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10 Technology To Watch 2022 
 

 1. Brain-Computer Interface (BCI) เทคโนโลยีเชือมต่อสมองมนษุยก์บัคอมพิวเตอร ์

 2. Generative AI เอไอแบบรูส้รา้ง 

 3. CAV (Connected and Autonomous Vehicle) Technologies  

     เทคโนโลยียานยนตอ์ัตโนมตัิและเชือมต่อ 

 4. Long Duration Storage ระบบสาํรองพลงังานแบบยาวนาน 

 5. Solar Panel Recycle การรีไซเคิลแผงโซลารเ์ซลล ์

 6 Carbon Measurement & Analytics เทคโนโลยีการตรวจวดัและวิเคราะหป์รมิาณคารบ์อน 

 7. CCUS by Green Power เทคโนโลยี CCUS ดว้ยพลงังานสะอาด 

 8. Next–Generation of Telehealth การดแูลสขุภาพทางไกลในยคุถดัไป 

 9. Synthetic Biology ชีววิทยาสงัเคราะห ์

10. CAR T-Cell (Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy)  

       การรกัษามะเรง็ดว้ยภมิูคุม้กนัแบบ CAR T–Cell 
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1. Brain-Computer Interface (BCI) 

เทคโนโลยีเชือมต่อสมองมนุษยก์ับคอมพิวเตอร ์

 

 เดือนกรกฎาคม 2019 อีลอน มสัก ์(Elon Musk) อภิมหาเศรษฐี ผูโ้ด่งดงัมาจากรถยนตไ์ฟฟ้าเทสลา 

(Tesla) และยานอวกาศสเปซเอกซ ์(SpaceX) ทีนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้สรา้งความฮือฮาไปทงัโลก เมือประกาศว่า

บริษัทนิวรลัลิงก ์(Neuralink) ทีเขาตงัขึน จะมุ่งพฒันาเทคโนโลยีทีเรียกว่า BCI อย่างจาํเพาะ และตงัเป้าหมายว่า

จะทาํใหส้มองมนษุยส์ามารถเชือมต่อและสือสารกบัเครืองคอมพิวเตอรไ์ดโ้ดยตรงในเรว็ๆ นี   

 ลองนึกภาพการสังงานเครืองจักรต่างๆ หรอืแม้แต่เขียนโพสตโ์ซเชียลมีเดีย โดยอาศัยแค่การ

คิดเท่านัน!  

งานวิจยั BCI หรือ Brain-Computer Interface มีอกีชอืหนึงว่า Brain-Machine Interface เรมิมมีาตงัแต่

ทศวรรษ 1970 โดยเรมิทมีหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นีย ลอสแองเจลิส หลงัจากนนัมาก็มีการทดลองในสตัวท์ดลอง เช่น 

หน ูอย่างต่อเนืองและแพรห่ลาย จนมีการทดลองในผูป่้วยในทีสดุในราวกลางทศวรรษ 1990 การทาํ BCI แบบ

ดงัเดิมตอ้งมีการฝัง “ตวัวดัสญัญาณ” หรือเซนเซอรท์ีผิวสมองโดยตรง จึงทาํการทดลองและนาํมาใชง้านไดย้าก 

ต่อมาจึงมีการพฒันาใหม้ีลกัษณะ Non-Invasive จงึใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน  

การทาํงานของ BCI ตอ้งอาศยัทงัฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวรส์าํคญัคือ ตวัเซนเซอรท์คีอยรบั

สญัญาณไฟฟ้าจากคลืนสมอง ปัจจบุนัการผ่าตดัฝังขวัไฟฟ้าสาํหรบั BCI ทาํไดอ้ย่างแม่นยาํระดบัเดียวกบัการ

ผ่าตดัเพือฝังขวัไฟฟ้าเพือติดตามภาวะลมชกัแลว้ และมีอปุกรณส์วมศีรษะและอา่นสญัญาณไฟฟ้าใตก้ะโหลกไดดี้ 

ส่วนซอฟตแ์วรม์ีความสาํคญั เพราะใชอ้่านและวิเคราะหค์ลืนสมองของผูใ้ชง้าน การพัฒนาของ AI และ Machine 

Learning อย่างรวดเรว็ในหลายปีนี มีส่วนทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ในดา้นนีเป็นอย่างมาก 

 ปัจจบุนัมีการนาํ BCI ไปใชป้ระโยชนใ์นผูป่้วยทีเป็นอมัพาต ไม่สามารถขยบัแขนขาเองได ้ทาํใหส้ามารถ

