เฉพาะบุคคล เพ่ือวางแผนการรักษาและวินิจฉัยโรค 
การศัลยกรรมประเภทต่างๆ เช่น การทํากะโหลกเทียม
ช่วยผู้ปว่ยท่ีกะโหลกยุบ ซ่ึงช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และปลอดภัยให้แก่ผู้ปว่ยมากข้ึน

สวทช. จัดให้มีโครงการ ITAP เพ่ือสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย ปจัจุบันคือโปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program: ITAP)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science 
Park: TSP) ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ี 200 ไร่ ใน จ.ปทุมธานี 
นับเปน็ “นิคมวิจัยสําหรับเอกชน” แห่งแรกของเมืองไทย 
ภายใต้การบริหารจัดการของ สวทช. โดยภารกิจหลักคือ
การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม สนับสนุนการทําวิจัยและ
พัฒนาในภาคเอกชน รวมท้ังจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเสริมสร้างระบบ
นวัตกรรมของประเทศ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ ดําเนินการจัดทําร่าง พรบ.ว่าด้วย
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี เนคเทค สวทช. ทําหน้าท่ี
เปน็เลขานุการคณะกรรมการฯ ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบ ร่าง พรบ.ดังกล่าว และได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 ธันวาคม 2544 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันท่ี 3 เมษายน 2545 เปน็ต้นมา

ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
(Rapid Prototype) 

เปดิดําเนินการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

โครงการสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย ถือกําเนิด

บังคับใช้ พรบ.ว่าด้วย
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 

(Industrial Technology Assistance Program: ITAP)

National Academy of Science ทํารายงานแสดง
ความไม่เห็นด้วยกับการใช้เทคนิคโคลนนิงเพ่ือแก้ปญัหา
เร่ืองการมีบุตรยาก แต่สนับสนุนให้ใช้เทคนิคดังกล่าว
กับการรักษาโรคพันธุกรรม เช่น การสร้างสเต็มเซลล์
จากเอ็มบริโอ เพ่ือใช้รักษาโรคพาร์กินสันหรือเบาหวาน 

โลกวิชาการ
ไม่เห็นด้วยกับ
การทําโคลนนิง
เพ่ือสร้างเด็ก 

Space Exploration Technologies Corp. หรือ 
SpaceX ก่อต้ังวันท่ี 6 พฤษภาคม 2545 ท่ีฮอว์ทอร์น 
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เปน็บริษัทผู้ผลิต
ยานบิน-ยานอวกาศและให้บริการเดินทางสู่อวกาศ ซ่ึง 
Elon Musk ผู้ก่อต้ังต้ังเปา้หมายว่าจะลดค่าเดินทาง
ให้น้อยลงถึงระดับท่ีสามารถส่งคนไปต้ังรกรากใหม่
บนดาวอังคารได้ ปจัจุบัน SpaceX สร้างยานอวกาศ
หลายลํา ปล่อยดาวเทียม Starlink และนํามนุษย์ข้ึนสู่
สถานีอวกาศนานาชาติได้สําเร็จ
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นายพินิจ จารุสมบัติ

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
7 ตุลาคม 2545 - 7 พฤศจิกายน 2546

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนท่ี 20 เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําปา่สัก 

และลุ่มน้ําสาขา สร้างความเสียหายเปน็บริเวณกว้างใน
บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานบางส่วน 
รวม 58 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 200 คน ประชาชน
เดือดร้อนมากกว่า 1 ล้านครัวเรือน มูลค่าความเสียหาย 
6,200 ล้านบาท

จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 มีอํานาจหน้าท่ีดูแล 
ส่งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของชาติ ปจัจุบันคือกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เปล่ียนช่ือวันท่ี 15 
กันยายน 2559)

เรือบรรทุกน้ํามันทําน้ํามัน 77,000 ตัน ท่ีบรรทุกมา
ร่ัวไหลบริเวณอ่าวสเปน สร้างความเสียหายให้ชายฝั่ ง
ประเทศสเปน ฝร่ังเศส และโปรตุเกส นับเปน็หายนะภัย
น้ํามันร่ัวไหลคร้ังร้ายแรงท่ีสุด 

9 กรกฎาคม 2545 มีการตีพิมพ์ผลวิจัยท่ีต้ังคําถาม
ถึงผลข้างเคียงจากการรักษาหญิงวัยหมดประจําเดือน
ด้วยฮอร์โมน เพราะพบว่าเพ่ิมอัตราการเปน็มะเร็งเต้านม 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดอุดตัน และโรคหลอดเลือดสมอง

โทรศัพท์มือถือ Sanyo SCP-5300 เปน็โทรศัพท์มือถือ
รุ่นแรกท่ีมีกล้องติดต้ังในเคร่ืองท่ีวางขายในสหรัฐอเมริกา 
หลังจากน้ันมาโทรศัพท์มือถือท่ีถ่ายรูปได้ก็ได้รับ
ความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ

น้ําท่วมใหญ่สร้างความเสียหาย
58 จังหวัด

น้ํามันร่ัวท่ีอ่าวสเปน 
โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้
วางตลาดในสหรัฐอเมริกา

ผลข้างเคียงการรักษาหญิง
วัยหมดประจําเดือนด้วยฮอร์โมน 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร

ภาพ : กระทรวง อว.

กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3 ตุลาคม 2545 รัฐบาลมีการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับการทํางานมากข้ึน 
มีการเปล่ียนช่ือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม เปน็กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รัฐบาลใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ 2 แนวทาง เพ่ือ
แก้ปญัหาความถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีเปน็ผลมาจาก
วิกฤตการณ์ทางการเงิน เม่ือป ี2540 โดยแนวทางแรก 
คือ กระตุ้นการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ และ
การท่องเท่ียว เพ่ือนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ 
และแนวทางท่ีสอง คือ การกระตุ้นในระดับรากหญ้า 
มุ่งไปท่ีเกษตรกร ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมท้ังสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

เดือนสิงหาคม ประเทศไทยชําระเงินกู้ก้อนสุดท้ายจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund: IMF) โดยเปน็การชําระคืนก่อน
กําหนดถึง 2 ปี

บริษัท Apple เปดิตัวเว็บเบราว์เซอร์ Safari ซ่ึง
ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Macintosh โดยเฉพาะ 

Matt Mullenweg และ Mike Little เปดิตัว 
WordPress Version 0.7 โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้
สําหรับสร้างเว็บไซต์ 

เดือนกุมภาพันธ์ พบผู้ปว่ยโรคซาร์ส (SARS) 
รายแรกในฮ่องกง ก่อนระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก 

เดือนมิถุนายน บริษัท Linden Lab เปดิตัวโปรแกรม
โลกเสมือน (Virtual World) ช่ือ Second Life ซ่ึง
ได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ จนป ี2552 มีผู้ใช้งาน
ประจําถึง 640,000 คน 

1 กุมภาพันธ์ 2546 เกิดโศกนาฏกรรมขณะยาน Columbia
กลับเข้าสู่บรรยากาศโลก ยานเกิดความเสียหายทําให้
นักบินอวกาศท้ัง 7 คน เสียชีวิต 

กระสวยอวกาศ Columbia
เสียหาย

โรคซาร์สระบาดท่ัวโลก

เปดิตัวโปรแกรมโลกเสมือน
Second Life 

Safari 

ไทยปลดหน้ี IMF

WordPress

นโยบายทวิภาค
(Dual Track Policy)

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 
ภาพ : วิกิพีเดีย 
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พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี
8 พฤศจิกายน 2546 - 9 มีนาคม 2547

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนท่ี 21

ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2546 เปน็องค์กร
ภายใต้ สวทช. มีภารกิจหลักในการสร้าง สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านนาโนเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและสังคม

ภาพ : กระทรวง อว.

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเอดินบะระ
สหราชอาณาจักร ศึกษาค้นพบโครงสร้างเอนไซม์ท่ีเปน็เปา้หมายในการทําลาย
เช้ือมาลาเรีย โดยใช้วิธีการตกผลึกโปรตีนเปา้หมายแล้วนําไปเอกซ์เรย์จนได้ภาพ
โครงสร้างของโปรตีนท่ีสมบูรณ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ท้ังน้ีผลงานได้รับการตีพิมพ์
ในวารสาร Nature Structural Biology ป ี2546

NATO เข้าดูแลอัฟกานิสถาน

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
(DESY Summer Student Program)

ภาพ : NATO

ศึกษาค้นพบโครงสร้างเอนไซม์เปา้หมายในการ
ยับย้ังโรคมาลาเรีย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นาโนเทค) 

21 สิงหาคม 2545 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินเย่ียมชมสถาบันเดซี (Deutsches 
Elektronen-Synchrotron: DESY) ณ เมืองฮัมบวร์ก 
ประเทศเยอรมนี และทางสถาบันเดซีได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี เพ่ือให้
นักศึกษาไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยระยะส้ัน โดย 
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สวทช. ดําเนินการคัดเลือก
เยาวชนไทยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับทุนคร้ังแรก
ต้ังแต่ป ี2546

11 สิงหาคม 2546 กองกําลังรักษาความสงบของ
องค์การ NATO เข้าควบคุมประเทศอัฟกานิสถาน 
ถือเปน็ปฏิบัติการสําคัญนอกยุโรปเปน็คร้ังแรกในรอบ 
54 ป ีขององค์การ

Saddam Hussein
ถูกจับกุม
13 ธันวาคม 2546 Saddam Hussein ถูกจับกุมโดย
กองกําลังสหรัฐอเมริกา ขณะซ่อนตัวอยู่ในหลุมขนาดเล็ก 
ในฟาร์มแห่งหน่ึงในชานเมืองติกรีต ประเทศอิรัก ในปี 2549 
ผู้พิพากษาศาลอิรักส่ังลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ
ซัดดัม ในคดีสังหารหมู่ชาวชีอะห์ 148 คน ท่ีหมู่บ้านแห่งหน่ึง
ในเมืองดูเญล 

ไทยเปน็เจ้าภาพจัดการประชุม
APEC คร้ังท่ี 11
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกิ (Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC) คร้ังท่ี 11 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 20-21 ตุลาคม 
2546 ณ ตึกไทยคู่ฟา้ ทําเนียบรัฐบาล โดยเนคเทค 
สวทช. มีบทบาทสําคัญในการรักษาความปลอดภัย
ของระบบการส่ือสารไร้สาย (Wireless Security)
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ดํารงตําแหน่งในป ี2547-2553 
โดยเป็นยุคแห่งการเร่งสร้างพันธมิตร
กับองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน เพ่ือผลักดันงานวิจัยออกสู่
สังคม หรือ Networking

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดําริให้สถาบัน MIT 
ร่วมกับสํานักงาน กปร., สกว. (ปจัจุบันคือ สกสว.) และ
สวทช. วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศไทย เกิดเปน็ “โครงการระบบเครือข่ายเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรน้ําแห่งประเทศไทย” ในป ี2541 
โดยฝา่ยวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
เนคเทค ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ําลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาท้ังหมดจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ต่อมามีการจัดต้ังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร ภายใต้ สวทช. วันท่ี 16 มกราคม 2547 ปจัจุบัน
คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน)

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผู้อํานวยการ สวทช. 

คนท่ี 3 
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี

10 มีนาคม 2547 - 1 สิงหาคม 2548

ภาพ : กระทรวง อว.

Gmail 
1 เมษายน 2547 บริษัท Google เปดิตัวบริการ
อีเมลช่ือ Gmail ซ่ึงให้พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลฟรีแก่ผู้ใช้งาน
มากถึง 1 GB (มากกว่า Hotmail ห้าเท่า) 

21 มิถุนายน 2547 Michael Melvill ขับยาน 
SpaceShipOne ข้ึนไปถึงขอบเขตอวกาศ นับเปน็
นักบินคนแรกของบริษัทเอกชนท่ีทําได้สําเร็จ ถือเปน็
การเปดิศักราชใหม่ในการท่องอวกาศของคนท่ัวไปท่ี
ไม่ต้องเปน็นักบินอวกาศของหน่วยงานอวกาศประเทศใด
ประเทศหน่ึง ยาน SpaceShipOne ทําสถิติบินไปแตะ
ขอบอวกาศท่ีความสูงมากกว่า 100 กิโลเมตร สองคร้ัง
ในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ ชนะรางวัล Ansari XPRIZE 
ได้รับเงินรางวัล 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปครอง 

ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมข้ันสูง 
(Advanced Dental Technology
Center: ADTEC) 
23 มิถุนายน 2547 สวทช. จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยี
ทางทันตกรรมข้ันสูง เพ่ือเปน็แหล่งศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาทางทันตกรรม 
และให้บริการทางทันตกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
ปจัจุบันสังกัดศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(TCELS) เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2554

Facebook

เปดิศักราชใหม่ของการ
ท่องอวกาศโดยบริษัทเอกชน

4 กุมภาพันธ์ 2547 Mark Zuckerberg เปดิให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์
ช่ือ Thefacebook ท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงหลังจากเปดิตัวเพียง
วันเดียวมีคนลงทะเบียนใช้งานมากกว่าพันคน ต่อมาพัฒนา
เว็บไซต์ใหม่ท่ีเปดิให้ผู้คนท่ัวไปใช้งานได้ และเปล่ียนช่ือ
เปน็ Facebook ปจัจุบันเปน็หน่ึงในบริษัทท่ีมีมูลค่า
สูงสุดของโลก มีผู้ใช้งานประจํามากกว่า 2,000 ล้านคน
ต่อเดือน

ภาพ : วิกิพีเดีย

นายกร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนท่ี 22
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พัฒนาโดยไบโอเทค สวทช. สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่า
ภายใน 10 นาที ใช้งานง่าย และแม่นยําสูง มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่บริษัทอินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จํากัด เพ่ือ
ผลิตใช้งานในเชิงพาณิชย์  

ไข้หวัดนกระบาดรุนแรง 

แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิ
26 ธันวาคม 2547 เม่ือเวลา 07.58 น. ตามเวลา
ในประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลในมหาสมุทร
อินเดีย ลึกลงไป 30 กิโลเมตร จากระดับน้ําทะเล 
วัดความรุนแรงได้ 9.1 ถึง 9.3 ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวทําให้เกิดคล่ืนสึนามิท่วมทําลายบ้านเรือน
ตามแนวชายฝั่ งโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย คาดการณ์ว่า
มีผู้เสียชีวิตใน 14 ประเทศ มากกว่า 280,000 คน 
สําหรับประเทศไทย คล่ืนสึนามิซัดถล่ม 6 จังหวัด
ทางภาคใต้ ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบ่ี 
ตรัง และสตูล มีผู้เสียชีวิตท่ีได้รับการยืนยัน 5,395 ราย 
ผู้บาดเจ็บมากกว่า 8,400 ราย และผู้สูญหายมากกว่า 
2,800 ราย 

พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. 
ในระดับอะตอมบนพ้ืนผิวทองแดง

ก่อต้ังศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
(Technology Management 
Center: TMC) 
หน่วยงานภายใต้ สวทช. มีภารกิจหลักนําผลงานวิจัย
และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
โดยมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบครบวงจร 
ประกอบด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปญัญาให้เกิดผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์ การส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี

ชุดตรวจเช้ือ
ไข้หวัดนก
แบบรวดเร็ว 
(Innova Flu-A)

นักวิจัยศูนย์นาโนเทค สวทช. ร่วมกับ Dr. Donald Eigler 
และคณะวิจัยจาก IBM Almaden Research Center 
ใช้กล้องจุลทรรศน์ Scanning Tunneling Microscope
(STM) จัดเรียงอะตอมคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จํานวน 
50 โมเลกุล ลงบนผิวของโลหะทองแดง (Cu) เป็น
พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ขนาดจ๋ิวท่ีสุด โดยมีความยาว
14 นาโนเมตร สูง 7 นาโนเมตร เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร นับเปน็คร้ังแรกของโลกท่ีอักษรไทยได้
จารึกไว้ในระดับอะตอม 

ศ. ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล 
ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (นาโนเทค) 

คนท่ี 1 
ดํารงตําแหน่งในป ี2547-2551

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ได้รับรางวัล Nikkei 
Asia Prize คร้ังท่ี 9 ประจําป ี2547 สาขาความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
จากบริษัท Nikkei ประเทศญ่ีปุน่ ในฐานะผู้บุกเบิก
งานวิจัยทางด้านมาลาเรีย

Nikkei Asia Prize 

โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) เกิดจากการ
ติดเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุหน่ึงท่ีพบในนก
และสัตว์ปกี โดยสายพันธ์ุท่ีมีความรุนแรง “H5N1” 
ทําให้สัตว์ปกีท่ีติดเช้ือมีอาการปว่ยและตายอย่างรวดเร็ว 
ขณะน้ันพบการระบาดในหลายประเทศของหลายทวีป 
ท้ังในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ใน
ประเทศไทยมีรายงานการพบผู้ปว่ยโรคไข้หวัดนก
ในป ี2547-2549
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6 กุมภาพันธ์ 2548 เปน็วันเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 23  
เปน็การเลือกต้ังท่ีเกิดข้ึนเพราะอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ชุดท่ีได้รับการเลือกต้ังเม่ือป ี2544 ครบวาระ 4 ปี ใน
วันท่ี 5 มกราคม 2548 ถือเปน็การเลือกต้ังอันเน่ืองมา
จากสภาฯ อยู่ครบวาระท่ีหาได้ยากมากในประเทศไทย

การเลือกต้ังท่ัวไป

27 เมษายน 2548 เคร่ืองบินไอพ่นพาณิชย์ลําใหญ่ท่ีสุด
ในประวัติศาสตร์ แอร์บัส A380 ออกบินเท่ียวแรกจาก
เมืองตูลูส ประเทศฝร่ังเศส 

โรคมะเร็งข้ึนอันดับ 1
สาเหตุการเสียชีวิต
19 มกราคม 2548 โรคมะเร็งกลายเปน็สาเหตุการ
เสียชีวิตของคนอายุไม่เกิน 85 ป ีแทนท่ีโรคหัวใจ 
แต่จํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้ังสองลดลงท้ังโลก 

27 มีนาคม 2548 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเปดิการประชุมประจําป ีสวทช. คร้ังท่ี 1 
(1st NSTDA Annual Conference: NAC 2005) ณ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเป็นประธานเปดิงานเปน็ประจําทุกป ี

CephSmile ซอฟต์แวร์
วางแผนการจัดฟนั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยทันตแพทย์วางแผนการจัดฟนั
ได้สะดวกมากข้ึน พัฒนาโดย เนคเทค สวทช. และคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรแกรมสามารถ
วาดรอยของรูปร่างกะโหลกศีรษะใบหน้าด้านข้างและ
ด้านหน้า ท้ังส่วนท่ีเปน็โครงสร้างกระดูกและเน้ือเย่ือจาก
จุดสําคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก และยังช่วย
คํานวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ท่ีมีความสําคัญ

ระบบสารสนเทศของ
วิทยาลัยกําปงเฌอเตียล 
กัมพูชา ระยะท่ี 2
เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
กําปงเฌอเตียล ต่อเน่ืองจากการพัฒนาเว็บไซต์ใน
เฟสแรกภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระบบลงทะเบียนผู้สูญหาย
จากเหตุการณ์สึนามิ
ในประเทศไทย
เนคเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เร่งช่วย
ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิ จัดทําระบบแจ้ง
ผู้สูญหาย ในเว็บไซต์ www.missingperson.or.th

เคร่ืองบิน
A380
เท่ียวบินแรก

การประชุมประจําป ีสวทช.
คร้ังท่ี 1 (NAC 2005) 

ภาพ : Mosttech

ภาพ : วิกิพีเดีย
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โครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ สวทช. จัดต้ังโครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ท่ีมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับ
การพัฒนาตามความสนใจ เพ่ือเปน็ทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณค่าช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว

โครงการปญัญาวิทย์ 
ผลิตนักเทคโน 
(Young Scientist and 
Technology Program: YSTP) 
สวทช. ร่วมกับสถาบันการศึกษาช้ันนําของประเทศริเร่ิม 
"โครงการนําร่องเพ่ือผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษ” ต่อมาเปล่ียนช่ือ
เปน็ "โครงการปญัญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน" ในป ี2550 
เปดิโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีก้าวสู่
เส้นทางวิชาชีพนักวิจัย ด้วยการสนับสนุนให้ได้ทําวิจัย
อย่างจริงจังร่วมกับนักวิจัย สวทช.

ภัยพิบัติสึนามิมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก ไบโอเทค สวทช. 
ได้ร่วมกันวางแนวทางให้แก่ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
(Thai Tsunami Victim Identification: TTVI) 
เน่ืองจากทีมไบโอเทคเปน็ทีมแรกท่ีเข้าไปร่วมงาน 
จึงเปน็ผู้ท่ีเซ็นรับรองผลการชันสูตรศพด้วย DNA 
Fingerprinting ทําให้สามารถส่งศพชาวอิตาลี
กลับคืนสู่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ ซ่ึงเปน็เคสแรก
ในเหตุการณ์สึนามิของประเทศไทย และด้วยในช่วงเวลา
น้ันประเทศไทยยังไม่มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ไบโอเทคจึง
ได้ดําเนินการร่างแนวทางปฏิบัติในการรับรองผลการ
ชันสูตรศพด้วย DNA Fingerprinting ให้แก่ศูนย์ 
TTVI และมีการใช้แนวปฏิบัติท่ีได้จัดทําไว้จนจบภารกิจ

พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ด้วยดีเอ็นเอจาก
เหตุการณ์สึนามิ

พัฒนาโดยเนคเทค สวทช. และกรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ตัวเคร่ือง
มีความไวสูง ใช้วัดจากลมหายใจโดยตรง ผู้ขับข่ี
ไม่ต้องลงจากยานพาหนะ และทราบผลได้ทันที 
ปจัจุบันพัฒนาถึงรุ่นท่ี 5 คือ SAM-05

เม่ือนักรบมาพบนักวิทย์ได้เปน็จุดเร่ิมต้นของการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความ
ม่ันคง โดยนายกรัฐมนตรี (นายทักษิณ ชินวัตร) ส่ังการให้ สวทช. โดยหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงของประเทศ เนคเทค 
ร่วมมือกับสํานักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม พัฒนา
เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เวอร์ชันแรก คือ T-box 1.0b และ
นําไปใช้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน 
40 เคร่ือง ต่อมาได้พัฒนาสู่ T-Box 2.0, T-Box 2.5 และ T-Box3.0 
ปจัจุบันอยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและ
การประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)

T-box 1.0b เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
และเคร่ืองควบคุมระยะไกล 
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ค้นพบหอยทากจ๋ิว
ชนิดใหม่ของโลก 
ศ. ดร.สมศักด์ิ ปญัหา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย ค้นพบหอยทากจ๋ิวชนิดใหม่ของโลก ช่ือ 
Opisthostoma beeartee โดยเปน็การต้ังช่ือเพ่ือให้
เกียรติแก่โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบาย
การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ 
โครงการ BRT ท่ีให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเน่ือง 

เผยแพร่หนังสือ 
"คล่ืนยักษ์สึนามิ คล่ืนอภิมหาภัย"
เนคเทค สวทช. เปน็ผู้แปลเน้ือหาจากหนังสือ 'Tsunami: 
The Great Waves' และจัดทํารูปเล่ม ขณะท่ีมูลนิธิ
ชัยพัฒนาดําเนินการจัดพิมพ์หนังสือ 40,000 เล่ม 
แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้รู้จักเหตุและวิธีการป้องกันภัยหากเกิด
คล่ืนยักษ์สึนามิในอนาคต 

7 กรกฎาคม 2548 กลุ่มผู้ก่อการร้ายวางระเบิด
ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงลอนดอนหลายแห่ง 
ทําให้มีผู้เสียชีวิต 52 คน และบาดเจ็บราว 700 คน 
ถือเปน็การโจมตีท่ีร้ายแรงท่ีสุดนับต้ังแต่
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปน็ต้นมา 

ก่อการร้ายในกรุงลอนดอน

นักวิทยาศาสตร์เกาหลีสร้าง
ข่าวลวงพบวิธี
โคลนนิงมนุษย์ 
20 พฤษภาคม 2548 นักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีใต้ 
Hwang Woo-Suk ประกาศค้นพบวิธีการใหม่ในการ
โคลนนิงมนุษย์ โดยต้ังต้นจากสเต็มเซลล์ท่ีสกัดจาก
ตัวอ่อนมนุษย์ ต่อมาได้ตีพิมพ์งานวิจัยอีกหลายช้ิน
เก่ียวกับการโคลนนิงท่ีสร้างความฮือฮามาก แต่เม่ือ
มีการสอบสวนกลับพบว่างานวิจัยของเขาและคณะมี
การแต่งข้อมูลข้ึนเอง ซ่ึงถือว่าผิดจริยธรรมในการ
ทําวิจัยอย่างร้ายแรง 

ต้นแบบรถสามล้อโยกไฟฟา้
ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร

ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 11 มีนาคม 2548 – 
19 กันยายน 2549

นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 23 สมัยท่ี 2

รถสามล้อโยกเปน็พาหนะสําคัญสําหรับคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหวท่ีใช้สัญจรไปยังท่ีต่างๆ ด้วยจุดเด่น
ท่ีมีน้ําหนักเบา ง่ายต่อการบังคับ และราคาถูก แต่ยัง
มีข้อจํากัดในเร่ืองความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะ
เวลาท่ีต้องขับเคล่ือนบนเนินหรือพ้ืนท่ีลาดชัน เนคเทค 
สวทช. พัฒนาระบบขับเคล่ือนมอเตอร์สําหรับรถสามล้อ
โยก เพ่ือช่วยผ่อนแรงคนพิการในการบังคับให้เคล่ือนท่ี
ข้ึนเนินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
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นายประวิช รัตนเพียร

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
2 สิงหาคม 2548 – 18 กันยายน 2549

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คนท่ี 23

ภาพ : กระทรวง อว.

14 สิงหาคม 2548 ฝนถล่มหนักในภาคเหนือ
ตอนบน ทําให้น้ําไหลท่วมตัวเมืองเชียงใหม่อย่าง
รวดเร็ว พ้ืนท่ีบางแห่งระดับน้ําสูงเกือบ 2 เมตร 
ซ่ึงสูงเปน็ประวัติการณ์ในรอบ 50 ป ีบ้านเรือน
ราษฎรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับความ
เสียหายอย่างมาก

เชียงใหม่น้ําท่วมหนัก
พายุ Katrina ก่อตัว
23 สิงหาคม 2548 พายุ
Katrina ก่อตัวข้ึนเหนือ
ประเทศบาฮามาส ต่อมา
กลายเปน็พายุเฮอร์ริเคน
อานุภาพรุนแรงระดับ 5 และ
ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2548 
เข้าทําลายล้างชายฝั่ งสหรัฐ
อเมริกาต้ังแต่รัฐลุยเซียนา
ไปจนถึงฟลอริดา ทําให้มี
ผู้เสียชีวิต 1,836 คน และ
เสียหายกว่า 1.15 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

แผ่นดินไหว
คร้ังใหญ่ใน
แคชเมียร์

ค้นพบดาว Makemake
ดาวเคราะห์ใหม่ ในระบบสุริยะ

ศูนย์พัฒนา
สายพันธ์ุ
พ่อแม่พันธ์ุกุ้ง

ไบโอเทค สวทช. ดําเนินการก่อสร้างท่ี อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธานี เพ่ือทําการเก็บและพัฒนาสายพันธ์ุ
พ่อแม่กุ้งกุลาดํา

บิวเวอเรีย 
เช้ือราปราบแมลงศัตรูพืช
ไบโอเทค สวทช. วิจัยพบเช้ือราบิวเวอเรีย (Beauveria 
bassiana) สายพันธ์ุ BCC2660 สามารถทําลายแมลง
ปากดูดได้หลายชนิด เช่น เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เพล้ียอ่อน 
และเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ทดแทนการใช้สารเคมี ต่อมา
ได้พัฒนาวิธีการผลิตเช้ือราบิวเวอเรียท่ีง่ายและสะดวก 
พร้อมท้ังขยายผลให้เกษตรกรนําไปใช้ควบคุมแมลง
ศัตรูพืชในวงกว้าง

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ยาน Deep Impact ของ NASA ซ่ึงเดินทาง 
133 ล้านกิโลเมตร นาน 6 เดือน ได้ไปถึงดาวหาง 
Tempel 1 ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2548 ซ่ึงตามทฤษฎี
ปจัจุบัน ดาวหางคือส่วนก๊าซและฝุ่นท่ีเหลืออยู่หลังจาก
เกิดระบบสุริยะข้ึนแล้ว การท่ียาน Deep Impact 
พุ่งชนจนเกิด Crater หรือหลุมบนพ้ืนผิวของดาวหาง
ดังกล่าว จะทําให้ทราบถึงองค์ประกอบภายใน และ
ใช้อธิบายกระบวนการเกิดดาวหางและระบบสุริยะ
ได้ดีข้ึน 

2 ตุลาคม 2548 เกิดแผ่นไหวคร้ังใหญ่ มีศูนย์กลางใน
บริเวณแคชเมียร์ส่วนท่ีปากีสถานครอบครองอยู่ 
วัดความรุนแรงได้ 7.6 มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 80,000 คน 
และอีกราว 4 ล้านคน ไร้ท่ีอยู่อาศัย 

ยาน Deep
Impact
เดินทางถึง
ดาวหาง
Tempel 1ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

29 กรกฎาคม 2548 นักดาราศาสตร์ท่ีสถาบันเทคโนโลยี
แคลิฟอร์เนีย ประกาศการค้นพบดาว Makemake 
ดาวเคราะห์ท่ีมีองค์ประกอบเปน็หินและน้ําแข็งท่ีมี
ขนาดเล็กกว่าดาวพลูโตเล็กน้อย และอาจนับเปน็
ดาวเคราะห์อีกดวงหน่ึงได้
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2549
สวทช. จัดต้ังโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ 
หน่ึงในโปรแกรมมุ่งเปา้ภายใต้คลัสเตอร์อาหารและ
การเกษตร โดยทํางานแบบจตุภาคี ร่วมกับกลุ่ม
คลัสเตอร์เมล็ดพันธ์ุ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา 15 หน่วยงาน และภาคเอกชน 
60 บริษัท รวมถึงเกษตรกร 30,000 ครัวเรือน 
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับ
มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ให้ได้ 3,000 ล้านบาท 
ในป ี2554 5,000 ล้านบาท ในป ี2559 และ 
10,000 ล้านบาท ในป ี2565

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เนคเทค สวทช. 
ผลิตไมโครชิปเซนเซอร์ เพ่ือนําไปใช้เปน็หัวเซนเซอร์ของ
สายวัดแรงดันในหลอดเลือดหัวใจ สําหรับใช้ประกอบ
การรักษาผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่ีต้องขยาย
หลอดเลือดหัวใจแบบใช้บอลลูน โดยชิปมีความกว้าง
เพียง 140 ไมครอน และยาว 1,300 ไมครอน (เส้นผม
ของคนมีขนาด 100-400 ไมครอน)

อุปกรณ์วัดความดันหลอดเลือดหัวใจ

จัดต้ังโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ

ออกแบบและพัฒนาโดย เนคเทค สวทช. เป็นยานพาหนะ
ท่ีนําระบบส่ือสารความเร็วสูง ความจุสูงเข้าสู่พ้ืนท่ีประสบภัย
หรือถ่ินทุรกันดาร สามารถให้บริการระบบโทรศัพท์ผ่าน
ดาวเทียมพร้อมกันถึง 25 คู่สาย และให้บริการอินเทอร์เน็ต
ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีก 25 เคร่ือง 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
แยกออกจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วันท่ี 21 เมษายน 
2549 โดยมีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ให้บริการ
และเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพ่ือ
สร้างความเช่ือม่ันและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2549 และมีการจัดเลือกต้ังท่ัวไป 
คร้ังท่ี 24 วันท่ี 2 เมษายน 2549 หลังการเลือกต้ังเสร็จส้ิน 
ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกต้ังเปน็โมฆะ

พระราชพิธีจัดข้ึนอย่างย่ิงใหญ่ ระหว่างวันท่ี 8-13 
มิถุนายน 2549 เน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ี
ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 นับเปน็ระยะเวลาการครองราชย์
ท่ียาวนานย่ิงกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด โดย เนคเทค 
สวทช. ได้นําเทคโนโลยีเคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี (T-Box) ไปใช้ในภารกิจถวายอารักขา/รักษา
ความปลอดภัยพระราชอาคันตุกะและบุคคลสําคัญ
ท่ีเดินทางมาร่วมในพระราชพิธี อาทิ พิธีทอดพระเนตร
การแสดงกระบวนเรือพระราชพิธี

รถส่ือสารฉุกเฉินเพ่ือสังคม 
(Emergency and Educational 
Communication Vehicle: EECV)

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติยุบสภา

พระราชพิธีฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี

ดร.พันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) 

คนท่ี 3
ดํารงตําแหน่งในป ี2549–2557

ภาพ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

เนคเทค สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ดําเนิน
โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครู
และนักเรียนในพ้ืนท่ี สร้างโอกาสให้เกิดการจ้างงาน
และรายได้ในท้องถ่ิน รวมท้ังสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
ในการนําเทคโนโลยีด้านไอทีไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน

โครงการแม่ฮ่องสอน
ไอทีวัลเล่ย์ 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ปจัจุบันคือ
กระทรวง อว.) และ สวทช. สนับสนุนการจัดฉายรายการ 
Mega Clever ฉลาดสุดสุด โดยออกอากาศทางช่อง
โมเดิร์น 9 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.30-21.30 น. เพ่ือ
ให้ประชาชนตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เปน็เร่ืองใกล้ตัว ซ่ึง
ได้รับความนิยมอย่างมาก 

19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข (คปค.) 
ซ่ึงมี พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน เปน็หัวหน้าได้ยึดอํานาจ
ล้มรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540 ในขณะท่ี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
เดินทางไปประชุมสหประชาชาติท่ีสหรัฐอเมริกา

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

คนท่ี 24

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คนท่ี 24
ดํารงตําแหน่งระหว่าง 
วันท่ี 8 ตุลาคม 2549 – 
5 กุมภาพันธ์ 2551

เดือนสิงหาคม 2549 สหภาพดาราศาสตร์สากล 
(International Astronomical Union: IAU) 
ต้ังนิยามคําว่า “ดาวเคราะห์” อย่างเปน็ทางการ ทําให้
ต้องปรับช้ันดาวพลูโตเปน็ “ดาวเคราะห์แคระ (dwarf 
planet)” มีหมายเลขประจําตัว 134340 อิงตามข้อมูล
ยานอวกาศ New Horizons ท่ีบินเฉียดดาวพลูโต 

บริษัท Google ตัดสินใจซ้ือบริษัท YouTube ซ่ึงให้
บริการสตรีมมิงวิดีโอ ในเดือนตุลาคม ด้วยมูลค่า 
1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะน้ันถือว่าสูงมาก 
(และถือว่าแพงเปน็อันดับสองของการซ้ือท้ังหมดของ 
Google) เพราะ YouTube เพ่ิงต้ังในป ี2548 แต่
หลังจากน้ัน YouTube ก็เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ในป ี2553 Alexa ซ่ึงให้บริการข้อมูลเว็บพาณิชย์และ
การวิเคราะห์ จัดให้ YouTube เปน็เว็บไซต์ท่ีมีผู้เข้าชม
มากเปน็อันดับสาม รองจากกูเกิลและเฟซบุ๊ก ซ่ึง
แนวโน้มดังกล่าวยังคงเปน็จริงกระท่ังทุกวันน้ี 

4 ตุลาคม 2549 Julian Assange เปดิตัว 
WikiLeaks เว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ข้อมูลความลับสุดยอด
จากแหล่งข่าวนิรนามท่ีครอบคลุมเร่ืองราวต่างๆ 
จํานวนมาก โดยมีเอกสารมากถึง 250,000 ช้ิน 
ต้ังแต่เร่ืองเบ้ืองหลังสหรัฐอเมริกากับสงครามใน
อัฟกานิสถาน การลอบนําขยะพิษไปท้ิงในแอฟริกา 
การสังหารคนในเคนยาอย่างผิดกฎหมาย และการ
ทรมานนักโทษในกวนตานาโม มีข้อมูลส่วนหน่ึง
เก่ียวข้องกับนักการเมืองในประเทศไทยด้วย ฯลฯ 
ต่อมามีการจับกุม Julian Assange โฆษกของ 
WikiLeaks ในประเทศอังกฤษ

6 ธันวาคม 2549 NASA เปดิเผยภาพท่ีได้
จากยาน Mars Global Surveyor ท่ีแสดงให้เห็นว่า
น่าจะเคยมีน้ําบนดาวอังคาร 

ก่อต้ังโดย สวทช. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟใ์ห้มีปริมาณและ
คุณภาพมากย่ิงข้ึน 

จัดฉาย Mega Clever 
ฉลาดสุดสุด 

การรัฐประหาร
พ.ศ. 2549 
(คปค.)

ลดช้ันพลูโตเปน็
ดาวเคราะห์แคระ 

Google ซ้ือYouTube 
เปดิตัว
WikiLeaks 

ภาพถ่ายช้ีมีน้ําบน
ดาวอังคาร(Hard Disk Drive Technology Training Institute: HTTI)

สถาบันฝกึอบรม
เทคโนโลยี
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
แห่งแรก
ในประเทศไทย

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี
1 ตุลาคม 2549 - 29 มกราคม 2551
และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พ.ศ. 2549 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2549

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย ภาพ : วิกิพีเดีย 
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NETWORKING

ไวรัส NPV
ควบคุม
หนอนศัตรูพืช
ไวรัส NPV (Nucleopolyhedrovirus) เปน็ไวรัส
กลุ่มหน่ึงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและทําให้แมลงเกิดโรค โดยมี
ความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเปา้หมาย นักวิจัยไบโอเทค สวทช. 
ได้พัฒนาและผลิตไวรัส NPV ทําลายหนอนกระทู้หอม 
ต่อมาขยายผลเปน็ผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV จําเพาะหนอน 
3 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอน
เจาะสมอฝ้าย นับเปน็สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
ท่ีมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค 

โฟมอะลูมิเนียม
วัสดุซับเสียงออกแบบได้
คิดค้นพัฒนาโดย เอ็มเทค สวทช. มีคุณสมบัติเด่น 
คือ ดูดซับเสียงท่ีความถ่ีต่างๆ ได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยใช้วัสดุทรงกลมซ่ึงสามารถทน
อุณหภูมิสูง และมีพ้ืนผิวรูปแบบต่างๆ เปน็วัสดุ
ท่ีทําให้เกิดรูพรุนรูปแบบต่างๆ ภายในโฟมอะลูมิเนียม 
มีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าแบบเดิมถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวิธีการผลิตน้ํายาหรือแอนติบอดี
ท่ีมีความจําเพาะต่อเฮโมโกลบินบาร์ตท่ีพบในตัวอย่าง
เลือดของบุคคลท่ีเปน็พาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย และไม่ทํา
ปฏิกิริยากับเฮโมโกลบินชนิดอ่ืนๆ ทําให้ผลตรวจมีความ
ถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์ ใช้เวลาตรวจเพียง 3 นาที 
ไม่ต้องใช้บุคลากรท่ีมีความชํานาญสูงในการวิเคราะห์ 

สวทช. ร่วมกับองค์กรสํารวจการบินอวกาศญ่ีปุน่
(Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA)
จัดทําโครงการ The Student Zero-gravity Flight 
Experiment Contest คัดเลือกเยาวชนไทย 2 คน 
คือ น.ส.อาภาภรณ์ บุณยรัตพันธ์ุ และ ด.ญ.สรัลภรณ์
บุณยรัตพันธ์ุ ร่วมทดลอง “ผลการแตกตัวของยาใน
สภาพไร้น้ําหนัก” บนเคร่ืองบินท่ีบินแบบพาราโบลา 
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุน่ ระหว่างวันท่ี 9-10 
มีนาคม 2550 เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนใจการวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ

3G
ในประเทศไทย

ประเทศไทยเร่ิมใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือในระบบ 3G 
ซ่ึงเปน็เทคโนโลยีท่ีใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

Apple’s
iPhone

9 มกราคม 2550 Steve Jobs ซีอีโอของบริษัท Apple 
เปดิตัว iPhone คร้ังแรก ก่อนวางขายในเดือนมิถุนายน 
มีลูกค้าเข้าคิวยาวและขายหมด 200,000 เคร่ือง ใน
เวลาอันรวดเร็ว โดย iPhone แตกต่างจากสมาร์ตโฟน
ในสมัยน้ันอย่างเห็นได้ชัดคือ มีจอระบบสัมผัส และ
สามารถท่องเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Safari เวอร์ชัน
ท่ีใช้กับสมาร์ตโฟน นิตยสาร TIME คัดเลือกให้เปน็
ส่ิงประดิษฐ์ยอดเย่ียมท่ีสุดแห่งป ี  

ชุดตรวจคัดกรองพาหะ
แอลฟาธาลัสซีเมียแบบแถบสี

2550
NETWORKING

เยาวชนไทยร่วมทดลองวิทยาศาสตร์
บนเท่ียวบินไร้น้ําหนักคร้ังแรก  
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ไบโอเทค สวทช. ประสบความสําเร็จถอดรหัสดีเอ็นเอ
ไม้สักมหามงคลท่ีนํามาใช้ประกอบเสาชิงช้า เน่ืองจาก
เปน็ไม้สักท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ ต้นตรง ลําต้นสูง 
ไร้รอยแมลงกัด รวมท้ังมีความร่วมมือกับกรุงเทพ-
มหานครและกรมปา่ไม้ในการเพาะต้นกล้าสักด้วย
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือสําหรับแจกจ่าย
ประชาชน ภายใต้โครงการปลูกต้นสักเสาชิงช้า
สานสัมพันธ์ โดยต้ังเปา้เพาะและขยายต้นกล้าสัก
จํานวน 1 ล้านต้น ภายใน 4 ปี

การออกแบบและวิศวกรรม
เพ่ือแก้ปญัหา
อุตสาหกรรมพลาสติก
เอ็มเทค สวทช. ช่วยเปน็ท่ีปรึกษาและแก้ปญัหาให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมพลาสติก

คลังข้อมูลสรีระคนไทย
Size Thailand
เนคเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดทํา
ฐานข้อมูลมาตรฐานขนาดรูปร่างของคนไทย เพ่ือให้เปน็
มาตรฐานเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนร่างกาย
แบบสามมิติสํารวจและวิจัยขนาดรูปร่างของคนไทย 
12,500 คน จากท่ัวประเทศ ซ่ึงจะเปน็ประโยชน์ต่อ
งานวิจัยและภาคอุตสาหกรรม

สมองกลเตือนภัย
ดินถล่มและน้ําปา่ไหลหลาก
เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบตรวจวัดเตือนภัยดินถล่มและ
น้ําปา่ไหลหลาก นําไปติดต้ังบนยอดเขาท่ีมีความเส่ียงภัยสูง 
ได้แก่ ดอยก่ิวลม ดอยกองมู และดอยจิกจ้อง อุปกรณ์อาศัย
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ และส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ เพ่ือประมวลผลส่งข้ึนเว็บไซต์เตือนภัย

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบรายงานสภาพจราจร
ท่ีแสดงระดับความติดขัดและเหตุการณ์จราจรของ
ประเทศไทย โดยให้ข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์
ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่าน
เว็บไซต์และสมาร์ตโฟน อีกท้ังยังดูสภาพจราจรสดๆ 
ได้จากเครือข่ายตาจราจรซ่ึงเช่ือมจากกล้อง CCTV

ถอดรหัส
ดีเอ็นเอ
ไม้สักเสาชิงช้า ระบบรายงานสภาพจราจร

Traffy

ประเทศไทยให้บริการโทรเลขมาเปน็เวลายาวนาน ต้ังแต่
สมัยรัชกาลท่ี 5 ในป ี2418 โดยกรมกลาโหมดําเนินการ
สร้างทางสายโทรเลขสายแรกจากกรุงเทพมหานครไป
ปากน้ํา ต่อมาด้วยระบบการส่ือสารท่ีรวดเร็วและทันสมัย
ย่ิงข้ึน ทําให้มีผู้ใช้โทรเลขน้อยลง บริษัทไปรษณีย์ไทย 
จํากัด จึงมีประกาศยกเลิกบริการโทรเลข ต้ังแต่
วันท่ี 30 เมษายน 2551 เวลา 20.00 น. เปน็ต้นมา

ยกเลิกบริการโทรเลข
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โครงการ
SPI@ease Program 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. 
จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ 
SPI@ease Program เพ่ือสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เปน็ท่ียอมรับ และ
ได้รับรองมาตรฐาน Capability Maturity Model 
Integration หรือ CMM ช่วยให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

ก้ิงกือมังกรสีชมพู 
ส่ิงมีชีวิตใหม่ของโลก
นายเรืองฤทธ์ิ พรมดํา นักศึกษาในโครงการ BRT ค้นพบ 
"ก้ิงกือมังกรสีชมพู" ท่ี อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี จึงแจ้ง 
ศ. ดร.สมศักด์ิ ปญัหา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บตัวอย่างไปศึกษา และพบว่า
เปน็ชนิดใหม่ของโลก มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Desmoxytes purpurosea ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารนานาชาติ Zootaxa ต่อมาในป ี2551 สถาบัน 
International Institute for Species Exploration 
หรือ IISE สหรัฐอเมริกา คัดเลือกก้ิงกือมังกรสีชมพู 
เปน็สุดยอดการค้นพบส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่อันดับท่ี 3 
จาก 10 อันดับของโลก

จุดเร่ิมต้นของการใช้ # ในโซเชียลมีเดียเกิดข้ึนเม่ือ 
Chris Messina ทวีตข้อความพร้อมติดแฮชแทก 
#barcamp ว่า how do you feel about using 
# (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? 
เพ่ือรวมกลุ่มคนท่ีสนใจหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน
ได้มาพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์กันได้ง่ายข้ึน 
ต่อมาในป ี2552 เร่ิมมีการใช้ # บนทวิตเตอร์อย่าง
เปน็ทางการ และแพร่หลายไปยังแพลตฟอร์มอ่ืนๆ 
เช่น Instagram ด้วย

#Hashtag 

สร้างสเต็มเซลล์
จากเซลล์ผิวหนังสําเร็จ
นักวิจัยญ่ีปุน่และนักวิจัยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินได้
ประกาศผลสําเร็จก้าวสําคัญว่า สามารถ“ต้ังโปรแกรม
ใหม่ (Reprogram)” ให้เซลล์ผิวหนังกลับไปมีลักษณะ
เหมือนสเต็มเซลล์จากเอ็มบริโอ หรือตัวอ่อน โดยไม่ต้อง
ทําลายตัวอ่อนในกระบวนการ ทําให้ได้สเต็มเซลล์ง่ายข้ึน
ในปริมาณไม่จํากัด ตัดปญัหาประเด็นจริยธรรมท้ิงได้
หมด ต่อมานักวิจัยญ่ีปุน่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการ
แพทย์ในป ี2555  

ค้นพบ Kryptonite 
เปน็ข่าวท่ีสร้างความต่ืนเต้นให้แก่นักวิทยาศาสตร์และ
นักอ่านอย่างมาก โดย Kryptonite มีลักษณะเปน็
สีขาว (ไม่ได้สีเขียวตามอย่างในหนังสือ) ไม่เรืองแสง 
และมีองค์ประกอบทางเคมีท่ีประกอบด้วยโซเดียม 
ลิเทียม โบรอน ซิลิเกต และไฮดรอกไซด์   
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ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม 

หน่วยธุรกิจ ภายใต้ สวทช. เปดิตัววันท่ี 20 กันยายน 
2550 มีเปา้หมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 
Finite Element Method ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และแก้ปญัหาด้านวิศวกรรม รวมถึงการจัดฝกึอบรม
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปจัจุบันคือหน่วย
บริการทดสอบปฏิบัติงานกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (National Quality 
Infrastructure: NQI)

เคร่ืองบิน One-Two-GO 
ไถลออกนอกรันเวย์
16 กันยายน 2550 เคร่ืองบิน One-Two-GO Airlines 
เท่ียวบินท่ี 269 ประสบอุบัติเหตุไถลออกนอกรันเวย์
ระหว่างลงจอดท่ีสนามบิน จ.ภูเก็ต ทําให้มีผู้เสียชีวิต 
90 คน จากผู้โดยสารท้ังหมด 123 คน 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550
24 สิงหาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงลงพระปรมาภิไธย และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2549

พบหมึกยักษ์และ
ฟอสซิลแมงปอ่งทะเลยักษ์ 
ชาวประมงนิวซีแลนด์จับหมึกยักษ์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 
โดยมีความยาวถึง 10 เมตร และน้ําหนัก 450 กิโลกรัม 
หมึกยักษ์ปรากฏอยู่ในตํานานและเร่ืองเล่าของชาติต่างๆ 
แต่หาหลักฐานยืนยันถึงขนาดใหญ่โตท่ีกล่าวถึงได้น้อยมาก 
เพราะโครงสร้างร่างกายท่ีเน่าเปื่ อยง่าย ในเดือน
พฤศจิกายนปเีดียวกัน ยังค้นพบฟอสซิลก้ามของ
แมงปอ่งทะเลยักษ์อายุ 390 ล้านป ีประมาณว่าสัตว์ชนิดน้ี
น่าจะมีความยาวถึง 2.5 เมตร แสดงให้เห็นว่าเดิมสัตว์
กลุ่มน้ีมีขนาดใหญ่กว่าในปจัจุบันมาก 

บังคับใช้ พรบ.ว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์

(Design & Engineering Consulting
Service Center: DECC) 

รศ. ดร.วีระศักด์ิ อุดมกิจเดชา
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(เอ็มเทค) 

คนท่ี 3
ดํารงตําแหน่งในป ี2550-2558

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ในป ี2541 คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมี เนคเทค สวทช. ทําหน้าท่ีเลขานุการ ต่อมา 
พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้อย่างเปน็ทางการต้ังแต่
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2550 นับเปน็มาตรการการปอ้งกัน
และปราบปรามผู้กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
อย่างจริงจัง 

23 ธันวาคม 2550 มีการจัดเลือกต้ังท่ัวไป
คร้ังท่ี 25 ภายหลังการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  

การเลือกต้ังท่ัวไป
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ไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวพันธ์ุหอมชลสิทธ์ิ ทนน้ําท่วม
ฉับพลัน เปน็ข้าวไวต่อช่วงแสง สามารถทนอยู่ใต้น้ํา
ได้นาน 2-3 สัปดาห์ และข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ 
ซ่ึงเปน็โรคสําคัญในนาน้ําฝนภาคอีสาน เปน็ข้าวไม่ไว
ต่อช่วงแสง แตกกอได้ดี และทนทานต่อการหักล้ม 
โดยมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุและให้ความรู้ในการผลิต
เมล็ดพันธ์ุแก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญัหา ปจัจุบัน
ข้าวท้ัง 2 สายพันธ์ุได้รับการรับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียน
จากกรมวิชาการเกษตร

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คนท่ี 25
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
6 กุมภาพันธ์ – 9 กันยายน 2551 
และ 24 กันยายน – 2 ธันวาคม 2551

นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 25 
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
29 มกราคม – 9 กันยายน 2551

2 มกราคม 2551 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟา้กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ส้ินพระชนม์เม่ือเวลา 02.54 น. พระชันษา 84 ป ี241 วัน 

วิกฤตการเงินโลก  
ป ี2551 จัดเปน็ปวิีกฤตการเงินคร้ังร้ายแรงท่ีสุดนับจาก
เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคร้ังใหญ่ (Great 
Depression) โดยเร่ิมจากภายในสหรัฐอเมริกาก่อน
กระจายไปท่ัวโลก และมีวันท่ีเปน็หมุดหมายสําคัญคือ 
วันท่ี 21 มกราคม 2551 เกิดเหตุการณ์ Black Monday 
ของตลาดหุ้นท่ัวโลก โดย FTSE 100 ทําสถิติตกวันเดียว
สูงสุด ขณะท่ีตลาดหุ้นยุโรปปดิด้วยค่าต่ําสุดต้ังแต่
เหตุการณ์ 911 และตลาดหุ้นเอเชียตกลงมาถึง 15 เปอร์เซ็นต์
ในวันเดียว พอถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2551 ก็เกิด “Bloody 
Friday” ท่ีตลาดหุ้นจํานวนมากมายหลายประเทศตกลง
มารุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์คือราว 10 เปอร์เซ็นต์

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟา้กัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ส้ินพระชนม์ 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

เผยแพร่ข้าว
พันธ์ุหอมชลสิทธ์ิและข้าวเหนียว
ต้านทานโรคไหม้ในพ้ืนท่ีเปา้หมาย

เคร่ืองรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (T-box 3.0) 
ผลงานวิจัย เนคเทค สวทช. ได้รับรางวัลชมเชยด้าน
ผลงานเพ่ือสังคม ประเภทบุคคลท่ัวไป รางวัลเจ้าฟา้ไอที 
รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังท่ี 3 ประจําป ี2551 โดย 
T-Box 3.0 คือเทคโนโลยีใช้รบกวนสัญญาณโทรศัพท์
เคล่ือนท่ีในทุกย่านความถ่ี มีระยะทําการ 80-100 เมตร 
มีแบตเตอร่ีในตัว สะดวกต่อการเคล่ือนย้ายใช้งานใน
พ้ืนท่ีจริง

T-Box 3.0 ได้รับรางวัลเจ้าฟา้ไอที

ข้าวพันธ์ุหอมชลสิทธ์ิ ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้
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ภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เฟน้หานักวิทย์รุ่นใหม่ร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
สวทช. ได้รับสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี 
เพ่ือเปดิโลกทัศน์ทางวิชาการ ท้ังน้ี สวทช. ได้ดําเนินโครงการ
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล 
ณ เมืองลินเดาเปน็ประจําทุกปี

ฐานข้อมูลข้าว
RiceGene Thresher
ไบโอเทค สวทช. สร้างฐานข้อมูลลําดับเบสขนาดใหญ่
เรียกว่า RiceGene Thresher แหล่งรวบรวมฐานข้อมูล
ข้าวสาธารณะเพ่ือให้นักปรับปรุงพันธ์ุข้าวและผู้สนใจ 
สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด ฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยลําดับเบส
ของมวลสารพันธุกรรมข้าวท้ังสายพันธ์ุจาโปนิกา
และอินดิกา

ค้นพบยีนควบคุมความหอม
ในข้าวและได้รับสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกา
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และไบโอเทค 
สวทช. ค้นพบยีนควบคุมการสร้างสารหอมในข้าว 
จากความร่วมมือกับนานาชาติในการถอดรหัสจีโนมข้าว 
ได้มีการต้ังช่ือยีนว่า Os2AP พร้อมท้ังได้รับสิทธิบัตร
ยีนควบคุมความหอมในข้าว และการใช้ประโยชน์ ซ่ึง
ปจัจุบันได้รับการรับรองแล้วใน 11 ประเทศท่ัวโลก 
นับเปน็ผลงานวิจัยท่ีสร้างประโยชน์และคุณูปการต่อ
การพัฒนาพันธ์ุข้าวหอมไทยอย่างมาก

โบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ถอดรหัสพันธุกรรมสาหร่าย Spirulina platensis ได้เปน็คร้ัง
แรกของโลก นับเปน็ประโยชน์อย่างมากในด้านการเกษตรและ
การแพทย์ สะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพของ
ประเทศไทย 

เพ่ือดําเนินงานวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์
ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล สนับสนุนการค้นคว้า วิจัย 
และส่งเสริมความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย

พายุหมุน
Nargis

2 พฤษภาคม 2551 ไซโคลน Nargis พายุลูกแรก
ตามฤดูพายุกระหน่ํามหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ 
ก่อให้เกิดมหันตภัยทุกบริเวณ โดยเฉพาะ
ประเทศเมียนมา มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 130,000 คน
และอีกนับล้านคนไร้ท่ีอยู่อาศัย   

ก่อต้ังสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

ถอดรหัสพันธุกรรม
สาหร่ายสีน้ําเงินแกมเขียว
คร้ังแรกของโลก

ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อํานวยการศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(นาโนเทค)

คนท่ี 2
ดํารงตําแหน่งในป ี2551-2559

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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2551
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
ดวงแรกของไทย
ประเทศไทย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ส่งดาวเทียมไทยโชต 
(Thaichote) หรือดาวเทียมธีออส (THEOS) ดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยข้ึนสู่อวกาศเม่ือ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2551 เปน็ดาวเทียมสํารวจข้อมูลระยะไกล 
(Remote Sensing) เพ่ือใช้สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไทย
 

Google Chrome

บริษัท Google ปล่อยเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome 
Beta Version สําหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows 
ในวันท่ี 2 กันยายน 2551 และปล่อยเวอร์ชันแรกในเดือน
ธันวาคมปเีดียวกัน 

จีนและอินเดียคืบหน้า
ปฏิบัติการสู่ดวงจันทร์
27 กันยายน 2551 นักบินอวกาศจีนออกไปเดินในอวกาศ 
(Spacewalk) นอกยาน Shenzhou 7 เปน็คร้ังแรก 
นับเปน็หน่ึงในแผนงานสําคัญสําหรับการก่อสร้างสถานี
อวกาศของจีนท่ีจะเร่ิมในป ี2563 และจะไปเหยียบ
ดวงจันทร์ ขณะท่ีวันท่ี 22 ตุลาคม 2551 อินเดียปล่อย
ยานอวกาศไร้คนขับเพ่ือไปปฏิบัติตามแผนงาน 2 ป ี
เก่ียวกับการสร้างแผนท่ีสามมิติพ้ืนผิวดวงจันทร์ 
โดยมองว่าเปน็การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีและ
มีโอกาสเชิงพาณิชย์

CERN ยิงอนุภาคแรก
เข้าสู่เคร่ืองเร่งอนุภาค LHC

นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ
นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 26
โดยได้รับการเลือกจาก
สภาผู้แทนราษฎร
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 
2 ธันวาคม 2551

ภาพ : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

10 กันยายน 2551 องค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ 
CERN ทดสอบยิงอนุภาคด้วยเคร่ืองเร่งอนุภาค LHC 
(Larg Hadron Collider) เปน็คร้ังแรก โดย
เคร่ืองเร่งอนุภาค LHC มีลักษณะเปน็ท่อวงแหวน
ขนาดเส้นรอบวง 27 กิโลเมตร ขดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน
ลึกลงไปราว 100 กิโลเมตร บริเวณชายแดนประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และฝร่ังเศส ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 
2552 เคร่ืองเร่งอนุภาค LHC ได้เร่งลําอนุภาคจนมี
พลังงาน 1.18 ล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (TeV) 
ก่อนชนกัน ทําลายสถิติ 0.98 TeV ท่ีเคร่ืองเทวาตรอน 
(Tevatron) ของห้องปฏิบัติการเคร่ืองเร่งอนุภาคแห่ง
ชาติแฟร์มี (Fermi National Accelerator Laboratory: 
Fermilab) เคยทําไว้

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร
ผู้อํานวยการศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค) 

 คนท่ี 5 
 ดํารงตําแหน่งใน
 ป ี2551-2559
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DentiPlan
โปรแกรมช่วยวางแผน
การใส่รากฟนัเทียม
เนคเทค สวทช. พัฒนาโปรแกรม Dental Implant 
Planning Software หรือ DentiPlan ใช้จําลองรูปฟนั
แบบสามมิติจากการถ่ายภาพด้วยเคร่ือง CT Scan 
เพ่ือวางแผนการผ่าตัดรากฟนั ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย ปจัจุบันอยู่ภายใต้การพัฒนาของ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือ
แพทย์ (Assistive Technology and Medical 
Devices Research Center: A-MED)

จัดต้ัง
บริษัทที-เน็ต จํากัด
สวทช. จัดต้ังบริษัทที-เน็ต จํากัด ข้ึนตามนโยบายการแปรรูป
หน่วยงานวิจัยเปน็บริษัท วันท่ี 2 กันยายน 2551 เพ่ือเปน็
กลไกสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ มีวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจหลักคือการให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรท่ีครบวงจร

จัดต้ังบริษัท TrueHits
เนคเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและ
ประมวลผลสถิติการเย่ียมชมเว็บไซต์ประเทศไทยโดย
ฝีมือคนไทยเปน็คร้ังแรก และมีการแปลงสู่รูปแบบบริษัท
เพ่ือให้บริการข้อมูลท่ีสอดคล้องและตอบสนองการทํา
ธุรกิจออนไลน์ 

บริษัท Google ปล่อยเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome 
Beta Version สําหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows 
ในวันท่ี 2 กันยายน 2551 และปล่อยเวอร์ชันแรกในเดือน
ธันวาคมปเีดียวกัน 

Android
Smartphone
T-Mobile G1 หรือ HTC Dream สมาร์ตโฟนในระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์รุ่นแรก ผลิตโดย HTC เปดิตัว
ในเดือนตุลาคม 2551

จีโนมเซลล์มะเร็ง
นักวิทยาศาสตร์ท่ีศูนย์การอ่านรหัสจีโนมใน
Washington University in St. Louis รายงาน
ลําดับดีเอ็นเอจากหญิงคนหน่ึงท่ีเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เปรียบเทียบกับลําดับดีเอ็นเอ
จากเซลล์ปกติของเธอเอง นับเปน็คร้ังแรกท่ีทราบว่า
เกิดการกลายพันธ์ุข้ึนตรงตําแหน่งใดบ้างของลําดับ
ดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็งท่ีนําไปสู่การเกิดโรคน้ี  

คนท่ี 26
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
20 ธันวาคม 2551 – 
6 มิถุนายน 2553

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 27
โดยได้รับการเลือกจาก
สภาผู้แทนราษฎร
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี
17 ธันวาคม 2551 – 
5 สิงหาคม 2554

ภาพ : กระทรวง อว.
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2552
ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
24 มิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ปจัจุบันคือกระทรวง อว.) และคณะ เข้าเฝา้ทูลละออง
ธุลีพระบาท เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดี
พระเกียรติคุณ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสาร
สิทธิบัตรยีนความหอม ณ พระตําหนักเปี่ ยมสุข 
วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับ
1 มกราคม 2552 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับ สถาน
บันเทิงกลางกรุง ซึง่กําลังจัดงานส่งท้ายปเีก่าต้อนรับ
ปใีหม่ นับเปน็โศกนาฏกรรมคร้ังใหญ่ มีผู้เสียชีวิต 
66 คน และมีผู้บาดเจ็บอีกจํานวนมาก

12 กุมภาพันธ์ 2552 ศาลพิเศษสหรัฐอเมริกาตัดสินคดีท่ีมีครอบครัวรวม
3 ครอบครัว ย่ืนฟอ้งขอค่าชดเชยจากการฉีดท่ีวัคซีนท่ีรัฐจัดให้ (วัคซีนรวมต่อ
โรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน) ทําให้บุตรหลานของตนเปน็โรคออทิสติก โดย
ศาลพิพากษาว่าครอบครัวไม่ได้มีหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่าง
วัคซีนกับโรคดังกล่าว และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่พิสูจน์ว่าไม่มีความ
เก่ียวข้องใดๆ ระหว่างวัคซีนกับโรคดังกล่าว

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

เปน็หน่วยงานภายใต้กํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ปจัจุบันคือกระทรวง อว.) โดยควบรวม
โครงการศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC) 
กับฝา่ยวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(STAIR) ปจัจุบันคือ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ศาลสหรัฐฯ ตัดสินว่าการฉีดวัคซีนไม่ทําให้
เกิดโรคออทิสติก

16 มกราคม 2552 ผลงานวิจัยเคร่ืองรบกวนสัญญาณ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ T-Box 3.0 โดยเนคเทค สวทช. 
ได้รับรางวัลดีเย่ียมผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําป ี2552 
ของสภาวิจัยแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ต่อมาเดือนมิถุนายนมีการส่งมอบ T-Box 3.0 
จํานวน 88 เคร่ือง ให้แก่กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพ่ือใช้ในการรักษา
ความม่ันคงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีได้อนุมัติงบประมาณ มูลค่า 42 ล้านบาทเศษ
เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2550

T-Box 3.0 คว้ารางวัลดีเย่ียม
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น พร้อมส่งมอบ
ช่วย 3 จังหวัดชายแดนใต้
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อาหารสัตว์หมักและ
จุลินทรีย์สําหรับอาหารสัตว์
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีผลิตอาหารเสริม
ชีวภาพแบบหมักสําหรับสัตว์โดยใช้ธัญพืชและจุลินทรีย์ 
Bacillus spp. ซ่ึงย่อยง่าย ดีต่อผลผลิตเน้ือท้ัง
คุณภาพและปริมาณ นําไปสู่การร่วมทุนระหว่าง 
สวทช. กับภาคเอกชน และกลุ่มนักวิจัย จัดต้ังบริษัท 
ไมโครอินโนเวต จํากัด ผลิตจําหน่ายอาหารเสริม
ชีวภาพสําหรับสัตว์ ภายใต้ช่ือทางการค้า B-Soy 
Digest และ DS-1

ชีวภัณฑ์กําจัดลูกน้ํายุงลาย
ไบโอเทค สวทช. สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
พัฒนา “ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์บีทีไอ (Bti)” จากเช้ือแบคทีเรีย 
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ศัตรู
ตามธรรมชาติของลูกน้ํายุงลาย โดยเม่ือลูกน้ํายุงลาย
กินแบคทีเรียชนิดน้ีเข้าไป แบคทีเรียจะสร้างผลึกโปรตีน
ท่ีเปน็พิษทําลายกระเพาะลูกน้ํายุงจนลูกน้ํายุงตายในท่ีสุด 
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัททีเอฟไอ กรีนไบโอเทค 
จํากัด ผลิตวางจําหน่ายในช่ือ “Moskil” 

ระบบการเรียนทางไกล 
eDLTV
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ซ่ึงมี สวทช. ในฐานะฝา่ยเลขานุการฯ ร่วมมือกับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดําเนินการ
โครงการจัดทําเน้ือหาระบบ e-Learning ของการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Electronic Distance 
Learning Television: eDLTV) โดยนําเน้ือหา
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
จากโรงเรียนวังไกลกังวลมาลงระบบ e-Learning 
เผยแพร่แก่โรงเรียนในชนบทท่ีห่างไกลท้ังแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตท่ี 
http://edltv.thai.net/

เปดิใช้งาน Bitcoin 
เงินตราดิจิทัล 
เร่ิมมีการเปดิให้ใช้งานเงินตราดิจิทัลรายแรกคือ 
Bitcoin โดยผู้คิดค้นระบบคือ Satoshi Nakamoto 
เงิน Cryptocurrency แบบน้ี ไม่มีใครควบคุมดูแลหรือ
เปน็ศูนย์กลาง สามารถส่งผ่านเครือข่ายให้กันได้ โดย
ไม่เสียค่าดําเนินการ และได้ Coin มาจากการทําเหมือง 
ระบบไม่อาจแฮ็กได้ เพราะใช้ระบบ Blockchain และ
สามารถแลกเปล่ียนกับระบบเงินตราสกุลอ่ืน หรือ
ผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืนได้ทุกแบบ งานวิจัยในป ี2560 
ของ University of Cambridge ประเมินว่าน่าจะมี
ผู้ใช้เงินแบบ Cryptocurrency อยู่ราว 2.9–5.8 ล้านคน 
โดยส่วนใหญ่ใช้ Bitcoin   

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนสําหรับปอ้งกัน
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 ด้วยเทคโนโลยี 
Reverse Genetics ท้ังน้ีผลการทดสอบวัคซีน
ในสัตว์ทดลองเบ้ืองต้นพบว่า ช่วยป้องกันไม่ให้
เปน็โรคได้ 

วัคซีนต้นแบบปอ้งกัน
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009

Element 112
(Copernicium: Cn)

IUPAC รับรองการค้นพบธาตุลําดับท่ี 112 Copernicium
สัญลักษณ์ Cn ในเดือนมิถุนายน และบันทึกลงตารางธาตุ
อย่างเปน็ทางการในเดือนกุมภาพันธ์ปต่ีอมา
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NETWORKING

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ 
เนคเทค สวทช. พัฒนาข้ึน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารกับเทคโนโลยีเคร่ืองมือตรวจวัดพฤติกรรม
เข่ือนมาบูรณาการ เพ่ือใช้วินิจฉัยความม่ันคงปลอดภัย
ในเข่ือนใหญ่ของ กฟผ. หากพบความผิดปกติระบบ
จะแจ้งเตือนผ่านทาง SMS และ E-mail ไปยังเจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขทันที ปจัจุบันติดต้ัง
แล้ว 14 เข่ือน ท่ัวประเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Technology and Informatics Institute for 
Sustainability: TIIS) เอ็มเทค สวทช. จัดทําฐานข้อมูล
วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory: LCI Database) 
พร้อมท้ังวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต สําหรับวิเคราะห์และประมวลค่า
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อาทิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
หรือการให้บริการท่ีลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อย
มลพิษ รวมท้ังช่วยผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อม
รองรับมาตรการการกีดกันทางการค้าต่างๆ ปจัจุบัน
มีผู้นําฐานข้อมูลไปใช้อย่างกว้างขวางท้ังจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

สวทช. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร เพ่ือเปน็โครงสร้าง
พ้ืนฐานสําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ช่ือ 
“บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร หรือ Sirindhorn Science Home” เร่ิมเปดิดําเนินการต้ังแต่ป ี2552

จัดการแข่งขันออกแบบและ
สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม
แข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้
ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงเปน็รูปแบบเดียวกันกับในระดับ
นานาชาติ โดยจัดต่อเน่ืองเปน็ประจําทุกป ีมีการ
คัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 
International Design Contest RoBoCon: IDC 
RoBoCon ปจัจุบันเปล่ียนช่ือเปน็โครงการพัฒนาทักษะ
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ (Thailand Robot Design 
Camp: RDC) 

2552

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เปดิดําเนินการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ระบบตรวจสุขภาพเข่ือน DS-RMS 
(Dam Safety Remote Monitoring System) 

ภาพ : ThailandRDC
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โรงงานผลิตเช้ือจุลินทรีย์ชีวภาพ
แห่งแรกในประเทศไทย
สวทช. ร่วมลงทุนในบริษัทเอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จํากัด 
เพ่ือผลิตเช้ือจุลินทรีย์และอาหารสัตว์หมักชีวภาพในระดับ
อุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีจากความสามารถของ
นักวิจัยไทย

ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือผลิต
ก๊าซชีวภาพ
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียแบบตรึงฟล์ิม
จุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ ซ่ึงเปน็ระบบปดิ ไม่มีปญัหาเร่ืองกล่ิน 
มีประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรีย์สูงถึง 80–90 เปอร์เซ็นต์ 
และได้ผลผลิตเปน็ก๊าซชีวภาพ สามารถนําไปใช้เปน็เช้ือเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟา้ ปจัจุบันมีการติดต้ังแล้วในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตแปง้มันสําปะหลัง โรงงาน
น้ํามันปาล์ม โรงงานผลไม้แช่อ่ิม/อบแห้ง

ไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ 2009
ไข้หวัดใหญ่ 2009 เกิดจากเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1
มีรายงานพบเช้ือในคนคร้ังแรกเม่ือเดือนเมษายน 2552 เร่ิม
แพร่ระบาดในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะแพร่
ระบาดไปหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังน้ีโรคดังกล่าวสามารถ
ติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลก
ประกาศให้เปน็โรคระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก (Pandemic) ใช้ช่ือ 
“ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ชนิด H1N1” และใช้ช่ือย่อว่า 
“ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009” ซ่ึงนับเปน็คร้ังแรก
ในรอบ 4 ทศวรรษท่ีไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่เช่นน้ี 

ชาติอุตสาหกรรมหันมาใส่ใจ
เร่ืองภาวะโลกร้อน  
หลังความล้มเหลวจากการเจรจาความร่วมมือ
ในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก
ท่ีโคเปนเฮเกน วันท่ี 18 ธันวาคม 2552 ประธานาธิบดี
Barack Obama แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า
สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และแอฟริกาใต้ บรรลุ
ข้อตกลงในการต่อสู้กับปญัหาโลกร้อน โดยจะมีการ
ต้ังระบบตรวจติดตาม การจัดการเร่ืองเงินทุนท่ีจะ
บริจาคให้ประเทศท่ียากจนกว่า เพ่ือจัดการกับปญัหา
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศให้ดีข้ึน และมีเปา้หมาย
จํากัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส 
(เทียบกับอุณหภูมิก่อนยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม) 
ให้ได้ภายในป ี2593

1 ตุลาคม 2552 มีการค้นพบฟอสซิลโครงกระดูก
ของ Ardipithecus ramidus หรือท่ีมีช่ือเล่นว่า 
Ardi มีอายุประมาณ 4.4 ล้านป ีเก่าแก่กว่า Lucy 
ท่ีครองตําแหน่งโครงกระดูกท่ีครบถ้วนสมบูรณ์อายุ
เก่าแก่สุดคือ 3.2 ล้านป ีArdi ถือเปน็ตัวอย่างใน
สายของมนุษย์ท่ีแตกก่ิงก้านออกมาจากไพรเมต
ชนิดอ่ืนๆ คาดว่า Ardi เปน็เพศหญิง สูงราว
121 เซนติเมตร หนัก 54 กิโลกรัม และเดิน 2 ขา ตัวตรง 

พบโครงกระดูกมนุษย์
เก่าแก่ท่ีสุด 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ปฎิทินวิชาการชุด "พลังงาน" ซ่ึงจัดทําโดย เนคเทค 
สวทช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น (ชนิด
แขวน) ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อม
ในปจัจุบัน ในงานประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล 
“สุริยศศิธร” คร้ังท่ี 29 ประจําป ี2552 ซ่ึงจัดโดย
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการผลิตปฏิทินท่ีมีคุณค่าต่อประชาชน
และต่อสังคม ท้ังน้ีมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรธุรกิจเอกชนต่างๆ จากท่ัวประเทศ
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจํานวนมาก

ปฏิทินพลังงานรับรางวัล
“สุริยศศิธร”
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COMMERCIALIZATION

สารชีวภัณฑ์บําบัด
ย่อยสลายน้ํามันปโิตรเลียม 
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอน-
เมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จํากัด วิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์
ท่ีสามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ํามันปโิตรเลียมและ
สารประกอบอินทรีย์ต่างๆ รวมท้ังศึกษาสภาวะการเล้ียง
เพ่ือเพ่ิมขยายจํานวนจุลินทรีย์ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์
สารชีวภัณฑ์บําบัด ผลิตจําหน่ายภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า KEEEN เพ่ือใช้ย่อยสลายคราบน้ํามันท้ังใน
ระดับครัวเรือน การย่อยสลายคราบน้ํามันปริมาณมาก 
รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่

NSTDA Investors’ Day
ศูนย์ลงทุน สวทช. จัดให้มีงาน NSTDA Investors' Day 
ข้ึนเปน็คร้ังแรก และจัดต่อเน่ืองทุกปมีาถึงปจัจุบัน 
เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และ
หน่วยงานพันธมิตรท่ีได้รับการคัดเลือกว่ามีศักยภาพสูง
ในการลงทุน เพ่ือให้กลุ่มนักลงทุนมีโอกาสเข้าถึงหรือเลือก
ซ้ือผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ท้ังน้ีในงานมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching 
นับเปน็การพัฒนาทักษะนักวิจัยในการนําเสนอผลงาน
อย่างมืออาชีพ และเปน็โอกาสเรียนรู้มุมมองทางธุรกิจ

เผยลําดับพันธุกรรมของ
มนุษย์ Neanderthal
นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยลําดับพันธุกรรมของมนุษย์
Neanderthal ซ่ึงเปน็หลักฐานสําคัญท่ีบอกว่าในอดีต
มนุษย์ Neanderthal กับมนุษย์ยุคใหม่มีการผสมข้าม
พันธ์ุกัน โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่ามนุษย์ในปัจจุบัน
บางส่วนมียีนของมนุษย์ Neanderthal น้ีอยู่ในร่างกาย

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประกาศ
ว่าโรค Rinderpest ซ่ึงเปน็โรคระบาดในสัตว์กีบคู่ เช่น 
กระบือ โค สุกร สูญส้ินไปจากโลกน้ีแล้ว เป็นโรคท่ีสอง
นับจากฝีดาษ

แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในเฮติ
12 มกราคม 2553 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ใน
ประเทศเฮติ ส่งผลกระทบกับชาวเฮติมากกว่า 3 ล้านคน 
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 230,000 คน บาดเจ็บมากกว่า 
300,000 คน และไร้ท่ีพักอาศัย 1 ล้านคน

2553

อวสานโรค
Rinderpest 

ดํารงตําแหน่งในป ี2553-2559 โดยเปน็ยุคแห่ง
การมุ่งม่ันพัฒนานําผลงานและองค์ความรู้มาสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อสังคมหรือ 
Commercialization

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล 
ผู้อํานวยการ สวทช. 

คนท่ี 4
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เถ้าภูเขาไฟระเบิด
ส่งผลกระทบกับยุโรป
เกิดการประทุของภูเขาไฟ Eyjafjallajokull ในประเทศ
ไอซ์แลนด์หลายคร้ัง ทําให้เกิดเถ้าภูเขาไฟปริมาณมหาศาล
ในอากาศ ส่งผลให้ต้องหยุดการจราจรทางอากาศท่ัวยุโรป
เหนือและตะวันตก

ผลิตภัณฑ์เอนไซม์จาก
เช้ือจุลินทรีย์เพ่ืออาหารสัตว์ 
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธ์ุ 
Aspergillus spp. ท่ีสามารถผลิตเอนไซม์
เพนโตซาเนสท่ีใช้เป็นอาหารเสริมของสัตว์ เช่น 
สุกร ซ่ึงมีคุณสมบัติทนต่อสภาวะในทางเดินอาหาร
ของสัตว์และทนต่ออุณหภูมิท่ีสูง ทําให้การย่อยของ
สัตว์ดีข้ึน มีน้ําหนักและอัตราการแลกเน้ือดีข้ึน ท้ังน้ี
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอเซีย สตาร์ 
แอนนิมัล เฮลธ์ จํากัด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เอนไซม์
อาหารสัตว์จําหน่ายภายใต้ช่ือทางการค้า A-Zyme 
และ PentoZyme

เปดิตัวเดนตีสแกน 1.0 
(DentiiScan 1.0)
ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เดินหน้าโครงการพัฒนา
เคร่ืองเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์คร้ังแรกของประเทศไทย 
อาศัยการบูรณาการด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
จากทีมวิจัยเนคเทคและเอ็มเทค สวทช. จนสามารถ
พัฒนาเคร่ืองเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม 
หรือ DentiiScan รุ่น 1.0 ได้สําเร็จและนํามาสู่
การพัฒนา DentiiScan รุ่น 1.1 และ DentiiScan 
รุ่น 2.0 ในปัจจุบัน จุดเด่นคือสามารถแสดงข้อมูล
อวัยวะภายในช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าแบบ
สามมิติ ทําให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและวางแผน
การผ่าตัดได้แม่นยํา

VAJA 6.0
โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูด
เนคเทค สวทช. พัฒนาโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูด 
หรือ VAJA ซอฟต์แวร์ท่ีแปลงข้อความภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษให้เปน็เสียงพูด ในเวอร์ชัน 6.0 บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถสังเคราะห์เสียง
ได้ใกล้เคียงธรรมชาติ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
บริษัทกูรูสแควร์ จํากัด ในการจัดจําหน่ายโปรแกรม
ผ่าน Google Store ปัจจุบันพัฒนาถึงเวอร์ชัน 8.0
ซ่ึงมีการสร้างเสียงพูดท่ีใช้งานได้มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องมากย่ิงข้ึน

นายวีระชัย วีระเมธีกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คนท่ี 27
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
6 มิถุนายน 2553 – 
9 สิงหาคม 2554

ภาพ : วิกิพีเดีย 

เนคเทค สวทช. จัดทําปฏิทินความรู้เร่ือง “50 ปีเทคโนโลยี
เลเซอร์” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปแีห่งการคิดค้นและ
ประดิษฐ์เลเซอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวนดีเด่น 
ประเภทท่ัวไป ในงานประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” 
คร้ังท่ี 30 ประจําปี 2553 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงถือเปน็เวทีการประกวดปฏิทินระดับประเทศ

ปฏิทิน 50 ปี
เทคโนโลยีเลเซอร์
คว้ารางวัล
สุริยศศิธร
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ส้ินสุดการระบาด
ไข้หวัดใหญ่ 2009 
10 สิงหาคม 2553 องค์การอนามัยโลกประกาศว่า 
การระบาดใหญ่ท่ัวโลกของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 
2009 หรือไข้หวัดหมู (Swine Flu, H1N1) ส้ินสุดลง
อย่างเปน็ทางการ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 
มากกว่า 18,000 คนท่ัวโลก 

บ๊ิกแบงจ๋ิว 
เดือนพฤศจิกายน CERN เดินเคร่ืองเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ 
(Large Hadron Collider: LHC) เร่งไอออนตะก่ัวชนกัน
จนเกิดปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิสูงกว่าใจกลางดวงอาทิตย์
นับล้านเท่า คล้ายกับสภาวะหลังเกิดบ๊ิกแบงใหม่ๆ

น้ํามันร่ัวในอ่าวเม็กซิโก
น้ํามันดิบ 260 ล้านแกลลอนของบริษัทบริติชปโิตรเลียม 
ร่ัวไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโกนานกว่า 3 เดือน ต่อมามีการ
ระเบิดข้ึนในเดือนเมษายน ทําให้คนงานเสียชีวิต 11 คน

เคร่ืองบินพลังงานแสงอาทิตย์
บินยาวต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมง
บริษัท Solarimpulse ประสบความสําเร็จกับเท่ียวบิน 
24 ช่ัวโมง โดยไม่มีการหยุดพักของเคร่ืองบินท่ีใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว นับเป็นคร้ังแรก
ของเท่ียวบินแบบน้ีของโลก

ต้นแบบรถไฟฟา้ดัดแปลง
จากรถยนต์เคร่ืองยนต์
สันดาปภายใน 
การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเอ็มเทค 
สวทช. ริเร่ิมโครงการวิจัยชุดรถยนต์ไฟฟา้ดัดแปลง 
ในระยะท่ี 1 มีการดัดแปลงรถยนต์ Honda Jazz ให้เปน็
รถยนต์ไฟฟา้ได้สําเร็จ ด้วยการซ้ืออุปกรณ์ภายใน
รถยนต์ไฟฟา้มาจากต่างประเทศและนํามาประกอบ
เพ่ือดูการทํางานของรถยนต์ไฟฟา้ดัดแปลง

2553
COMMERCIALIZATIONCOMMERCIALIZATION

23 พฤศจิกายน 2553 กองกําลังเกาหลีเหนือได้ยิง
ปนืใหญ่และจรวดจํานวน 170 นัดเข้าถล่มเกาะย็อนพย็อง
สถานท่ีฝกึซ้อมยิงปืนใหญ่ของทหารเกาหลีใต้ ทําให้ชาว
เกาหลีใต้เสียชีวิต 4 คน และได้รับบาดเจ็บ 19 คน ใน
เหตุการณ์น้ันทหารเกาหลีใต้ได้ตอบโต้โดยยิงปืนใหญ่
เข้าใส่ท่ีต้ังของเกาหลีเหนือจํานวน 80 นัด

เกาหลีเหนือยิงถล่มเกาหลีใต้

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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ข้าวเหนียวธัญสิริน 
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ 
เปน็ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง แตกกอได้ดี ทนทานต่อ
การหักล้ม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานช่ือ “ธัญสิริน” 
เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 

อุทกภัยคร้ังใหญ่
เกิดน้ําท่วมใหญ่ในประเทศไทย เน่ืองจากมีฝนตกหนัก
ในหลายพ้ืนท่ี ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 มี
พ้ืนท่ีประสบอุทกภัยท้ังส้ิน 39 จังหวัด 425 อําเภอ 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 2 ล้านครัวเรือน 

รถตู้สาธารณะถูกชน
บนทางยกระดับอุตราภิมุข
27 ธันวาคม 2553 เกิดเหตุรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 
สีขาว ย่ีห้อ HONDA CIVIC พุ่งชนท้ายรถตู้สาธารณะ 
สาย ต.118 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต- 
สถานีหมอชิต) บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซ่ึงมี
ผู้โดยสาร 14 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ สวทช. 
มีผู้โดยสารเสียชีวิต 9 คน และบาดเจ็บ 5 คน

5 สิงหาคม 2553 เหมืองใน Copiapó ประเทศชิลี ได้ถล่มลง 
เน่ืองจากโครงสร้างเหมืองไม่ม่ันคง ทําให้มีคนงาน 33 คน 
ติดอยู่ใต้ดินลึกลงไปเกือบ 700 เมตร ทีมกู้ภัยวางแผน
ปฏิบัติการขุดเจาะเหมืองลงไปด้วยความระมัดระวังจนถึง
ตําแหน่งท่ีผู้ประสบภัยอยู่ และส่งแคปซูลทรงกระสวยช่ือ 
“Fénix” ลงไปในเหมือง เพ่ือทยอยนําคนงานท้ัง 33 คน 
กลับข้ึนมาอย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติการช่วยเหลือเสร็จส้ิน
ในวันท่ี 13 ตุลาคม ซ่ึงพวกเขาต้องใช้ชีวิตใต้เหมืองนาน 69 วัน 
ท้ังน้ีมีวิศวกรชาวไทย 2 คน เข้าร่วมภารกิจคร้ังน้ีด้วย 
คือ นายวชิรพงษ์ นาสารีย์ และนายสมพงษ์ พงกันยา

“พอล” หมึกยักษ์ จุดกระแส
นําสัตว์ทํานายผลฟุตบอล
พอล (Paul) คือ หมึกยักษ์ท่ีโด่งดังจากการทํานายผล
การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติเยอรมนี โดยต้ังแต่การ
แข่งขันฟุตบอลยูโร 2008 หมึกพอลมีสถิติการทํานาย
ถูกต้อง 4 คร้ัง จาก 6 คร้ัง ก่อนจะโด่งดังจากการ
ทํานายผล World Cup 2010 ได้ถูกต้องท้ังหมด 
7 คร้ัง ซ่ึงการทํานายคร้ังสุดท้ายได้มีการถ่ายทอดสด
ท่ัวทวีปยุโรป ทําให้พอลเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก และเกิด
กระแสการนําสัตว์มาทํานายผลการแข่งขันฟุตบอล
กันต่อมา

เหมืองถล่ม คนงาน 33 คน
ติดอยู่ใต้ดินนาน 69 วัน 

ภาพ : วิกิพีเดีย ภาพ : วิกิพีเดีย 

25 ตุลาคม 2553 ภูเขาไฟเมราป ีในชวากลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย เกิดปะทุข้ึนอีกคร้ัง ทําให้เกิดควันดําและเถ้าถ่าน
พวยพุ่งข้ึนสู่ท้องฟา้สูงถึง 1.5 กิโลเมตร เปน็เหตุให้มีผู้เสียชีวิต 
304 คน และประชาชนอีกกว่า 350,000 คน ไร้ท่ีอยู่อาศัย 
นอกจากน้ีควันท่ีลอยสูงยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางการบิน
ของประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลง
เท่ียวบินหลายสิบเท่ียว

ภูเขาไฟเมราปปีะทุ
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ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคนิคเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ เพ่ือ
ขยายต้นพันธ์ุมันสําปะหลังปลอดโรคได้สําเร็จ สามารถ
เพ่ิมปริมาณได้ 3-4 เท่าภายใน 1 เดือน อีกท้ังยังประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี Mini Stem Cutting ในการตัดท่อนพันธ์ุ
ให้มีขนาดเล็กเหลือเพียง 1-2 ตา เม่ือนําไปปลูกในแปลง 
ผลผลิตท่ีได้ไม่แตกต่างจากการปลูกด้วยท่อนพันธ์ุปกติ 

ENZBleach 
เอนไซม์ทนด่าง
จากปลวกสําหรับ
ฟอกเย่ือกระดาษ

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเอนไซม์ไซลาเนสทนด่างจาก
แบคทีเรียในลําไส้ปลวกสูตรเข้มข้น สําหรับใช้ใน
กระบวนการฟอกเย่ือกระดาษ สามารถทํางานได้ดีใน
สภาวะท่ีเปน็ด่างสูง ไม่ต้องปรับค่า pH ของเย่ือกระดาษ
ในข้ันตอนการฟอก ซ่ึงเปน็จุดเด่นท่ีเหนือกว่าเอนไซม์
ทางการค้าท่ีใช้อยู่ในปจัจุบัน ช่วยลดพลังงาน เวลา และ
ต้นทุนการผลิต ท่ีสําคัญยังเปน็เทคโนโลยีท่ีเปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

2554

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
ควอนตัมรุ่นแรกของโลก
D-Wave  จําหน่ายคอมพิวเตอร์ควอนตัมรุ่นแรกของ
โลกอย่างเปน็ทางการ ในราคา 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สพธอ. ก่อต้ังข้ึนในป ี2554 เพ่ือเปน็องค์กรท่ีมีหน้าท่ี
สําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมออนไลน์ ภายใต้ พรบ.ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)
โดยโอนภารกิจท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และภารกิจท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีสนับสนุนการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเนคเทค สวทช. มาอยู่ภายใต้ สพธอ. 
ต่อมาในป ี2562 มีการประกาศใช้ พรบ.สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ สพธอ. 
มีสถานะเปน็หน่วยงานของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

MESSENGER 
เข้าสู่วงโคจรของดาวพุธ
NASA ส่งยานสํารวจอวกาศ MESSENGER ข้ึนไปสํารวจ
ดาวพุธต้ังแต่ป ี2547 แต่กว่าจะเข้าสู่วงโคจรของดาวพุธ
ได้สําเร็จคือ วันท่ี 11 มีนาคม 2554 ต้องใช้เวลานานถึง 
7 ป ียาน MESSENGER ทําหน้าท่ีสํารวจดาวพุธได้เพียง 
4 ป ีเท่าน้ัน ก็ต้องจบภารกิจหลังพุ่งชนดาวพุธ

สึนามิและอุบัติเหตุโรงไฟฟา้
นิวเคลียร์ในญ่ีปุน่
11 มีนาคม 2554 เกิดแผ่นดินไหวระดับความรุนแรง 9.0 
ห่างจากเมืองเซ็นไดไป 130 กิโลเมตร ทําให้เกิดสึนามิ
ท่ีคร่าชีวิตคนไปหลายพันคน และคล่ืนยักษ์ยังซัดถล่ม
เข้าท่วมโรงไฟฟา้นิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ทําให้แกนปฏิกรณ์
นิวเคลียร์บางส่วนหลอมละลาย กลายเปน็อุบัติเหตุ
นิวเคลียร์ร้ายแรงอันดับท่ีสองในประวัติศาสตร์โลก  

พัฒนาเทคนิค
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
ผลิตมันสําปะหลัง
ปลอดโรค

จัดต้ังสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
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นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก 
มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ophiocordyceps halabalaensis 
ราทําลายแมลงและเจริญเติบโตบนมดขนาดใหญ่ มี
ลักษณะเด่นคือมีก้านราขนาดใหญ่และหนา 3 ก้าน 
งอกมาจากข้อต่อระหว่างส่วนหัวกับอก และจากข้อต่อ
ระหว่างอกกับขาสองคู่หน้า ค้นพบท่ีเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ปา่ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส 

วัคซีนลูกผสมเช้ือเปน็
อ่อนฤทธ์ิ ปอ้งกัน
ไข้เลือดออก

ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประสบความสําเร็จในการสร้างและทดสอบวัคซีนเด็งก่ีตัวเลือก
ชนิดเช้ือเปน็อ่อนฤทธ์ิลูกผสมได้ครบท้ัง 4 ซีโรไทป ์คร้ังแรกของโลก 
ท้ังน้ีมีการลงนามอนุญาตให้บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จํากัด 
รับสิทธ์ิในการนําไปพัฒนาต่อยอดเปน็วัคซีนปอ้งกันไข้เลือดออก 
ปจัจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง

พัฒนาสูตรยาง
สมบัติพิเศษเพ่ือ
ผลิตยางสมบัติ
เฉพาะทาง

เอ็มเทค สวทช. ช่วยผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ
คิดค้นพัฒนาสูตรยางสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสูง และมีสมบัติตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังผ่านเกณฑ์ข้อกําหนดตาม
มาตรฐานด้วยต้นทุนในการผลิตท่ีสามารถแข่งขันได้ 
เช่น ยางล้อตันความทนทานสูง ยางล้อตันประหยัด
พลังงาน แผ่นยางรองรางรถไฟ

อุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดหัวไหล่ในท่า 
Beach Chair
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พัฒนาอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัดหัวไหล่ในท่า 
Beach Chair สามารถยกตัวผู้ปว่ยได้ด้วยบุคลากรเพียง
คนเดียว ช่วยให้แพทย์เข้าถึงตําแหน่งผ่าตัดได้ง่าย ปลอดภัย 
ลดระยะเวลาในการจัดท่าและการผ่าตัดจาก 4 ช่ัวโมง เหลือ 
2 ช่ัวโมง ลดเวลาการพักฟื้ นจาก 1 เดือน เหลือเพียง 1 สัปดาห์ 
ท่ีสําคัญทําความสะอาดง่าย ราคาถูก และใช้เปน็อุปกรณ์เสริม
ร่วมกับเตียงผ่าตัดท่ัวไปได้ 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาและมีการจัดเลือกต้ัง
ท่ัวไปคร้ังท่ี 26 ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2554

ยุบสภา

พันธ์ุพริกบางช้าง
ต้านทานโรคแอนแทรคโนส
ไบโอเทค สวทช. สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรับปรุงพันธ์ุพริกบางช้างให้ทนต่อโรคแอนแทรคโนส 
ซ่ึงเปน็ปญัหาสําคัญในพริก มีสาเหตุจากเช้ือรา
Colletotrichum piperratum ท่ีระบาดในระยะ
ผลพริกกําลังเจริญเติบโต

สวทช. สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาพันธ์ุถ่ัวเขียวพันธ์ุดี 5 สายพันธ์ุ (KUML1-5) 
ให้ผลผลิตสูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีขนาด
เมล็ดใหญ่ ต้านทานโรคราแปง้และใบจุด

กองทัพสหรัฐอเมริการ่วมกับหน่วยข่าวกรองกลาง
สังหาร Osama Bin Laden ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์
การก่อการร้าย 9/11 และเปน็บุคคลท่ีเอฟบีไอ
ต้องการตัวมากท่ีสุด ในเมืองอับบอตตาบัด ประเทศ 
ปากีสถาน เมืองน้ีเปน็ท่ีต้ังของกองทัพและโรงเรียน
นายทหารของประเทศปากีสถาน

ค้นพบราแมลง
ชนิดใหม่ของโลก 

ถ่ัวเขียว
พันธ์ุใหม่
ต้านทานโรค

สังหาร
Osama
Bin Laden

ปฏิทินวิชาการเร่ือง ระบบการส่ือสารไทย : อดีตสู่
อนาคต จัดทําโดย เนคเทค สวทช. ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ในงานประกวดปฏิทินดีเด่น 
รางวัลสุริยศศิธร คร้ังท่ี 31 ประจําปี 2554 ของ
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินระบบการส่ือสารไทย
ได้รับรางวัลสุริยศศิธร
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COMMERCIALIZATION

nCA ระบบน้ําใส หายเหม็น
ออกซิเจนสูง
เอ็มเทค สวทช. พัฒนาระบบ nCA นวัตกรรมแก้ปญัหา
น้ําเน่าเสียและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ สารจับตะกอนซ่ึงสกัดจาก
ผงถ่าน หรือ nCLEAR และเคร่ืองเติมอากาศ หรือ nAIR 
ช่วยบําบัดน้ําเสียให้มีคุณภาพดีและใสข้ึน มีการนําไปใช้แก้
ปญัหาน้ําท่วมขังเน่าเสียในหมู่บ้านและชุมชนของ 
จ.ปทุมธานี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

มหาอุทกภัย 2554 
ภัยพิบัติคร้ังใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
ส่งผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ําโขง 
เกิดน้ําท่วมขังบริเวณกว้างในหลายพ้ืนท่ีเปน็เวลายาวนาน 
เร่ิมต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และส้ินสุดในวันท่ี 
16 มกราคม 2555 มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 
12.8 ล้านคน ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูง
ถึง 1.44 ล้านล้านบาท และยังส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ทรุดลงมาก เน่ืองจากศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรม
ของประเทศประสบภัย ทําให้การผลิตหยุดชะงัก ขาดแคลน
สินค้าเพ่ือการส่งออก

2554
NASA ยุติภารกิจของ
โครงการกระสวยอวกาศ  
21 กรกฎาคม 2554 ยานกระสวยอวกาศ Atlantis 
ลงจอดท่ี Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา นับเปน็เท่ียวบินท่ี 135 และเปน็เท่ียวบิน
สุดท้ายของโครงการกระสวยอวกาศท่ียาวนานถึง 30 ป ี
ซ่ึงกระสวยอวกาศของ NASA มีท้ังหมด 5 ลํา ได้แก่ 
Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis และ 
Endeavour นํานักบินอวกาศมากกว่า 350 คน บินเปน็
ระยะทางมากกว่า 800 ล้านกิโลเมตร มีภารกิจสําคัญ
มากมาย เช่น การปล่อยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล 
การช่วยขนอุปกรณ์สร้างสถานีอวกาศนานาชาติ      

เนปจูนโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์คร้ังแรก
ดาวเนปจูนโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ เปน็
คร้ังแรก นับต้ังแต่มีการค้นพบดาวเนปจูนในป ี2389 ภาพ : วิกิพีเดีย 

Graphene 
หมึกพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
เนคเทค สวทช. ประสบความสําเร็จสังเคราะห์กราฟนี
ด้วยเทคนิคเคมีไฟฟา้ต้นทุนต่ําคร้ังแรกของโลก และ
มีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
มีคุณสมบัตินําไฟฟา้ได้ดี สามารถพิมพ์ลงบนพ้ืนผิวได้
หลายชนิด เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก ด้วยการพิมพ์
อิงก์เจ็ต

กางเกงแก้ว
ปอ้งกันโรค
จากน้ําท่วม

เอ็มเทค สวทช. พัฒนากางเกงแก้ว หรือ Magic Pants 
มีคุณสมบัติกันน้ําได้ และอนุญาตให้ภาคเอกชนนําไป
ผลิตและจําหน่ายช่วยเหลือประชาชนในการปอ้งกัน
โรคภัยต่างๆ ท่ีมาจากน้ําท่วม เช่น ฉ่ีหนู น้ํากัดเท้า 
หรือปอ้งกันการติดเช้ืออ่ืนๆ ท่ีอาจมากับน้ําเน่าเสีย 

ดํารงตําแหน่งระหว่าง
วันท่ี 5 สิงหาคม 2554 –
7 พฤษภาคม 2557

นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 28

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร
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ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
9 สิงหาคม 2554 – 27 ตุลาคม 2555

เปดิบริการ TTRS สําหรับ
ผู้พิการทางการได้ยิน
เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการส่ือสาร 
หรือ Telecommunication Relay Service เปน็บริการ
ท่ีช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถส่ือสารกับคนปกติ 
โดยในป ี2554 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ และ สวทช. ได้ร่วมกันจัดต้ัง 
ศูนย์บริการถ่ายทอดการส่ือสารแห่งประเทศไทย 
(Thai Telecommunication Relay Service: TTRS) 
เพ่ือให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูด
สามารถส่ือสารกับคนท่ัวไปผ่านโทรคมนาคมพ้ืนฐานได้
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

โครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย

จัดต้ังข้ึนตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐา-
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความสนใจของเยาวชนในสาขา STEM ผ่านกิจกรรม
การจําลองการเรียนรู้เหมือนในมหาวิทยาลัยให้แก่
เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้สนุก
กับวิทยาศาสตร์ 

เทศกาลวิทยาศาสตร์
เยาวชนเอเปค คร้ังท่ี 4 
ประเทศไทยเปน็เจ้าภาพจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์
เยาวชนเอเปค คร้ังท่ี 4 หรือ The 4th APEC Youth 
Science Festival: 4th AYFS 2011 ระหว่างวันท่ี 
20-26 สิงหาคม 2554 ภายใต้การดําเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปจัจุบันคือ
กระทรวง อว.) ภายใต้หัวข้อ “From Nature to 
Technology” เพ่ือให้เยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ 
(21 เขตเศรษฐกิจ) ได้เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
ผ่านกิจกรรมตามความถนัดและสนใจ สร้างโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ท้ังน้ีมีการจัดงาน
ท่ีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และมี สวทช. เปน็หน่ึง
ในหน่วยงานร่วมจัดงาน

ประชากรโลก
คนท่ี 
7 พันล้าน
31 ตุลาคม 2554 สหประชาชาติประกาศการถือกําเนิด
ของทารกลําดับท่ี 7,000 ล้านของโลก 

จัดต้ังสถาบันวิทยาการ สวทช. 
สวทช. จัดต้ังสถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ 
NSTDA Academy เพ่ือพัฒนาบุคลากรสาขา
วิชาชีพเทคโนโลยีข้ันสูง ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในสาขาท่ี สวทช. มีความเช่ียวชาญ 
ต่อมาป ี2562 เปล่ียนช่ือเปน็ สถาบันพัฒนาบุคลากร
แห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy 
เพ่ือเตรียมพัฒนากําลังคนสู่ศตวรรษท่ี 21

ภาพ : กระทรวง อว.

นายปลอดประสพ สุรัสวดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คนท่ี 28

ภาพ : สหประชาชาติ

โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตก
เหนือปา่แก่งกระจาน
16 กรกฎาคม 2554 เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอี้ 
ของกองทัพบกตก ณ บริเวณแนวเทือกเขาตะนาวศรี พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จากปฏิบัติการ
จับกุมผู้บุกรุกพ้ืนที่ป่า ทําให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 5 นาย 
กระทั่งในวันที่ 19 พฤศจิกายน พล.ต. ตะวัน เรืองศรี 
พร้อมด้วยทหารจํานวน 7 นาย และช่างภาพช่อง 5 
จํานวน 1 คน นําเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กเดินทางไปนําร่าง
ทั้ง 5 ชีวิตกลับมา แต่โชคร้ายเฮลิคอปเตอร์เกิดตกลงเป็น
ครั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ป่าฝั่ งประเทศพม่า และเสียชีวิตทั้งหมด 
ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคม เฮลิคอปเตอร์เบลล์ 212 ได้
เดินไปทางไปรับศพผู้เสียชีวิต กลับปรากฏเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกเป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้มี
ทหารเสียชีวิตเพ่ิมอีก 3 นาย แต่ยังโชคดีมีทหารรอดชีวิต 
1 นาย นับเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสะเทือนใจอย่างมาก
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2555
มันสําปะหลัง
พันธ์ุเกษตรศาสตร์ 72

สวทช. สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนา
มันสําปะหลังพันธ์ุเกษตรศาสตร์ 72 ซ่ึงให้ผลผลิตสูง 
เฉล่ีย 8.4 ตันต่อไร่ เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีปลูก
ท่ีเปน็ดินเหนียวสีดํา โดยเฉพาะภาคกลางตอนบน 

เอ็มเทค สวทช. พัฒนาสารรักษาสภาพน้ํายางสดและ
น้ํายางข้น (Thai Advanced Preservative System: 
TAPS) ปราศจากแอมโมเนีย ไม่มีกล่ินฉุน ไม่ระคายเคือง
ปอด ดีต่อสุขภาพเกษตรกร และเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ช่วยรักษาสภาพน้ํายางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
1 เดือน และเม่ือเข้าสู่โรงงานพบว่าสามารถสกัดน้ํายาง
ได้มากกว่าการใช้สารแอมโมเนีย 

GRASS เทคโนโลยี
นํากลับเน้ือยางจาก

ของเสียอุตสาหกรรม
เอ็มเทค สวทช. พัฒนานวัตกรรม GRASS เทคโนโลยี
ท่ีช่วยดึงเน้ือยางจากของเหลือท้ิงในกระบวนการผลิต 
เช่น หางน้ํายาง น้ํายางบ่อ เคร่ืองปั่ นน้ํายาง และกาก
ตะกอนน้ํายาง ทําให้ได้เน้ือยางกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เพ่ิมรายได้ และผลักดันอุตสาหกรรมน้ํายางข้นของไทย
สู่อุตสาหกรรม Zero Rubber Waste

ชุดตรวจ DEXTRAN 
ปนเปื้ อนในกระบวนการผลิตน้ําตาล
ปญัหาสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลคือการ
ปนเปื้ อนโมเลกุลเดกซ์แทรน หรือสารชีวโมเลกุลท่ีเปน็
พอลิเมอร์ของกลูโคส โดยหากมีการปนเปื้ อนของเดกซ์แทรน 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําอ้อย จะมีผลให้สูญเสีย
น้ําตาลถึง 1.123 กิโลกรัมต่อตันอ้อย นาโนเทค สวทช. 
พัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์เดกซ์แทรนปนเปื้ อนในกระบวนการ
ผลิตน้ําตาล รู้ผลรวดเร็ว ไม่จําเปน็ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ 
มีค่าความไว ความจําเพาะ และความถูกต้องในการตรวจวัด
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ช่วยกําจัดโมเลกุลเดกซ์แทรน
ท่ีปรากฏในน้ําอ้อยได้ต้ังแต่ระยะเร่ิมต้นของกระบวนการผลิต

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเคร่ืองกรองน้ําพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน (Solar-Operating System 
Water: SOS Water) ประยุกต์ใช้ไส้กรองเซรามิกเคลือบ
อนุภาคเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดการปนเปื้ อน
ของเช้ือแบคทีเรีย สามารถผลิตน้ําด่ืมจากแหล่งน้ําจืด
ธรรมชาติท่ัวไป โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือระบบการ
ตกตะกอน มีกําลังการผลิต 200 ลิตรต่อช่ัวโมง ใช้งาน
ได้ท้ังแบบกระแสไฟฟา้ตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือ
ไฟฟา้จากแบตเตอร่ี จึงเหมาะกับการใช้งานในพ้ืนท่ีห่างไกล 
หรืองานบรรเทาสาธารณภัย มีการนําไปใช้ช่วยเหลือ
ประชาชนในเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554 

นโยบายปรับค่าแรงข้ันต่ํา 
300 บาท
1 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศ
ของคณะกรรมการค่าจ้างในการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา
เปน็ 300 บาทต่อวัน ใน 7 จังหวัดนําร่อง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต่อมาวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2555 มีการประกาศปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ํา
เปน็ 300 บาทต่อวัน ใน 70 จังหวัดท่ีเหลือ โดยมีผล
บังคับใช้ในวันท่ี 1 มกราคม 2556

13 มีนาคม 2555 บริษัทผู้ผลิตสารานุกรม Britannica 
ประกาศเลิกตีพิมพ์สารานุกรมฉบับกระดาษ หลังจาก
ท่ีตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองมานานถึง 244 ป ีแต่ยังคง
มีการอัปเดตข้อมูลแบบออนไลน์อยู่ต่อไป

TAPS สารรักษาสภาพ
น้ํายางไร้แอมโมเนีย

SOS Water
นวัตกรรมการกรองน้ํา
ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ภาพ : วิกิพีเดีย

สารานุกรม Britannica 
เลิกตีพิมพ์แบบเล่มด้วยกระดาษ
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ข้าวโพดข้าวเหนียวก่ําสีม่วง
และการแปรรูป
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนศูนย์วิจัย
ปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือการเกษตรท่ีย่ังยืน ดําเนินโครงการ
บริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมข้าวโพด และพัฒนาสายพันธ์ุ
ข้าวโพดพันธ์ุใหม่ๆ เช่น พันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ํา
สีม่วง มีสารแอนโทไซยานินสูง ใช้ประโยชน์ได้ท้ังเมล็ด 
ซัง และไหมสีม่วง ปจัจุบันมีการถ่ายทอดเพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรมากกว่า 64 จังหวัด 

ชุดตรวจโรคกุ้ง
ไบโอเทค สวทช. ผลิตและจําหน่ายชุดตรวจโรคกุ้ง 
ภายใต้ช่ือการค้า Ezee Gene® ซ่ึงมีชุดตรวจหลาย
ประเภท ได้แก่ ชุดตรวจ Nested PCR ท่ีสามารถบอก
ระดับความรุนแรงของการติดเช้ือโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว, 
โรค HPV (Hepatopancreatic Parvovirus), โรค SMV 
(Spawner-Isolated Mortality Virus) เปน็ต้น และ
ชุดตรวจ LAMP PCR สําหรับโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว 
และโรค TSV (Taura Syndrome Virus) ซ่ึงมีวิธีการใช้
งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

Thai School Lunch ระบบ
จัดสํารับอาหารกลางวันอัตโนมัติ
เนคเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล เปดิให้บริการ Thai School Lunch ระบบแนะนํา
สํารับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
ช่วยให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพจาก
ข้อมูลเมนูอาหารในระบบท่ีมีมากกว่า 1,000 ชนิด 
โดยระบบจะคํานวณคุณค่าสารอาหาร คุณค่าทาง
โภชนาการ และปริมาณของวัตถุดิบในการจัดซ้ือ
แต่ละคร้ัง ทําให้ประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และสรุป
ค่าใช้จ่ายจริงตามราคาวัตถุดิบในแต่ละท้องถ่ิน 

n-Sack ทดแทนถุงทราย
ปอ้งกันน้ําท่วม
นาโนเทค สวทช. พัฒนา n-Sack อุปกรณ์ใช้แทน
กระสอบทราย โดยภายในบรรจุไฮโดรเจล เม่ือสัมผัสน้ํา
จะพองตัวข้ึน 100 เท่า จากถุงขนาดปกติหนัก 100 กรัม 
เม่ือพองเต็มท่ีจะหนัก 10 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาพองตัว 
30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ทําให้สามารถเตรียมอุปกรณ์
ปอ้งกันน้ําท่วมล่วงหน้า และแก้ปญัหาพ้ืนท่ีจัดเก็บ 

การพัฒนาสูตรตํารับ
เคร่ืองสําอางและเวชสําอาง
ด้วยอนุภาคนาโนจาก
สมุนไพรไทย

Lonesomes George หรือจอร์จผู้เดียวดาย เต่ายักษ์
สายพันธ์ุ Chelonoidis abingdonii ซ่ึงเหลืออยู่
ตัวเดียวในโลกตายเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2555 ท่ี 
Galápagos National Park 

เติมวินาทีท่ี 60 
เพ่ือให้ปฏิทินเท่ียงตรง
คืนวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีการเติมวินาทีพิเศษเปน็ 
23:59:60 ในตอนเท่ียงคืน เพ่ือให้เวลาในนาฬิกาอะตอม
สอดคล้องกับคาบการหมุนจริงของโลก

ปดิตํานาน
Lonesomes George

เพ่ือทลายข้อจํากัดของการต่อยอดใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรไทย นาโนเทค สวทช. ใช้ความเช่ียวชาญด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนาโน (Nano-
encapsulation) เพ่ือกักเก็บและนําส่งสารสําคัญ
สําหรับการพัฒนาเปน็สูตรตํารับเคร่ืองสําอางและ
เวชสําอางสู่นวัตกรรม อาทิ เจลลดการอักเสบสิว
จากบัวบก มังคุด และกานพลู, ซีรัมบํารุงผิวชะลอวัย
จากโปรตีนกาวไหม
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2555 ยาต้นแบบ P218
สําหรับรักษาโรคมาลาเรีย
ปญัหาสําคัญของการรักษาโรคมาลาเรียเกิดจากเช้ือมาลาเรีย
ด้ือต่อยาท่ีใช้อยู่ในปจัจุบัน ไบโอเทค สวทช. ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศวิจัยและพัฒนายาต้นแบบ
ท่ีสามารถยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ Dihydrofolate 
Reductase-Thymidylate Synthase (DHFR-TS) ของ
เช้ือปรสิต จนประสบความสําเร็จในการค้นพบยาต้นแบบ 
P218 ซ่ึงมีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือมาลาเรียท้ังสายพันธ์ุท่ีไวต่อยา
และด้ือต่อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาป ี2557 
Medicines for Malaria Venture (MMV) องค์กร
ไม่หวังผลกําไร ได้ให้ทุนพัฒนายาต้นแบบ P218 โดย
ปจัจุบันอยู่ในระดับ Clinical Trial

มุ้งนาโน
นาโนเทค สวทช. พัฒนามุ้งผสมสารสกัดธรรมชาติจาก
ดอกดาวเรืองและเก๊กฮวย มีฤทธ์ิทําให้ยุงบินช้าลงและ
ตายในท่ีสุด ท้ังน้ีไม่เปน็อันตรายต่อคนและสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนมเพราะมีตัวรับสารต่างจากแมลง และเปน็สาร
ท่ีได้รับการแนะนําจากองค์การอนามัยโลก โดยตัวมุ้ง
ทําได้ท้ังแบบเคลือบสารหรือผสมลงในเส้นใย

โฟมไทเทเนียม
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) 
จํากัด พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมแบบ
เซลล์เปดิ (Open Cell Titanium Foam) คือไททาเนียม
ท่ีมีโครงสร้างเปน็โครงร่างตาข่ายท่ีมีความพรุนสูง รูพรุน
มีลักษณะต่อเน่ืองกัน ของเหลวหรือก๊าซสามารถไหล
ผ่านได้ และสามารถรับแรงกระทําได้สูง มีการนําไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
และท่ีอยู่อาศัย โดยใช้ในโครงสร้างท่ีต้องรับแรงกระแทก 
ใช้เปน็วัสดุดูดซับเสียงหรือฉนวนกันความร้อน ท้ังน้ีมี
การจดสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐ์และการออกแบบ รวมท้ังผลิต
จําหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว

วิจัยเตรียมรับ 
Internet Protocol Version 6
การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ทําให้หมายเลขอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ จึงมีโครงการ
ขยายหมายเลขอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol) 
จากเวอร์ชัน 4 (IPv4) เปน็เวอร์ชัน 6 (IPv6) ซ่ึง
สามารถรองรับ IP Adress ได้มหาศาล โดยใน
ประเทศไทย เนคเทค สวทช. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย
ต่างประเทศ วิจัยทดสอบการเช่ือมต่อ IPv6 และ
กระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ เกิดความต่ืนตัวและเตรียม
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด 

เพลงกังนัมสไตล์
ทําสถิติใหม่คลิปท่ีรับชมมากท่ีสุด
15 กรกฎาคม 2555 PSY หรือ Park Jae-Sang ศิลปนิ
ชาวเกาหลีใต้ ปล่อยอัลบัม PSY 6 ออกสู่ตลาด และเพลง
กังนัมสไตล์กลายเปน็คลิปไวรัลอย่างรวดเร็ว จนเม่ือถึง
ส้ินปกีลายเปน็คลิปท่ีมีผู้เข้าชมมากท่ีสุดในอินเทอร์เน็ต

ค้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอน
4 กรกฎาคม 2555 CERN ประกาศการค้นพบอนุภาค
ชนิดใหม่ท่ีมีสมบัติสอดคล้องกับอนุภาคท่ีเคยมีการ
ทํานายไว้ทางทฤษฎี และเรียกช่ือว่า ฮิกส์โบซอน 
(Higgs Boson) หลังจากทําการทดลองเร่งอนุภาค
โปรตอน 2 ตัวเข้าหากันด้วยเคร่ือง LHC (Large 
Hadron Collider) และได้รับการประกาศยืนยันซ้ํา
อีกคร้ังในวันท่ี 14 มีนาคม 2556 หลังจากตรวจสอบ
อย่างละเอียด 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย
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นาโนเทค สวทช. จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และบริษัทสุพรีม โปรดักส์ จํากัด พัฒนาสารเคลือบ
ซิลเวอร์นาโน มีคุณสมบัติต้านเช้ือแบคทีเรียได้ถึง 
99.99 เปอร์เซ็นต์ และพัฒนาต่อยอดเปน็ผลิตภัณฑ์
สารเคลือบภายในรถพยาบาล เน่ืองจากเป็นพาหนะ
ท่ีสัมผัสเช้ือโรคจากผู้ปว่ยอยู่ตลอดเวลา ยากต่อ
การทําความสะอาด

รถพยาบาลปลอดภัย 
ด้วยสารเคลือบซิลเวอร์นาโน

ต้นแบบระบบติดตาม
อุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือน เปดิประมูล

คล่ืนความถ่ี 3G
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
เปดิประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 3G ทําให้มีเม็ดเงิน
ลงทุนเพ่ิมข้ึน ท้ังในโครงข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ือง

นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนท่ี 29

ยานอวกาศ Dragon แบบขนส่งสินค้าของบริษัท 
SpaceX เปน็ยานอวกาศของบริษัทเอกชนรายแรก
ท่ีใช้ขนส่งส่ิงของไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ

CRISPR/Cas9 
CRISPR/Cas9 เทคโนโลยีเลียนแบบระบบภูมิคุ้มกันของ
แบคทีเรียท่ีใช้สู้กับไวรัสท่ีรุกรานเข้าไปในเซลล์เร่ิมเป็นท่ีนิยม 
นักวิทยาศาสตร์หลายประเทศออกมายืนยันว่าเปน็เทคโนโลยี
ท่ีมีประโยชน์มากต่อการแก้ไขพันธุกรรม มีความจําเพาะเจาะจง
มากกว่า ทําได้ง่ายกว่า และใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการเดิมท่ีมีอยู่
สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านเกษตรกรรมและการแพทย์

ค้นพบ
ดาวฤกษ์ดวงแรกของเอกภพ

1 พฤศจิกายน 2555 นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบหลักฐานแสง
จากดาวฤกษ์ดวงแรกของเอกภพซ่ึงคาดว่าน่าจะเกิดข้ึน
หลังจากบ๊ิกแบงราว 500 ล้านปี

สถิติใหม่ความสูงการด่ิงพสุธา
ท่ี 38.7 กิโลเมตร 
14 ตุลาคม 2555 Felix Baumgartner กระโดดลง
จากความสูง 38.7 กิโลเมตรเหนือพ้ืนโลก ทําสถิติโลก
หลายรายการ รวมท้ังการด่ิงลงด้วยความเร็วเกินกว่า
ความเร็วเสียง ปฏิบัติการน้ีให้ข้อมูลสําคัญต่างๆ 
หลายเร่ืองแก่ NASA  

ความเช่ือเร่ือง
วันส้ินโลก
โดนล้มล้าง

SpaceX Dragon
ปูทางบริการส่งสินค้า
สู่สถานีอวกาศ

21 ธันวาคม 2555 คือวันท่ีคนส่วนหน่ึงเช่ือว่าเปน็
วันส้ินโลกตามคําทํานายของปฏิทินมายัน แต่ก็
ผ่านพ้นไปโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดเปน็พิเศษ 
ถือเปน็การส้ินสุดคําทํานายเร่ืองวันส้ินโลกอีกคร้ัง 
อันท่ีจริงแล้วนักวิชาการด้านมายันศึกษาจํานวนมาก
เช่ือว่าคนมายันไม่เคยทํานายวันส้ินโลกด้วยซ้ําไป 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
28 ตุลาคม 2555 - 29 มิถุนายน 2556

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบติดตามอุณหภูมิพร้อมสัญญาณ
เตือน (Temparature Monitoring System: TMS) เพ่ือ
เฝ้าระวังติดตามอุณหภูมิในตู้แช่แข็งหรือห้องเย็นสําหรับเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ เม่ืออุณหภูมิเกิดการ
เปล่ียนหรือมีความผิดปกติ เช่น ไฟฟา้ดับ จะมีการแจ้งเตือน
ผ่าน Email และ SMS ทันที ท้ังน้ีมีการนําไปใช้ติดตาม
อุณหภูมิตู้เย็นเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย 

ภาพ : Cyril Attias
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COMMERCIALIZATION

ข้าวเจ้าพันธ์ุใหม่ กข51 
12 มีนาคม 2556 กรมการข้าวประกาศรับรองพันธ์ุ
ข้าวเจ้าพันธ์ุใหม่ กข51 ทนน้ําท่วมฉับพลัน ข้าวพันธ์ุแรก
ท่ีได้จากการปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล
ในการคัดเลือกและได้รับรองพันธ์ุ พัฒนาโดยไบโอเทค 
สวทช. และกรมการข้าว เปน็ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 
สูงประมาณ 155 เซนติเมตร ลักษณะเด่นคือ 
ทนน้ําท่วมฉับพลันในระยะเจริญเติบโตทางลําต้นได้ 
12 วัน มีคุณภาพหุงต้มใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105  
ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 736 กิโลกรัมต่อไร่ 

โครงการ Global Young 
Scientists Summit
การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global 
Young Scientists Summit: GYSS) เปน็การประชุม
เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับ
เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจ
จากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 
ประเทศเยอรมนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม-
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย
ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ 
สวทช. ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุม GYSS ซ่ึงจัดข้ึนคร้ังแรกระหว่าง
วันท่ี 20-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ และมีการจัดต่อเน่ืองเปน็ประจําทุกปี

หอดูดาวแห่งชาติ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาหรือ 
หอดูดาวแห่งชาติ เปดิใช้งานอย่างเปน็ทางการวันท่ี 
22 มกราคม 2556 ต้ังอยู่ ณ สถานีทวนสัญญาณ
ทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 
ดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) มีการติดต้ังกล้องโทรทรรศน์
สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 
พร้อมระบบอัตโนมัติท่ีมีขนาดใหญ่และทันสมัยท่ีสุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเปน็แหล่งศึกษาทาง
ดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ 

อุกกาบาต
ขนาดใหญ่ระเบิด
ในน่านฟา้รัสเซีย
15 กุมภาพันธ์ 2556 มีอุกกาบาตขนาด 10 ตัน ระเบิด
เหนือน่านฟา้บริเวณตอนกลางของประเทศรัสเซีย มี
ผู้จับภาพด้วยกล้องหน้ารถไว้ได้เปน็จํานวนมาก การ
ระเบิดทําให้เกิดช็อกเวฟความเร็ว 64,000 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง จนทําให้มีผู้บาดเจ็บราว 1,000 คน จากเศษ
กระจกและอ่ืนๆ มีบางคนผิวหนังไหม้หรือตาบอดช่ัวคราว
จากแสงจ้าท่ีเกิดจากจากการเผาไหม้อย่างรวดเร็วของ
อุกกาบาตในช้ันบรรยากาศตอนล่าง 

พิมพ์ปนืด้วย
เคร่ืองพิมพ์
3 มิติ
ป ี2556 ได้รับการกล่าวขานว่าเปน็ปแีห่งเคร่ืองพิมพ์ 
3 มิติ (3D Printer) เน่ืองจากมีการนําไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในทางการแพทย์ สถาปตัยกรรม 
ปญัญาประดิษฐ์ ฯลฯ ต้นเดือนพฤษภาคม Cody Wilson 
ทดลองพิมพ์ปนืด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ และถ่ายคลิป
โชว์บนออนไลน์ รวมท้ังอัปโหลดตัวแบบสําหรับใช้พิมพ์
ด้วย อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าปนืเหล่าน้ี บางกระบอก
ยิงได้ บางกระบอกยิงไม่ได้ ส่วนต้นทุนการพิมพ์ปนื
แต่ละกระบอกแค่ 30 ดอลลาร์สหรัฐเท่าน้ัน   

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

2556

ภาพ : Liberator Assembled
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เผยแพร่ข้าวเหนียวพันธ์ุ 
กข6 ต้นเต้ีย ต้านทาน
โรคไหม้และขอบใบแห้ง 
ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกรมการข้าว 
พัฒนาข้าวเหนียวพันธ์ุใหม่คือ ข้าวเหนียวพันธ์ุ กข6 
ต้นเต้ีย ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง เปน็ข้าวเหนียว
ไวต่อช่วงแสง ลักษณะเด่นคือ ต้านทานต่อโรคไหม้และ
ขอบใบแห้ง ขนาดลําต้นสูงเฉล่ีย 130 เซนติเมตร 
เก็บเก่ียวง่ายด้วยเคร่ืองจักร ลําต้นแข็งแรง ลดปญัหา
การหักล้ม เม่ือนํามาหุงต้มมีความเหนียวนุ่ม ผลผลิต
เฉล่ีย 700-800 กิโลกรัมต่อไร่ นําไปปลูกแล้ว
ในจังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ และลําปาง 

น้ํายาตรวจวินิจฉัย
เช้ือไวรัสก่อโรคพืช
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาแอนติบอดีสําหรับตรวจ
วินิจฉัยเช้ือไวรัสก่อโรคพืชในกลุ่ม Geminivirus, 
Tospovirus และ Potyvirus ด้วยวิธี ELISA 
(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 
ซ่ึงตรวจได้ง่ายและถูกต้องแม่นยํา เพ่ือใช้ในการ
จัดการควบคุมโรค การคัดเลือกพันธ์ุต้านทาน และ
การตรวจรับรองความปลอดเช้ือเม่ือมีการส่งออก
เมล็ดพันธ์ุ

ชุดตรวจโรคผลเน่า
แบคทีเรียของพืชตระกูลแตง
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจเช้ือแบคทีเรีย Acidovorax 
avenae subsp. citrulli (Aac) สาเหตุโรคผลเน่าแบคทีเรีย
ของพืชตระกูลแตง เช่น แตงโม เมลอน แคนตาลูป แตงกวา 
และฟกัทอง ปญัหาสําคัญในการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธ์ุ 
ชุดตรวจน้ีมีความจําเพาะสูง แม่นยํา ใช้เวลา 5-10 นาที 
สามารถตรวจเช้ือได้จากตัวอย่างใบ ต้นกล้า และ
เปลือกของผล มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทพาร์เวล 
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เพ่ือผลิตและจําหน่าย

ห้องปฏิบัติการทดสอบ
การย่อยสลายได้ของวัสดุ
เอ็มเทค สวทช. ให้บริการทดสอบการย่อยสลายได้
ทางชีวภาพของวัสดุ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 17025 จากสถาบัน DIN CERTCO 
ประเทศเยอรมนี ครอบคลุมขอบข่ายการทดสอบ
การย่อยสลายของวัสดุมากท่ีสุดในเอเชีย และ
ผลการทดสอบเปน็ท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

ออร์แกนอยด์สมองจ๋ิว
นักวิจัยจากออสเตรียเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือสมองมนุษย์ขนาดจ๋ิว 
(Organoid) ได้สําเร็จเปน็คร้ังแรก นับเปน็ความก้าวหน้า
ด้านการวิจัยไปอีกข้ันท่ีจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึง
การเกิดโรคบางชนิดท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสมอง

ภูมิคุ้มกัน
บําบัดโรคมะเร็ง
การรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบําบัด โดยใช้ทีเซลล์
และเซลล์คุ้มกันอ่ืนๆ ของร่างกายต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง 
นับเปน็ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็ง นอกเหนือจาก
การรักษาท่ีมีอยู่คือ การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบําบัด

15 เมษายน 2556 มีการวางระเบิดสองลูกบริเวณเส้นชัย
การแข่งขันบอสตันมาราธอน ซ่ึงเปน็รายการแข่งขันใหญ่
ติดอันดับโลก เหตุการณ์น้ีมีผู้เสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บ 
260 คน ภายหลังเจ้าหน้าท่ีใช้ภาพจากกล้องวงจรปดิเปน็
หลักฐานจนสามารถจับตัวพ่ีน้องผู้ก่อการร้ายได้ 1 คน ส่วน
อีกคนโดนวิสามัญฆาตกรรม  ป ี2556 ได้รับการกล่าวขานว่าเปน็ปแีห่งเคร่ืองพิมพ์ 

3 มิติ (3D Printer) เน่ืองจากมีการนําไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในทางการแพทย์ สถาปตัยกรรม 
ปญัญาประดิษฐ์ ฯลฯ ต้นเดือนพฤษภาคม Cody Wilson 
ทดลองพิมพ์ปนืด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ และถ่ายคลิป
โชว์บนออนไลน์ รวมท้ังอัปโหลดตัวแบบสําหรับใช้พิมพ์
ด้วย อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าปนืเหล่าน้ี บางกระบอก
ยิงได้ บางกระบอกยิงไม่ได้ ส่วนต้นทุนการพิมพ์ปนื
แต่ละกระบอกแค่ 30 ดอลลาร์สหรัฐเท่าน้ัน   

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ก่อการร้าย
บอสตัน
มาราธอน
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COMMERCIALIZATION

ภาพ : วิกิพีเดีย 

CLARITY เทคนิคใหม่
ในการถ่ายภาพสมอง

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย (National Software Contest: NSC) 
เนคเทค สวทช. ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่น
ของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําป ี2556

แอนิเมชัน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับรางวัลมณีเมขลา
ดีเด่นยอดนิยม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก
และเยาวชน (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
บริษัทนานมีบุ๊คส์ จํากัด และ สวทช. ได้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และได้รับรางวัลมณีเมขลา
ดีเด่นยอดนิยม สาขาแอนิเมชันดีเด่นยอดนิยมประจําป ี
2555 ในงานประกาศรางวัลวันท่ี 4 พฤษภาคม 2556

Edward 
Snowden 
ปล่อยข้อมูลเอกสารลับสหรัฐฯ
9 มิถุนายน 2556 Edward Snowden อดีตเจ้าหน้าท่ี
เอกชนผู้รับงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาปล่อย
ข้อมูลเอกสารลับท่ีได้มาขณะทํางานกับสํานักงานความ
ม่ันคงแห่งชาติ (National Security Agency) และบริษัท
ท่ีปรึกษาด้านข่าวกรอง Booz Allen Hamilton ข้อมูล
ดังกล่าวมีเน้ือหาครอบคลุมการดักฟงัผู้นําประเทศต่างๆ 
และพลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมท้ังข้อมูลการสืบความลับ
กระทรวงการเหมืองและพลังงานของบราซิลโดยแคนาดา 
Snowden หลบหนีออกจากสหรัฐอเมริกาก่อนไปปรากฏตัว
ท่ีฮ่องกง และในเดือนกรกฎาคมได้ล้ีภัยช่ัวคราวในประเทศ
รัสเซีย

นายพีรพันธ์ุ พาลุสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คนท่ี 30

โครงการ NSC 
ได้รับพระราชทานรางวัล
โครงการดีเด่นของชาติ

Kwanghun Chung และ Karl Deisseroth จาก 
Stanford University School of Medicine 
ได้พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพสมองท่ีมีการทําให้
เซลล์และเน้ือเย่ือสมองโปร่งแสง ทําให้เราเห็น
เส้นประสาทต่างๆ ได้ชัดเจน เรียกว่า CLARITY 

2556

ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
30 มิถุนายน 2556 - 
29 เมษายน 2557

ภาพ : Yingluck Shinawatra

จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 14-20 พฤษภาคม 2556 ท่ีศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดย สวทช. นําระบบขนส่ง
และจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation 
System: ITS) ไปใช้ในการบริหารจัดการการจราจรและ
การเดินทางเข้าร่วมประชุมของบุคคลสําคัญและผู้นํา
ประเทศต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการรักษาความ
ปลอดภัยทางการทูต โดยทํางานร่วมกับตํารวจภูธรภาค 5

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
น้ําเอเชียแปซิฟกิ คร้ังท่ี 2 
(2nd Asia Pacific Water Summit)
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19 สิงหาคม 2556 กรมการข้าวประกาศรับรองพันธ์ุ
ข้าวเหนียวพันธ์ุใหม่ กข18 พัฒนาโดยไบโอเทค สวทช. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และกรมการข้าว เปน็ข้าวเหนียวไวต่อ
ช่วงแสง สูงประมาณ 158 เซนติเมตร ลักษณะเด่นคือ 
ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า คุณภาพหุงต้มใกล้เคียง
กับพันธ์ุ กข6 ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 609 กิโลกรัมต่อไร่ 

พัฒนาสารเคลือบ
เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหวาน
ในการปลูกข้าวโพด เกษตรกรมักคลุกเมล็ดพันธ์ุ
ด้วยสารเคมีเพ่ือปอ้งกันโรคต่างๆ ก่อนปลูก 
หากเมล็ดพันธ์ุได้รับสารเคมีไม่สม่ําเสมอจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปอ้งกันโรค แต่ถ้าใช้สารเคมีมาก
เกินไปจะทําให้มีสารพิษตกค้างในส่ิงแวดล้อม 
สวทช. สนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น วิจัยสูตรสารเคลือบเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหวาน
ท่ีกระจายตัวบนผิวเมล็ดพันธ์ุสม่ําเสมอ มีคุณภาพ
การงอกและความแข็งแรงอยู่ในระดับมาตรฐาน
ภายหลังการเก็บเมล็ดพันธ์ุนาน 6-7 เดือน

การเล้ียงปลา
หนาแน่นระบบ
บําบัดไนเตรต
ท่อยาว

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ส้ินพระชนม์
24 ตุลาคม 2556 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง-
วชิรญาณสังวร พระองค์ท่ี 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ส้ินพระชนม์ เวลา 19.30 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เน่ืองจากติดเช้ือในกระแสพระโลหิต มีพระชันษา 100 ปี

ยาน
สํารวจอวกาศ
Chang’e-3
14 ธันวาคม 2556 ยานสํารวจอวกาศ Chang’e-3 ของ
ประเทศจีนลงจอดบนพ้ืนผิวดวงจันทร์สําเร็จเปน็คร้ังแรก 
และปล่อยยานโรเวอร์ Yutu ลงไปว่ิงบนพ้ืนผิวดวงจันทร์ด้วย 
โดยประเทศจีนเปน็ประเทศท่ี 3 ในโลกท่ีส่งยานสํารวจอวกาศ
ไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จ ต่อจากประเทศรัสเซีย 
(สหภาพโซเวียตในขณะน้ัน) และสหรัฐอเมริกา

21 ตุลาคม 2556 เกิดมลพิษทางอากาศคร้ังร้ายแรง 
ทําให้ต้องปดิโรงเรียนในเมืองฮาร์บิน ท่ีอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ทัศนวิสัยแย่
ระดับท่ีมองเห็นได้แค่ 10 เมตร ส่งผลต่อการจราจร
และสนามบินต้องปดิ ความรุนแรงของสถานการณ์
ทําให้เกิดศัพท์คําว่า Airpocalypse 

พฤศจิกายน มีพายุ 119 ลูก (เปน็ทอร์นาโดอย่างน้อย 60 ลูก 
รวมท้ังพายุท่ีรุนแรงก่อความเสียหายมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์) 
ถล่มรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิต 8 คน และอีก
หลายพันคนขาดไฟฟา้ ขณะท่ีไต้ฝุ่น Haiyan หรือ Yolanda 
พายุท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีทําให้เกิดแผ่นดินถล่มมากมายหลายแห่ง 
โจมตีตอนกลางของประเทศฟลิิปปนิส์ ทําลายเมืองทาโคลบัน 
และมีผู้ท่ีได้รับผลกระทบรวม 4.2 ล้านคนใน 270 เมือง  

พายุจํานวนมากถล่ม
สองฟากโลก

ข้าวเหนียว
พันธ์ุใหม่
กข18 

มลพิษทางอากาศ
ร้ายแรงในฮาร์บิน 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาการเล้ียงปลาหนาแน่นระบบ
บําบัดไนเตรตท่อยาว เปน็ระบบท่ีมีการบําบัดสารพิษ
ออกจากน้ําท่ีผ่านการใช้งานแล้ว โดยเฉพาะไนเตรต
ท่ีส่งผลต่อความเครียดและการเจริญพันธ์ุของปลา
น้ําท่ีผ่านการบําบัดจะนํากลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ําใหม่ 
ทําให้ใช้น้ําน้อยกว่าการเล้ียงแบบบ่อดินถึง 95 เปอร์เซ็นต์
ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมน้ํา ความเส่ียงของการ
ติดโรค และปญัหาการปล่อยน้ําท้ิงสู่ส่ิงแวดล้อม

ภาพ : Chinese
Academy of Sciences

9 ธันวาคม 2556 นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ประกาศยุบสภา และกําหนดให้มีการจัดเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 27 
ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่สุดท้ายถูกย่ืนฟอ้งต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญให้ตัดสินว่าเปน็โมฆะ แต่ถือว่าการเลือกต้ัง
ได้เกิดข้ึนแล้ว 1 คร้ัง

ยุบสภา
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ภาพ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไบโอเทค สวทช. นําเทคโนโลยี Genotyping-by-Sequencing 
(GBS) มาใช้ในการค้นหาเคร่ืองหมายโมเลกุลสนิป (Single 
Nucleotide Polymorphism: SNP) ซ่ึงสามารถค้นหา
และจีโนไทป์สนิปได้มากถึง 50,000–100,000 ตําแหน่ง
จากจีโนมพืชเศรษฐกิจ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
อย่างมาก นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาสนิปสําหรับการ
ตรวจเอกลักษณ์พันธ์ุพืช การตรวจความบริสุทธ์ิของ
เมล็ดพันธ์ุ นับเปน็เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืชเศรษฐกิจไทย เช่น ข้าว ปาล์มน้ํามัน 
ยางพารา อ้อย มันสําปะหลัง

ข้าวเจ้าพันธ์ุหอมวาริน 
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พัฒนาข้าวเจ้าพันธ์ุหอมวาริน ทนน้ําท่วมฉับพลัน 
ทนแล้ง ให้ผลผลิตดี คุณภาพการหุงต้มเหมือนข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 เหมาะปลูกในนาน้ําฝนภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจัจุบันอยู่ระหว่างการย่ืนขอ
พันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร

เคร่ืองหมายโมเลกุลสนิป
เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุง
พันธ์ุพืชเศรษฐกิจโลหะ Methionine Chelate 

เพ่ิมการดูดซึมแร่ธาตุในสัตว์
ไบโอเทค สวทช. ผลิตโลหะ Methionine Chelate 
เปน็การใช้แร่ธาตุทีอ่ยู่ในรูปของสารประกอบคีเลตซึง่เอ้ือ
ต่อการดูดซึมในลําไส้เล็กและเน้ือเย่ือได้ดี  เม่ือนําไปใช้เปน็
สารเสริมอาหารสัตว์จะช่วยให้สัตว์ดูดซึมแร่ธาตุไปใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึน ลดปริมาณแร่ธาตุท่ีตกค้างออกมา
กับมูล ทําให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ช่วยลด
ต้นทุนอาหาร ลดการนําเข้าจากต่างประเทศ และเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตสารประกอบคีเลตในอาหารสัตว์ให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม

IPCC ออกรายงานเตือน
ให้ลดก๊าซเรือนกระจกทันที
31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ หรือ 
IPCC (The United Nation Intergovernmental Panel 
on Climate Change) ออกรายงานเตือนภัยการเกิดปญัหา
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจร้ายแรงท่ัวโลก หากไม่มีมาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทันที ผลลัพธ์ท่ีคาดการณ์
ไว้มีท้ังการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเล การลดลงของน้ําแข็ง
และหิมะ การละลายของภูเขาน้ําแข็ง การขาดแคลนน้ําและ
อาหาร ผลผลิตตกต่ํา การเพ่ิมข้ึนของพายุ และความยากจน
ท่ีจะเพ่ิมข้ึนท่ัวโลกจากผลกระทบต่างๆ รวมถึงความขัดแย้ง
ทางภูมิศาสตร์การเมืองจากปญัหาน้ําและดินแดน  

เท่ียวบิน MH370 ของ
มาเลเซียแอร์ไลน์หายสาบสูญ
8 มีนาคม 2557 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบิน 
MH370 มีผู้โดยสาร 239 คน ขาดการติดต่อระหว่าง
เส้นทางบินไปยังกรุงปกัก่ิง ประเทศจีน ภายหลังจาก
การค้นหาเปน็วงกว้าง วันท่ี 24 มีนาคม 2557 Najib 
Razak นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ประกาศว่าข้อมูลจาก
ดาวเทียมยืนยันว่าเคร่ืองบินลําดังกล่าวตกท่ีตอนใต้ของ
มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงอยู่ไกลจากเส้นทางการบินไปมาก 
ต่อมาในป ี2559 มีข่าวการค้นพบช้ินส่วนของเคร่ืองบิน
บริเวณชายหาด ประเทศโมซัมบิก 

2557

นายพีรพันธ์ุ พาลุสุข 
ถึงแก่อนิจกรรม

ภาพ : วิกิพีเดีย 

นายพีรพันธ์ุ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ถึงแก่อนิจกรรมในวันท่ี 30 เมษายน 
2557 เวลาประมาณ 06.00 น. 
ท่ีโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 
กรุงเทพมหานคร หลังเข้ารับการผ่าตัด
ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ
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เนคเทค สวทช. พัฒนา Solar Pump Inverter 
เทคโนโลยีสูบน้ําแบบประหยัด เปน็อินเวอร์เตอร์สําหรับ
ปั๊ มน้ําท่ีไม่ต้องใช้ร่วมกับแบตเตอร่ี สามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ต้องเผชิญกับความเข้ม
แสงอาทิตย์ท่ีไม่แน่นอนด้วยระบบ MPPT (Maximum 
Power Point Tracking) มีขนาดกําลัง 0.5–3 แรงม้า
ใช้แผงโซลาร์เซลล์ได้ต้ังแต่ 2-10 แผง ตามกําลังขับ
ช่วยประหยัดและลดต้นทุนการใช้พลังงาน เหมาะสําหรับ
ใช้งานกลางแจ้ง มีระบบปอ้งกันความเสียหายจากฟา้ผ่า 
สามารถกันฝุน่และกันน้ําตามมาตรฐาน IP55 ท้ังน้ี
เทคโนโลยีได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว โดยต้นแบบเปน็
ท่ีรู้จักดีในช่ือ Sunflow

Smart Soil
ดินดําอุดมคาร์บอน
จากผักตบชวา

นาโนเทค สวทช. ดําเนินโครงการแปรรูปผักตบชวาให้เปน็
วัสดุทางการเกษตร หรือ Smart Soil โดยใช้กระบวนการ 
Hydrothermal Carbonization มีสารนาโนเปน็ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา ทําให้ได้สารปรับปรุงดินจากผักตบชวาภายในเวลา 
1-2 ช่ัวโมง สารปรับปรุงดินดังกล่าวมีคุณสมบัติอุ้มน้ํา 
ดูดซับและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชได้ดี เน้ือดินมีความโปร่ง
และเบาช่วยการกระจายตัวของรากพืช ท่ีสําคัญยังช่วยร่นเวลา
ในการกําจัดผักตบชวา และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การทําลายด้วยวิธีเผา

ไบโอเทค สวทช. คัดเลือกต้นเช้ือจุลินทรีย์ผลิตกรด
แล็กติกสายพันธ์ุท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการใช้
เปน็ต้นเช้ือหมักผักกาดเขียวปลีเปร้ียว เพ่ือทดแทน
การหมักแบบธรรมชาติท่ีมีคุณภาพไม่สม่ําเสมอและ
เส่ียงต่อการปนเปื้ อน อีกท้ังยังมีความปลอดภัย
มากกว่าเน่ืองจากมีปริมาณสารประกอบเอมีนต่ํากว่า
ผักกาดดองท่ีหมักแบบธรรมชาติ ปจัจุบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่บริษัทสันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง 1958) จํากัด 

แผ่นดินไหวในประเทศไทย
5 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย 
เวลา 18.08 น. กรมทรัพยากรธรณีระบุว่าจุดศูนย์กลาง
อยู่ท่ี ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย วัดขนาดความ
รุนแรงได้ 6.3 ท่ีสําคัญจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่
ลึกลงไปใต้ดินเพียง 7.4 กิโลเมตร จึงมีความรุนแรง
และสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนอย่างมาก 

นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระหว่างวันท่ี 22 พฤษภาคม- 
29 สิงหาคม 2557

การรัฐประหาร
พ.ศ. 2557 (คสช.)
22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) นําโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กระทํารัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลรักษาการของ 
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล (รัฐบาลย่ิงลักษณ์ 
ชินวัตร) ทําให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ส้ินสุดลง และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 แทน

7 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
ไบโอเทค สวทช. และสหกรณ์เกษตรผักไห่ น้อมเกล้าฯ ถวาย
เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมชลสิทธ์ิทนน้ําท่วมฉับพลัน 3,000 กิโลกรัม 
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แเก่เกษตรกร
ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง

ถวายเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมชลสิทธ์ิทนน้ําท่วม
เพ่ือพระราชทานให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ต้นแบบ Solar Pump Inverter 

ภาพ : กระทรวง อว.

ต้นเช้ือ
สําหรับหมัก
ผักกาดดอง
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S-Sense ระบบวิเคราะห์
ความคิดเห็นข้อความโซเชียล

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์
รับพระราชทานรางวัลโครงการ
ดีเด่นของชาติ
โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ดําเนินการโดยเนคเทค 
สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้รับพระราชทานรางวัล
โครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจประจําป ี
2557

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธ์ิเดชขจร
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค)

คนท่ี 4 
ดํารงตําแหน่งในป ี2557–2561

องค์การอวกาศยุโรปส่งยาน Rosetta ไปสํารวจ
ดาวหาง 67P/Churyumov-Gerasimenko โดย
มีหุ่นยนต์สํารวจช่ือ Philae ลงจอดบนพ้ืนผิวดาวหาง 
ถือเปน็คร้ังแรกท่ีส่งหุ่นยนต์สํารวจลงจอดบน
ดาวหางได้สําเร็จ

Rosetta

การระบาดคร้ังใหญ่ของ
โรคไข้เลือดออกอีโบลา
31 กรกฎาคม 2557 องค์การอนามัยโลกระบุว่า เกิดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก 
ถือเปน็การระบาดคร้ังรุนแรงท่ีสุดนับต้ังแต่มีการค้นพบ
โรคน้ีเม่ือ 40 ปก่ีอน (เคยมีการระบาดก่อนหน้าน้ีแล้ว
รวม 24 คร้ัง แต่ละคร้ังมีผู้ปว่ยหลักสิบหรือหลักร้อยราย) 
ต่อมาวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 ผู้ปว่ยโรคไข้เลือดออกอีโบลา
รายแรกท่ีพบในสหรัฐอเมริกาเสียชีวิต ทําให้มีคําส่ังห้าม
ไม่ให้ผู้เดินทางมาจากประเทศไลบีเรีย, กินี และเซียร์ราลีโอน 
เข้าสหรัฐอเมริกา กระท่ังวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 
องค์การอนามัยโลกสรุปตัวเลขว่า การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกอีโบลาคร้ังน้ีมีผู้เสียชีวิต 5,160 คน และ
ผู้ติดเช้ือรวม 14,098 คน   

Facebook ซ้ือ 
WhatsApp

WhatsApp คือแอปพลิเคชันส่งข้อความและพูดคุยยอด
นิยม ซ่ึง Facebook ซ้ือด้วยมูลค่า 1.6 หม่ืนล้านดอลลาร์
สหรัฐ ถือเปน็การซ้ือท่ีมีมูลค่าสูงสุดของ Facebook

เอ็มเทค สวทช. พัฒนาเคร่ืองสกัดน้ํามันปาล์มแบบ
แยกกะลาโดยไม่ใช้ไอน้ํา ขนาดการผลิต 1 ตันทะลาย
ปาล์มต่อช่ัวโมง เปน็ระบบทํางานต่อเน่ืองก่ึงอัตโนมัติ
เพ่ือใช้งานในชุมชน จุดเด่นคือใช้พ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
เคล่ือนท่ีไปยังแหล่งเพาะปลูกปาล์มได้ง่าย สะดวก 
ประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดน้ําเสีย สามารถผลิต
น้ํามันปาล์มเกรดเอท่ีมีปริมาณความช้ืนและกรดไขมัน
อิสระต่ํา ส่วนกากเหลือจากกระบวนการสกัดนําไปใช้
เปน็อาหารสัตว์ได้

เคร่ืองสกัดน้ํามันปาล์ม
แบบแยกกะลาโดยไม่ใช้ไอน้ํา

2557
ภาพ : วิกิพีเดีย 

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบ S-Sense (Social Sensing) 
เพ่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไปหรือกลุ่มลูกค้า
บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เช่น Online Webboard, 
Twitter, Facebook, Youtube, Pantip ว่ารู้สึกต่อ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และย่ีห้อสินค้าอย่างไร หรือข้อความ
แสดงความคิดเห็นเปน็เชิงบวกหรือเชิงลบ ด้วยเทคนิค
การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทําเหมืองข้อความ 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อความท่ีใช้ภาษาพูดและไม่เปน็
ทางการได้อย่างถูกต้อง
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ชุดสกัดน้ํามันไก่และแปรรูป
เปน็ไบโอดีเซลจากน้ําเสีย
โรงงานชําแหละสัตว์ปกี 

เคร่ืองย้อมเลือด
อัตโนมัติ 

เนคเทค สวทช. พัฒนาเคร่ืองย้อมเลือดอัตโนมัติ
ขนาดเล็กท่ีใช้ในกระบวนการวิเคราะห์เลือดในห้อง
ปฏิบัติการ ทํางานในลักษณะเคร่ืองจักร ควบคุม
ผ่านทางจอ Touch Screen สามารถทํางานแทน
เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ิมความสะดวก ลดข้อ
ผิดพลาด มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัท
เอ ดี ไอ เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือผลิตและจําหน่าย
เชิงพาณิชย์

CopyCatch ระบบตรวจสอบ
การคัดลอกและลอกเลียนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
พัฒนาโดยเนคเทค สวทช. เพ่ือตรวจสอบการคัดลอก
และลอกเลียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยานิพนธ์ 
ข้อเสนอโครงการ ผลงานวิชาการ เว็บเพจ สามารถ
ตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังตรวจสอบกับเอกสารท่ีจัดเก็บไว้
ในคลังข้อมูลหรือเอกสารออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต 
CopyCatch ให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ Online for 
Institute (ฟรี) และ Customized Service (มีค่าใช้จ่าย)

แอนติบอดี
รักษาโรค
ไข้เลือดออก
อีโบลา

2 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวความสําเร็จในการผลิต
แอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลาเปน็คร้ังแรก
ในประเทศไทย โดยแอนติบอดีจําเพาะท่ีผลิตข้ึนมีคุณสมบัติ
พิเศษคือมีขนาดเล็กกว่าแอนติบอดีตามปกติ เรียกว่า 
แอนติบอดีสายเด่ียว (Human Single Chain Antibodies) 
สามารถเข้าไปในเซลล์ท่ีติดเช้ือและยับย้ังการทํางานของ
โปรตีนสําคัญของไวรัสอีโบลาได้ ท้ังน้ีมีการย่ืนจดสิทธิบัตรแล้ว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
คนท่ี 29 
ผ่านการลงมติจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
21 สิงหาคม 2557-9 มิถุนายน 2562

เปดิอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยระยะท่ี 2
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช-
ดําเนินเปดิอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยระยะท่ี 2: 
Innovation Cluster 2 หรือ INC2 (พ้ืนท่ีใช้สอย 
240,000 ตารางเมตร) และเสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เพ่ือ
ทรงงานถ่ายภาพขนาดนาโนเมตรด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

ในแต่ละวันโรงงานแปรรูปไก่จะมีกากไขมันปะปนกับ
น้ําล้างมากหลายพันลิตร เปน็น้ําเสียท่ีต้องได้รับ
การบําบัด นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดสกัดน้ํามันไก่
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถสกัดน้ํามันไก่ออกจาก
กากไขมันได้มากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ในเวลาเพียง 
2 ช่ัวโมง สามารถทํางานแบบกะหรือแบบก่ึงต่อเน่ืองได้ 
พร้อมกันน้ียังพัฒนาชุดผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตร 
เพ่ือแปรรูปเปน็ไบโอดีเซลไปใช้ประโยชน์ต่อในโรงงาน 
เช่น การเติมน้ํามันรถ ช่วยลดการส้ินเปลืองทรัพยากร
และค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสีย

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คนท่ี 31 
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
30 สิงหาคม 2557 - 
15 ธันวาคม 2559
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2558

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย 
(Thailand Bioresource 
Research Center: TBRC)

จันทรุปราคา
เต็มดวง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 
60 พรรษา 
วันท่ี 2 เมษายน 2558

ภาพ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

TAMIS ระบบ
ข้ึนทะเบียน
เกษตรกร

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบ TAMIS (Thailand 
Agriculture Mobile Information System) ระบบ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรและตรวจประเมินคุณภาพการผลิต
พืชแบบ GAP/อินทรีย์ สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลของ
เกษตรกรจากบัตรประชาชนด้วยตัวอุปกรณ์ได้ทันที อีกท้ัง
ยังเพ่ิมเติมรายละเอียดของพ้ืนท่ีการเกษตร เช่น ภาพถ่าย 
พิกัดท่ีต้ัง เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ทําให้ได้ข้อมูลการเกษตร
ท่ีรวดเร็วและถูกต้อง ท่ีสําคัญยังใช้เปน็เคร่ืองมือในการ
ตรวจประเมินข้าวและพืช GAP ปจัจุบันเปดิให้บริการแก่
หน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน โรงสี วิสากิจชุมชน 
เกษตรกร สมัครเข้าใช้งานฟรีได้ท่ี www.tamis.in.th

เฮอร์ริเคน Patricia สร้างสถิติ
พายุท่ีรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 
เฮอร์ริเคน Patricia ได้รับพลังงานจากน้ําทะเลท่ีอุ่นข้ึน
มาก จนแทบทําลายสถิติอุณหภูมิน้ําทะเลสูงสุดท่ีเคย
ตรวจวัดได้ และปจัจัยด้านภูมิอากาศอ่ืนๆ ส่งผลให้
กลายเปน็พายุท่ีทรงพลังท่ีสุดเท่าท่ีเคยตรวจวัดได้ 
โดยมีความเร็วมากถึง 320 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ก่อนจะ
พุ่งเข้าใส่ชายฝั่ งด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโก

20 กุมภาพันธ์ 2558 ไบโอเทค สวทช. เปดิตัวศูนย์
ชีววัสดุประเทศไทย ศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุ
ประเภทต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ พลาสมิด โมโนโคลนอล-
แอนติบอดี รวมท้ังให้บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีววัสดุแบบครบวงจร เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงและ
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีจุลินทรีย์และชีววัสดุเปน็หน่ึง
ในความหลากหลายทางชีวภาพท่ีถือเปน็จุดแข็งของ
ประเทศไทย 

4 เมษายน 2558 เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา
เต็มดวง สามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเปน็
สีแดงอิฐ เวลาประมาณ 18.57-19.02 น. นาน 5 นาที 
ถือเปน็จันทรุปราคาเต็มดวงท่ีส้ันท่ีสุดในศตวรรษ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สดร.) ได้จัดกิจกรรมต้ังกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ
กว่า 40 กล้อง ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย นอกจากน้ียังร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายต้ังจุดสังเกตปรากฏการณ์อีก 3 แห่งคือท่ี 
จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา

ภาพ : NASA Earth Observatory

สารสําคัญในอาหาร อาหารเสริม หรือเวชภัณฑ์ จะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเม่ือดูดซึมได้ดีท่ีสุดในบริเวณ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในร่างกายของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเปน็คนหรือ
สัตว์ นาโนเทค สวทช. วิจัยและพัฒนาระบบนําส่งยา
หรือสารสําคัญ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารโพลิโคซานอลจากสารสกัดไขอ้อย, ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากน้ํามันเมล็ดงาม้อน

ระบบกักเก็บเพ่ิมประสิทธิภาพ
การนําส่งยาและดูดซึม
สําหรับอาหารและเวชภัณฑ์
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Technology Investment 
for SMEs Conference 2015
29 พฤษภาคม 2558 สวทช. ร่วมกับสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
จัดงาน Technology Investment for SMEs 
Conference 2015 เพ่ือเปน็เวทีให้ผู้ประกอบการ 
StartUp ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ
ได้มีโอกาสนําเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุนจากนักลงทุน
หรือผู้สนใจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

แผ่นดินไหวเนปาล
เมษายน เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.8 
ใกล้กับเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล หลังจากน้ันมี
อาฟเตอร์ช็อกระดับ 6.6 และระดับรุนแรงน้อยกว่า
ตามมาอีกหลายคร้ัง ส่งผลให้ส่ิงก่อสร้างในบริเวณ
น้ันพังทลาย ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุเก่าแก่นับพันป ีและ
มีผู้เสียชีวิตราว 8,000 คน นอกจากน้ียังทําให้ผู้ท่ี
ปนีเขาเอเวอเรสต์หลายคนเสียชีวิต

ข้าวเจ้าพันธ์ุหอมล้านนา 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจ PlantSMART โดยใช้
เทคนิคไมโครอะเรย์ สามารถตรวจตัวอย่างพืชได้พร้อมกัน
ถึง 96 ตัวอย่าง และแต่ละตัวอย่างตรวจหาเช้ือได้หลายชนิด 
ทําให้ลดต้นทุนการผลิตจากการลดปริมาณการใช้สารท่ีจับ
กับเช้ือได้มาก เหมาะสําหรับนําไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
เมล็ดพันธ์ุ

What2Grow โครงการบูรณาการ
ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดินด้านการเกษตร
เนคเทค สวทช. พัฒนา What2Grow ระบบ
บูรณาการข้อมูลการกําหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ี
เหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
อาทิ ข้อมูลแผนท่ี การผลิต ผลผลิต สภาพพ้ืนดิน 
ราคา แหล่งรับซ้ือ รวมถึงเคร่ืองมือสร้างแบบ
จําลองทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสร้างโมเดลแนะนําพืชทดแทน
ให้แก่เกษตรกร และการโซนนิงภาคการเกษตรท่ี
เหมาะสม สามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี 
www.what2grow.in.th 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจ blueAmp เพ่ือ
ตรวจหาเช้ือก่อโรคสเตร็ปโทค็อกโคซิสในปลานิลและ
ปลาทับทิมด้วยเทคนิคแลมปเ์ปล่ียนสี ราคาถูก ใช้งาน
ง่าย รู้ผลภายในเวลา 1 ช่ัวโมง สามารถอ่านผลได้ทันที
ด้วยตาเปล่า ทําให้ปอ้งกันการระบาดของโรคได้อย่าง
ทันท่วงที ปจัจุบันประยุกต์ใช้กับการตรวจโรคในปลา
เศรษฐกิจ เช่น ปลาสวาย ปลาดุกบ๊ิกอุย ปลาเทราต์ 
และปลาสวยงาม

blueAmp
ชุดตรวจโรค
สเตร็ปโทค็อกโคซิส
ในปลานิลและทับทิม 
แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยํา

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พัฒนาข้าวพันธ์ุหอมล้านนา เปน็ข้าวเจ้าสายพันธ์ุใหม่ 
ลักษณะเด่นคือมีลําต้นสูง 100 เซนติเมตร อายุส้ันเพียง 
105 วัน มีระบบรากท่ีดี ต้านทานโรคและแมลง เม่ือนํามาหุง
จะมีกล่ินหอม นุ่ม อร่อย ในป ี2564 ได้รับการรับรองพันธ์ุพืช
ข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรภายใต้ช่ือ “นิลล้านนา”

ตรวจหาเช้ือ
ก่อโรคในพืชด้วย 
PlantSMART

การติดเช้ือเอชไอวีในเด็กขณะอยู่ในครรภ์หรือระหว่าง
การคลอดถือเป็นปญัหาสาธารณสุขท่ีสําคัญท้ังระดับประเทศ
และระดับโลก ในป ี2558 องค์การอนามัยโลกได้มอบ
เกียรติบัตรรับรองว่าประเทศคิวบาเปน็ประเทศแรกของโลก
ท่ีสามารถยุติการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีและซิฟลิิสจากแม่สู่ลูก 
(มีอัตราต่ํากว่า 2 เปอร์เซ็นต์) ได้สําเร็จ ต่อมาในปี 2559 
ประเทศไทยได้รับเกียรติบัตรรับรองจากองค์การอนามัยโลก
เช่นเดียวกัน ถือว่าเปน็ประเทศแรกของเอเชีย และเปน็
ประเทศท่ี 2 ของโลก

ประเทศคิวบายุติเช้ือเอชไอวีและซิฟลิิส
จากแม่สู่ลูกสําเร็จประเทศแรกของโลก 
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ยานสํารวจอวกาศ New 
Horizons สํารวจดาวพลูโต
14 กรกฎาคม 2558 ยานสํารวจอวกาศ New Horizons 
ท่ี NASA ส่งข้ึนไปสํารวจดาวพลูโตและบริเวณไคเปอร์เบลต์
ต้ังแต่ป ี2549 ได้เดินทางไปถึงดาวพลูโต ซ่ึงใช้เวลานาน
ถึง 9 ป ีโดยยานเคล่ือนท่ีผ่านดาวพลูโตในระยะท่ีใกล้ท่ี
สุดราว 12,500 กิโลเมตร เพ่ือสํารวจและถ่ายภาพตาม
ภารกิจ ทําให้เห็นภาพพ้ืนผิวดาวพลูโตท่ีชัดท่ีสุดเท่าท่ี
เคยมีมา 

ต้นเช้ือและระบบ
การผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมัก 
ไบโอเทค สวทช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยพัฒนา
ต้นเช้ือบริสุทธ์ิท่ีเหมาะสมในการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมัก 
โดยใช้ร่วมกับเคร่ืองกดอัดเพ่ือให้เกิดสภาวะปลอดอากาศ 
ทําให้เก็บรักษาอ้อยอาหารสัตว์หมักท่ียังคงคุณภาพดีไว้ได้
นานถึง 3 เดือน เกษตรกรสามารถเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
จําหน่ายสร้างรายได้

ชุดตรวจโรคมาลาเรีย 
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจเช้ือมาลาเรีย เทคนิค 
LAMP-LFD สําหรับตรวจหาเช้ือมาลาเรีย Plasmodium 
falciparum และ Plasmodium vivax ในตัวอย่างเลือด
ของผู้ปว่ย ซ่ึงชุดตรวจใช้งานง่าย รู้ผลภายในเวลา 55 นาที 
อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า สามารถนําไปใช้ทดสอบในพ้ืนท่ีจริง
ท่ีมีการระบาดได้ทันที 

ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของ
ไวรัสเด็งก่ีท่ีแยกซีโรทัยป์
ได้ทันที 
ผู้ปว่ยโรคไข้เลือดออกท่ีติดเช้ือซ้ําด้วยไวรัสเด็งก่ีท่ี
ต่างซีโรทัยปกั์บคร้ังแรก (ไวรัสเด็งก่ีมีท้ังหมด 4 
ซีโรทัยป)์ จะมีความเส่ียงเกิดอาการรุนแรง ดังน้ัน
หากทราบซีโรทัยปข์องไวรัสเด็งก่ีท่ีผู้ปว่ยติดเช้ือได้
รวดเร็วจะเปน็ประโยชน์อย่างมาก ไบโอเทค สวทช. 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกท่ี
ตรวจหาโปรตีน NS1 ของเช้ือไวรัสเด็งก่ีพร้อมกับ
การแยกชนิดหรือซีโรทัยปไ์ด้ทันที ซ่ึงช่วยลดอัตรา
การสูญเสียจากอาการเจ็บปว่ยและเสียชีวิตจาก
โรคไข้เลือดออกได้มาก อีกท้ังยังมีประโยชน์ต่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูลซีโรทัยปข์องไวรัสเด็งก่ีท่ีมีการ
ระบาดในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือการวางแผนเฝา้ระวังและ
ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพ : NASA

7 มกราคม 2558 กลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกกราดยิงสํานักงาน
Charlie Hebdo นิตยสารล้อเลียนเสียดสีสังคม ในกรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส ทําให้มีผู้เสียชีวิต 12 คน และผู้บาดเจ็บ 
11 คน ชนวนก่อเหตุมาจากการวาดการ์ตูนล้อเลียนผู้นํา
ศาสนาอิสลาม ต่อมา 13 พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน ได้เกิด
เหตุก่อการร้ายอีกคร้ังท่ัวกรุงปารีส ท้ังการวางระเบิด 
การกราดยิง การจับตัวประกัน และการระเบิดพลีชีพ 
โดยจากเหตุการณ์น้ีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 153 คน และ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 350 คน ท้ังน้ีผู้นํานานาชาติ
ต่างประณามเหตุการณ์ดังกล่าวและแสดงเจตจํานง
ท่ีจะร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย

ก่อการร้ายในปารีส
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Asian Science Camp
2015
ประเทศไทยเปน็เจ้าภาพจัดงาน Asian Science 
Camp 2015 ระหว่างวันท่ี 2-8 สิงหาคม 2558 
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์ประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา มีการเชิญนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ช้ันนําของโลก
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ 
เยาวชน 265 คน จาก 29 ประเทศแถบเอเชียแปซิฟกิ

Asian Try Zero-G 2015 
ไอเดียการทดลองเยาวชนไทย
ในอวกาศ
สวทช. ร่วมกับองค์การสํารวจอวกาศญ่ีปุน่ (Japan 
Aerospace Exploration Agency: JAXA) จัดทํา
โครงการ Try Zero-G 2015 เปดิรับแนวคิดการ
ทดลองวิทยาศาสตร์จากเยาวชนไทย เพ่ือส่งให้นักบิน
อวกาศญ่ีปุน่นําไปทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบน
สถานีอวกาศนานาชาติ ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 
โดย JAXA เลือกไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร์
ของเยาวชนไทย 2 เร่ือง คือการทดลองวาดภาพ
สีน้ําด้วยพู่กันในสภาวะไร้น้ําหนัก และเราสามารถ
สร้างลมในอวกาศได้หรือไม่ ? นับเปน็คร้ังแรกของ
การทดลองบนอวกาศของเยาวชนไทย

ลดหย่อนภาษี 300%
สําหรับการลงทุน
ในงานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
11 สิงหาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จํานวน 3 เท่า (ยกเว้นภาษี 300%) ของค่าใช้จ่ายจริง 
เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนามากข้ึน โดยกรมสรรพากรเปน็หน่วยงานหลัก
ในการกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ สวทช. 
เปน็หน่วยงานสนับสนุนการตรวจสอบและรับรอง
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสามารถย่ืนขอ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ในอุตสาหกรรมส่ิงทอแต่ละปมีีน้ํากาวไหมเหลือท้ิง
กว่า 30 ตัน จากท่ัวประเทศ และหากไม่มีการบําบัด
ท่ีถูกวิธีจะทําให้เกิดปญัหากับส่ิงแวดล้อม นาโนเทค 
สวทช. ร่วมมือกับบริษัทเรือนไหม ใบหม่อน จํากัด 
นําน้ํากาวไหมซ่ึงมีโปรตีนกาวไหม หรือเซริซินมาพัฒนา
ต่อยอดเปน็ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางโดยอาศัยนาโน
เทคโนโลยี เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมและ
ซีรัมจากผงไหม การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันนาโน
พาร์ทิเคิลรูปแบบสเปรย์น้ําใสจากผงไหม

ปญัหาหน่ึงของผู้สูงอายุในการรับประทานอาหาร คือ 
การสําลักอาหาร ซ่ึงเกิดจากอวัยวะในช่องปากเส่ือมลง 
ไม่สามารถด่ืมน้ําหรือบริโภคของเหลวได้เหมือนคนปกติ 
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทเอกชน พัฒนาผงเพ่ิม
ความหนืดท่ีใช้เติมในอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีความหนืด
เพ่ิมข้ึนตามท่ีต้องการ เพ่ือให้น้ําและอาหารไหลเข้าสู่
หลอดอาหารได้ง่ายข้ึน ไม่ติดอยู่บริเวณคอหอยหรือหลุด
เข้าไปในหลอดอาหาร ซ่ึงเปน็สาเหตุให้เกิดอาการสําลักได้

ผงปรับความหนืด
ในอาหารและเคร่ืองด่ืม
สําหรับผู้มีภาวะกลืนลําบาก

17 สิงหาคม 2558 เวลา 18.55 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวาง
ระเบิดใกล้ศาลท้าวมหาพรหม หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอท
เอราวัณ ส่ีแยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีผู้เสีย
ชีวิตกว่า 20 คน และผู้บาดเจ็บมากกว่า 100 คน โดยส่วน
ใหญ่เปน็นักท่องเท่ียว ท้ังน้ีภาพวงจรปดิสามารถบันทึกภาพ
ชายต้องสงสัยนํากระเปา๋เข้ามาวางภายในศาลท้าวมหาพรหมได้ 
และนําไปสู่การติดตามจับกุม

ระเบิดใกล้ศาลท้าวมหาพรหม

การพัฒนาสารสกัด
โปรตีนกาวไหมไทย
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NETPIE
16 กันยายน 2558 เนคเทค สวทช. เปดิตัว NETPIE 
(Network Platform for Internet of Everything) 
คลาวด์แพลตฟอร์มสําหรับให้บริการเช่ือมต่อการส่ือสาร 
IoT เพ่ือให้นักพัฒนาและผู้ประกอบการไทยใช้พัฒนา
นวัตกรรมท่ีนําไปสู่การสร้างธุรกิจ บริการ และผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ต่อมาในป ี2561 เนคเทคอนุญาตการใช้สิทธิพัฒนา 
NETPIE ไปสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
ในนาม บริษัทเน็กซ์พาย จํากัด (NEXPIE Co. Ltd.) ล่าสุด
เนคเทคได้เปดิตัว NETPIE 2020 ซ่ึงมีการพัฒนาปลดล็อก
ขีดจํากัด IoT และเพ่ิมฟเีชอร์ใหม่ท่ีน่าสนใจมากมาย 
สามารถเข้าใช้งานได้ท่ี https://netpie.io

ลูกไฟปริศนาบนท้องฟา้
7 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 08.40 น. มีรายงาน
การพบเห็นลูกไฟพวยพุ่งจากท้องฟา้สว่างวาบ  สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ให้ข้อมูล
ว่าเปน็อุกกาบาต ต่อมาวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา
ประมาณ 20.40 น. มีเหตุการณ์คล้ายกัน ประชาชนเห็น
ลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่บนท้องฟา้ สดร. สันนิษฐานว่าเปน็
วัตถุขนาดเล็กจากนอกโลกพุ่งเข้ามาในช้ันบรรยากาศโลก

PARTY ระบบรู้
จําเสียงพูดภาษาไทย

เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบรู้จําเสียงพูดภาษาไทย หรือ 
PARTY เวอร์ชัน 1.0 มีคุณสมบัติเด่นคือไม่จํากัดเน้ือหา 
ตอบสนองได้รวดเร็ว มีความถูกต้องของการรู้จําทัดเทียม
เทคโนโลยีจากต่างชาติโดยเฉพาะการใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน 
สามารถขยายขนาดของบริการและต่อยอดไปเปน็ระบบ
ประยุกต์ได้ตามต้องการ ปจัจุบันมีการพัฒนาสู่ระบบ
แปลงเสียงพูดเปน็ข้อความสําหรับภาษาไทย หรือ Partii 
ซ่ึงมี 2 รูปแบบ ได้แก่ Partii Enterprise และ Partii2go 
โดย Partii2go มีจุดเด่นคือไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ในการทํางาน

MuEye เลนส์มิวอาย
กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา
เนคเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิตเลนส์พอลิเมอร์ท่ี
มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการใช้งาน สามารถติดกับกล้อง
ถ่ายภาพของแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟน และใช้งานเปน็
กล้องจุลทรรศน์พกพา โดยเลนส์มิวอายมี 3 รุ่น คือ 
กําลังขยาย 5, 50 และ 100 เท่า พร้อมท้ังยังพัฒนา
อุปกรณ์ขาต้ังแบบ DIY มีน้ําหนักเบา เหมาะกับการใช้งาน
ในทุกท่ี ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้แก่บุคคลท่ัวไป และเพ่ิมโอกาส
ให้โรงเรียนหรือครูท่ีไม่สามารถซ้ือกล้องจุลทรรศน์ราคาแพง
สําหรับการเรียนการสอน

บัญชีนวัตกรรมไทย
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมไทยผ่านการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ 
โดยการจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทย ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
มีมติมอบหมายให้ สวทช. เปน็หน่วยงานตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ี
ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสํานัก
งบประมาณเปน็หน่วยตรวจสอบราคาของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(เอ็มเทค) 

คนท่ี 4
ดํารงตําแหน่งในป ี2558-
ปจัจุบัน (2565)
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เปดิประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกาศใช้อย่างเปน็
ทางการในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ภายใต้ความ
ร่วมมือของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนท้ังหมด 
10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟลิิปปนิส์ กัมพูชา มาเลเซีย และ
บรูไน เพ่ือให้เปน็ชุมชนท่ีมีความแข็งแกร่ง มีการสร้าง
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ท่ีเท่าเทียม

Bangkok Mini
Maker Faire
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด  
สวทช. และตัวแทนกลุ่มเมกเกอร์ประเทศไทย ร่วมกัน
จัดงาน Bangkok Mini Maker Faire คร้ังแรก
ในประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 26–27 กันยายน 2558 
ณ ลานหน้าฮาร์ดร็อค สยามสแควร์ ภายในงาน
เต็มไปด้วยผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีน่าสนใจ
จากเมกเกอร์รุ่นใหม่ท่ัวประเทศ

ผู้นําประเทศลงนาม
ข้อตกลงลดการใช้
เช้ือเพลิงจากฟอสซิล
12 ธันวาคม 2558 การประชุม COP21 (Conference of 
the Parties คร้ังท่ี 21) ประสบความสําเร็จ นับเป็นคร้ังแรก
ท่ีผู้นําประเทศต่างๆ รวม 195 ประเทศ พร้อมใจกันลงนามใน
ข้อตกลงด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีได้จากการ
ประชุมสุดยอดด้านภูมิอากาศของสหประชาชาติท่ีกรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส โดยมีเปา้หมายลดการใช้เช้ือเพลิงจาก
ฟอสซิล เพ่ือให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมข้ึนน้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส 
หากเทียบกับอุณหภูมิในยุคก่อนอุตสาหกรรม   
 

หน่วยงานภายใต้ สวทช. จัดต้ังข้ึนตามมติคณะ
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 โดยทํางานร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร ท้ังภาครัฐและเอกชน มีเปา้หมาย
นําผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. 
และพันธมิตรสู่การใช้งานจริง เพ่ือพัฒนาความ
เข้มแข็งของภาคการเกษตร ลดความเหล่ือมล้ํา 
และสร้างความเช่ือมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้
ทรัพยากรในท้องถ่ิน

สถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร (สท.)

พบเต่าทะเลเรืองแสง
คร้ังแรกของโลก
David Gruber นักชีววิทยาทางทะเล พบเต่ากระ 
(Hawksbill Sea Turtles) เรืองแสงเปน็สีเขียว แดง 
และส้มได้ ถือเปน็สัตว์เล้ือยคลานชนิดแรกท่ีได้รับ
การบันทึกว่ามีความสามารถน้ี

ไส้กรอกไขมันต่ํา
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร 
พัฒนาไส้กรอกไขมันต่ํา ซ่ึงมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 
4 เปอร์เซ็นต์ (ไส้กรอกด้ังเดิมมีไขมัน 20-30 เปอร์เซ็นต์) 
ทีมวิจัยใช้ส่วนประกอบท่ีเปน็ไฟเบอร์หรือใยอาหารจากพืช
มาทดแทนไขมันสัตว์ แต่ยังคงคุณภาพของรสชาติและ
เน้ือสัมผัสท่ีเหนียวนุ่มและเค้ียวง่าย ปจัจุบันมีการพัฒนา
ต่อยอดไส้กรอกไขมันต่ํารูปแบบต่างๆ ถึง 7 ชนิด และ
วางจําหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตช้ันนําท่ัวประเทศ

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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BEYOND LIMITS

มันสําปะหลังพันธ์ุพิรุณ 1 และ 2
ไบโอเทค สวทช. กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัย
มหิดล พัฒนามันสําปะหลังพันธ์ุพิรุณ 1 และ 2 โดย
พันธ์ุพิรุณ 1 มีลักษณะเด่นคือลําต้นต้ังตรง มีความ
ต้านทานต่อโรคและแมลง ผลผลิตหัวมันสดเฉล่ีย 
6.65 ตันต่อไร่ ส่วนพันธ์ุพิรุณ 2 มีลักษณะเด่นคือ
ลําต้นต้ังตรง เจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตหัวมันสดเฉล่ีย 
5.8 ตันต่อไร่ มันสําปะหลังท้ัง 2 พันธ์ุ ได้รับการรับรอง
พันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 

การพัฒนาสูตรยางล้อตัน
ประหยัดพลังงานและทนทานสูง
เอ็มเทค สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนายางล้อตัน
รถฟอร์กลิฟต์ประหยัดพลังงาน โดยมีบริษัทวี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จํากัด ร่วมออกแบบและทดสอบ ซ่ึง
ยางล้อตันต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความทนทาน มีอายุ
การใช้งานของดอกยางสูงกว่าแบบเดิมถึง 2 เท่า ใช้
พลังงานในการขับเคล่ือนน้อยลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเปล่ียนยางและค่าเช้ือเพลิงของรถฟอร์กลิฟต์
ได้ถึง 60,000 บาทต่อคันต่อปี

ActivePAKTM บรรจุภัณฑ์
ยืดอายุผัก รักษาความสด
เอ็มเทค สวทช. พัฒนา ActivePAK™ บรรจุภัณฑ์ท่ี
ควบคุมการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน้ําซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการหายใจของผักและผลไม้ได้อย่างสมดุล ช่วย
รักษาความสดใหม่ของผลผลิตได้นานย่ิงข้ึน รวมท้ังยัง
มีการพัฒนาต่อยอดสู่ฟล์ิมบรรจุภัณฑ์ ActivePAK™ 
Ultra เทคโนโลยีฟล์ิมรูพรุน เพ่ือคงความสดของ
ผลิตผลสดท่ีมีอัตราการหายใจสูงมาก เช่น มะม่วง 
เห็ดหอม หน่อไม้ฝร่ัง ข้าวโพดฝกัอ่อน นอกจากน้ียัง
ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ActivePAK™ BPW ช่วยยืดอายุเห็ดหอมสดให้สด
ยาวนานข้ึนถึง 10 วัน เพ่ิมโอกาสในการขนส่งและ
จําหน่ายผลผลิตระยะไกล

พันธ์ุพริกเผ็ด
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาพันธ์ุพริกให้
มีปริมาณสารเผ็ดสูง โดยรวบรวมพันธ์ุพริกเผ็ดจากแหล่ง
เช้ือพันธุกรรมท่ัวโลกกว่า 1,500 สายพันธ์ุ มีความเผ็ด
ต้ังแต่ 50–500,000 SHU มาประเมินลักษณะประจําพันธ์ุ
และคัดเลือกเช้ือพันธุกรรมท่ีมีลักษณะดี ให้ผลผลิตสูง
ปริมาณสารเผ็ดสูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง 
เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพริกท่ีมีสารเผ็ดสูง

ไบโอเทค สวทช. นําเอนไซม์แมนนาเนสจากเช้ือรา 
Aspergillus niger มาใช้เปน็สารเสริมในอาหารสัตว์ 
ต้ังช่ือว่า ENZboost เอนไซม์ทํางานได้ในสภาวะความเปน็
กรด-ด่าง (pH) ท่ีกว้าง โดยเฉพาะในสภาวะเปน็กรด 
ซ่ึงเปน็สภาวะของระบบทางเดินอาหารสัตว์ ผลการทดสอบ
พบว่า ENZboost ช่วยเพ่ิมการใช้ประโยชน์ของพลังงาน
ในสูตรอาหารได้ดี เม่ือเปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุม
ท่ีไม่มีการเติมเอนไซม์ 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
ผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

คนท่ี 5 
ดํารงตําแหน่งในป ี2559-2565
เปน็ยุคแห่งการพาองค์กรก้าวสู่
ความท้าทายทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งศตวรรษท่ี 21

พิรุณ 1 พิรุณ 2

2559

ENZboost
สารเสริมในอาหารสัตว์
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27 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ปจัจุบันคือกระทรวง อว.) ลงนาม
ความร่วมมือกับบริษัทเอกชนช้ันนําของเมืองไทย
จํานวน 13 บริษัท หน่วยงานภาครัฐ 9 แห่ง
มหาวิทยาลัย 12 แห่ง และอีก 1 สมาคม โดย สวทช. 
เปน็หน่ึงในหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ท่ีร่วมลงนาม เพ่ือขับเคล่ือนเมืองนวัตกรรมอาหาร
ให้เปน็รูปธรรม และผลักดันให้ประเทศไทยเปน็
ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึง
นวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรม

คนอังกฤษโหวตเบร็กซิต
ชาวอังกฤษช็อกโลกด้วยผลการลงคะแนนในวันท่ี 
23 มิถุนายน 2559 โดยเลือกแยกตัวออกจาก
สหภาพยุโรปด้วยคะแนน 52 ต่อ 48 เปอร์เซ็นต์ 
ผลการลงคะแนนทําให้นายกรัฐมนตรี David 
Cameron พ้นตําแหน่ง และ Theresa May 
ซ่ึงอยู่ฝั่ งไม่เห็นด้วยข้ึนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
แทน โดยเธอตอบคําถามเร่ืองน้ีว่า “เบร็กซิตก็คือ
เบร็กซิต”   

เอ็มเทค สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนายางล้อตัน
รถฟอร์กลิฟต์ประหยัดพลังงาน โดยมีบริษัทวี.เอส.
อุตสาหกรรมยาง จํากัด ร่วมออกแบบและทดสอบ ซ่ึง
ยางล้อตันต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความทนทาน มีอายุ
การใช้งานของดอกยางสูงกว่าแบบเดิมถึง 2 เท่า ใช้
พลังงานในการขับเคล่ือนน้อยลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเปล่ียนยางและค่าเช้ือเพลิงของรถฟอร์กลิฟต์
ได้ถึง 60,000 บาทต่อคันต่อปี

ค้นพบเคร่ืองหมายโมเลกุล
ยีนควบคุมความหวานท่ีใช้
คัดเลือกสายพันธ์ุอ้อย
ไบโอเทค สวทช. ร่วมมือกับบริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนา
อ้อยและน้ําตาล จํากัด ดําเนินโครงการปรับปรุง
พันธ์ุอ้อยแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ําตาล โดย
ค้นหายีนซ่ึงเปน็ตัวกําหนดความหวานในอ้อยและค้นพบ
เคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีมีศักยภาพสัมพันธ์กับความหวาน 
คือ SEM358, ILP10 และ ILP82 เพ่ือใช้ในการคัดเลือก
พันธ์ุอ้อยลูกผสมท่ีมีความหวานสูง อีกท้ังยังได้จัดทํา
ฐานข้อมูล Transcriptome ของอ้อย ซ่ึงนําไปสู่การ
พัฒนาพันธ์ุอ้อยท่ีมีศักยภาพจํานวน 9 สายพันธ์ุ  

FAARMis 
แอปพลิเคชัน
ข้ึนทะเบียน
เกษตรกรแบบเชิงรุก
FAARMis (Food and Agriculture Revolution Model 
Information System) แอปพลิเคชันสําหรับข้ึนทะเบียน
เกษตรกรด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตระบบแอนดรอยด์ 
เปน็ระบบท่ีต่อยอดจาก TAMIS มุ่งเน้นการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ตามเง่ือนไขของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ใช้งานคือเจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมการเกษตร ระบบรองรับการอ่านบัตรประจําตัว
ประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด สามารถวาดแปลงกิจกรรมการ
เกษตรบนแผนท่ีกูเกิล และยังเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียน
บุคคลของกรมการปกครองและฐานข้อมูลท่ีดินของกรมท่ีดิน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องได้

เมืองนวัตกรรมอาหาร

จากความต้องการสนับสนุนและยกระดับส่ิงทอพ้ืนเมืองใน
ท้องถ่ินของไทยให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ทําให้เกิด “โรงงานต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงทอนาโน” ภายใต้การดําเนินงาน
ของนาโนเทค สวทช. ท่ีเปิดให้บริการด้านการพัฒนาและ
เคลือบส่ิงทอให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยี เช่น 
กล่ินหอม ต้านยูวี ผ้านุ่ม ต้านแบคทีเรีย สะท้อนน้ํา ตอบ
ความต้องการของตลาดใหม่

โรงงานต้นแบบส่ิงทอนาโน
บริการเคลือบผ้าสมบัติพิเศษ

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเข็มระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร 
ตอบโจทย์วิจัยก้าวหน้า (Frontier Research) วางเปา้
ระยะส้ัน นําส่งสเตียรอยด์รักษาแผลเปน็และโรคผิวหนัง 
ส่วนระยะยาวมุ่งตรวจคัดกรองหาเช้ือวัณโรคแฝง 
เจาะเลือดตรวจเบาหวานแบบไม่ต้องอดอาหาร ปทูาง
การแพทย์แห่งอนาคต พัฒนา “นาโนโรบอต” เพ่ือ
ความม่ันคงทางการแพทย์ของประเทศ

Micro Nano Needle
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โครงการพัฒนาทักษะ
ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุรุ่นใหม่

NECTEC SERS Chips 
ชิปขยายสัญญาณรามาน
เนคเทค สวทช. พัฒนา NECTEC SERS Chips ชิปขยาย
สัญญาณรามาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัด
เอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเทคนิค Raman Spectroscopy 
สามารถวัดสัญญาณของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ใน
ปริมาณน้อยระดับ Trace Concentration ได้ นําไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การตรวจพิสูจน์สาร
ตกค้างทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง การตรวจ
พิสูจน์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ เช่น สารเสพติด สารระเบิด 

นวัตกรรมด้าน Human-Centric 
Design เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
เอ็มเทค สวทช. ใช้กระบวนการ Human–Centric Design 
หรือ ความต้องการและบริบทวิถีชีวิตของผู้ใช้เปน็เคร่ืองมือ
ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือผู้สูงวัยหลากหลายช้ิน เช่น 
BEN อุปกรณ์ช่วยข้ึนลงเตียง, AKIKO ผ้าห่มกระตุ้นสมอง 
และ MONICA เกมฝึกสมอง เพ่ือช่วยฝกึฝน ฟื้ นฟูด้าน
ความจํา และชะลอภาวะสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ

แอปพลิเคชัน
ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์
สํานักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับเนคเทค สวทช. 
พัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 เปน็แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษาไทย
ท่ีสมบูรณ์และครอบคลุมคําศัพท์ภาษาไทยกว่า 
43,000 คํา เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยของ
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้ท่ัวไป

ไบโอเทค สวทช. เปดิตัวศูนย์นวัตกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ เพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ไว้ท่ีจุดเดียว หรือ One Stop Service 
และด้วยความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทําให้สามารถ
ดําเนินงานวิจัยครบวงจร ต้ังแต่ระดับห้องปฏิบัติการวิจัย 
สู่การทดสอบระบบการผลิตในระดับก่ึงอุตสาหกรรม จนได้
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีพร้อมถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ นอกจากน้ียังทําหน้าท่ีเปน็ตัวกลางจัดหา
และปรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการไทย

ระบบตรวจจับ
กล่ินแอมโมเนียแบบไร้สาย

BEYOND LIMITS

2559
เนคเทค สวทช. พัฒนาระบบเคร่ืองวัดแก๊สเซนเซอร์
ไร้สาย โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ชนิดเคมีไฟฟา้
ร่วมกับระบบ Zigbee Wireless Network สามารถ
ประมวลผลแก๊สแต่ละชนิดท่ีวัดได้ เพ่ือรายงานสภาพ
กล่ินและแจ้งเตือน นําไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ําแข็ง ไอศกรีม 
อุตสาหกรรมเกษตร เช่น ฟาร์มเล้ียงไก่ เล้ียงหมู 
และห้องเย็น 

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ 6 แห่ง จัดทํา
โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุรุ่นใหม่ เพ่ือ
สร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีใจรักการทําเกษตร และมุ่งม่ัน
เปน็ผู้ประกอบการท่ีใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เปน็เคร่ืองมือในการสร้าง
ธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ หน่ึง
ในกลไกขับเคล่ือน
ประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง
เมล็ดพันธ์ุโลก 

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์
(Food and Feed Innovation

Center: FFIC)
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ยาน Juno ส่ง
ภาพถ่ายระยะใกล้
ของดาวพฤหัสบดี
กลับมายังโลก
ยานอวกาศ Juno ของ NASA เข้าสู่วงโคจรรอบดาว
พฤหัสบดีในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 และเร่ิมส่ง
ภาพถ่ายดาวพฤหัสบดีระยะใกล้ท่ีมีความละเอียดสูง
กลับมายังโลก 

26 กรกฎาคม 2559 เคร่ืองบิน Solar Impulse 2 
ประสบความสําเร็จในการบินรอบโลกเปน็คร้ังแรก
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

เปดิตัว μTherm FaceSense
เคร่ืองวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ
เนคเทค สวทช. พัฒนา μTherm FaceSense เคร่ืองวัด
อุณหภูมิอัจฉริยะผ่านการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์
ด้วยการสแกนใบหน้า มีระยะห่างสูงสุดถึง 1.5 เมตร ภายใน
เวลา 0.1 วินาที มีจุดเร่ิมต้นการพัฒนาต้ังแต่ป ี2550 ท่ีมี
การระบาดของไข้หวัดนกและซาร์ส ในช่วงเวลาน้ันเนคเทค
ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้งานกับเคร่ืองวัดอุณหภูมิท่ีมีอยู่
ซ่ึงมีราคาสูงถึงหลักล้านบาท โดยนําไปใช้ในโรงพยาบาลและ
สนามบิน จากน้ันมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนผลิตเคร่ือง
วัดอุณหภูมิท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าของต่างประเทศ แต่มี
ราคาถูกกว่าเกือบคร่ึง ท้ังน้ีต้ังแต่ป ี2563 ท่ีมีการระบาด
ของโรคโควิด-19 ยังนํามาใช้คัดกรองผู้มีไข้สูง ซ่ึงเปน็อาการ
บ่งช้ีการติดเช้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม้ผู้ถูกคัดกรอง
สวมใส่หน้ากากก็ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างเท่ียงตรง

Massive Open Online 
Course: MOOC
สวทช. โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) วิจัยและพัฒนาระบบ
การศึกษาออนไลน์แบบเปดิเพ่ือมหาชน (Massive 
Open Online Courses: MOOC) เช่ือมต่อกับระบบ
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปดิ (Open Educational
Resources: OER) ภายใต้โครงการระบบส่ือสาระ
ออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ มีการรวบรวมคลังข้อมูลเอกสาร 
ภาพ และวิดีโอคลิป ภายใต้สัญญานุญาตแบบเปดิ 
เพ่ือให้ผู้สนใจนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือ
สร้างบทเรียนในรูปแบบ MOOC ท่ีผู้เรียนเข้ามาเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ปจัจุบันเปดิให้บริการท่ี http://mooc.learn.in.th 
และ http://oer.learn.in.th 

หุ่นยนต์ตรวจสอบ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ 

เนคเทค สวทช. พัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบเคร่ือง
กําเนิดไฟฟา้ (Generator Inspection Vehicle: GIV) 
เปน็หุ่นยนต์ขนาดเล็กมีความบางเพียง 20 มิลลิเมตร 
สามารถตรวจสอบสภาพภายในเคร่ืองกําเนิดไฟฟา้ด้วย
กล้องสํารวจขนาดเล็กและเซนเซอร์ต่างๆ โดยผู้ใช้งาน
ควบคุมหุ่นยนต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบสารเซซามิน
ท่ีสกัดจากงาดํา ช่วยยับย้ังเซลล์มะเร็งและฟื้ นฟูสภาพเซลล์
ท่ีเส่ือมไปให้กลับมาทํางานเปน็ปกติ โดยทีมวิจัยสามารถ
บันทึกภาพถ่ายเซลล์มะเร็งท่ีกําลังถูกทําลายจากการใช้สาร
เซซามินได้สําเร็จเปน็คร้ังแรกของโลก นอกจากน้ียังพบว่า
สารเซซามินช่วยทําให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพ่ิมมากข้ึน 
ช่วยปอ้งกันโรคข้อเข่าเส่ือมและโรคกระดูกพรุน 

เคร่ืองบิน
พลังงาน
แสงอาทิตย์
บินรอบโลกสําเร็จ

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 
ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค) 

คนท่ี 6
ดํารงตําแหน่งในป ี2559-2563

ค้นพบสารเซซามิน
สกัดจากงาดําช่วย
ยับย้ังเซลล์มะเร็ง

92



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ
รักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ต้ังแต่
วันท่ี 3 ตุลาคม 2557 แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษา
อย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวร
ทรุดหนักลงตามลําดับ และเสด็จสวรรคตวันท่ี 13 ตุลาคม 
2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ
พระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองราชสมบัติ 70 ป ี
ต่อมาวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คร้ังยังเปน็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ
พระราชดําเนินไปโรงพยาบาลศิริราช เพ่ือเคล่ือนพระบรมศพ
ไปพระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางประชาชนจํานวนมาก
ท่ีมาเฝา้รอแสดงความอาลัย 

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
สวทช.
สวทช. จัดต้ังศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NSTDA 
Characterization and Testing Service Center: NCTC) 
ศูนย์กลางการให้บริการวิเคราะทดสอบด้วยเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย พัฒนา
อุตสาหกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศให้ก้าวไปสู่ตลาดโลก 
ปจัจุบันให้บริการวิเคราะห์ทดสอบภายใต้ห้องปฏิบัติการ 
4 กลุ่ม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
ทางกายภาพ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางชีวภาพ และห้อง
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา โดยเปดิให้บริการ 7 วัน 
24 ช่ัวโมง ด้วยมาตรฐานสากล

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล 
ผู้อํานวยการศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

คนท่ี 3 
ดํารงตําแหน่งในป ี2559-ปจัจุบัน
(2565)

ปท่ีีร้อนท่ีสุด
ป ี2559 เปน็ปท่ีีร้อนท่ีสุดในประวัติศาสตร์ มีอุณหภูมิ
ท่ีพ้ืนผิวดินและมหาสมุทรสูงข้ึนกว่าอุณหภูมิเฉล่ียใน
ศตวรรษท่ี 20 อยู่ 0.99 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปน็ผล
มาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor 
of Innovation: EECi) 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ปจัจุบันคือกระทรวง อว.) จัดทําเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บนพ้ืนท่ี
วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
บูรณาการการทําวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมร่วมกัน
ระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
และภาครัฐ รวมถึงชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเปน็กลไกสําคัญ
ในการผลักดันระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทยเปน็
ศูนย์กลางการค้า การลงทุนของประเทศและภูมิภาค 
โดยมอบหมายให้ สวทช. เปน็หน่วยงานหลักในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในทุกภาคส่วน

BEYOND LIMITS

2559
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ข้อตกลงปารีส
เร่ิมมีผลบังคับใช้
4 พฤศจิกายน 2559 ข้อตกลงปารีสเร่ิมมีผลบังคับใช้ 
โดยมีเปา้หมายลดการปล่อยคาร์บอนออกสู่ช้ัน
บรรยากาศให้ได้ในปริมาณมาก ถือเปน็ข้อตกลงท่ีมี
ศักยภาพจะกลายมาเปน็จุดเปล่ียนของประวัติศาสตร์
มนุษยชาติในด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกได้ 
แต่ประสิทธิภาพการบังคับใช้กับผู้ปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์รายสําคัญยังคงเปน็ปญัหาท่ีต้อง
แก้ไขต่อไป ภาวะโลกร้อนถือเปน็ปญัหาใหญ่ของโลก
เร่ืองหน่ึงท่ีต้องเผชิญกันอยู่ 

ค้นพบแมงมุม
สันโดษ
เมดิเตอร์เรเนียน

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นพบแมงมุม
สันโดษเมดิเตอร์เรเนียน มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Loxosceles 
rufescens บริเวณถ้ําภายในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี นับเปน็การค้นพบคร้ังแรกในประเทศไทย โดย
แมงมุมชนิดน้ีมีพิษร้ายแรง บริเวณท่ีถูกกัดจะมีการอักเสบ 
เน้ือเย่ือตาย นําไปสู่การติดเช้ือรุนแรงจนเสียชีวิตได้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนายุงลาย-
บ้านสายพันธ์ุท่ีเปน็หมันและต้านเช้ือไวรัสไข้เลือดออก
ได้สําเร็จ โดยใช้วิธีการทําหมันยุงสองข้ันตอน 
ข้ันตอนแรกใช้วิธีฉีดเช้ือแบคทีเรียร่วมอาศัยสกุล
Wolbachia สองสายพันธ์ุซ่ึงสกัดจากยุงลายสวน
เข้าไปในยุงลายบ้าน เพ่ือพัฒนายุงลายบ้านสายพันธ์ุ
ท่ีทําให้ยุงในธรรมชาติเปน็หมันได้ ข้ันตอนท่ีสองใช้
วิธีการฉายรังสีปริมาณอ่อนเพ่ือทําให้ยุงลายบ้าน
สายพันธ์ุท่ีพัฒนาใหม่เปน็หมันก่อนจะปล่อยเฉพาะ
ยุงตัวผู้ออกสู่ธรรมชาติเพ่ือผสมพันธ์ุกับยุงลายบ้าน
ตัวเมียในธรรมชาติเพ่ือทําให้เปน็หมัน และไม่สามารถ
แพร่พันธ์ุต่อได้

ค้นพบแบคทีเรีย
ย่อยสลาย
พลาสติก PET

นักวิจัยญ่ีปุน่ค้นพบแบคทีเรีย Ideonella sakaiensis 
แบคทีเรียชนิดแรกท่ีสามารถย่อยสลายพลาสติก 
Polyethylene Terephthalate หรือ PET โดยใช้เอนไซม์ 
PETase และ MHETase 

4 ธาตุใหม่
IUPAC ประกาศเพ่ิมช่ือธาตุใหม่ในตารางธาตุ ได้แก่ 
ธาตุลําดับท่ี 113 Nihonium (Nh), ธาตุลําดับท่ี 115 
Moscovium (Mc), ธาตุลําดับท่ี 117 Tennessine (Ts) 
และธาตุลําดับท่ี 118 Oganesson (Og)

การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสซิกา
เกิดการแพร่ระบาดคร้ังใหญ่ของไวรัสซิกาในทวีป
อเมริกา จนเกิดความต่ืนกลัวว่าอาจจะระบาดไปท่ัวโลก 
อาการของโรครุนแรงจนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
สนับสนุนให้ผู้หญิงท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีระบาดของโรค
ปอ้งกันการต้ังครรภ์ออกไปไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
โรคดังกล่าวยังทําลายเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
เปน็อย่างมาก ท้ังน้ีองค์การอนามัยโลกประกาศ
ส้ินสุดการระบาดในเดือนพฤศจิกายน 2559

ทําหมันยุงลาย 
ลดไข้เลือดออก

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คนท่ี 32
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
16 ธันวาคม 2559 - 
22 พฤศจิกายน 2560
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ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวเจ้าพันธ์ุใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวไรซ์เบอร์ร่ี พันธ์ุข้าวเจ้า
สีม่วงเข้ม เมล็ดเรียวยาว มีสารต้านอนุมูลอิสระและ
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีสารอาหารท่ีสําคัญ
ประกอบด้วย โอเมกา 3, ธาตุสังกะสี, ธาตุเหล็ก, 
วิตามินอี, วิตามินบี 1 และบีตาแคโรทีน ผ่านการข้ึน
ทะเบียนเปน็พันธ์ุพืชใหม่จากกรมวิชาการเกษตร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวเจ้าพันธ์ุสินเหล็ก รูปร่างเมล็ด
เรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดท้ังป ีมีความ
ต้านทานต่อโรคไหม้ คุณภาพเม่ือหุงสุกมีความหอมนุ่ม 
ท่ีสําคัญคือเปน็ข้าวท่ีมีดัชนีน้ําตาลต่ํา-ปานกลาง เม่ือ
ทดลองให้กลุ่มผู้ปว่ยเบาหวานบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก 
พบว่าช่วยแก้ปญัหาเบาหวานได้ ทําให้สภาวะด้ือต่ออินซูลิน
ลดลง นอกจากน้ียังพบว่ามีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง เม่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีภาวะพร่องธาตุเหล็กรับประทาน 
พบว่าระดับเฮโมโกลบินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีผ่านการ
ข้ึนทะเบียนเปน็พันธ์ุพืชใหม่จากกรมวิชาการเกษตร
  

ข้าวสินเหล็ก 
ดัชนีน้ําตาลต่ํา ธาตุเหล็กสูง

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว และไบโอเทค สวทช. 
พัฒนาข้าวเจ้าพันธ์ุ กข73 เปน็ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ทนต่อ
ดินเค็มและต้านทานโรคไหม้ คุณภาพการหุงต้มค่อนข้างนุ่ม
และมีกล่ินหอม ผ่านการข้ึนทะเบียนเปน็พันธ์ุข้าวรับรองจาก
กรมการข้าว เหมาะต่อการปลูกในพ้ืนท่ีดินเค็มและมีการ
ระบาดของโรคไหม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้าวพันธ์ุ กข73 
ทนดินเค็มและต้านทานโรคไหม้

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว และไบโอเทค สวทช. 
พัฒนาข้าวพันธ์ุ กข75 ต้านทานโรคไหม้ คุณภาพการหุงต้ม
และรับประทานดี ผ่านการข้ึนทะเบียนเปน็พันธ์ุข้าวรับรอง
จากกรมการข้าว เหมาะสําหรับปลูกในพ้ืนท่ีนาน้ําฝนท่ีเปน็
ท่ีดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้าวพันธ์ุ กข75
ต้านทานโรคไหม้

ขับเคล่ือนโยบาย Thailand 4.0   
รัฐบาลภายใต้การนําของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้ผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 
เพ่ือใช้เปน็โมเดลในการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไปสู่การแข่งขันด้วยฐานของ
องค์ความรู้และการใช้นวัตกรรม สามารถกระจายโอกาส
ในการพัฒนาอย่างท่ัวถึง และคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน โดยปจัจัยสําคัญท่ีจะทําให้รับมือกับกระแส
แห่งความเปล่ียนแปลงในระดับโลกได้คือทุนทรัพยากร
มนุษย์ท่ีต้องมีความพร้อม เพ่ือขับเคล่ือนสู่อนาคตท่ีมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เปน็สมเด็จพระสังฆราช

พระองค์ท่ี 20 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2560

BEYOND LIMITS

2560
ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

ภาพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
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ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิต
ฟลาวมันสําปะหลังในระดับอุตสาหกรรม เปล่ียน
มันสําปะหลังชนิดขมท่ีมีปริมาณไซยาไนด์สูงเปน็ฟลาว
ท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ต่ําและปลอดภัยต่อการบริโภค 
พร้อมท้ังถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทชอไชยวัฒน์
อุตสาหกรรม จํากัด พัฒนาต่อยอดสู่ฟลาวมันสําปะหลัง
สําหรับผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี เช่น คุกก้ี ชูครีม ชิฟฟอน 
แพนเค้ก จําหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายใต้ช่ือทางการค้า
ว่า SAVA

แปง้ SAVA ฟลาวมันสําปะหลัง
ไซยาไนด์ต่ํา ปราศจากกลูเตน

เอ็มเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี Magik Growth วัสดุเสริม
การเพาะปลูกชนิดนอนวูฟเวน ได้แก่ ถุงปลูกพืช ถุงห่อผลไม้ 
และวัสดุคลุมดิน ซ่ึงใช้เทคโนโลยีการข้ึนรูปโครงสร้าง 3 มิติ 
ในลักษณะท่ีเส้นใยสานกันไปมา ทําให้มีรูพรุนและความหนาท่ี
ช่วยให้น้ําและอากาศถ่ายเทได้ดี อีกท้ังยังมีสมบัติพิเศษ
สามารถคัดเลือกช่วงแสงท่ีพืชต้องการ ทําให้พืชเจริญเติบโตดี 
ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพสูง

Magik Growth วัสดุเสริม
การเพาะปลูกชนิดนอนวูฟเวน

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พัฒนาระบบหุ่นยนต์เช่ือมพอกอัตโนมัติท่ีเช่ือมซ่อมช้ินงานได้
อย่างหลากหลาย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมตําแหน่ง
ของช้ินงานและการเคล่ือนท่ีของหัวเช่ือม นอกจากน้ีหัวเช่ือม
ท่ีออกแบบและผลิตข้ึนใหม่ภายในประเทศยังสามารถรถสอด
เข้าไปเช่ือมภายในช้ินงานและงอท่ีปลายหัวเพ่ือให้ได้มุม
การเอียงท่ีเหมาะสมในระหว่างการเช่ือมอีกด้วย

ต้นแบบระบบหุ่นยนต์
เช่ือมพอกอัตโนมัติ

Agri-Map ระบบแผนท่ีเกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับเนคเทค 
สวทช. นําเทคโนโลยี What2Grow มาพัฒนาต่อยอด
สู่ระบบการจัดทําแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุกออนไลน์ หรือ Agri-Map Online 
โดยให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเกษตรกร
และเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ
ด้านการเกษตร เพ่ือบริหารจัดการการเพาะปลูกและ
ผลผลิตด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตามสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณ์ปจัจุบัน 
ต่อมามีการพัฒนาสู่ Agri-Map Mobile แอปพลิเคชัน
บนสมาร์ตโฟน รองรับท้ังระบบ Android และ iOS 
ใช้งานได้สะดวกทุกท่ีและทุกเวลา

นาโนเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทเกรนาเดส ไบโอเทค จํากัด 
วิจัยและพัฒนาไข่ออกแบบได้หรือสารเสริมอาหาร
สําหรับไก่เพ่ือเพ่ิมคุณภาพไข่ไก่ โดยมีการพัฒนาระบบ
นําส่งยาหรือสารสําคัญท่ีสกัดได้จากสมุนไพรธรรมชาติ
คือน้ํามันโหระพาและน้ํามันออริกาโนให้อยู่ในรูปแบบท่ี
นําไปใช้ได้สะดวกต่อการเปน็สารเสริมอาหารในไก่ ทดแทน
การใช้ยาปฏิชีวนะ และช่วยพัฒนาคุณภาพของไข่ไก่
ต้ังแต่อยู่ในฟอง ท้ังน้ีผลงานวิจัยได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผลงานนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจประจําป ี2559 
จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

1 มีนาคม 2560 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบไมโครฟอสซิล
ท่ีเก่าแก่มาก บริเวณอ่าวฮัดสันในรัฐควิเบก ประเทศ
แคนาดา ไมโครฟอสซิลเหล่าน้ีมีลักษณะเปน็เส้นใย
อยู่ในช้ันของ Jasper และ Hematite อายุเกือบ 
4,300 ล้านป ีซ่ึงเก่าแก่ท่ีสุดต้ังแต่เคยมีรายงานมา 
และแสดงให้เห็นว่าชีวิตเกิดข้ึนบนโลกเร็วกว่าท่ีเคย
คิดกัน (โลกมีอายุราว 4,600 ล้านป)ี

พบหลักฐานชีวิตท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในโลกท่ีแคนาดา

ภาพ : savaflour

ไข่ออกแบบได้ 
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ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
พัฒนากระบวนการแยกเย่ือเปลือกไข่ออกจากแคลเซียม
เปลือกไข่ไก่ซ่ึงเหลือท้ิงจากการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ได้ไบโอแคลเซียม 
(BioCalciumTM) ท่ีมีความบริสุทธ์ิมากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ 
นําไปใช้ในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้โดยตรง ไม่กระทบ
ต่อกล่ินรสของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังสามารถผลิต
ไบโอแคลเซียมท่ีมีขนาดต้ังแต่ 5-40 ไมโครเมตร เหมาะต่อ
การใช้งานเป็นสารเจือปนอาหารเพ่ือเพ่ิมความเหนียวของ
ผลิตภัณฑ์แป้ง เช่น แปง้ชุบทอด เส้นราเมง รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น แคลเซียมผงหรือเม็ด ขณะ
ท่ีเย่ือไข่ขาวสามารถนําไปผลิตเปน็โปรคอลลาเจน 
(ProcollagenTM) สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง

โครงการ Research Gap Fund
สวทช. ริเร่ิมจัดทําโครงการ Research Gap Fund 
กิจกรรมการสนับสนุนเพ่ือเร่งการเติบโตของธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่สําหรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของ
ประเทศ โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยในประเทศไทย ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เร่ิมก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์
ขนาดใหญ่พิเศษในชิลี

BEYOND LIMITS

2560
RT-Wheelchair 
รถเข็นน่ังปรับนอนสําหรับ
การถ่ายภาพเอกซ์เรย์ผู้ปว่ย
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนารถเข็นน่ังปรับนอนสําหรับ
การถ่ายภาพเอกซ์เรย์ผู้ปว่ย เพ่ือช่วยลดความเส่ียงการ
บาดเจ็บเพ่ิมเติมในผู้ปว่ยท่ีมีข้อจํากัดด้านการเคล่ือนไหว
หรือผู้สูงอายุ ในปจัจุบันท่ีมีการระบาดโรคโควิด-19 ได้ส่งมอบ
RT-Wheelchair ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการเคล่ือนย้ายผู้ติดเช้ือก่อโรคโควิด-19

เอ็มเทค สวทช. ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อ 
M-Wheel เพ่ือปรับรถเข็นธรรมดาให้เปน็รถเข็นไฟฟา้
ในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยจุดเด่นคือเปน็เทคโนโลยี
ท่ีไม่ซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ท่ีหาซ้ือได้ง่ายในท้องตลาด และ
ราคาไม่แพง ท่ีสําคัญมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพราะ
ผ่านการประเมินผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ทางไฟฟา้และ
การปอ้งกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็ก ท้ังน้ีมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่วิทยาลัยเทคนิค 3 แห่ง ได้แก่ 
ชลบุรี สัตหีบ และสมุทรปราการ เพ่ือให้บริการชุมชน

M-Wheel อุปกรณ์พ่วงต่อ
เปล่ียนรถเข็นธรรมดาเปน็รถเข็นไฟฟา้

เอ็มเทค สวทช. พัฒนาสูตรพอลิเมอร์ผสมสําหรับการ
เตรียมเส้นฟลิาเมนต์ เพ่ือผลิตอุปกรณ์แผ่นรองในรองเท้า
เฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์สามมิติ
เหมาะสําหรับผู้ปว่ยท่ีมีปญัหาอุ้งเท้าแบน จุดเด่นของ 
3D Soleⓜ คือ ผลิตได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา ทําให้
ได้รูปทรงตรงตามสรีระเท้าของผู้ปว่ย สามารถนําไปใช้
ร่วมกับรองเท้าคู่อ่ืนได้ ท่ีสําคัญคือรับน้ําหนักและพยุง
อุ้งเท้าไม่ให้บิดเข้าด้านใน ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง

3D Soleⓜ แผ่นรองในรองเท้า
เฉพาะบุคคลด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิติ

แคลเซียมชีวภาพ
และโปรคอลลาเจน
จากเปลือกไข่ไก่เหลือท้ิง 

ภาพ : European Southern Observatory

26 พฤษภาคม 2560 เร่ิมการก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์ 
ELT (European Extremely Large Telescope) 
ในบริเวณทะเลทราย Atacama ทางตอนเหนือของ
ประเทศชิลี ซ่ึงเป็นทะเลทรายในแถบท่ีสูงและแห้งแล้ง
ท่ีสุดในโลก เปน็สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการสํารวจ
อวกาศ เพราะมีอากาศเบาบาง ความช้ืนต่ํา และไม่ถูก
รบกวนจากแหล่งกําเนิดแสงต่างๆ เม่ือสร้างเสร็จ 
(ตามแผนในป ี2567) กล้องโทรทรรศน์ ELT จะกลาย
เปน็กล้องโทรทรรศน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด
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มะเขือเทศพันธ์ุสแนคสลิม
ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทที เค อาร์ แอนด์ ดี 
จํากัด ปรับปรุงพันธ์ุมะเขือเทศพันธ์ุสแนคสลิมให้มีความ
ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง มีลักษณะต้นท่ีแข็งแรง 
ผลดก รสชาติดี สามารถต้านทานการเข้าทําลายของ
โรคใบหงิกเหลืองได้ดี ทําให้เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
ปจัจุบันมีการผลิตจําหน่ายในเชิงพาณิชย์และถ่ายทอด
พันธ์ุให้แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ในการผลิตผลสดต่อไป

กุ้งกุลาดําโอเมกา

ต้นเช้ือสําหรับ
หมักน้ําส้มผลไม้

นักวิจัยจากโรงพยาบาลเด็กฟลิาเดลเฟยี สหรัฐ-
อเมริกาประสบความสําเร็จในการสร้างมดลูกเทียม
เพ่ือใช้เล้ียงตัวอ่อนท่ีคลอดก่อนกําหนด ซ่ึงผลการ
วิจัยพบว่าปอดและอวัยวะอ่ืนๆ ของตัวอ่อนแกะท่ีเล้ียง
ในมดลูกจําลองน้ีมีการเจริญเติบโตได้ดี ความสําเร็จ
ของการพัฒนามดลูกจําลองน้ีเปน็ความหวังในการ
รักษาชีวิตทารกท่ีคลอดก่อนกําหนด

มดลูกเทียม

นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยี CRISPR แก้ไขยีนใน
เอ็มบริโอของมนุษย์ได้สําเร็จเปน็คร้ังแรก นับเปน็
ความหวังของมนุษย์ท่ีจะนําวิธีน้ีมาใช้ในการแก้ไข
ยีนท่ีมีความผิดปกติซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ได้

ใช้ CRISPR แก้ไขยีนในเอ็มบริโอ
ของมนุษย์เปน็คร้ังแรก

ไบโอเทค สวทช. คัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์ 
Aurantiochytrium limacinum ซ่ึงผลิตกรดไขมัน
โอเมกา-3 เช่น DHA (Docosahexaenoic Acid) หรือ 
EPA (Eicosapentaenoic Acid) ได้ในปริมาณมาก 
สามารถใช้เปน็อาหารเสริมในสัตว์ทดแทนการนําเข้า
กรดไขมันโอเมกา-3 จากต่างประเทศ ท้ังน้ีมีการ
นําไปใช้ทดสอบเปน็สารเสริมในอาหารเล้ียงกุ้งกุลาดํา
ของบริษัทภูเก็ตกรีนชริมป์ จํากัด พบว่าสัดส่วนของ 
DHA และ EPA ในตัวกุ้งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนมากกว่ากุ้ง
ท่ีกินอาหารปกติ ทําให้ได้กุ้งกุลาดําท่ีอุดมไปด้วย
กรดไขมันโอเมกาท่ีเปน็ประโยชน์ต่อร่างกาย 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาการผลิตน้ําส้มสายชูหมักจากผลไม้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ผลไม้ไทย เช่น มังคุด สับปะรด โดยใช้ต้นเช้ือ
จุลินทรีย์บริสุทธ์ิ และใช้กระบวนการท่ีหมักแบบ 2 ข้ันตอน
ในถังเดียว ภายใต้สภาวะไม่ปลอดเช้ือ ช่วยลดระยะเวลาการ
หมักจาก 1 ป ีเหลือเพียง 2 เดือน และได้น้ําส้มสายชูหมัก
ท่ีมีคุณภาพสม่ําเสมอตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

จากปญัหากระบวนการผลิตไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์โดยความร้อน 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพเชิงหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ข้ึนฟูได้น้อย เจลโปรตีนไม่แข็งแรง ไบโอเทค สวทช. ร่วมมือกับ
ภาคเอกชนศึกษาผลกระทบของปจัจัยการผลิตต่างๆ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อสมบัติทางเคมี กายภาพ และสมบัติเชิงหน้าท่ี
ของผลิตภัณฑ์ไข่ขาวเหลว ไข่รวมเหลว และไข่แดงเหลว เปน็ต้น 
เพ่ือให้ได้ไข่พาสเจอร์ไรซ์ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงไข่สดมากท่ีสุด 

SpaceX ประสบความสําเร็จในการปล่อยจรวดรีไซเคิลลําแรก
ของโลก ท่ีประกอบข้ึนโดยใช้ Booster ของจรวด Falcon9 
ซ่ึงเคยข้ึนสู่อวกาศมาแล้ว การนําช้ินส่วนจรวดกลับมาใช้ใหม่
ได้อีกคร้ังจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสู่อวกาศลดลงอย่างมาก

จรวดรีไซเคิลลําแรก

ไข่เหลว
พาสเจอร์ไรซ์

ภาพ : วิกิพีเดีย 

โปรแกรมวิจัยปญัญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) ของ Facebook ประกาศว่า 
Chatbot ของตนสามารถคิดค้นภาษาใหม่ของ
ตัวเองได้ และยังรู้วิธีท่ีจะตบตามนุษย์ เร่ืองน้ีทําให้ 
Elon Musk มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทคโนโลยี 
กับ Mark Zuckerberg ผู้ก่อต้ัง Facebook 
เกิดวิวาทะถึงอันตรายของ AI สําหรับโซเชียลมีเดีย

ถกเถียงใหญ่เร่ือง
อันตรายจาก AI
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สารเคลือบปุย๋
เพ่ือควบคุมการ
ปลดปล่อย
ธาตุอาหาร
สําหรับพืช

โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟา้
ดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง 

กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียม
ส่วนบนสําหรับผู้ปว่ยโรคมะเร็ง
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปดิิกส์ 
อนุสาขาเน้ืองอกกระดูกและเน้ือเย่ืออ่อน ราชวิทยาลัยแพทย์
ออร์โธปดิิกส์แห่งประเทศไทย พัฒนากระดูกและข้อโลหะ
ต้นแขนเทียมได้สําเร็จเปน็คร้ังแรกในประเทศไทย เพ่ือทดแทน
การนําเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงยังมีราคาแพงมาก ช่วย
เพ่ิมโอกาสให้ผู้ปว่ยมะเร็งกระดูกต้นแขนส่วนบนมีโอกาส
เข้าถึงการรักษามากข้ึน ท้ังน้ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
บริษัทคอสโม เมดิเทค จํากัด เพ่ือผลิตและจําหน่าย

โครงการพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือธุรกิจเร่ิมต้น 

Digital Economy

รัฐบาลไทยจัดพระราชพิธีแสดงความอาลัยเปน็คร้ังสุดท้าย 
ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันท่ี 
25–29 ตุลาคม โดยวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 เปน็วันถวาย
พระเพลิง ท้ังน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปน็องค์
วินิจฉัยในการจัดสร้างพระเมรุมาศ และ พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปน็ประธานอํานวยการพระราชพิธี
โดย เนคเทค สวทช. ได้นําเทคโนโลยีเคร่ืองรบกวนอากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone Jammer) ไปใช้ในภารกิจอารักขา
/รักษาความปลอดภัย บุคคลสําคัญท่ีเดินทางมาร่วม
ในพระราชพิธี 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

IBM เปดิตัว IBM Q System ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์
ควอนตัมท่ีสามารถตอบโจทย์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
ทางธุรกิจ

IBM Q system

ภาพ : IBM Research

2560

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. จัดทํา
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
ธุรกิจเร่ิมต้น (Digital Innovation Startup 
Apprentice) เพ่ือเปน็เวทีในการสร้างทักษะและ
ประสบการณ์สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
(ตรี-เอก) นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ให้ได้
ลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างสรรค์ต้นแบบผลงาน
นวัตกรรมดิจิทัลท่ีใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และเปน็ท่ี
ต้องการของตลาด พร้อมท้ังเติบโตเป็น Startup 
ด้านดิจิทัลในอนาคต

การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับเนคเทค 
สวทช. ดําเนินโครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟา้
ดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง (EV Kit & Blueprint 
Project) โดยมีเปา้หมายให้คนไทยสามารถดัดแปลง
รถยนต์คันเก่าเปน็รถยนต์ไฟฟา้ในต้นทุนไม่เกินคันละ 
200,000 บาท (ไม่รวมแบตเตอร่ี) ซ่ึงจะมีราคาถูกกว่า
การซ้ือรถยนต์ไฟฟา้คันใหม่ และช่วยลดมลพิษท่ีเกิด
จากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ได้อีกด้วย

ป ี2560 ประเทศไทยเร่ิมพัฒนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างจริงจัง โดยมีแนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาล
ท่ีชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักการ
พัฒนาท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

แม้เกษตรกรจะพยายามเพ่ิมผลผลิตด้วยการใช้ปุย๋เคมี 
แต่ปญัหาคือปุย๋มักละลายเร็วเกินไป ทําให้พืชดูดซึม
ธาตุอาหารไม่ทัน เกษตรกรต้องใส่ปุย๋เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มี
สารเคมีตกค้างในดินปริมาณมาก นาโนเทค สวทช. 
วิจัยพัฒนานําเม็ดปุย๋มาเคลือบด้วยวัสดุนาโนพอลิเมอร์
จากธรรมชาติ ทําให้ปุย๋ละลายช้า สามารถควบคุมการ
ปล่อยธาตุอาหารได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด หรือเรียกว่า 
"ปุย๋ส่ังได้" ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร พืชสามารถ
ดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มท่ี ทําให้ได้ผลผลิตดี 
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ENZease ลอกแป้งและกําจัด
ส่ิงสกปรกบนผ้าฝา้ยแบบข้ันตอนเดียว
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล
พัฒนาเอนไซม์ ENZease ประกอบด้วยเอนไซม์ 2 ตัว คือ 
Amylases และ Pectinases ซ่ึงทํางานได้ดีในช่วงค่า pH 
และอุณหภูมิท่ีใกล้เคียงกัน ทําให้ลอกแปง้และกําจัดส่ิงสกปรก
บนผ้าฝ้ายได้พร้อมกันในข้ันตอนเดียว ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง
เท่าน้ัน ช่วยประหยัดเวลา พลังงาน ลดต้นทุนในการผลิต 
และรักษาส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีเอนไซม์ ENZease ผลิตจากการ
หมักเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร โดยใช้จุลินทรีย์จาก
ธรรมชาติท่ีคัดเลือกมาจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ปจัจุบัน
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอเชียสตาร์ เทรด จํากัด

นวัตกรรมกระบวนการผลิต
ยาแก้ไอตราตะขาบห้าตัว
ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทห้าตะขาบ จํากัด 
พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอ โดย
นําเทคโนโลยีชีวภาพและองค์ความรู้ด้านจุลินทรีย์
มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ด้วย
การลดระยะเวลาการหมักสมุนไพร ทําให้ได้กระบวนการ
ผลิตท่ีส้ันลง คงสรรพคุณยาและรสชาติของต้นตํารับ 
ปจัจุบันมีการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ 
ยาแก้ไอแบบสเปร์ยพ่น สามารถยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีเปน็สาเหตุอาการคออักเสบได้มากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์

เนคเทค สวทช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขพัฒนา
ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการปอ้งกันและควบคุม
การระบาดไข้เลือดออกเชิงรุก โดยสามารถระบุแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ํายุงลายท่ีมีความเส่ียงสูงเพ่ือการกําจัด
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังรายงานสถานการณ์
เชิงบูรณาการแบบเรียลไทม์ รวมถึงสร้างรายงาน
เชิงวิเคราะห์ในหลายมิติ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ในการ
ปอ้งกันควบคุมการระบาด

ทันระบาด 
(TanRabad)

มีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษมนุษย์ Homo sapiens 
อายุกว่า 315,500 ป ีท่ีประเทศโมร็อกโก ซ่ึงเก่าแก่
กว่าหลักฐานเดิมท่ีบอกว่า Homo sapiens มีชีวิต
อยู่ในช่วง 100,000-200,000 ปีก่อน และเป็น
หลักฐานท่ียืนยันว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ไม่ได้มี
ต้นกําเนิดในแอฟริกาตะวันออกอย่างท่ีเข้าใจกัน

ฟอสซิล 
Homo sapiens 
ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุด

สถิติใหม่จํานวนเฮอร์ริเคน

ป ี2560 เกิดไฟปา่ในหลายพ้ืนท่ี ท้ังในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และอะแลสกา ไฟปา่กินวงกว้างมีความรุนแรง
เปน็อันดับสองรองจากเหตุการณ์ไฟปา่ป ี2558 ขณะ
ท่ีประเทศชิลี แอฟริกาใต้ โปรตุเกส ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และแม้แต่กรีนแลนด์ท่ีมักหนาวเย็นท้ังปี
ต้องเผชิญกับไฟปา่ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 

เกิดไฟปา่หลายแห่งท่ัวโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คนท่ี 33
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2560 -
29 มกราคม 2562

ป ี2560 มหาสมุทรแอตแลนติกประสบกับจํานวนพายุมาก
ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา ประกอบด้วยพายุรวม 17 ลูก 
และเฮอร์ริเคน 10 ลูก ในฤดูเดียว โดยเฮอร์ริเคน Irma 
ความเร็ว 280 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เข้าทําลายอาคาร 95 เปอร์เซ็นต์
บนเกาะขนาดเล็กช่ือ Barbuda ในแถบแคริบเบียน ก่อนจะเข้า
โจมตี Florida Keys และทําให้เกิดแผ่นดินถล่มมากท่ีสุดนับ
จากเฮอร์ริเคน Katrina ในป ี2548

ภาพ : NASA

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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2561

กรมวิชาการเกษตร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และไบโอเทค สวทช. พัฒนามันสําปะหลัง
พันธ์ุพิรุณ 4 ลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่า
พันธ์ุห้านาทีเม่ือปลูกในไร่แบบอาศัยน้ําฝน และมีปริมาณ
ไซยาไนด์ในหัวสดต่ําในทุกสภาพแวดล้อม ท่ีสําคัญเปน็
พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีให้เน้ือสัมผัสอ่อนนุ่ม ไร้เส้ียน รสชาติดี 
นําไปใช้ทําขนมไทยได้หลายชนิด 

มันสําปะหลัง
พันธ์ุพิรุณ 4

BeThEPS สารรักษาสภาพ
น้ํายางสดเพ่ือการแปรรูปยางแผ่น
เอ็มเทค สวทช. พัฒนาสารรักษาสภาพน้ํายางสดเพ่ือการ
แปรรูปยางแผ่น (Be Thai Economic Preservative 
System: BeThEPS) เพ่ือแก้ปญัหาการเสียสภาพของ
น้ํายางสดก่อนการแปรรูปเปน็ยางแผ่น ทดแทนการใช้
แอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ ช่วยยืดอายุน้ํายางสดได้
นาน 1-3 วัน จากเดิม 6-8 ช่ัวโมง ลดความถ่ีในการขนส่ง
น้ํายางสดไปจําหน่าย ทําให้ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดลง 
และไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม 

ไบโอเทค สวทช. และบริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและ
น้ําตาล จํากัด นําผลการศึกษาเคร่ืองหมายโมเลกุลต่อ
ยีนท่ีควบคุมความหวานในอ้อยมาใช้คัดเลือกพันธ์ุอ้อย
ท่ีมีความหวานสูง จนได้อ้อยสายพันธ์ุใหม่ 2 สายพันธ์ุ 
คือ ภูเขียว 2 และภูเขียว 3 ซ่ึงผ่านการข้ึนทะเบียนจาก
กรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังมีการส่งเสริม
ให้เกษตรกรทดลองปลูกในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ

อ้อยพันธ์ุภูเขียว 2 และ 3
เนคเทค สวทช. นําเทคโนโลยีเซนเซอร์ผนวกกับอุปกรณ์ 
IoT (Internet of Things) พัฒนาระบบ HandySense 
สามารถตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ท้ังอุณหภูมิ 
ความช้ืนในดิน ความช้ืนสัมพัทธ์ และแสง ผ่านเซนเซอร์แบบ 
เรียลไทม์ พร้อมท้ังส่งต่อข้อมูลสู่ระบบคลาวด์เพ่ือวิเคราะห์
ค่าท่ีเหมาะสมของการเพาะปลูกพืช หากพบค่าสภาวะท่ีไม่
เหมาะสม ระบบจะแจ้งเตือนและส่ังการระบบต่างๆ ให้ทํางาน
อัตโนมัติ ปจัจุบันเตรียมเปดิพิมพ์เขียวให้ประชาชนนําไปใช้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

HandySense 
ระบบเกษตรแม่นยํา ฟาร์มอัจฉริยะ

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์ VipPro พัฒนาจาก
โปรตีน Vip3A (Vegetative Insecticidal Protein) 
ออกฤทธ์ิต่อแมลงศัตรูพืชจําพวกหนอนผีเส้ือและผีเส้ือ
กลางคืนหลายชนิด เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก 
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนใยผัก ต้นเหตุความ
เสียหายของพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทย โดยผลการ
ทดสอบภาคสนามในแปลงปลูกพืช เช่น ข้าว คะน้า หอมแดง 
หน่อไม้ฝร่ัง พบว่าควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ดี ได้ผลผลิต
เทียบเท่าการใช้สารเคมี ปลอดภัยไม่เปน็อันตรายต่อผู้ใช้
และผู้บริโภค

โปรตีน VipPro
ชีวภัณฑ์กําจัดแมลงศัตรูพืช

ชุดตรวจ
โรคใบด่างในมันสําปะหลัง
ไวรัสใบด่างมันสําปะหลังเปน็โรคสําคัญท่ีสร้างความเสียหาย
ต่อผลผลิตมันสําปะหลังท่ัวโลก หากระบาดรุนแรงจะทําให้
ผลผลิตเสียหาย 80-100 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยมี
รายงานการพบคร้ังแรกในป ี2561 ไบโอเทค สวทช. 
เร่งพัฒนาชุดตรวจโรคใบด่างในมันสําปะหลังด้วยเทคนิค 
ELISA สามารถตรวจเช้ือไวรัสได้จากใบยอดและใบอ่อน
จากตาข้าง ตรวจตัวอย่างได้คราวละจํานวนมาก มีความ
ไวสูง ราคาถูก ช่วยเกษตรกรลดความเส่ียงในการนํา
ท่อนพันธ์ุท่ีเปน็โรคไปปลูกต่อ ชะลอการแพร่กระจาย
ของไวรัส

ภูเขียว 3ภูเขียว 2
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ศาสตราจารย์ Stephen Hawking นักจักรวาลวิทยา
ช่ือดังเสียชีวิตในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ขณะอายุ 
76 ป ียืนยาวเกินกว่าท่ีแพทย์ทํานายไว้ว่าเขาจะ
เสียชีวิตจากโรคพันธุกรรม ALS (Amyotrophic 
Lateral Sclerosis) ถึง 50 กว่าป ีเขามีช่ือเสียง
จากงานวิจัยเก่ียวกับหลุมดํา และเปน็ผู้เขียนหนังสือ 
A Brief History of Time ท่ีมียอดขายมากกว่า 
25 ล้านเล่ม ติดอันดับ Best Seller

Stephen Hawking เสียชีวิตไบโอเทค สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์ VipPro พัฒนาจาก
โปรตีน Vip3A (Vegetative Insecticidal Protein) 
ออกฤทธ์ิต่อแมลงศัตรูพืชจําพวกหนอนผีเส้ือและผีเส้ือ
กลางคืนหลายชนิด เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก 
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนใยผัก ต้นเหตุความ
เสียหายของพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทย โดยผลการ
ทดสอบภาคสนามในแปลงปลูกพืช เช่น ข้าว คะน้า หอมแดง 
หน่อไม้ฝร่ัง พบว่าควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ดี ได้ผลผลิต
เทียบเท่าการใช้สารเคมี ปลอดภัยไม่เปน็อันตรายต่อผู้ใช้
และผู้บริโภค

นาโนเทค สวทช. พัฒนาสูตรอาหารเล้ียงลูกกุ้งแบบ
ไร้ปลาปน่ โดยใช้เทคโนโลยีการกักเก็บสารสําคัญ
ในโครงสร้างแบบเจล ซ่ึงช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
ดูดซึมให้แก่ลูกกุ้ง กระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์น้ํา
ได้เปน็อย่างดี และช่วยยืดอายุอาหารให้ไม่เน่าเสียเร็ว 
ทําให้ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ และตอบโจทย์ความม่ันคง
ทางอาหารตามข้อกําหนด EU ท่ีลดการใช้ปลาปน่เปน็
อาหารสัตว์น้ํา 

ไฮโดรเจล
อาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาปน่

ผลิตภัณฑ์ 
eLysozymeTM

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาไลโซไซม์จากไข่ขาวของไก่ท่ีมี
ฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรียได้ดีท้ังแกรมบวกและแกรมลบ 
ครอบคลุมแบคทีเรียท่ีทําให้อาหารเน่าเสีย แบคทีเรีย
ก่อโรคท่ีมักพบปนเปื้ อนในอาหาร และแบคทีเรียก่อโรค
ท่ีมีความสําคัญในระบบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําและปศุสัตว์ 
ท้ังน้ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทดีเอ็มเอฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ eLysozymeTM 
(eLYS-T1) สารยับย้ังแบคทีเรียแทนสารกันบูดในอาหาร 
และ eLysozymeTM (eLYS-T2) สารยับย้ังแบคทีเรีย
แทนยาปฏิชีวนะในระบบการเล้ียงสัตว์

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราและคณะ
กรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟา้
ชนิดอัตโนมัติแบบสาธิต (AED Training) หุ่นฝึกช่วยชีวิตจาก
ยางพารา และชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝกึ เพ่ือเปน็เคร่ืองมือ
สอนการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟา้ชนิดอัตโนมัติอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมท้ังสอนข้ันตอน
การกระตุกหัวใจท่ีถูกต้อง ทดแทนการนําเข้าเคร่ืองจากต่าง
ประเทศซ่ึงมีราคาแพง

ต้นแบบเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟา้
ชนิดอัตโนมัติสําหรับสาธิต

นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีน
ไกลเคทเตดอัลบูมินเพ่ือติดตามเบาหวาน หรือ 
SugarAL GO Sensor ชุดตรวจคัดกรองและติดตาม
ภาวะเบาหวานแบบใหม่ท่ีไม่จําเปน็ต้องอดอาหารก่อน
การตรวจวัด ตรวจติดตามได้ทุก 1-2 สัปดาห์ มีการ
เช่ือมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนอย่าง
ง่ายดาย บุคลากรทางการแพทย์และคนท่ัวไปใช้งาน
ได้สะดวก ท้ังน้ีชุดตรวจได้รับการจดสิทธิบัตรใน
ประเทศไทยเเล้ว 8 ฉบับ และในสหรัฐอเมริกา 1 ฉบับ 
อีกท้ังยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวด
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน The 47th International 
Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ป ี2562

SugarAL 
GO Sensor
ชุดตรวจติดตาม
ภาวะเบาหวาน 

เนคเทค สวทช. ร่วมมือกับสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นําระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเปา้ (Thai Poverty Map 
and Analytics Platform: TPMAP) ท่ีสามารถระบุได้ว่า
คนจนอยู่ท่ีไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ 
ความเปน็อยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้
จะเปน็ประโยชน์แก่ผู้กําหนดนโยบายและหน่วยงานในการออก
นโยบายท่ีแก้ปญัหาในพ้ืนท่ีได้ตรงจุด ปจัจุบันมีการพัฒนาสู่ 
TPMAP 2 และเปิดให้ใช้งานผ่านทาง www.tpmap.in.th

TPMAP ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเปา้

นักวิจัยจาก The Chinese Academy of Sciences 
Institute of Neuroscience โคลนลิงแสม 2 ตัว 
โดยใช้เทคนิคเดียวกับการโคลนแกะดอลลี แต่ยาก
กว่ามากเพราะต้องใช้ไข่ถึง 127 ใบในการโคลน ถือเป็น
การโคลนไพรเมตสําเร็จเป็นคร้ังแรกของโลก ลูกลิงแสม
ท้ังสองตัวน้ีมีช่ือว่า Zhong Zhong และ Hua Hua

ไพรเมตโคลนนิงคู่แรก

ภาพ : วิกิพีเดีย
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BEYOND LIMITS

2561

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีสารเคลือบดูดซับ
ความร้อนและลดการจับเกาะของฝุ่นของท่อนําความร้อน
แผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา โดยเลือกใช้
สารนาโนซิลิกาท่ีมีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมการยึดเกาะของ
อนุภาคกราฟนี ทําให้กราฟนียึดเกาะบนผิวท่อสเตนเลส
ได้ดีและสามารถดูดซับความร้อนได้มากข้ึน ปจัจุบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัทเอทีอี จํากัด และได้ลงทุน
ก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ท่ี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นวัตกรรมเพ่ิมการดูดซับ
ความร้อนแผงรวมแสงอาทิตย์

เอ็มเทค สวทช. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณ
งานวิศวกรรม (Computer-Aided Engineering: CAE) 
วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสาร
อะลูมิเนียมของบริษัทสกุลฎ์ซี จํากัด ซ่ึงมีแนวคิดพัฒนา
รถโดยสารขนาดเล็กจากตัวถังอะลูมิเนียมท่ีได้มาตรฐาน
แทนการใช้เหล็กรูปพรรณแบบเดิมท่ีใช้ผลิตในประเทศไทย 
เพ่ือประเมินความปลอดภัยเบ้ืองต้นก่อนนําไปผลิตจริง 
ปจัจุบันบริษัทสกุลฎ์ซี จํากัด เปดิตัวนวัตกรรม 
“Aluminum Bus” คร้ังแรกของประเทศไทย ภายใต้
แบรนด์ "สกุลฎ์ซี ซีบัส" ได้สําเร็จ

การวิเคราะห์ความแข็งแรง
ของโครงสร้างรถโดยสาร
ตัวถังอะลูมิเนียม

นวัตกรรม
ยกระดับคุณภาพไบโอดีเซล 

นวนุรักษ์ 
เทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์

ป ี2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 23 ของโลก 
ในฐานะประเทศท่ีมีความเข้มข้นเฉล่ียรายปขีอง PM2.5 
มากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีค่าคุณภาพอากาศ
ท่ีแย่เปน็อันดับ 3 รองจากประเทศอินโดนีเซียและ
เวียดนาม อีกท้ัง 10 จังหวัดในไทยยังติดอยู่ในการ
จัดอันดับ 15 เมือง ท่ีมีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

นักมาตรวิทยาลงความเห็นให้มีการเปล่ียนนิยามของ 
“กิโลกรัม” โดยอ้างอิงจากค่าคงท่ีของพลังค์ (Planck’s 
Constant) ซ่ึงเท่ากับ 6.62607015 x 10-34 จูล-วินาที 
แทนการอ้างอิงจากน้ําหนักของก้อนโลหะท่ีเรียกว่า 
เลอกร็องกา (Le Grand K) ซ่ึงมีค่าน้ําหนักไม่คงท่ี 
นักมาตรวิทยาต้องปรับต้ังค่ากันอยู่ตลอด การเปล่ียน
มาอ้างอิงด้วยค่าคงท่ีพลังก์ โดยใช้ตาช่ัง Kibble 
จึงมีความแม่นยํามากกว่า

นิยามใหม่ของ
กิโลกรัม

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินโครงการสนับสนุน
การเพ่ิมสัดส่วนการใช้น้ํามันไบโอดีเชลให้สูงข้ึน โดยสามารถ
เพ่ิมการผสมไบโอดีเซลในน้ํามันดีเซลเปน็ 10 เปอร์เซ็นต์ 
หรือ B10 ด้วยเทคโนโลยี H-FAME ได้สําเร็จ และมีการ
ทดสอบใช้งาน B10 ในรถยนต์ 158 คัน ในจํานวนน้ันมีรถ
กระบะ 8 คันท่ีทดสอบว่ิงระยะทางคันละ 100,000 กิโลเมตร 
ผลท่ีได้เปน็ท่ียอมรับและสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้ใช้งาน 
ต่อมาได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานผลักดันนโยบายพลังงาน
ระดับประเทศ โดยประเทศไทยประกาศให้ B10 เปน็ดีเซล
มาตรฐานสําหรับรถดีเซลท่ัวไป ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563

เนคเทค สวทช. พัฒนานวนุรักษ์ (NAVANURAK) 
แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์
มรดกไทย มีระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงจัดเก็บข้อมูลได้
หลากหลายท้ังพิพิธภัณฑ์ ใบลาน เอกสารเก่า จดหมายเหตุ 
นิทรรศการ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(พืชและสัตว์ท้องถ่ิน) รวมท้ังยังมีระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียว

PM2.5 สูง
ในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ

103



เปดิตัวโครงการวิทย์สร้างคน

นับเปน็ข่าวใหญ่ท่ีได้รับความสนใจจากท่ัวโลก เม่ือ
นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูปา่อะคาเดมี 12 คน และ
โค้ช 1 คน ติดอยู่ภายในถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน 
จ.เชียงราย ในช่วงเย็นวันท่ี 23 มิถุนายน 2561 นําไป
สู่การจัดต้ังทีมปฏิบัติการค้นหา มีท้ังผู้เช่ียวชาญ
ด้านการกู้ภัย การดําน้ํา การขุดเจาะ นักภูมิศาสตร์ 
นักปนีเขา ตํารวจ ทหาร เอกชนจากทุกภาคส่วนท้ังใน
และต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือ ซ่ึงการค้นหาเปน็ไป
อย่างซับซ้อนและยากลําบาก กระท่ังวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2561 มีการประกาศค้นพบผู้ประสบภัยท้ัง 13 ชีวิต 
หลังจากน้ันเร่ิมมีการลําเลียงผู้ประสบภัยท้ัง 13 คน
ออกมาจนครบหมดในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 
ท้ังน้ีระหว่างปฏิบัติการมีเจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต 1 นาย 
คือ นาวาตรี สมาน กุนัน อดีตทหารประจําหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
ซ่ึงผู้คนต่างยกย่องและให้สมญานามว่า 
"วีรบุรุษถ้ําหลวง"

ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ําหลวง

นาโนเทค สวทช. พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในระดับนาโน
เพ่ือใช้เปน็ตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตน้ํามันไบโอดีเซล โดย
สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ Wet-Chemical Process 
ใช้แคลเซียมออกไซด์ปรับปรุงโครงสร้างให้อยู่ในระดับ
นาโนและมีรูพรุนมากพอท่ีจะให้สารต้ังต้นเข้าไปทํา
ปฏิกิริยาได้มากกว่าเดิมราว 10 เท่า ทําให้เพ่ิมจํานวน
การผลิตไบโอดีเซลได้มากเปน็ 2 เท่าของกระบวนการ
ท่ีใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเดิม อีกท้ังยังเพ่ิมฟงัก์ชัน
ความเปน็แม่เหล็กเพ่ือให้ตัวเร่งปฏิกิริยา แยกตัว
ออกจากไบโอดีเซลได้ง่าย ทําให้ใช้ซ้ําได้หลายคร้ัง 
ท้ังน้ีมีความร่วมมือกับบริษัทน้ํามันพืชปทุม จํากัด 
ต้ังโรงงานต้นแบบกําลังการผลิต 100 ลิตรต่อวัน 

สารเร่งปฏิกิริยา
ระดับนาโนเพ่ิมผลผลิตไบโอดีเซล

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทเคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
พัฒนาขนมปงัแซนด์วิชและครัวซองต์ปราศจากกลูเตน 
โดยใช้ฟลาวข้าวเจ้าเปน็องค์ประกอบหลัก ซ่ึงในสูตร
ต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการเติมส่วนผสมแปง้ธรรมชาติ 
แปง้ดัดแปร และไฮโดรคอลลอยด์ เพ่ือให้แปง้ข้ึนฟู
ขณะหมักและไม่ยุบตัวเม่ืออบ ทําให้ได้ขนมปงัเน้ือดี 
รสชาติอร่อย

ขนมปงัและครัวซองต์
ปราศจากกลูเตน

ป ี2561 มีการติดแฮชแท็ก MeToo ไปท่ัวโลก เพ่ือร่วมรณรงค์
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงและยุติการใช้ความรุนแรงกับสตรี 
คนนับล้านคนท่ัวโลกเขียนแบ่งปันเหตุการณ์ท่ีตนเป็นผู้ถูกกระทํา 
อีกท้ังรางวัลโนเบลสันติภาพในปน้ีีมอบให้ Denis Mukwege 
และ Nadia Murad สําหรับความพยายามของพวกเธอท่ี
จะทําให้เกิดการยุติการใช้ความรุนแรงทางเพศเปน็อาวุธใน
สงครามและความขัดแย้ง 

ปแีห่ง
#MeToo

8 มิถุนายน 2561 สวทช. จัดงานเปดิตัวโครงการส่ือการสอน
โปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (Coding at School Project) ด้วย
บอร์ด KidBright และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
ในสถานศึกษา หรือ Fabrication Lab (Fab Lab) โดยมี 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ปจัจุบันคือกระทรวง อว.) เป็นประธานในพิธีเปดิ 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เพ่ือเสริมทักษะความเปน็นวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย กลุ่มคน
สําคัญท่ีนําพาประเทศสู่ Makers Nation ท้ังน้ีมีคุณครู นักเรียน 
จากท่ัวประเทศร่วมงานมากกว่า 2,700 คน และภายในงานยังมี
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์จาก KidBright 
มากมาย

สวทช. จัดทําสมุดบันทึกหรือไดอารี ประจําป ี2561 
มีเน้ือหาพิเศษเร่ือง “ยึดม่ันศาสตร์พระราชา” พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น
ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบัน-
พระมหากษัตริย์ ในงานประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล
สุริยศศิธร คร้ังท่ี 38 ประจําป ี2561

สมุดบันทึก สวทช. ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศสุริยศศิธร
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BEYOND LIMITS

2561

สวทช. ร่วมกับพันธมิตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ คร้ังท่ี 15 (The 15th 
Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG
2018) ระหว่างวันท่ี 20-24 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นเวที
แลกเปล่ียนประสบการณ์ทางวิชาการด้านการวิจัยและ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ รวมถึงสร้างเครือข่าย
การทํางานระดับนานาชาติ ภายในงานมีการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และกิจกรรม
ค่ายเยาวชน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีนักวิชาการ
ด้านการศึกษา และเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 
จากท่ัวโลก เข้าร่วมงานมากกว่า 800 คน 

การประชุม
วิชาการ
นานาชาติ
APCG2018

เนคเทค สวทช. พัฒนา KidBright อุปกรณ์ท่ีช่วย
ส่งเสริมการเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับเด็กและเยาวชนไทย ประกอบด้วย โปรแกรม
สร้างชุดคําส่ัง KidBright IDE และบอร์ดสมองกล
ฝงัตัว KidBright ผู้ใช้สามารถสร้างชุดคําส่ังผ่าน
โปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเปน็
ชุดคําส่ังเป็นแบบบล็อก ทําได้ง่ายเพียงลากบล็อก
คําส่ังมาเรียงต่อกัน จากน้ันชุดคําส่ังจะถูกส่งไปท่ีบอร์ด 
KidBright เพ่ือส่ังการระบบให้ทํางานตามท่ีวางแผนไว้
เช่น รดน้ําต้นไม้ตามระดับความช้ืนท่ีกําหนด หรือ
เปดิปดิไฟตามเวลาท่ีกําหนด

KidBright 
บอร์ดสมองกลฝงัตัว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณให้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปจัจุบันคือกระทรวง อว.) 
จัดทําโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ Big Rock 
มุ่งขับเคล่ือนนโยบาย 3 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน 
วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจประเทศ โดย สวทช. ขานรับนโยบายจัดทํา 
5 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงประลองต้นแบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab), โครงการส่ือการสอน
โปรแกรมม่ิงในโรงเรียน (Coding at School Project) 
ด้วยบอร์ด KidBright, โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
แห่งชาติ (National Biobank) โครงการนวัตกรรม
เทคโนโลยีก้าวหน้าเพ่ือการผลิตสมุนไพร (Plant Factory) 
และโครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เคร่ืองเอกซ์เรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม 

โครงการ
Big Rock
ตอบโจทย์ Thailand 4.0

สวทช. ดําเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 
(Fabrication Lab)  โดยส่งเสริมให้มีการจัดพ้ืนท่ีการ
เรียนรู้โรงประลองต้นแบบวิศวกรรม หรือ FabLab ใน
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ท่ัวประเทศ พร้อมท้ังสนับสนุน
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพ่ือให้เยาวชนได้สร้าง
ส่ิงประดิษฐ์ตามความคิดและจินตนาการให้เป็นจริง ท้ังน้ี
มีการจัดทํา FabLab ต้นแบบท่ีบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
และในห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับวิทยาลัยเทคนิคท่ีมีความ
พร้อม 150 แห่ง ท่ัวประเทศ

โครงการโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ Coding คือทักษะ
สําคัญในโลกศตวรรษท่ี 21 เนคเทค สวทช. ดําเนินการส่งมอบ
บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright จํานวน 200,000 ชุด 
แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐ 1,000 แห่ง 
เพ่ือต่อยอดจินตนาการเยาวชนไทยสู่เทคโนโลยีใช้ได้จริง 
และส่งเสริมให้เกิด Scientific Toy Industry ในประเทศไทย 

Coding at School Project
ด้วยบอร์ด KidBright 

KIDBRIGHT

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 
ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) คนท่ี 5
ดํารงตําแหน่งในป ี2561 -
ปจัจุบัน (2565)
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สวทช. ร่วมกับพันธมิตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ คร้ังท่ี 15 (The 15th 
Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG
2018) ระหว่างวันท่ี 20-24 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นเวที
แลกเปล่ียนประสบการณ์ทางวิชาการด้านการวิจัยและ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ รวมถึงสร้างเครือข่าย
การทํางานระดับนานาชาติ ภายในงานมีการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และกิจกรรม
ค่ายเยาวชน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีนักวิชาการ
ด้านการศึกษา และเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 
จากท่ัวโลก เข้าร่วมงานมากกว่า 800 คน 

การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพ่ือการสงวน
รักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของยูเนสโก 
คร้ังท่ี 13 ระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 
ณ เมืองพอร์ตหลุยส์ ประเทศมอริเชียส ได้มีการ
พิจารณาและประกาศให้ข้ึนบัญชีการแสดงโขน
ในประเทศไทยในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรม
ท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ 
นับเปน็มรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรก
ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน

ยูเนสโกประกาศ
ให้โขนข้ึนบัญชี
มรดกวัฒนธรรม
ท่ีจับต้องไม่ได้
รายการแรก
ของประเทศไทย

เนคเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลสําหรับ
ข้อมูลแบบเปดิ ท่ีช่วยปลดล็อกข้อจํากัดของการเปดิเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) ให้เปน็ไปตามมาตรฐาน สะดวก 
ครบวงจร และไม่มีค่าใช้จ่าย รองรับนโยบายการเปดิเผยข้อมูล
และมีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในด้านมาตรฐาน
การจัดทําบัญชีข้อมูลท่ีกําหนดโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

Open-D Platform 

ไบโอเทค สวทช. เปดิตัวโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) 
เทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปดิหรือก่ึงปดิ มีระบบควบคุม
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
เช่น แสง อุณหภูมิ ความช้ืน แร่ธาตุต่างๆ รวมถึงก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ใช้แสงจากหลอดไฟ LED ซ่ึงเลือกสี 
ความยาวคล่ืนแสงให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิด ช่วยให้พืช
สร้างสารสําคัญหรือสมบัติพิเศษตามความต้องการ อีกท้ัง
ปราศจากเช้ือโรคและแมลง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
ส่ิงแวดล้อม เหมาะต่อการปลูกพืชมูลค่าสูงและพืชสมุนไพร 

Plant Factory โรงงานผลิตพืช

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
สวทช. นําองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงและระบบบริหารจัดการ
โรงเรือน เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยสาร
ชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตปุย๋หมักมูลไส้เดือนดิน
จากขยะอินทรีย์ ส่งเสริมให้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี 
ซ่ึงช่วยเพ่ิมคุณภาพผลผลิต สร้างรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกอย่างมาก โดยในปี 2561 มี
มูลค่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนถึง 5.44 ล้านบาท 

ยกระดับเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี

ขณะท่ีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นอย่าง 
Apple มีมูลค่าข้ึนถึงหลัก 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
เปน็บริษัทแรก และ Jeff Bezos ผู้บริหารบริษัท
ลอจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ Amazon กลายเปน็คนท่ีรวย
ท่ีสุดในโลก แต่ป ี2561 น้ีกลับกลายเปน็ปีท่ียากลําบาก
สําหรับผู้นําด้านโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เพราะ
Mark Zuckerberg โดนสภาคองเกรสเรียกตัว
เข้าให้ข้อมูลเก่ียวกับข่าวลือท่ีว่า บริษัท Cambridge 
Analytica ใช้ช่องโหว่ในระบบของ Facebook ขโมย
ข้อมูลส่วนบุคคลออกมาลอบขายราว 50 ล้านบัญชี 
การตอบกระทู้ของวุฒิสมาชิก 44 คน ใช้เวลาเกือบ 
5 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบด้านความเช่ือม่ัน 
ทําให้ Facebook มีมูลค่าตกลงในวันเดียวถึง 
1.19 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปขีอง Apple 
และ Amazon
แต่ไม่ใช่ 
Facebook

สิงหาคม NASA ปล่อยยาน Parker Solar Probe 
มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ีใช้สํารวจบรรยากาศ
ช้ันนอกสุดของดวงอาทิตย์ท่ีเรียกว่า Corona โดยบินผ่านใกล้
ดาวศุกร์และไปถึงดวงอาทิตย์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 
ยานจะมีวงโคจรคล้ายคลึงกันน้ีรวม 24 รอบ ตลอด 7 ปข้ีางหน้า

ปล่อยยาน Parker Solar Probe 
สํารวจดวงอาทิตย์

ภาพ : NASA 

ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพฟนัมักหลีกเล่ียงการบริโภค
เน้ือสัตว์ เน่ืองจากมีเน้ือสัมผัสท่ีเหนียวและแข็งกระด้าง เอ็มเทค
สวทช. ใช้กระบวนการปรับโครงสร้างร่วมกับตัวปรับเน้ือสัมผัส
พัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ท่ีมีเน้ือสัมผัสนุ่ม บดเค้ียวง่ายด้วย
ฟนัหรือเหงือก มีความฉ่ําน้ําสูง อีกท้ังยังคงรูปร่างได้ สามารถ
ห่ันหรือตัดเป็นช้ิน นําไปทําอาหารได้หลากหลายเมนู

อาหารท่ีปรับเน้ือสัมผัสให้บดเค้ียว
และกลืนง่ายสําหรับผู้สูงอายุ 
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BEYOND LIMITS

2562

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเปน็การท่ัวไป 
พ.ศ. 2562 กําหนดให้มีข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี 24 มีนาคม 
2562 นับเป็นการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกหลังรัฐประหาร
ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

10 เมษายน 2562 โครงการ Event Horizon Telescope 
ซ่ึงเปน็ความร่วมมือเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์จากนานาชาติ 
ถ่ายภาพหลุมดําตรงใจกลางกาแลกซี Messier 87 หรือ 
M87 ได้เปน็คร้ังแรก

ภาพถ่ายภาพแรก
ของหลุมดํา

15 เมษายน 2562 ไฟไหม้มหาวิหาร Notre Dame 
ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส สถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ถึง 850 ป ีมีรายงานว่า
เปลวเพลิงเผาทําลายหอคอยของวิหารจนเสียหาย 
หลังคาส่วนใหญ่ถูกเพลิงทําลายจนพังถล่มลงมา
เกือบท้ังหมด

ไฟไหม้มหาวิหาร
Notre Dame

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวพันธ์ุปิ่ นเกษตร 4
มีลักษณะเด่นคือทนน้ําท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบ
ใบแห้ง โรคไหม้คอรวง และเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ให้
ผลผลิตสูงกว่า 1 ตันต่อไร่ และมีดัชนีน้ําตาลต่ํากว่า
ข้าวบัสมาติของอินเดียท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองดัชนีน้ําตาลต่ํา 
อยู่ระหว่างการย่ืนขอพันธ์ุพืชใหม่จากกรมวิชาการเกษตร

ข้าวพันธ์ุปิ่ นเกษตร 4 

สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรใช้เทคโนโลยีเคร่ือง
ส่งสัญญาณดาวเทียมแบบพลังงานแสงอาทิตย์ติดตาม
เส้นทางอพยพ แหล่งวางไข่และหากินในฤดูหนาวของ
เหย่ียวนกเขาพันธ์ุจีนและญ่ีปุน่ พบเหย่ียวนกเขาพันธ์ุจีน
มีเส้นทางอพยพจากเขาดินสอ จ.ชุมพร ลงใต้ไปยังบริเวณ
เกาะสุมาตรา ฝ่ังตะวันออกของเกาะ Nusa Tenggara 
และประเทศติมอร์-เลสเตเพ่ืออาศัยในช่วงฤดูหนาว จากน้ัน
อพยพกลับไปยังพ้ืนท่ีผสมพันธ์ุทางตอนใต้ของจีน ส่วน
นกเขาพันธ์ุญ่ีปุน่อพยพไปอยู่อาศัยในเกาะสุมาตราและ
บอร์เนียว ก่อนจะอพยพกลับข้ึนทางเหนือ จากองค์ความรู้
ดังกล่าวเปน็ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์เหย่ียวร่วมกันในระดับ
ภูมิภาค และสร้างโอกาสให้พ้ืนท่ีเขาดินสอ จ.ชุมพร เปน็จุด
ศึกษาวิจัยและชมเหย่ียวอพยพท่ีสําคัญของภูมิภาคเอเชีย
และของโลก 

ติดตามเส้นทางอพยพ
เหย่ียวนกเขาพันธ์ุจีนและญ่ีปุน่ 

ป ี2562 เกิดไฟไหม้ปา่ท้ังปกีว่า 80,000 คร้ัง นับว่ามาก
ท่ีสุดในทศวรรษ ไฟปา่เผาทําลายพ้ืนท่ีมากกว่า 22,000 
ตารางกิโลเมตร ถือว่าสร้างผลกระทบอย่างมาก เพราะ
ปา่แอมะซอนเปน็ปา่ฝนเขตร้อนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
และผลิตออกซิเจนราว 20 เปอร์เซ็นต์ของท้ังโลก

ท่วมจาก
อิทธิพลของ
พายุโซนร้อน
ปาบึก

ไฟไหม้คร้ังใหญ่
ในปา่แอมะซอน

ภาพ : วิกิพีเดีย 

เกิดปรากฏการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในเดือนมกราคม 
2562 จากปกติท่ีฤดูกาลของพายุทางตอนใต้ของไทย
มักเกิดข้ึนช่วงปลายป ีประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
ถือเปน็ปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในรอบ 60 ป ีสําหรับ
ความรุนแรงของพายุโซนร้อนปาปกึมีความใกล้เคียง
พายุโซนร้อนแฮเรียต แต่รุนแรงน้อยกว่า โดยแฮเรียต
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางต่ํากว่า 100 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ขณะท่ีพายุปาบึก 60-70 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง ก่อให้เกิดฝนตกหนัก สร้างความเสียหาย
ในพ้ืนท่ี 23 จังหวัด ท่ีพายุได้พัดผ่าน

การเลือกต้ังท่ัวไป
คร้ังท่ี 28

ภาพ : NASA

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ภาพ : วิกิพีเดีย 
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา-
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จข้ึนครอง
ราชย์เปน็พระมหากษัตริย์ลําดับท่ี 10 แห่งพระบรมราช-
จักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยอย่างสมบูรณ์ตามโบราณ
ราชประเพณี ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 และถือเป็น
วันฉัตรมงคล วันสําคัญท่ีพสกนิกรชาวไทยรําลึกถึง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี 10 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทเอสเอ็มเอส คอร์ปอเรช่ัน 
จํากัด พัฒนาถุงพลาสติกสลายตัวได้สําหรับขยะอินทรีย์ 
โดยใช้แปง้มันสําปะหลังแปรรูปเปน็พลาสติกและ
ผสมสูตรเพ่ือเพ่ิมสมบัติทางวิศวกรรมให้ได้เม็ด
พลาสติกผสมท่ีมีความเหนียว ยืดหยุ่น และมีความ
แข็งแรง เปา่ข้ึนรูปได้ง่ายด้วยเคร่ืองจักร สามารถ
ย่อยสลายได้ในเวลา 3-4 เดือน โดยต้นแบบถุง
พลาสติกสลายตัวได้ท่ีผลิตข้ึนมี 2 ขนาด คือ 
ถุงหน้ากว้าง 18 น้ิว สําหรับใช้ตามร้านอาหาร และ
ถุงหน้ากว้าง 30 น้ิว สําหรับวางตามจุดคัดแยก 
ท้ังน้ีมีการนําร่องใช้ในงานกาชาดประจําป ี2562

ถุงพลาสติก
สลายตัวได้
สําหรับใช้
แยกขยะอินทรีย์ 

เอ็มเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ํายางข้น ParaFIT 
มีปริมาณแอมโมเนียต่ํากว่าน้ํายางพาราข้นทางการค้า 
30-75 เปอร์เซ็นต์ ทําให้ใช้เวลาในการบ่มส้ันกว่า 7 เท่า 
จาก 21 วัน เหลือ 3 วัน ลดโอกาสเกิดการบูดเน่าของน้ํายาง 
ท่ีสําคัญสารท่ีใช้เปน็ส่วนผสมยังมีส่วนช่วยสร้างฟองอากาศ
ในเน้ือยางทําให้ได้หมอนและท่ีนอนยางพาราท่ีมีความยืดหยุ่นสูง 
ไม่แข็งหรือแฟบเกินไป ปจัจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จํากัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ภายใต้แบรนด์ “ตะลุงลาเท็กซ์”

ParaFIT น้ํายางพาราข้น
สําหรับผลิตภัณฑ์โฟมยาง

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกวิจัยและ
พัฒนาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารต้นแบบ
ท่ีถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามมาตรฐานสากล
ของข้อกําหนดสหประชาชาติ เพ่ือใช้เปน็แนวทางใน
การผลิตโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรง
ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรง
ท่ีจะเกิดแก่ท้ังผู้ขับรถและผู้โดยสารจากการเกิด
อุบัติเหตุพลิกคว่ํา 

ออกแบบโครงสร้างตัวถัง
รถโดยสารให้มีความแข็งแรง
ตามหลักมาตรฐาน

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีสารเคลือบนาโน
เพ่ือการอนุรักษ์อาคารศาสนสถาน มีคุณสมบัติกันฝุ่น 
กันการซึมน้ํา ปอ้งกันรา ตะไคร่น้ํา และคราบสกปรก
ท่ีเกาะอยู่บนพ้ืนผิวของวัสดุท่ีใช้บูรณะอาคารศาสนสถาน
อีกท้ังยังช่วยลดการแตกร้าว ยืดอายุพ้ืนผิว และ
คงความสวยงามของอาคารศาสนสถานได้ดีย่ิงข้ึน 
มีการนําไปใช้เคลือบพ้ืนผิวของหอระฆัง ณ วัดปากน้ํา 
(สมุทรคงคาราม) อ.เมือง จ.ระยอง 

เนคเทค สวทช. พัฒนา eMENSCR (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform) ระบบสารสนเทศท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน 
โครงการ หรือการดําเนินการต่างๆ ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเปน็ระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ได้
อย่างบูรณาการ อีกท้ังยังสามารถเผยแพร่รายงานสรุปผล
การดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องให้ประชาชนทราบ ก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล

eMENSCR ระบบ
ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ

สารเคลือบพ้ืนผิวเพ่ือ
การอนุรักษ์ศาสนสถาน
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เอ็มเทค สวทช. ประยุกต์ใช้ยางพาราในการเกษตร 
พัฒนากาวดักแมลงจากยางพาราและสารธรรมชาติ 
มีลักษณะใส ไม่มีกล่ินสารเคมี ใช้งานง่าย ดักแมลง
ได้ดี และไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม

BEYOND LIMITS

2562
สวทช. ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International 
Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) ระหว่าง
วันท่ี 22-24 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปน็
องค์ประธานเปดิงาน ณ เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ท้ังน้ีเพ่ือ
เปน็เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัยและวิชาการด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในและต่างประเทศ โดยมี
วิทยากรรับเชิญท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกท้ังในและต่างประเทศ
ร่วมงานท้ังส้ิน 116 คน

การประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

คนท่ี 29 สมัยท่ี 2 
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
9 มิถุนายน 2562 - ปจัจุบัน
(2565) 

ParaTRAP 
กาวดักแมลง
ปลอดสารพิษ

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการข้ึนรูปเส้นใยนาโน
ด้วยองค์ประกอบเฉพาะร่วมกับเทคนิคอิเล็กโทรสปนินิง
และเทคโนโลยีแผ่นเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ทําให้ได้แผ่นเส้นใย
แบบไม่ถักทอท่ีมีรูพรุนขนาดเล็ก สามารถดักจับอนุภาค
ฝุน่ละอองขนาด 0.3-2.5 ไมครอน เหมาะสําหรับการ
กรองฝุน่ PM2.5 และปอ้งกันละอองของเหลวท่ีอาจปนเปื้ อน
เช้ือโรค และต้านแบคทีเรีย ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
การกรองฝุน่ละอองขนาดเล็ก อ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป
และสหรัฐอเมริกา เช่น EN149 FFP1, EN149 FFP2, EN149 
FFP3, ASTM F2299 และ NIOSH N95 รวมถึงการทดสอบ
ประสิทธิภาพการกรองละอองของเหลวท่ีมีเช้ือโรค เช่น 
Viral Filtration Efficiency (VFE), Bacterial Filtration
Efficiency (BFE)

เนคเทค สวทช. ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเปดิตัว AI 
FOR THAI แพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์และ Machine 
Learning ท่ีเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ท้ังในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการต่างๆ ในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันให้แก่นักธุรกิจ นักพัฒนา 
ท้ังน้ีเดือนกรกฎาคม 2563 เนคเทค สวทช. ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
พัฒนาต้นแบบปญัญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การตรวจสอบท่ีสามารถส่งสัญญาณเตือนเก่ียวกับข้อมูล
ท่ีผิดปกติ เพ่ือให้ตรวจสอบได้ทันสถานการณ์ 

แพลตฟอร์มเอไอ
สัญชาติไทย
AI FOR THAI

เนคเทค สวทช. ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์ผู้เช่ียวชาญ
ด้านต้อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการพัฒนา KidDiary 
ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน แอปพลิเคชัน
สําหรับพ่อแม่ในการเฝา้ระวังสุขภาพของลูกต้ังแต่
แรกเกิดจนถึง 18 ป ีในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโต
และภาวะโภชนาการ พัฒนาการสมวัย วัคซีน สุขภาพ
ช่องปากและฟนั สังคมและอารมณ์ โดยแอปพลิเคชัน
ทํางานผ่านเซิร์ฟเวอร์ทําให้ส่งข้อความแจ้งเตือนเม่ือ
พบเด็กท่ีมีความเส่ียง เพ่ือให้เด็กได้พบแพทย์และ
รับการประเมินอย่างทันการณ์

KidDiary
ระบบฐานข้อมูล
สุขภาพเด็กและเยาวชน

หน้ากากอนามัย
n-Breeze
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ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
คนแรก
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2562 – 
15 กรกฎาคม 2563

โครงการลด
เปล่ียนโลกกับ
โตโยต้า

เนคเทค สวทช. ไอบีเอ็ม และกลุ่มมิตรผล จัดทําโครงการ
การพัฒนาโมเดลการจัดการเกษตรแปลงใหญ่สําหรับ
อ้อยโดยใช้เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ เพ่ือช่วยให้
ผู้เช่ียวชาญได้รับข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับสุขภาพของอ้อย 
ความช้ืนของดิน ความเส่ียงจากโรคและศัตรูพืช การ
คาดการณ์ผลผลิต และดัชนีค่าคุณภาพความหวาน
ของอ้อย ซ่ึงจะทําให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ท่ีจะช่วยประเมินและจัดการความเส่ียงต่างๆ อันจะนํา
ไปสู่การสร้างผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

โมเดลการจัดการเกษตร
แปลงใหญ่สําหรับอ้อย โดยใช้ AI

พันธ์ุแตงกวา
ต้านทานโรคราน้ําค้าง

นาโนเทค สวทช. ร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมนาโน
วัคซีนแบบแช่ ซ่ึงอยู่ในรูปของอนุภาคนาโนท่ีมี
คุณสมบัติดูดซึมทางเหงือกและเกาะติดเย่ือเมือก 
สามารถให้วัคซีนแก่ปลาจํานวนมากได้ในคราวเดียว
แทนการฉีดด้วยเข็มทีละตัวท้ังบ่อ ช่วยลดต้นทุน 
ประหยัดเวลาและแรงงาน อีกท้ังยังใช้ได้กับปลานิล
ทุกขนาด ทําให้ควบคุมโรคติดเช้ือในปลานิลได้ดี 
ลดการใช้ยาและสารเคมี ได้เน้ือปลาท่ีปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีมีการนําไป
ทดสอบใช้งานจริงท่ีณันต์ธชัยฟาร์ม อ.บางบ่อ 
จ.สมุทรปราการ

วัคซีนปลาแบบแช่

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวพันธ์ุใหม่ให้แก่
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี, 
กลุ่มเกษตรย่ังยืน ต.หนองผักนาก อ.สามชุก 
จ.สุพรรณบุรี และไร่ทองออร์แกนิคฟาร์ม อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ พ้ืนท่ีรวม 1,800 ไร่ ช่วยให้เกษตรกรมี
รายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวเพ่ิมข้ึน

กระทรวงใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวมหน่วยงานด้าน
การอุดมศึกษาและด้านวิจัยและพัฒนา ได้แก่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก่อต้ังเม่ือวันท่ี
2 พฤษภาคม 2562 โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการส่งเสริมและกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนากําลังคนให้มีทักษะ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการ
กํากับดูแลการพัฒนานวัตกรรม

ก่อต้ังกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
และนาโนเทค สวทช. ร่วมกันดําเนินโครงการลดเปล่ียนโลก
กับโตโยต้า บูรณาการความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมผ่านโครงการ
ประกวด 2 ระดับ ได้แก่ ชุมชนลดเปล่ียนโลกและนวัตกรรม
เยาวชนลดเปล่ียนโลก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือน
การดําเนินงานเพ่ือลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการให้ความสําคัญกับสถานศึกษาใน
การนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาพัฒนาปรับใช้ในการจัดการปญัหาด้านส่ิงแวดล้อม

ขยายผลชุมชนผลิต
เมล็ดพันธ์ุถ่ัวเขียวพันธ์ุใหม่

สวทช. ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนา
สายพันธ์ุแตงกวาต้านทานโรคราน้ําค้าง ได้สายพันธ์ุแท้ 
8 สายพันธ์ุ และสายพันธ์ุลูกผสม 5 สายพันธ์ุ ซ่ึงให้ผลผลิตสูง
กว่าพันธ์ุมาตรฐาน 30 เปอร์เซ็นต์ และต้านทานต่อโรคราน้ําค้าง
ท้ังน้ีมีการขอข้ึนทะเบียนและคุ้มครองพันธ์ุจากกรมวิชาการเกษตร
และถ่ายทอดพันธ์ุให้แก่เกษตรกรหรือภาคเอกชนนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
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BEYOND LIMITS

2562
สวทช. วางรากฐานการทํางานวิจัยท่ีม่ันคงให้แก่ประเทศ
ด้วยการบ่มเพาะให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีสําคัญ ประกอบด้วย ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ, ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ, ศูนย์ทรัพยากร
คอมพิวเตอร์เพ่ือการคํานวณข้ันสูง, ศูนย์ระบบไซเบอร์-
กายภาพ และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน โดยให้บริการทางด้านเทคนิค วิชาการ 
ท่ีมีมาตรฐาน ด้วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และมีเครือข่าย
การทํางานท้ังในและต่างประเทศ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science 
and Technology Infrastructure: NSTI) 

หน่วยงานท่ีมุ่งให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
(High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการคํานวณ (Computational 
Science) เช่น การทําแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์, 
งานวิจัยด้าน Computational Chemistry, Bioinfomatics, 
Climate Change, Artificial Intelligence (AI), 
Big Data เพ่ือให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปญัหา
ขนาดใหญ่ของประเทศ

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
คํานวณข้ันสูง (NSTDA Supercomputer 
Center: ThaiSC) 

หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความสามารถ
ทางเทคโนโลยีโอมิกส์ พัฒนาวิธีการตรวจสอบทางจีโนมิกส์ 
ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมตาโบโลมิกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังให้บริการเทคโนโลยีโอมิกส์แบบครบ
วงจรแก่หน่วยงานต่างๆ ด้วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัยได้
มาตรฐานระดับนานาชาติ

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ
(National Omics Center: NOC)

ศูนย์กลางแลกเปล่ียนความรู้และกระจายแนวคิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบไซเบอร์-กายภาพช้ันนํา
ของประเทศ และขยายสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เช่ียวชาญ 
เคร่ืองมือ และห้องทดสอบ สําหรับให้คําปรึกษาและถ่ายทอด
องค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีระบบไซเบอร์-กายภาพเพ่ือ
ยกระดับอุตสาหกรรม 

ศูนย์ระบบไซเบอร์-กายภาพ
(Center for Cyber-
Physical Systems: CPS)

มีเปา้หมายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยพร้อมให้บริการ
ครบวงจร (One Stop Service) ด้วยการบริการข้อมูล
และสารสนเทศด้านส่ิงแวดล้อม ความย่ังยืน และการค้า 
รวมถึงการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ความย่ังยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Technology and 
Informatics Institute for 
Sustainability: TIIS)

จัดต้ังภายใต้งบประมาณภายในโครงการขนาดใหญ่
ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ Big Rock 
เพ่ือเปน็แหล่งจัดเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว 
ประกอบด้วยวัสดุชีวภาพและข้อมูลทางชีวภาพ มี
กระบวนการจัดเก็บท่ีเปน็ไปตามมาตรฐานสากล โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ เพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

ธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ
(National Biobank 
of Thailand: NBT)
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ตุลาคม Christina Koch และ Jessica Meir ปฏิบัติการนอก
สถานีอวกาศร่วมกันในการเปล่ียนตัวควบคุมพลังงานนอกสถานี 
แม้ NASA จะมีนักบินอวกาศหญิงในโครงการต้ังแต่ป ี2521 
แต่คร้ังน้ีถือเปน็คร้ังแรกท่ีใช้นักบินอวกาศหญิงล้วนใน
ปฏิบัติการ Space Walk

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทตะวัน บอตต์ แอนด์ 
แคน จํากัด พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเวย์โปรตีน
พร้อมด่ืมท่ีมีรสชาติอร่อย และมีโปรตีนสูงถึง 30 กรัม 
ต่อ 350 มิลลิลิตร สามารถเก็บรักษาโดยไม่ต้องแช่เย็น
ได้นานถึง 6 เดือน ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้ผู้บริโภค
ยุคใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนมี 2 สูตร ได้แก่ 
สูตรมีน้ําตาล (น้ําตาล 4 เปอร์เซ็นต์) และสูตรไม่มี
น้ําตาล (น้ําตาล 0 เปอร์เซ็นต์) แต่ละสูตรมีให้เลือก
หลายรสชาติ อาทิ ช็อกโกแลต วานิลลา และกล้วย 

ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมโปรตีนสูง

สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา 
8 แห่ง ดําเนินโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
วิจัยคุณภาพสูงระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
ด้วยกลไกการความร่วมมือการวิจัยท่ีเป็นความเช่ียวชาญ
ของอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช. ท่ีตรงตามหัวข้อ
งานวิจัยในยุทธศาสตร์เปา้หมายของประเทศ

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สวทช. ร่วมกับบริษัทเมอร์เซเดส เบนซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุน PTEC ให้เปน็แล็บทดสอบ
แบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟา้แห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน
ยกระดับให้เปน็ศูนย์ทดสอบมาตรฐานเดียวกับระดับโลก 
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีตอบโจทย์
อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

ผลักดันอุตสาหกรรมแบตเตอร่ี

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและ
เคร่ืองมือแพทย์ สวทช. พัฒนาวัสดุสังเคราะห์ท่ีมี
ไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟตเปน็
ส่วนประกอบหลัก มีคุณสมบัติเหน่ียวนําการเจริญเติบโต
ของเซลล์กระดูกในระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์
ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ISO 1099 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บริษัทออส ไฮดรอกซี จํากัด 
เพ่ือผลิตเชิงพาณิชย์สําหรับใช้ในผู้ป่วยและสัตว์เล้ียง
ท่ีมีปญัหาทางทันตกรรม 

M Bone วัสดุ
ทดแทนกระดูก
สําหรับปลูกถ่าย
ในร่างกายมนุษย์ 

ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีขุดพบฟนั กระดูกน้ิวมือ 
กระดูกน้ิวเท้าของมนุษย์สปชีีส์ใหม่ Homo luzonensis ท่ีถ้ํา 
Callao บนเกาะลูซอน ประเทศฟลิิปปนิส์ คาดว่ามีอายุอยู่ใน
ช่วง 50,000-67,000 ปท่ีีผ่านมา

ค้นพบมนุษย์สปชีีส์ใหม่
Homo luzonensis

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 10 สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ธนาคารเพ่ือการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สวทช. 
ลงนามความร่วมมือการพัฒนาและผลิตเคร่ืองตรวจวัด
สุขภาพเบ้ืองต้นอัตโนมัติ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
“รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ” เพ่ือส่งเสริม
การดูแลสุขภาพและปอ้งกันโรคของประชาชน โดยในป ี
2563 มีการกระจายติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดสุขภาพฯ 
ครบ 100 เคร่ืองแล้วท่ี ธ.ก.ส. ท่ัวประเทศ ซ่ึงประชาชน
เข้ารับบริการฟรี

เคร่ืองตรวจวัดสุขภาพเบ้ืองต้น
อัตโนมัติป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

ปฏิบัติการ
Space Walk
ของนักบิน
อวกาศหญิงล้วน 

ภาพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภาพ : NASA

ภาพ : วิกิพีเดีย
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BEYOND LIMITS

2562
สวทช. จัดต้ัง 3 หน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือ
แพทย์, ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ และศูนย์วิจัยระบบราง
และการขนส่งสมัยใหม่ เพ่ือให้ทํางานสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจัจุบันและวาระสําคัญของชาติ

จัดต้ัง
หน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง 

ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านเคร่ืองมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณ์ประมวลผล
สัญญาณชีวการแพทย์ เทคโนโลยีฟื้ นฟูสมรรถภาพ 
เทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึง และเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 
เพ่ือตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเปา้หมาย S-Curve 
ด้านการแพทย์ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
เพ่ือรองรับกับสถานการณ์สังคมสูงวัย

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความ
สะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (Assistive 
Technology and Medical Devices 
Research Center: A-MED) 

มีเปา้หมายในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีความพร้อม
สําหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมระบบรางและการ
ขนส่งสมัยใหม่ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของภาครัฐ และเปน็กลไกการขับเคล่ือนให้เกิดการ
สร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ 

ศูนย์วิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่
(Rail and Modern Transports 
Research Center: RMT)

หน่วยงานหลักในการดําเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือความม่ันคงของประเทศท่ีสามารถประยุกต์
ใช้งานท้ังในหน่วยงานด้านความม่ันคงและในภาคประชาชน
ท่ัวไปเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ โดย
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการรับมือภัยจาก
ความไม่สงบและอาชญากรรม เทคโนโลยีเพ่ือการรับมือ
ภัยต่อความม่ันคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน และ
เทคโนโลยีเพ่ือการรับมือภัยพิบัติ

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศ
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์
(National Security and Dual-Use 
Technology Center: NSD)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี 
(BCG Economy Model) เปน็วาระแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 
19 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผู้อํานวยการ สวทช. ได้รับการ
แต่งต้ังให้เปน็กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model นอกจากน้ี 
สวทช. มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model รวม 11 คณะ รวมถึงเป็นกําลังสําคัญในการ
ประสานให้เกิดการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนแบบจตุภาคี
เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
อย่างท่ัวถึงบนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

BCG Economy Model

รัฐบาลจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขับเคล่ือนระบบ
การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และ
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลและย่ังยืน 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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สวทช. พัฒนาห้องปฏิบัติการท่ีให้บริการวิเคราะห์และ
ทดสอบ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในบ้าน
และเซรามิกอุตสาหกรรม, ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ 
สวทช., ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 
และศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบ สอบเทียบ 
และรับรองผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะเปน็ประโยชน์ต่อการทําวิจัย
และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
คุณภาพของประเทศ (National Quality
Infrastructure: NQI) 

สวทช. ดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม
ปญัญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart) มอบทุน
สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมปญัญาประดิษฐ์ 
(AI) สู่เชิงพาณิชย์ จํานวน 12 ทุน ทุนละ 100,000 บาท
ให้แก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ 
นักศึกษา นักเรียน และคนรุ่นใหม่ท่ีผ่านการคัดเลือก
จํานวน 12 ทีมสุดท้าย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม 
AI ท่ีใช้งานได้จริงเชิงพาณิชย์และเติบโตเปน็ธุรกิจ
ได้ในอนาคต ท้ังน้ีมีการจัดต่อเน่ืองเปน็ประจําทุกป ี

โครงการพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

สวทช. จัดพิธีเปดิหน้าดินก่อสร้างกลุ่มอาคาร EECi 
(Eastern Economic Corridor of Innovation: 
EECi) เฟส 1A ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ก่อนเร่ิม
ดําเนินการก่อสร้างอย่างเปน็ทางการ พร้อมแถลง
ความคืบหน้าโครงการจัดต้ังเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นับเปน็ก้าว
สําคัญในการผลักดันประเทศไทยข้ึนแท่น “ศูนย์กลาง
นวัตกรรมช้ันนํา” แห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิธีเปดิหน้าดิน EECi 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี 
(BCG Economy Model) เปน็วาระแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 
19 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผู้อํานวยการ สวทช. ได้รับการ
แต่งต้ังให้เปน็กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model และคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model นอกจากน้ี 
สวทช. มีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model รวม 11 คณะ รวมถึงเป็นกําลังสําคัญในการ
ประสานให้เกิดการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนแบบจตุภาคี
เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
อย่างท่ัวถึงบนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กรมควบคุมมลพิษสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
ในป ี2562 พบฝุ่นละออง PM2.5 ยังคงเปน็ปญัหาท่ีต้อง
เฝ้าระวังมากท่ีสุดเพราะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยฝุ่นละออง PM2.5 ฝุ่นละออง PM10 และก๊าซโอโซน 
มีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานมากกว่าปท่ีีผ่านมา ขณะท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศยังคงวิกฤต 
นําไปสู่การยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเปน็วาระแห่งชาติ 

ฝุน่ PM2.5
แชมปปั์ญหามลพิษ 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับไบโอเทค สวทช. ส่งมอบ
โปรตีนให้องค์การสํารวจอวกาศญ่ีปุ่น (Japan 
Aerospace Exploration Agency: JAXA) 
ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญ่ีปุน่ นําข้ึนไปทดลองบนสถานี
อวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) 
ภายใต้โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลอง
ในอวกาศ (National Space Exploration: NSE) 
เพ่ือให้ได้ผลึกโปรตีนท่ีมีความสมบูรณ์มากกว่าบนพ้ืนโลก 
นําไปสู่การพัฒนายาต้านมาลาเรียท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ไทยส่งงานวิจัยปลูกผลึกโปรตีน
บนสถานีอวกาศนานาชาติ

ได้ข้อสรุป Brexit 
20 ธันวาคม 2562 รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงอย่าง
ท่วมท้นให้ออกจากสภาพยุโรป (EU) ในวันท่ี 31 มกราคม 2563

30 ธันวาคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ 
ประเทศจีน ได้ออกประกาศอย่างเปน็ทางการว่าพบโรคปอด
อักเสบไม่ทราบสาเหตุ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับตลาดอาหารทะเล
ท่ีเมืองอู่ฮ่ัน และด้วยเปน็เมืองใหญ่ท่ีมีประชาชนอยู่หนาแน่น 
จึงทําให้การระบาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเปน็โรค
ท่ีสามารถแพร่จากคนสู่คน

จีนพบการระบาดของโรคปอด
ไม่ทราบสาเหตุ
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BEYOND LIMITS

1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซ้ือ ร่วมงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
ซ่ึงเห็นชอบกลไกการขับเคล่ือนการงดให้ถุงพลาสติก
แบบใช้คร้ังเดียว ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

งดแจก
ถุงพลาสติก

11 มกราคม 2563 ประเทศจีนถอดรหัสพันธุกรรมของ
เช้ือไวรัสก่อโรคปอดอักเสบปริศนาท่ีแพร่ระบาดในประเทศ
เม่ือราวเดือนธันวาคม 2562 ได้สําเร็จ พบเปน็ไวรัสโคโรนา
ชนิดใหม่ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยอนุกรมวิธานของไวรัส (ICTV) ระบุช่ือ
ไวรัสว่า SARS-CoV-2 และองค์การอนามัยโลกบัญญัติ
ช่ือของโรคท่ีเกิดจากไวรัสน้ีว่า โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) หรือโรค
โควิด-19 เปน็โรคท่ีสามารถแพร่กระจายได้ง่ายจากคนสู่คน
ผ่านฝอยละอองท่ีเกิดจากการไอ จาม หรือการสัมผัสกับ
สารคัดหล่ังของผู้ปว่ยท่ีติดอยู่ตามพ้ืนผิวต่างๆ

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการ
ประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. พัฒนาเคร่ืองกําจัด
เช้ือโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี หรือ Girm Zaber 
UV-C Sterilizer สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือกําจัดเช้ือโรค
ทดแทนการใช้น้ํายาพ่นฆ่าเช้ือและลดการตกค้างของ
สารเคมี โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย Girm Zaber Station 
เคล่ือนท่ีด้วยการเข็นไปยังจุดต่างๆ และ Girm Zaber Robot 
เคล่ือนท่ีอัตโนมัติด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟา้ ผ่านสัญญาณ
Wi-Fi โดยแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ท้ังน้ีมีการนําไปใช้
ฆ่าเช้ือโรคในโรงพยาบาลและสถานท่ีต่างๆ เพ่ือลด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Girm Zaber UV-C Sterilizer
เคร่ืองกําจัดเช้ือโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์
เชิงพาณิชย์ สวทช. พัฒนานวัตกรรม MagikTuch 
ลิฟต์ไร้สัมผัสแบบ 2 in 1 รองรับการส่ังการ 2 ระบบ 
ภายในปุม่กดเดียวกัน คือ 1. ส่ังการด้วยการกดปุม่ช้ัน
ได้ปกติ และ 2. ระบบเซนเซอร์แบบไร้สัมผัส ช่วยลด
การสัมผัสบริเวณจุดเส่ียง ลดโอกาสรับเช้ือโรค และลด
การแพร่กระจายของโรคติดต่อ ท่ีสําคัญติดต้ังได้ง่าย
บนลิฟต์ตัวเดิม ไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์หรือดัดแปลงวงจร 
จึงไม่กระทบระบบประกัน และออกแบบช้ันได้ตามจํานวน
ท่ีต้องการ มีการนําไปติดต้ังใช้งานท่ีโรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ 
และอิมแพ็ค เมืองทองธานี

MagikTuch
ลิฟต์ไร้สัมผัส

เปิด
open

ปิด
close

เปิดค้าง
hold

Girm Zaber RobotGirm Zaber Station

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวเหนียวพันธ์ุหอมนาคา เปน็
ข้าวไม่ไวแสง มีคุณสมบัติทนทานต่อภาวะน้ําท่วมฉับพลัน 
ทนแล้ง ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ลําต้นแข็งแรง
ไม่หักล้มง่าย ขนาดต้นสูงปานกลาง ทําให้เก็บเก่ียวง่าย
ด้วยเคร่ืองจักร สอดรับกับการทํานาสมัยใหม่ ให้ผลผลิตสูง
เฉล่ียประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ และเม่ือหุงสุกจะมี
กล่ินหอม นุ่มเหนียว ได้รับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนจาก
กรมวิชาการเกษตร
  

ข้าวเหนียวพันธ์ุหอมนาคา 

2563กําเนิดไวรัส SARS-CoV-2

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการ
ประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. พัฒนา Q-Face (Facial 
Recognition Access Control) ระบบการจดจําใบหน้า
ของมนุษย์โดยอัตโนมัติเพ่ือการเข้าพ้ืนท่ีควบคุม เปน็
การใช้ปญัญาประดิษฐ์ในการระบุและยืนยันตัวบุคคล
จากภาพดิจิทัลหรือวิดีโอ อาศัยการเปรียบเทียบภาพ
ใบหน้าจากฐานข้อมูล มีประโยชน์ท้ังในด้านความม่ันคง 
รวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้ในภาคพลเรือน

Q-Face 
เทคโนโลยี
รู้จําใบหน้า
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12 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศยืนยันพบ
ผู้ปว่ยโรคโควิด-19 รายแรกในประเทศไทย เปน็นักท่องเท่ียวหญิง
อายุ 61 ป ีจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ต่อมาพบคนขับแท็กซ่ี 
อายุ 50 ป ีผลตรวจยืนยันว่าเปน็ผู้ปว่ยโรคโควิด-19 เน่ืองจาก
รับผู้โดยสารชาวจีน ถือเปน็คนไทยรายแรกท่ีติดเช้ือก่อโรค
โควิด-19 ซ่ึงต่อมาได้รับการรักษาจนหายดี หลังจากน้ันเร่ิม
พบผู้ติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึนและมีการระบาดเปน็กลุ่มก้อนจาก
สนามมวย ทําให้มีจํานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว กระท่ัง 
25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

21 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติจัดต้ังศูนย์นวัตกรรม
การผลิตย่ังยืน โครงการนําร่องของเมืองนวัตกรรมระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) 
ซ่ึงเปน็ 1 ใน 4 เมืองนวัตกรรมของ EECi เพ่ือช่วยแก้ปญัหา
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยท่ีขาดแคลนแรงงานทักษะ
ท่ีจําเปน็ เคร่ืองจักรท่ีใช้งานอยู่ไม่ทันสมัย และทําให้ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตลดลง ตลอดจนลดการใช้พลังงาน
อย่างมีนัยยะสําคัญ ด้วยแพลตฟอร์ม IDA (Industrial IoT 
and Data Analytics Platform) หรือ แพลตฟอร์มไอโอที
และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตย่ังยืน
(Sustainable Manufacturing Center: SMC) 

11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกประกาศ
โรคโควิด-19 เปน็โรคระบาดใหญ่ หรือ Pandemic 
เน่ืองจากการระบาดทวีความรุนแรงไปท่ัวโลก 
พบจํานวนผู้ปว่ยนอกพ้ืนท่ีประเทศจีนเพ่ิมจํานวนมาก
อย่างรวดเร็ว หลายประเทศต้องออกมาตรการ
เพ่ือปอ้งกันและควบคุมโรค เช่น การล็อกดาวน์ 
ปดิประเทศ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
และการเว้นระยะห่างทางสังคม

โควิด-19 ระบาดใหญ่ท่ัวโลกเอ็มเทค สวทช. พัฒนาสูตรน้ํายางข้นเกรดพิเศษ 
มีปริมาณแอมโมเนียต่ํามาก และมีเสถียรภาพด้าน
ความร้อนสูง เหมาะสําหรับผสมกับแอสฟลัต์ซีเมนต์
เพ่ือทําถนน ท้ังน้ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัท
ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จํากัด เพ่ือผลิตน้ํายางข้น
แอมโมเนียต่ํามากให้แก่บริษัททิปโก้แอสฟลัท์ จํากัด 
(มหาชน) สําหรับใช้เปน็วัตถุดิบทําถนน ปจัจุบันมีการ
นําไปใช้ทําถนนลาดยางแล้วระยะทาง 4,610 กิโลเมตร 
ใน 73 จังหวัด 

น้ํายางข้น
แอมโมเนียต่ํามาก
สําหรับผลิตภัณฑ์
แอสฟลัต์ซีเมนต์

เอ็มเทค สวทช. พัฒนานวัตกรรมการผลิตยาง
ก้อนถ้วยและยางแท่งไร้กล่ิน เปน็การผลิตยาง
ก้อนถ้วยและยางแท่งแบบใหม่ท่ีช่วยปอ้งกันการ
เกิดกล่ินเหม็นจากการทําปฏิกิริยาของแบคทีเรีย
กับองค์ประกอบในน้ํายาง ใช้ทดแทนวิธีการผลิต
ยางแบบเดิมท่ีใช้กรดบางชนิด เช่น กรดฟอร์มิก
และกรดกํามะถันในการจับตัวน้ํายางสดให้เปน็ก้อน
ในถ้วยยาง 

ยางก้อนถ้วยและ
ยางแท่งไร้กล่ิน

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาข้าวเหนียวพันธ์ุน่าน59 เปน็การพัฒนาข้าว
พันธ์ุ กข6 ต้นเต้ีย ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 
ให้มีความต้านทานโรคไหม้กว้างข้ึนและมีกล่ินหอม 
สามารถต้านทานเช้ือโรคขอบใบแห้งจํานวน 11 กลุ่ม 
จากท้ังหมด 13 กลุ่มท่ีพบในประเทศไทยโดยยังคง
ลักษณะต้นเต้ียไว้ ทําให้เก็บเก่ียวง่าย ให้ผลผลิตเฉล่ีย
ประมาณ 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการ
หุงต้มดีและมีความหอม ได้รับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียน
จากกรมวิชาการเกษตร

ข้าวเหนียวพันธ์ุน่าน59 

ไทยพบผู้ป่วย
โรคโควิด-19
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BEYOND LIMITS

2563
9 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติจัดต้ังศูนย์
เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และเปน็ศูนย์เทคโนโลยี
แห่งชาติลําดับท่ี 5 ภายใต้ สวทช. เพ่ือเปน็หน่วยงานหลัก
ในการสร้างความเปน็เลิศในการเปน็ผู้นําด้านเทคโนโลยี
พลังงานของประเทศ เกิดการเช่ือมโยงงานวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับกระทรวงพลังงานและภาคส่วนต่างๆ 
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือลด
การพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และช่วยแก้ปญัหา
ในอุตสาหกรรมพลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
(National Energy Technology
Center: ENTEC)

15 กันยายน 2563 เกมกระดาน (Board Game) 
The Xvolution เกมเพ่ือการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ
สัตว์ดึกดําบรรพ์ของไทย พัฒนาโดย สวทช. ได้รับ
รางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติทรัพย์สินทางปญัญาดีเด่น 
ประจําป ี2563 (IP Champion 2020) สาขาลิขสิทธ์ิ 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่
รัฐวิสาหกิจ งานโสตทัศนวัสดุ ในงาน IP Fair 2020 
ซ่ึงจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปญัญา

บอร์ดเกม The Xvolution
คว้ารางวัลจากกรมทรัพย์สิน
ทางปญัญา

เนคเทค สวทช. ประยุกต์แอปพลิเคชัน Traffy Fondue 
ในแพลตฟอร์มไลน์แชตบอตสําหรับแจ้งและติดตาม
ปญัหาเมือง มาใช้เปน็เคร่ืองมือรายงานข้อมูลบุคคลจาก
พ้ืนท่ีเส่ียงการระบาดโรคโควิด-19 ท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนา 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการ 
และช่วยเจ้าหน้าท่ีในการคัดกรองคนท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ี
เส่ียงให้มีส่วนรับผิดชอบสังคมและปฏิบัติตัวตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข

Traffy Fondue

สวทช. จัดต้ังบริษัทนาสท์ด้า โฮลด้ิง จํากัด (NASTDA 
Holding Co. Ltd.) เพ่ือเป็นหน่วยธุรกิจในการร่วมลงทุน
ในธุรกิจเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีรับถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยและพัฒนาจากท้ัง สวทช. และหน่วยงานภายนอก
ท้ังในและต่างประเทศ โดยจะร่วมลงทุนในกิจการท่ีเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซ่ึงบริษัทฯ สามารถร่วมลงทุนต้ังแต่ช่วงจัดต้ังบริษัท 
ช่วงเร่ิมต้นธุรกิจ และช่วงเติบโต

NASTDA
Holding

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

คนท่ี 2 
ดํารงตําแหน่งระหว่างวันท่ี 
5 สิงหาคม 2563 - ปจัจุบัน 
(2565) 

ไข้สูงหรือผู้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
คือหน่ึงในอาการสําคัญของผู้ติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 ท่ีมี
การนํามาใช้เปน็ปจัจัยในการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้น 
เนคเทค สวทช. พัฒนาต่อยอดเคร่ืองวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ 
หรือ μTherm FaceSense ใช้เปน็อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายสําหรับคัดกรองอาการบ่งช้ีผู้ติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ
จากใบหน้าบุคคลระยะห่างสูงสุดถึง 1.5 เมตร ภายใน 
0.1 วินาที มีการนําไปใช้ในโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ 
เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เคร่ืองวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ
ตรวจคัดกรองโควิด-19
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15 กันยายน 2563 เกมกระดาน (Board Game) 
The Xvolution เกมเพ่ือการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ
สัตว์ดึกดําบรรพ์ของไทย พัฒนาโดย สวทช. ได้รับ
รางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติทรัพย์สินทางปญัญาดีเด่น 
ประจําป ี2563 (IP Champion 2020) สาขาลิขสิทธ์ิ 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่
รัฐวิสาหกิจ งานโสตทัศนวัสดุ ในงาน IP Fair 2020 
ซ่ึงจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปญัญา

หน่ึงในโครงการนําร่องสําคัญภายใต้ศูนย์นวัตกรรม
การผลิตย่ังยืน ซ่ึงเปน็ความร่วมมือระหว่าง เนคเทค 
สวทช. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
หน่วยงานพันธมิตรรัฐและเอกชน โดย IDA Platform 
เปน็แพลตฟอร์มท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจาก
อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ตรวจจับ
สัญญาณต่างๆ จากเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตสู่
การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล ทําให้ทราบสถานภาพ
ของเคร่ืองจักร นําไปสู่การบริหารจัดการการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน ตอบสนอง
ความจําเปน็เร่งด่วนต่อการปรับตัวของ SMEs ใน
ภาคการผลิต รวมท้ังสอดรับการเปล่ียนแปลงรอบด้าน
ภายหลังจากโควิด-19

โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 
(Industrial IoT and Data 
Analytic Platform: IDA Platform)

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. ร่วมกับทางคณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอ
ของเช้ือไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย ซ่ึงให้ผลเทียบเท่า
กับชุดสกัดนําเข้าจากต่างประเทศ ท่ีสําคัญวิธีสกัด
อาร์เอ็นเอน้ีสามารถนําไปใช้กับไวรัสท่ีมีสารพันธุกรรม
เปน็อาร์เอ็นเอทุกชนิด ท้ังไวรัสก่อโรคในพืช สัตว์ และ
มนุษย์ ไม่ได้จํากัดแค่เพียงไวรัสก่อโรคโควิด-19 ปจัจุบัน
มีบริษัทเอกชนสนใจพร้อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจํานวน 
2 บริษัท คือ บริษัทไบโอเอนทิสท์ จํากัด และ
บริษัทอาฟเตอร์ แล็บ จํากัด 

วิธีการสกัด RNA เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยโรคโควิด-19 ด้วย
เทคนิค RT-PCR

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนา
ข้าวเจ้าพันธ์ุหอมจินดา  เปน็ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง มีลักษณะเด่น
คือ เมล็ดหุงสุกนุ่ม ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ลําต้นแข็งแรง 
ไม่หักล้มง่าย ต้นสูงปานกลาง ให้ผลผลิตสูงเฉล่ีย 800 กิโลกรัม
ต่อไร่ ปจัจุบันได้รับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร

ข้าวเจ้าพันธ์ุ
หอมจินดา

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาข้าวเจ้าพันธ์ุธัญญา 6401 
เปน็ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ลําต้นแข็งแรง แตกกอดี 
ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในระดับต้านทานต่อเช้ือ
สาเหตุโรค ให้ผลผลิตสูงเฉล่ีย 750-800 กิโลกรัมต่อไร่
ปจัจุบันได้รับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร

ข้าวเจ้าพันธ์ุ
ธัญญา 6401 

เกิดเหตุไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปยุ 
จ.เชียงใหม่ มีรายงานว่าพ้ืนท่ีปา่ถูกเผาเสียหายมากกว่า
2,500 ไร่ สร้างความเสียหายให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
สัตว์ปา่ รวมถึงคร่าชีวิตจิตอาสาและเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่า
ท่ีเข้าไปช่วยกันดับไฟ

วิกฤตไฟปา่เชียงใหม่

ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ชุดตรวจ HybridSure เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบความบริสุทธ์ิ
เมล็ดพันธ์ุลูกผสมได้อย่างแม่นยําและรวดเร็ว ใช้ระยะเวลา
ในการตรวจประเมินความบริสุทธ์ิต้ังแต่สกัดดีเอ็นเอไปจนถึง
การวิเคราะห์ผลเพียง 2 วัน ขณะท่ีวิธีด้ังเดิมใช้เวลา 3-6 เดือน 
ผลท่ีได้มีความแม่นยํามากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ โดยชุดตรวจ 
HybridSure ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีน่าลงทุน
ประจําป ี2563 จากกิจกรรม NSTDA Investors' Day ในงาน 
THAILAND TECH SHOW 2020

HybridSure
ตรวจความบริสุทธ์ิเมล็ดพันธ์ุ
ได้ชัวร์และรวดเร็ว
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เอ็มเทค สวทช. พัฒนา PETE เปลปกปอ้ง เปลเคล่ือนย้าย
ผู้ปว่ยแบบความดันลบ ตัวช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ต้ังแต่จุดเคล่ือนย้ายไปจนถึงนําเข้าเคร่ืองเอกซ์เรย์และ
ซีทีสแกนเพ่ือประเมินความเสียหายของปอดผู้ป่วยโรค
โควิด-19 ได้ทันทีโดยไม่ต้องนําผู้ปว่ยออกจากเปล ช่วยลด
การแพร่เช้ือโรคบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท้ังน้ีมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทสุพรีร่า อินโนเวช่ัน จํากัด 
รวมท้ังเอ็มเทค สวทช. ยังได้ส่งมอบเปลปกปอ้งเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 50 แห่ง

PETE เปลปกปอ้ง 

BEYOND LIMITS

2563
ผลงานการวิจัยพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวย
ความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ สวทช. ซ่ึงไม่เพียงปอ้งกัน
ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 และเช้ือโรคได้แล้ว ในยามท่ีเกิด
วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ยังนํามาใช้เปน็อุปกรณ์
ปอ้งกันการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 โดย สวทช. ได้ส่งมอบ
หน้ากากอนามัย Safie Plus มากกว่า 220,000 ช้ิน 
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้เปน็อุปกรณ์ปอ้งกันการ
ติดเช้ือก่อโรคโควิด-19

หน้ากากอนามัย Safie Plus

นาโนเทค สวทช. พัฒนาต่อยอดหน้ากากอนามัย n-Breeze 
สู่ n-Breeze M02 และ M03 โดย n-Breeze M02 มีสมบัติ
การกรองอ้างอิงมาตรฐาน N95 และสมบัติการปอ้งกัน
ละอองไอจามท่ีมีเช้ือตามอ้างอิง PFE และ n-Breeze M03 
ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองจาก Nelson Labs 
สหรัฐอเมริกา เพ่ือรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังน้ี
มีการส่งมอบแก่บุคลากรทางแพทย์เพ่ือใช้เปน็คร่ืองมือ
ปอ้งกันตนเองในการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคโควิด-19

หน้ากากอนามัย
n-Breeze M02 และ M03 

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication 
Lab) เพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและ
เยาวชนไทย หรือ FabLab สวทช. ร่วมกับเครือข่าย 
FabLab ภูมิภาค และเครือข่ายนักประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยี
เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ผลิต Face Shield ท่ีมีความแข็งแรง 
ทนทาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบให้
บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ใช้ใน
การปฏิบัติงานตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยเพ่ือลด
ความเส่ียงในการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 

Face Shield from FabLab

ไบโอเทค สวทช. พัฒนา COXY-AMP ชุดตรวจ
โควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปล่ียนสีในข้ันตอนเดียว 
สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า โดยสังเกต
จากสีท่ีเปล่ียนไปเม่ือมีการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมของ
ไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิคแลมป์ในหลอดทดสอบ 
มีความไว ความจําเพาะ และความแม่นยําสูง ไม่ต้องใช้
เคร่ืองมือท่ีราคาแพง เปน็การทํางานแบบข้ันตอนเดียว 
ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาทดสอบเพียง 75 นาที ท่ีสําคัญ
คุณภาพของชุดตรวจยังการันตีด้วยการเปน็หน่ึงเดียว
จากภูมิภาคเอเชียท่ีผ่านการเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย
ในการประกวดของมูลนิธิ XPRIZE ซ่ึงเป็นการแข่งขัน
ระดับโลก ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทจีโนม
โมเลกุล แลบอราตอร่ี จํากัด ซ่ึงผลิตจําหน่ายและ
เปดิให้บริการตรวจการติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 แล้ว

COXY-AMP
ชุดตรวจโควิด-19 
ด้วยเทคนิคแลมปเ์ปล่ียนสี
ในข้ันตอนเดียว

หน้ากากอนามัย
n-Breeze M02

หน้ากากอนามัย N95
n-Breeze M03
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สวทช. พัฒนากลไกการ Spin-Off เพ่ือเข้าโครงการ 
NSTDA Startup เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการต่อยอด
งานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจ ผ่านการลงทุนใน NSTDA 
Startup ท่ีมีบุคลากร สวทช. เป็นผู้ดําเนินการร่วมกับ
พันธมิตรร่วมทุนจากภาคเอกชน โดยอาจมี สวทช. 
ร่วมทุนด้วยได้ เพ่ือช่วยผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีน้ัน
ให้ประสบผลสําเร็จ

NSTDA Startup

เนคเทค สวทช. พัฒนาหน่วยตรวจวัดระยะไกล
ยูนิเวอร์แซล อุปกรณ์สําหรับตรวจวัดและส่ังการ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว มอเตอร์ ท้ังน้ีมีการ
ออกแบบให้ใช้กับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
หลายประเภท สามารถเพ่ิมหรือลดจํานวน Input/
Ouput โดยการเพ่ิมหรือลดโมดูลขยายของ uRTU 
ได้ตามความต้องการ นําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
หลากหลาย เช่น ระบบเฝา้ระวังระบบอ่านค่าข้อมูล
เพ่ือควบคุมการเปดิ-ปดิอุปกรณ์ในโรงงาน

หน่วยตรวจวัดระยะไกล
ยูนิเวอร์แซล (Univerasl 
Remote Terminal Unit: uRTU) 

สวทช. ร่วมลงทุนกับบริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน จํากัด ซ่ึงเป็น
บริษัทในเครือโชคนําชัย กรุ๊ป พัฒนายานพาหนะสมัยใหม่ 
โดยเอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟา้ 
“EV Aluminum Bus” สัญชาติไทย มีตัวถังความยาว 
12 เมตร ผลิตจากอะลูมิเนียมข้ึนรูปผสมพิเศษแข็งแรงกว่า
เหล็กและอะลูมิเนียมท่ัวไปถึง 4 เท่า แต่มีน้ําหนักเบากว่าเหล็ก
คร่ึงหน่ึง ซ่ึงรถโดยสารไฟฟา้ดังกล่าวได้มีการนําไปเปน็ต้นแบบ
ยานพาหนะสมัยใหม่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟา้
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค) 

คนท่ี 7
ดํารงตําแหน่งในปี
2563-ปจัจุบัน (2565)

ยานสํารวจอวกาศ Chang’e-5 ของประเทศจีนลงจอด
บนดวงจันทร์สําเร็จ โดยคร้ังน้ี Chang’e-5 ได้เก็บตัวอย่าง
หินและดินจากพ้ืนผิวดวงจันทร์ส่งกลับมายังโลกได้อีกด้วย 
นับเปน็คร้ังแรกในรอบกว่า 40 ปี นับจากท่ีโครงการ Apollo 
ของสหรัฐอเมริกา และโครงการ Lunar ของสหภาพโซเวียต
เคยทําได้

Chang’e-5
ลงจอดบนดวงจันทร์สําเร็จ

เนคเทค สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาไลน์บอตโรคข้าว (Rice Disease Linebot) 
โมบายแอปพลิเคชันเพ่ือการวินิจฉัยโรคข้าว โดย
เกษตรกรสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์และ
สมัครเข้ากลุ่มไลน์บอตโรคข้าว เม่ือพบต้นข้าวท่ี
สงสัยว่าเปน็โรค สามารถถ่ายภาพและอัปโหลดภาพ
เข้ากลุ่มไลน์บอต ระบบจะทําการวิเคราะห์และส่ง
คําวินิจฉัยพร้อมคําแนะนําในการแก้ไขให้แก่เกษตรกร

แอปพลิเคชัน
วินิจฉัยโรคข้าว 

ภาพ : วิกิพีเดีย 

ไบโอเทค สวทช. ประสบความสําเร็จในการสร้าง
อวัยวะจําลอง (Organoid) มดลูกเทียม กลุ่มก้อน
เซลล์ท่ีได้จากการเพาะเล้ียงแบบสามมิติจนมีลักษณะ
และคุณสมบัติเสมือนหรือคล้ายกับอวัยวะจริงในร่างกาย 
ปจัจุบันเตรียมพัฒนารกจําลองและสร้างแพลตฟอร์ม
เช่ือมต่อการทํางานระหว่างมดลูกจําลองกับรกจําลอง 
เพ่ือศึกษายับย้ังการแพร่เช้ือไวรัสซิกาจากแม่สู่ลูกในครรภ์

อวัยวะจําลอง
มดลูกเทียม
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BEYOND LIMITS

2563 สวทช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC-Care เพ่ือใช้ติดตามและ
ประเมินสุขภาพผู้ท่ีมีความเส่ียงติดเช้ือก่อโรคโควิด-19 
ท่ีต้องกักตัวเองอยู่ภายในท่ีพักอาศัยเปน็ระยะเวลา 14 วัน 
โดยกรมควบคุมโรคจะประเมินความเส่ียงจากข้อมูลสุขภาพ
ท่ีได้จากระบบ เพ่ือให้คําแนะนําและช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเม่ือ
มีอาการ

DDC-Care ระบบติดตาม
และประเมินผู้ท่ีมีความเส่ียง
ต่อโรคโควิด-19

แอปพลิเคชันท่ีใช้เฝ้าระวังการระบาดของเช้ือก่อโรค
โควิด-19 ในระดับชุมชน โดยแต่ละครัวเรือนจะมีตัวแทน
ทําหน้าท่ีรายงานสถานะสุขภาพของสมาชิกเปน็ประจํา
ทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน ขณะท่ีผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทน 
และเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
(รพสต.) ทําหน้าท่ีติดตามและเฝ้าระวังผ่านทางหน้าสรุป
ข้อมูล (Dashboard) ของแอปพลิเคชัน

สวทช. ร่วมกับบริษัทเน็ตเบย์ จํากัด เครือข่ายโรงพยาบาล 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบบริหารความ
ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เพ่ือเป็น
ส่ือกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลท่ีมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาค ผ่านแพลตฟอร์มเช่ือมโยง
กันโดยตรง

ไบโอเทค สวทช. ค้นพบราแมลงชนิดใหม่รวม 47 สปชีีส์ 
โดยเปน็สกุลใหม่รวม 8 สกุล ถือเป็นการค้นพบราแมลง
ชนิดใหม่จํานวนมากของโลก นําไปใช้ประโยชน์ได้ท้ัง
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์

ค้นพบ
ราแมลงชนิดใหม่ของโลก 

สวทช. จัดทําโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเร่ง
การนําผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัย
ไวรัสก่อโรคโควิด-19 (Research Gap Fund fights 
COVID-19) โดยเปดิรับข้อเสนอโครงการท่ีรับถ่ายทอด
ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปญัญาของมหาวิทยาลัย
ของรัฐหรือสถาบันวิจัยของรัฐท่ีมีต้นแบบในระดับ
ภาคสนามแล้วนํามาต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
เพ่ือผลิตใช้งานในการปอ้งกันหรือแก้ไขปญัหาใน
สถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19

Research Gap Fund fights
COVID-19

DDC-Care 

ระบบบริหารความต้องการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย
โควิด-19

แอปพลิเคชัน
NIEMS-Care 
สําหรับเฝา้ระวัง
การระบาดในชุมชน

Para Plearn
นวัตกรรมของเล่น
จากยางพารา

เอ็มเทค สวทช. พัฒนา Para Plearn ต้นแบบ
นวัตกรรมของเล่นปลอดภัยจากยางพารา มี
หลากหลายถึง 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ยางพาราสําหรับ
ขีดเขียนคล้ายชอล์ก (Para Note) ดินปั้ นจาก
ยางพารา (Para Dough) รวมถึงยางพาราผงคล้าย
สไลม์แบบผง (Para Sand) นับเป็นแนวทางการเพ่ิม
มูลค่ายางพารารูปแบบใหม่ท่ีช่วยเสริมสร้างทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ของเด็กอย่างปลอดภัย 
ไม่ต้องกังวลใจเร่ืองสารเคมี

22 ตุลาคม 2563 เกิดเหตุการณ์ท่อส่งแก๊สระเบิดภายใน
นิคมเอเชียถนน 200 ป ีจ.สมุทรปราการ มีการลุกไหม้
รุนแรง มีผู้บาดเจ็บ 20 คน เสียชีวิต 2 คน สาเหตุคาดว่า
เกิดจากคนงานก่อสร้างซ่ึงกําลังซ่อมแซมถนนใช้เคร่ือง
ขุดเจาะไปโดนท่อส่งแก๊สทําให้เกิดการระเบิด

ท่อส่งแก๊สระเบิด
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นาโนเทค สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพัฒนา nSPHERE หมวก
แรงดันบวก-ลบ นวัตกรรมเพ่ือลดการแพร่กระจายเช้ือก่อโรค
โควิด-19 ด้วยแนวคิดประกอบง่าย ผลิตได้เร็ว ราคาไม่แพง 
สู่การใช้งานเปน็อุปกรณ์ส่วนบุคคลท่ีสะดวก น้ําหนักเบา และ
สามารถนําส่วนควบคุมกลับมาใช้ซ้ําได้ โดยหมวกแรงดันบวก
หรือ nSPHERE(+) เหมาะสําหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือ
ด่านหน้า ส่วนหมวกแรงดันลบหรือ nSPHERE(-) สําหรับ
ผู้ปว่ยท่ีติดเช้ือหรือกลุ่มเส่ียงท่ีมีอาการ ท้ังน้ีมีการผลิตและ
ส่งมอบ nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบให้แก่บุคลากร
ทางแพทย์เพ่ือลดความเส่ียงติดเช้ือและลดการแพร่กระจาย
เช้ือของผู้ป่วยระหว่างการเดินทางมารักษายังโรงพยาบาล

nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบ 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือ
แพทย์ สวทช. นําเคร่ือง BodiiRay S และ BodiiRay R 
สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ปว่ยโรค
โควิด-19 โดย BodiiRay S คือ เคร่ืองเอกซ์เรย์
ดิจิทัลสําหรับถ่ายทรวงอก เหมาะสําหรับเอกซ์เรย์อวัยวะ
ภายในแบบสองมิติเพ่ือใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรค
ในเบ้ืองต้นเน้นบริเวณปอด ส่วน BodiiRay R คือ
ชุดแปลงเอกซ์เรย์ให้เปน็ดิจิทัล แสดงผลภาพเอกซ์เรย์
ได้ทันที สามารถปรับเปล่ียนระบบให้เข้ากับการใช้งาน
ของโรงพยาบาล

BodiiRay S และ
BodiiRay R 

นาโนเทค สวทช. พัฒนาไส้กรองอัลตราฟลิเตรชันท่ี
มีช้ันฟล์ิมบางพิเศษ (Thin-Film Nanocomposite 
Ultrafiltration Membrane) โดยเพ่ิมคุณสมบัติให้
ไส้กรองอัลตราฟลิเตรชันด้วยการเคลือบฟล์ิมบาง 
ทําให้กรองส่ิงท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ไวรัสหรือเกลือได้ 
มีประสิทธิภาพกรองน้ํากร่อยท่ีความเค็มไม่เกิน 
1 กรัมต่อลิตร ให้มีความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตร 
หรืออยู่ในระดับท่ีด่ืมได้ โดยใช้แรงดันน้ําน้อยลง 
สามารถต่อกับก๊อกน้ําได้โดยตรง ไม่ต้องใช้เคร่ืองปั๊ ม

สารเคลือบผิวชนิดฟล์ิมบาง
สําหรับไส้กรองน้ําเพ่ือการ
บําบัดน้ําอุปโภค-บริโภค

nSphere หมวกแรงดันลบ
สําหรับผู้ติดเช้ือ

nSphere หมวกแรงดันบวก
สําหรับบุคลากรการแพทย์

BodiiRay R
ชุดแปลงเอกซ์เรย์เป็นดิจิทัล 

BodiiRay S
เครือ่งเอกซ์เรย์ดิจิทัลสําหรับถ่ายทรวงอก

15 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์วัดคุณภาพอากาศจาก
ท่ัวโลก www.airvisual.com รายงานว่าสภาพอากาศ
โดยท่ัวไปของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐาน 
US AQI อยู่ท่ี 190 ติดอันดับท่ี 3 เมืองท่ีมีคุณภาพ
อากาศแย่ท่ีสุดในโลก

ปริมาณ PM2.5 
ในประเทศไทยสูง
ติดอันดับโลก

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีประชาชนได้รับ
ผลกระทบจํานวนมาก เน่ืองจากขาดแคลนรายได้และ
เคร่ืองอุปโภคบริโภค กองทัพอากาศร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์
เชิงพาณิชย์ สวทช. พัฒนาตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ 
(Skyrice) โดยประยุกต์ใช้ระบบสแกนใบหน้า FaceD-Tech 
เพ่ือช่วยแจกจ่ายข้าวสารให้ประชาชนแบบไร้สัมผัส

ตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ
เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
เปดิตัวผลิตภัณฑ์ Green Rock วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ 
มีลักษณะเปน็รูพรุน แต่ยังคงความแข็งแรงตามมาตรฐาน
การก่อสร้าง ช่วยลดภาระน้ําหนักโครงสร้างของตัวอาคาร และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของอาคารได้เป็นอย่างดี

Green Rock
วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์
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BEYOND LIMITS

2564
13 มกราคม 2564 ทีมแพทย์โรงพยาบาล Édouard 
Herriot ในเมืองลีญง ประเทศฝร่ังเศส ผ่าตัดปลูกถ่ายแขน
และไหล่ท้ังสองข้างจากผู้บริจาคให้แก่ Felix Gretarsson 
ชายชาวไอซ์แลนด์วัย 48 ป ีซ่ึงสูญเสียอวัยวะจากการ
ประสบอุบัติเหตุมากว่า 23 ป ีท้ังน้ีการผ่าตัดสําเร็จได้
ด้วยดี และไม่พบภาวะแทรกซ้อนรุนแรง นับเปน็ความสําเร็จ
ในการผ่าตัดปลูกถ่ายแขนและไหล่คร้ังแรกของโลก

ผ่าตัดปลูกถ่ายแขนและไหล่
ท้ังสองข้างคร้ังแรกของโลก

9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสืบสวนร่วมองค์การ
อนามัยโลก-จีน สรุปสาเหตุการระบาดโรคโควิด-19
ว่าน่าจะมีต้นเหตุมาจากสัตว์รังโรคตามธรรมชาติ และมี
โอกาสน้อยมากท่ีจะเกิดจากการหลุดรอดออกจากห้อง
ปฏิบัติการในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน

สรุปสาเหตุการระบาดของ
โรคโควิด-19 เปน็ไปได้ว่า
มาจากสัตว์ในธรรมชาติ

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทพี โซลูชัน จํากัด พัฒนา
วิธีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือต้นอินทผลัมพันธ์ุบาฮีเชิงการค้า 
โดยใช้เทคโนโลยีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือร่วมกับระบบ Bioreactor 
ทําให้สามารถขยายต้นกล้าอินทผลัมพันธ์ุบาฮีในห้อง
ปฏิบัติการในระดับเชิงพาณิชย์ได้เปน็แห่งแรกในประเทศไทย 
ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาการปลูกอินทผลัมจากการเพาะเมล็ด
แล้วไม่ได้คุณภาพผลผลิตตามต้องการ และช่วยลดการ
นําเข้าต้นกล้าเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือจากต่างประเทศ

เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
อินทผลัมพันธ์ุบาฮี

ไบโอเทค สวทช. ผลิตโปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ หรือ 
Mycoprotein คร้ังแรกของไทย มีลักษณะเปน็เส้นใย
คล้ายเน้ือสัตว์ ไม่มีคอเลสเตอรอล อุดมด้วยไฟเบอร์ 
วิตามิน และบีตากลูแคน ท่ีสําคัญกระบวนการผลิตมี
ความปลอดภัย ไร้สารปฏิชีวนะ สามารถใช้เป็นเน้ือบดเทียม 
ปรุงอาหารแทนเน้ือสัตว์ เช่น เบอร์เกอร์ น้ําพริกอ่อง 
ปจัจุบันร่วมกับบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด 
วิจัยต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

Mycoprotein โปรตีนทางเลือก
จากจุลินทรีย์สู่เน้ือบดเทียม ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมวิจัย

พัฒนากระบวนการผลิตสารออกฤทธ์ิทางเภสัชกรรม 
(Active Pharmaceutical Ingredient: API) 
เพ่ือใช้เปน็สารต้ังต้นในการผลิตยา Favipiravir 
สําหรับต้านโรคโควิด-19 ในระดับห้องปฏิบัติการ
ได้สําเร็จ ปจัจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการ
ขยายขนาดระดับก่ึงอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การ
เภสัชกรรม อีกท้ังทีมวิจัยเตรียมวางแผนสังเคราะห์ 
Molnupiravir ระดับห้องปฏิบัติการ เพ่ือปอ้งกัน
ปญัหาเช้ือไวรัสก่อโรคโควิด-19 ด้ือยาในอนาคต

พัฒนาสารต้ังต้น
ผลิตยา Favipiravir 
รักษาโรคโควิด-19
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18 กุมภาพันธ์ 2564 ยานสํารวจ Perseverance ท่ี 
NASA ส่งข้ึนไปปฏิบัติภารกิจ Mars 2020 ต้ังแต่
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ลงจอดบนดาวอังคารได้
สําเร็จ เตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจการสํารวจด้าน
ชีวดาราศาสตร์ท่ีบริเวณแอ่ง Jezero Crater เพ่ือ
ค้นหาร่องรอยส่ิงมีชีวิต รวมท้ังเก็บตัวอย่างดินและ
หินจากดาวอังคารส่งกลับมาให้นักวิทยาศาสตร์
ศึกษาต่อไป

ยาน Perseverance ลงจอด
บนดาวอังคาร พร้อมปฏิบัติ
ภารกิจ Mars 2020

23 มีนาคม 2564 เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 
Ever Given ของบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ เกยต้ืน
ขวางคลองสุเอซในประเทศอียิปต์ เน่ืองจากเกิด
พายุทรายท่ีความเร็วลม 74 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง
ขณะเรือกําลังแล่นผ่าน ทําให้วิสัยทัศน์การมองเห็น
ต่ําจนสูญเสียการควบคุม การกู้เรือต้องใช้เวลาถึง 
6 วัน เพราะเรือมีความยาวกว่า 400 เมตร (ใกล้เคียง
กับความสูงของอาคาร Empire State) คาดว่า
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายในเส้นทางเศรษฐกิจ
คลองสุเอซอยู่ท่ีมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

วิกฤตเรือ Ever Given
ขวางคลองสุเอซ

นาโนเทค สวทช. พัฒนาปุย๋ธาตุอาหารรองเสริม เช่น 
แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส สําหรับพืชไร้ดิน
และพืชท่ัวไป (ฉีดพ่นทางใบ) โดยใช้เทคโนโลยีคีเลชันนํา
กรดอะมิโนห่อหุ้มปุย๋ธาตุอาหารเพ่ือปอ้งกันปัญหาการ
ตกตะกอน นอกจากน้ียังเพ่ิมเทคโนโลยีการยึดเกาะใบเพ่ือ
เพ่ิมระยะเวลาในการดูดซึมเข้าสู่พืชผ่านทางปากใบให้ยาว
นานข้ึน ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้เต็มท่ี มีการ
เจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนต่อโรคและการรุกรานของแมลง 
ไม่มีสารเคมีท่ีเปน็พิษต่อส่ิงแวดล้อม ปจัจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่บริษัทเทค ซายน์ จํากัด และวางจําหน่ายภายใต้แบรนด์
Nanose

ปุย๋คีเลตเสริมธาตุอาหารพืชทางใบ

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจเช้ือไวรัส Tilapia Lake 
Virus (TiLV) ในปลานิลและปลาทับทิม ด้วยเทคนิค 
RT-LAMP Nanogold ใช้เวลาตรวจเพียง 1 ช่ัวโมง 
เหมาะสําหรับการตรวจคัดแยกพ่อแม่พันธ์ุ ไข่ปลา และ
ลูกปลาท่ีเปน็พาหะนําโรค เพ่ือเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด

ชุดตรวจเช้ือโรค TiLV 
ในปลานิลและปลาทับทิม

นาโนเทค สวทช. ร่วมกับบริษัทเอเทค ฟลิเตรช่ัน 
จํากัด พัฒนาแผ่นกรองอากาศเคลือบอนุภาคนาโน
สําหรับใช้กรองอากาศในรถยนต์ มีคุณสมบัติ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือราและแบคทีเรียได้ดี
มีต้นทุนการผลิตต่ําและกระบวนการผลิตสารเคลือบ
ท่ีไม่ซับซ้อน จากการทดสอบใช้งานในรถยนต์ท่ีระยะทาง 
13,000 กิโลเมตร ไม่พบอนุภาคนาโนหลุดออกจาก
แผ่นกรอง

แผ่นกรองอากาศสําหรับ
รถยนต์ต้านรา-แบคทีเรีย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธ์ุพืช ร่วมกันวิจัยค้นพบ
สาร Cannabinoids ในส่วนช่อดอกของ “พังแหร” 
พืชสมุนไพรไทยวงศ์กัญชา ซ่ึงอาจมีคุณสมบัติยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรียก่อโรคได้ ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย
จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)

ค้นพบสารกัญชา
ในพังแหรคร้ังแรกของโลก

ภาพ : NASA

ภาพ : วิกิพีเดีย

124
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2564
13 เมษายน 2564 ประเทศญ่ีปุน่อนุมัติปล่อยน้ําปนเปื้ อน
กัมมันตรังสีท่ีผ่านการบําบัดแล้วกว่า 1.25 ล้านตัน
จากโรงไฟฟา้นิวเคลียร์ฟุกุชิมะสู่มหาสมุทรแปซิฟกิ 
โดยให้เหตุผลว่ามีแทงก์น้ําไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ 
รัฐบาลญ่ีปุน่ย้ําว่าน้ําท่ีปล่อยจะผ่านการบําบัดด้วย
เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือให้น้ําได้มาตรฐานความปลอดภัย 
อย่างไรก็ตามประเทศเพ่ือนบ้านอย่างประเทศจีนและ
เกาหลีใต้ต่างคัดค้านการตัดสินใจน้ี

ญ่ีปุน่อนุมัติปล่อยน้ําจาก
โรงไฟฟา้นิวเคลียร์ท่ีผ่านการ

บําบัดลงมหาสมุทรแปซิฟกิในป ี2022

19 เมษายน 2564 NASA ประสบความสําเร็จในการ
ทดลองบินเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity สํารวจดาวอังคาร
ท่ีส่งข้ึนไปพร้อมกับยาน Perseverance นับเปน็คร้ังแรก
ในประวัติศาสตร์ท่ีมีอากาศยานข้ึนบินบนดาวอังคารได้ 
เปน็จุดเร่ิมต้นของการบินสํารวจทางอากาศ ซ่ึงจะได้ข้อมูล
และรายละเอียดท่ีต่างออกไปจากการสํารวจทางภาค
พ้ืนดินท่ีเคยทําอยู่
 

Ingenuity เฮลิคอปเตอร์
ลําแรกท่ีบินบนดาวอังคาร 

เอ็มเทค สวทช. พัฒนา Magik Growth ถุงห่อผลไม้
นอนวูฟเวน มีสมบัติการผ่านของน้ําและอากาศ รวมถึง
คัดเลือกช่วงแสงท่ีเหมาะสม ทําให้ผลไม้สามารถสร้าง
สารสําคัญ ตัวถุงมีความแข็งแรงทนทานนํากลับ
มาใช้ซ้ําได้นานถึง 2 ป ีท้ังน้ีร่วมกับคณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง นํานวัตกรรม Magik Growth ทดลอง
ห่อทุเรียนในสวนทุเรียน จ.ระยอง พบว่าผิวเปลือกสวย 
ไม่มีร่องรอยโรคและแมลง ทุเรียนมีแนวโน้มน้ําหนัก
เพ่ิมข้ึน ความหนาเปลือกบางลง

Magik Growth ถุงห่อ
ทุเรียนเพ่ิมคุณภาพผลผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์
เชิงพาณิชย์ สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พัฒนา
แบตเตอร่ีสังกะสีไอออนท่ีมีความปลอดภัยสูง ไม่ติดไฟ 
ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ โดยแบตเตอร่ีชนิดน้ีสามารถให้ค่า
แรงดันได้ 1.2–1.4 โวลต์ ใช้งานได้นานกว่า 2,000 รอบ 
และนํามารีไซเคิลได้ เหมาะแก่การนําไปใช้งานในระบบกักเก็บ
พลังงานแบบอยู่กับท่ี แบตเตอร่ีสํารองไฟฟา้ในบ้านพัก
อาศัย สถานีวิทยุส่ือสารทหาร รถไฟฟา้ รถบรรทุกไฟฟา้ 
หรือสถานท่ีท่ีต้องการความปลอดภัยสูง อาทิ แท่นขุดเจาะ
น้ํามัน

แบตเตอร่ีสังกะสีไอออน
นวัตกรรมแบตเตอร่ีปลอดภัย

นักวิทยาศาสตร์จาก Ohio State University พบไวรัส
มีชีวิตถูกแช่แข็งในตัวอย่างน้ําแข็งจากท่ีราบสูงทิเบต
ท่ีมีอายุเกือบ 15,000 ป ีโดยไวรัสแช่แข็งน้ีมีจํานวน 
33 สายพันธ์ุ เปน็สายพันธ์ุใหม่อย่างน้อย 28 สายพันธ์ุ 
การศึกษาไวรัสในธารน้ําแข็งยังเปน็เร่ืองใหม่ ดังน้ันการ
ค้นพบคร้ังน้ีจะช่วยอธิบายเก่ียวกับสายพันธ์ุและ
วิวัฒนาการของไวรัสท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศแบบสุดข้ัวได้

พบไวรัสโบราณอายุเกือบ
15,000 ป ีในธารน้ําแข็งทิเบต 

ภาพ : วิกิพีเดีย

ภาพ : NASA

125



23 เมษายน 2564  SpaceX ส่งนักบินอวกาศ 4 คน 
สู่สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space 
Station: ISS) เพ่ือปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จอีกคร้ัง 
โดยพาหนะท่ีใช้คือ “ยานแคปซูล Crew Dragon” 
ถัดมาในเดือนพฤษภาคม 2564 SpaceX ยังประสบ
ความสําเร็จในการทดลองปล่อยต้นแบบยานบรรทุก
ผู้โดยสารและสินค้า “Starship” ข้ึนสูงจากฐานปล่อย 
10 กิโลเมตร และกลับลงจอดท่ีจุดปล่อยได้อย่าง
ปลอดภัยในเวลา 6 นาที

SpaceX ประสบความสําเร็จ
ด้านภารกิจอวกาศอย่างต่อเน่ือง

7 มิถุนายน 2564 นับเปน็วันแรกท่ีเร่ิมมีการฉีดวัคซีน
ปอ้งกันโรคโควิด-19 ตามวาระแห่งชาติ ให้แก่ประชาชน
ท่ัวประเทศ หลังจากเปดิให้ลงทะเบียนแสดงความจํานง
รับการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและไทย
ร่วมใจ รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ ท้ังน้ีกลุ่มผู้สูงอายุและ 
7 โรคเร้ือรังเป็นกลุ่มท่ีได้รับพิจารณาให้ฉีดวัคซีนเป็น
กลุ่มแรกๆ เพ่ือลดอัตราการเจ็บปว่ยรุนแรงและเสียชีวิต 
โดยวัคซีนท่ีรัฐบาลจัดหาคือวัคซีน AstraZeneca และ 
Sinovac ซ่ึงสามารถฉีดได้ในกลุ่มอายุ 18 ปีข้ึนไป

ประเทศไทยรณรงค์
ฉีดวัคซีนวันแรก

24 เมษายน 2564 ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอินโดนีเซีย
ประกาศยืนยันพบเรือดําน้ํากองทัพเรือ KRI Nanggala-402 
จมลงในทะเลทางตอนเหนือของเกาะบาหลี มีความลึกมากกว่า 
800 เมตร  ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีบนเรือท้ังหมด 53 นาย เสียชีวิต 
ท้ังน้ีเรือดําน้ํา KRI Nanggala 402 ได้ขาดการติดต่อกับ
เรือรบท่ีปฏิบัติการร่วมระหว่างการซ้อมรบทางเรือนอกชายฝั่ ง
บาหลีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2564

เรือดําน้ําอินโดนีเซีย
จมลงใต้ทะเล

29 เมษายน 2564 องค์การอวกาศแห่งชาติจีนส่งโมดูลแรก
ของสถานีอวกาศ Tiangong ซ่ึงเปน็ท่ีอยู่อาศัยสําหรับนักบิน
อวกาศมีช่ือว่า Tianhe ข้ึนสู่บริเวณวงโคจรรอบโลกต่ํา และ
ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ส่งนักบินอวกาศ 3 คน ข้ึนไป
ปฏิบัติงานท่ีสถานีอวกาศดังกล่าวเปน็ระยะเวลา 3 เดือน 
เพ่ือทดสอบระบบช่วยชีวิตและการบํารุงรักษาต่างๆ

จีนส่งโมดูลแรกของสถานีอวกาศ
Tiangong ข้ึนสู่อวกาศ

ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์
เชิงพาณิชย์ สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พัฒนา
แบตเตอร่ีสังกะสีไอออนท่ีมีความปลอดภัยสูง ไม่ติดไฟ 
ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ โดยแบตเตอร่ีชนิดน้ีสามารถให้ค่า
แรงดันได้ 1.2–1.4 โวลต์ ใช้งานได้นานกว่า 2,000 รอบ 
และนํามารีไซเคิลได้ เหมาะแก่การนําไปใช้งานในระบบกักเก็บ
พลังงานแบบอยู่กับท่ี แบตเตอร่ีสํารองไฟฟา้ในบ้านพัก
อาศัย สถานีวิทยุส่ือสารทหาร รถไฟฟา้ รถบรรทุกไฟฟา้ 
หรือสถานท่ีท่ีต้องการความปลอดภัยสูง อาทิ แท่นขุดเจาะ
น้ํามัน

นักดาราศาสตร์ตรวจพบร่องรอยการแผ่รังสีเอกซ์
บนดาวยูเรนัสจากการวิเคราะห์ข้อมูลและภาพท่ี
กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทราของ NASA ถ่ายไว้
คร้ังแรกในปี 2545 และอีกสองคร้ังในป ี2560 โดย
การค้นพบน้ียังต้องทําการศึกษาต่อไปว่าการแผ่รังสี
เอกซ์เกิดข้ึนจากอะไร ซ่ึงถ้าทราบแหล่งกําเนิดท่ีแท้จริง
จะเปน็ประโยชน์ต่อการศึกษาด้านอวกาศอย่างมาก 
เน่ืองจากดาวยูเรนัสไม่เหมือนใคร มีแกนหมุนเอียง
เกือบจะเป็นระนาบเดียวกับท่ีหมุนรอบดวงอาทิตย์ 
รวมท้ังมีเส้นแกนแม่เหล็กท่ีผิดทิศทางไปจากดาวอ่ืน

ประเทศเอลซัลวาดอร์รับรองให้ Bitcoin เปน็สกุลเงิน
ท่ีสามารถชําระหน้ีได้ตามกฎหมายเป็นประเทศแรก
ของโลก เพ่ือช่วยสร้างงาน เพ่ิมอัตราการเข้าถึง
บริการทางการเงินในประเทศ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดย Bitcoin ไม่ได้เข้ามาแทนท่ีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ท่ีประเทศเอลซัลวาดอร์ใช้อยู่ในปจัจุบัน แต่จะอยู่ใน
รูปแบบของสกุลเงินทางเลือก

ตรวจเจอการ
แผ่รังสีเอกซ์
บนดาวยูเรนัส

เอลซัลวาดอร์รับรอง
Bitcoin ชําระหน้ีได้
ตามกฎหมาย

ภาพ : วิกิพีเดีย
ภาพ : วิกิพีเดีย

ภาพ : วิกิพีเดีย

ภาพ : NASA
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2564

ป ี2564 ประเทศไทยพบการแพร่ระบาดของเช้ือ 
SARS-CoV-2 สายพันธ์ุ Delta หรือเช้ือก่อโรคโควิด-19 
สายพันธ์ุใหม่ท่ีสามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธ์ุเดิม 
ส่งผลให้ในประเทศไทยมีจํานวนผู้ปว่ยยืนยันสะสม
พุ่งสูงมากกว่า 1.5 ล้านคน (ข้อมูลวันท่ี 29 กันยายน 
2564) และต้ังแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม มีจํานวน
ผู้ติดเช้ือเฉล่ียต่อวันมากกว่า 1 หม่ืนคน และมีผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคน้ีมากกว่า 100 คนต่อวัน

5 กรกฎาคม 2564 เกิดเหตุสารเคมีไวไฟระเบิดและไฟไหม้
คร้ังใหญ่ท่ีโรงงานผลิตเมล็ดโฟม บริษัทหมิงต้ีเคมีคอล 
จํากัด จ.สมุทรปราการ ภายในโรงงานมีเช้ือเพลิงปริมาณ
มากท้ังเม็ดโฟมและถังบรรจุสารเคมีปริมาณหลักสิบตัน 
แรงระเบิดทําให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย และมีผู้
ได้รับบาดเจ็บ ขณะท่ีปฏิบัติการดับไฟเป็นไปอย่างยาก
ลําบาก ใช้เวลาในการดับไฟยาวนานราว 27 ช่ัวโมง มี
เจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัยเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 
3 คน นับเปน็บทเรียนคร้ังสําคัญในการจัดการสาธารณภัย 
ผังเมือง และการจัดการมลพิษ  

ไฟไหม้ใหญ่โรงงาน
ผลิตเมล็ดโฟม 

สวทช. ร่วมกับองค์การสํารวจอวกาศญ่ีปุน่ (JAXA) 
ดําเนินโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) เปดิ
โอกาสให้นักเรียนไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ทดลองปลูกโหระพาภายใต้ตัวแปรการทดลองท่ีแตกต่าง
กันบนโลก และนําผลมาเปรียบเทียบกับการปลูกโหระพา
บนสถานีอวกาศนานาชาติ เพ่ือเรียนรู้ว่าสภาวะ
แรงโน้มถ่วงต่ํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร 
รวมท้ังเปน็การทดลองสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ใหม่ๆ กระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
อวกาศ 

Asian Herb in Space (AHiS) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย
มหิดล วิจัยการใช้เทคโนโลยี Mask R-CNN หรือการใช้ 
AI ในการจําแนกเมล็ดพันธ์ุข้าวด้วยภาพถ่าย ผลท่ีได้มี
ความแม่นยําสูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่าการประเมิน
โดยมนุษย์ 20 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดการปลอมปนของข้าว
ไทย ต้นเหตุปญัหาราคาขายในตลาดต่ําลง ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

AI จําแนกข้าวปลอม

ดาวเทียม Hope ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความ
สําเร็จในการสํารวจการเคล่ือนท่ีรอบดาวอังคาร นับเปน็
ภารกิจด้านอวกาศแรกของชาวอาหรับ และเปน็ภารกิจ
เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวในสหรัฐ-
อาหรับเอมิเรตส์และภูมิภาคอาหรับหันมาสนใจศึกษา
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและการศึกษาระดับสูงมาก
ย่ิงข้ึนอีกด้วย

ดาวเทียม Hope สํารวจ
การเคล่ือนท่ีรอบดาวอังคารสําเร็จ

โควิด-19
สายพันธ์ุ
เดลตา
ระบาดหนัก
ในประเทศ
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21 กรกฎาคม 2564 เร่ิมการแข่งขันโอลิมปกิฤดูร้อน 
2020 ในกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่ อย่างเปน็ทางการ 
หลังจากเล่ือนกําหนดการจัดงานออกมาเกือบหน่ึงปเีต็ม 
เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท่ัวโลก โดยการจัดงานคร้ังน้ีเปน็ไปตามข้อกําหนด
การรักษาความปลอดภัยเร่ืองโรคระบาด และเปน็
คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ท่ีไม่มีผู้ชมพิธีเปดิงานในสนาม

โอลิมปกิฤดูร้อน 2020 
ในกรุงโตเกียว

28 กรกฎาคม 2564 มีรายงานสังเกตการณ์แสง
ท่ีอยู่ทางด้านหลังของหลุมดํา ซ่ึงเปน็หลักฐานท่ีช่วย
ยืนยันทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปของไอน์สไตน์ว่า 
แสงเล้ียวเบนจากอิทธิพลของกําลังแรงโน้มถ่วง
มหาศาลได้

28 สิงหาคม 2564 เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเน่ือง 
จนไม่สามารถระบายน้ําได้ทัน ส่งผลให้มีน้ําท่วมสูง
ถึง 1.5 เมตร ในเขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมบางป ู
จ.สมุทรปราการ  ทําให้ต้องมีการส่ังปดิโรงงาน
ทุกแห่งภายในนิคม (ประมาณ 370 โรงงาน) จนกว่า
สถานการณ์จะปลอดภัย ในวันเกิดเหตุมีพนักงาน
ติดค้างภายในโรงงานเปน็จํานวนมาก เคร่ืองจักร 
สินค้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงชุมชนโดย
รอบได้รับความเสียหาย

น้ําท่วมใหญ่นิคมฯ บางป ู
เสียหายหนัก

พบแสงด้านหลัง "หลุมดํา" 
ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ท่ัวไปของไอน์สไตน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ และองค์การ
เภสัชกรรม วิจัยพัฒนา Cytisine ยาเลิกบุหร่ีชนิด
ใหม่ในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัวยา
เปน็สารสกัดธรรมชาติจากเมล็ดจามจุรีสีทอง มีสรรพคุณ
ช่วยบรรเทาอาการถอนนิโคติน ทําให้ผ่อนคลาย
ไม่หงุดหงิดในขณะท่ีเข้าสู่กระบวนการเลิกบุหร่ี โดย
ตัวยา Cytisine มีการใช้ในยุโรปตะวันออกมานานกว่า 
50 ป ีเป็นยาเลิกบุหร่ีท่ีองค์การอนามัยโลกให้การ
รับรองและสนับสนุนให้รัฐบาลทุกประเทศจัดหาไว้เพ่ือ
ช่วยให้ประชาชนของตนเข้าถึงยาเลิกบุหร่ีท่ีมีราคาถูก

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Kent พัฒนาสมการ
ของรูปทรงไข่ท่ีใช้ได้กับไข่ทุกทรงในโลก ไม่ว่าเปน็ทรงกลม 
(Sphere) ทรงรี (Ellipsoid) ทรงไข่ (Ovoid) และทรงแพร์ 
(Pyriform) สมการน้ีต้องใช้พารามิเตอร์ 4 อย่างคือ 
ความสูงของไข่ ระยะท่ีกว้างท่ีสุดของไข่ ระยะจากจุดท่ีกว้าง
ท่ีสุดของไข่ไปยังจุดก่ึงกลางความสูงของไข่ และเส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่ีระดับความสูง ¼ จากยอด สมการของรูป
ทรงไข่เปน็ประโยชน์ต่อการศึกษาและการประยุกต์ใช้งาน
ท้ังด้านชีววิทยา วิศวกรรม สถาปตัยกรรม การเกษตร ฯลฯ

นักวิทยาศาสตร์จาก University of North Carolina 
และ Stanford University พัฒนานวัตกรรม Microneedle 
แผ่นแปะวัคซีน เพ่ือให้ผู้ท่ีต้องการรับวัคซีนสามารถแปะเพ่ือ
รับวัคซีนได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงผลการทดสอบในหนูทดลองพบว่า
การตอบสนองของแอนติบอดีท่ีจําเพาะต่อ T-cell และแอนติเจน
มากกว่าการฉีดใต้ผิวหนังแบบเดิมถึง 50 เท่า และแผ่นแปะน้ี
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมในหลายวัคซีน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 
ตับอักเสบ หัด รวมถึงโควิด-19 

ไทยผลิต Cytisine 
ยาเลิกบุหร่ีสําเร็จ 

Microneedle แผ่นแปะวัคซีน

สมการของรูปทรงไข่ครอบจักรวาล

ภาพ : วิกิพีเดีย
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BEYOND LIMITS

2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดต้ัง
โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 
เพ่ือดูแลรักษาคนพิการท่ีปว่ยโรคโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) 
อายุระหว่าง 15-65 ป ีโดยเปดิดําเนินการต้ังแต่
วันท่ี 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 มีผู้ปว่ยเข้ารักษา
จํานวน 650 คน ท้ังน้ี สวทช. ได้สนับสนุนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจํานวน 11 ผลงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก
ผู้ปว่ยระหว่างรักษาตัว และช่วยลดความเส่ียงแก่
บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพ่ือคนพิการ 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนปอ้งกันโรคโควิด-19 แบบ
พ่นจมูกชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based
เปน็วัคซีนท่ีพ่นละอองฝอยในโพรงจมูกผ่านเข็มฉีดพ่นยา
ชนิดพิเศษท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือส่งวัคซีนไปเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเย่ือเมือกของระบบทางเดินหายใจส่วนบน
โดยตรง ท้ังน้ีผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันใน
หนูทดลองเรียบร้อยแล้ว พบว่าหนูทดลองไม่มีอาการปว่ย 
ปจัจุบันเตรียมทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครต่อไป

วัคซีนปอ้งกันโรคโควิด-19
แบบพ่นจมูก นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองเช้ือก่อโรค

โควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFA สําหรับบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ชุดตรวจมีความจําเพาะ
สูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีความไว 98 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
รู้ผลการตรวจภายในเวลาเพียง 15 นาที ลดระยะเวลา
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ลดค่าใช้จ่าย และข้ันตอน
การทํางาน เหมาะแก่การนําไปใช้ตรวจคัดกรองเบ้ืองต้น
ในคนจํานวนมาก ปจัจุบันชุดตรวจผ่านการรับรองและ
ประเมินเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

NANO COVID-19 
Antigen Rapid Test 
ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 

ไบโอเทค สวทช. พัฒนา COVYD-19 Ab test kit (ELISA) 
ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ด้วยเทคนิค ELISA เปน็การ
ตรวจแอนติบอดีต่อส่วนท่ีไวรัสใช้จับเข้าเซลล์มนุษย์ในการ
ติดเช้ือ คือ Receptor Binding Domain หรือ RBD ท่ีอยู่
บนโปรตีนสไปก์ (ส่วนท่ีเปน็หนาม) สามารถตรวจได้รวดเร็ว 
แม่นยํา มีความไวและจําเพาะเทียบเท่ากับชุดตรวจท่ัวไปใน
ท้องตลาด ปจัจุบันสถานะผลงานอยู่ระหว่างการย่ืนคําขอ
ประเมินเทคโนโลยีจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

COVYD-19 Ab test kit (ELISA)
ชุดตรวจปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศและการประยุกต์

เชิงพาณิชย์ สวทช. ร่วมเปน็ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบ
วัดอุณหภูมิ-ความช้ืน ตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บริษัท
โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จํากัด โดยคุณสมบัติเด่นของ
ระบบ คือ สามารถวัดอุณหภูมิและความช้ืนในตู้ได้อย่าง
แม่นยํา กรณีท่ีอุณหภูมิหรือความช้ืนมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีผิดปกติ จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน ทําให้การ
จัดเก็บวัคซีนมีประสิทธิภาพ

ระบบวัดอุณหภูมิ-
ความช้ืน ตู้เก็บ
วัคซีนโควิด-19
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ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมือ
แพทย์ สวทช. พัฒนา AMED Telehealth แพลตฟอร์ม
บริหารจัดการข้อมูลผู้ปว่ยโควิด-19 ท่ีแยกกักตัวท่ีบ้าน 
(Home Isolation) เพ่ืออํานวยความสะดวกการดูแล
ผู้ปว่ยให้แก่สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 
ท้ังในด้านการบริหารจํานวนเตียงเสมือน และการติดตาม
อาการผู้ปว่ยอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ Telemonitoring, 
Telehealth และ Teleconsultation โดยบุคลากรทาง
การแพทย์สามารถเข้าถึงระบบบริหารข้อมูลได้สะดวกผ่าน 
Dashboard ทําให้การปฏิบัติงานทําได้สะดวก รวดเร็ว 
และเปน็ระบบ

AMED Telehealth ระบบอํานวย
ความสะดวก Home Isolation 

เอ็มเทค สวทช. พัฒนา “อารี” รถส่งของบังคับทางไกล
เพ่ือใช้ขนส่งสัมภาระแทนบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนท่ี
ท่ีเส่ียงต่อการรับเช้ือก่อโรคโควิด-19 ช่วยลดภาระงาน
และเล่ียงการสัมผัสกับผู้ติดเช้ือให้แก่เจ้าหน้าท่ี รวมท้ัง
ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ปอ้งกันอันตราย
ส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) 
เพราะเม่ือเจ้าหน้าท่ีใส่ปฏิบัติงานแล้วต้องกําจัดท้ิงทันที 
ท้ังน้ีมีการผลิตและส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร
ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

“อารี” รถส่งของ
บังคับทางไกล 

การระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุ Delta ทําให้
จํานวนผู้ติดเช้ือในประเทศพุ่งสูงทําลายสถิติ ส่งผล
ให้เศรษฐกิจไทยตกต่ําเปน็ประวัติการณ์ รัฐบาล
มีแผนพยายามฟื้ นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว
โดยการทํา Sandbox ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถสร้าง
รายได้สะพัด จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ 
หวังขยายการเติบโต GDP 

โควิด-19 
กระทบเศรษฐกิจไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ชนิด mRNA ผลการทดสอบใน
มนุษย์ระยะท่ี 1 ได้ผลดี ส่วนใหญ่มีผลข้างเคียง
เพียงเล็กน้อย และสามารถหายได้ใน 1-2 วัน ส่วน
การทดลองในมนุษย์ระยะท่ี 2 อยู่ระหว่างรอผล
การทดสอบ

บริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จํากัด สตาร์ตอัปด้านการแพทย์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาวัคซีนใบยา วัคซีน
ปอ้งกันโรคโควิด-19 จากใบยาสูบสายพันธ์ุด้ังเดิมของ
ออสเตรเลีย ท้ังน้ีมีการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่า
ได้ผลดี เตรียมทดสอบในมนุษย์

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาวัคซีน HXP-GPOVac ชนิด
เช้ือตาย วัคซีนปอ้งกันโควิด-19 ชนิดแรกในประเทศไทย
ท่ีทดสอบในมนุษย์ ซ่ึงผลการทดสอบในมนุษย์ระยะท่ี 1 
พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ปัจจุบันอยู่ในช่วง
ทดสอบระยะท่ี 2

วัคซีน HXP-GPOVac
ปอ้งกันโรคโควิด-19 
ชนิดเช้ือตาย

วัคซีนใบยาปอ้งกันโรค
โควิด-19 จากพืชของไทย 

ChulaCov19 วัคซีนปอ้งกัน
โรคโควิด-19 ชนิด mRNA 

รายงานอุณหภูมิ
ร่างกายประจําวัน

อ่านผลตรวจ วินิจฉัย
พร้อมคุยวิดีโอคอล

กับผู้กักตัวผ่านแอปฯ 

แพทย์และพยาบาลหรือผู้ดูแล

Secure
Cloud

ภาพ : องค์การเภสัชกรรม

ภาพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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