บงัคบัสงัการใหแ้ขนหรือนิวของหุ่นยนตข์ยบัได ้นอกจากนี ยงัช่วยผูป่้วยทีมีอาการล็อกอนิ (Locked-In) ทแีต่เดิม

ไม่สามารถสือสารกบัผูอ้นืได ้เพราะไม่สามารถเคลือนไหวอวยัวะไดเ้ลย ทาํใหม้ีปฏิสมัพนัธก์บัผูอื้นได ้ 

นอกจากนีแลว้ การวดัสญัญาณไฟฟ้าสมองโดยไม่ตอ้งเจาะกะโหลกเพอืฝังขวัไฟฟ้า ยงัทาํใหม้ีการขยาย

การใชง้านไปสูก่ารวัดสภาวะทางจิตใจและอารมณ ์ทาํใหผ้่อนคลายและเกิดสมาธิไดด้ียิงขึนอีกดว้ย  

เทคโนโลยี BCI นีจะมีส่วนสาํคญัสาํหรบัการดแูลผูส้งูอายหุรือสขุภาวะของคนทัวไป รวมไปถึงใชก้บั

วงการ Gaming หรือแมแ้ต่ Metaverse ทีมารก์ ซกัเคอรเ์บิรก์ ประกาศว่าจะเป็นเป้าหมายสาํคญัของเฟซบุ๊กใน

อนาคตต่อไป  

สาํหรบัประเทศไทยนนั บริษัท BrainiFit จาํกดั ทีเป็น NSTDA Startup จากเนคเทค สวทช. ใชเ้ทคโนโลยี 

BCI สาํหรบัการออกกาํลงัสมอง โดยใชค้ลืนสมองสงัการควบคมุการเล่นเกมเพือฝึกสมาธิหรือความจาํ นอกจากนี 

สวทช. ยงัมีงานวิจยัอนืๆ อีก เช่น การใชเ้ทคโนโลยี BCI เพอืการฟืนฟูผูป่้วยหลอดเลือดสมอง หรือใชเ้ทคโนโลยี 

BCI สาํหรบัการควบคมุชดุโครงสรา้งเสรมิสมรรถภาพรา่งกายทีเรียกว่า Exoskeleton อีกดว้ย  
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2. Generative AI 

เอไอแบบรู้สร้าง 

 

 เทคโนโลยีแรกทีกล่าวไป AI มีส่วนช่วยให ้BCI กา้วหนา้ไปรวดเรว็ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กา้วหนา้มาก

ขึนและถกูนาํไปประยุกตใ์ชอ้ย่างหลากหลายเช่นกนั ในดา้นหนึงทนี่าสนใจและมาแรงมากเรียกว่า Generative AI 

ทีใช ้AI สรา้งขอ้มลูไม่มีอยู่จริง โดยอาศยัการทีให ้AI เรียนรูจ้ากแบบจาํลองของขอ้มลูสิงต่างๆ ทีมีอยู่จริง 

ปัจจบุนันีมขีอ้มลู Big Data มากมายตลอดเวลา ซงึนาํมาใชฝึ้ก AI ได ้เช่น ใชช่้วยการสเกต็ชภ์าพใบหนา้

คนรา้ย เทคนิคการสรา้งแบบจาํลองทีเรียกยอ่ว่า แกน (GAN, Generative Adversarial Networks) ใชส้รา้งภาพ

ใบหนา้ทีสมจรงิ มีความละเอยีดสงู นาํไปใชส้รา้ง Virtual Influencer ทีไม่มีตวัตนอยู่จรงิ เพือทาํหนา้ทเีป็นนักรอ้ง 

ผูป้ระกาศข่าว หรือไอดอลได ้ 

นอกจากนี มีกาใช ้Generative AI เพมิความละเอียดภาพใหอ้ยู่ในระดบั Super–Resolution ช่วยแปลง

ภาพถ่ายใหค้มชดัมากขึน แปลงภาพในเวลากลางวนัใหก้ลายเป็นภาพตอนกลางคืน แปลงภาพขาวดาํใหเ้ป็น

ภาพสี หรือแมแ้ต่แปลงภาพแบบไม่ตอ้งมีคู่ตวัอย่างให ้AI เรยีนรูก่้อน เช่น การแปลงมา้เป็นมา้ลาย เทคนิคเดียวกนั

นีอาจมีประโยชนใ์ชก้บัการแปลภาษาไดใ้นอนาคต 

มีเทคนิคใหม่ๆ จาก Generative AI อีก เช่น เทคนิค Image Captioning และ Image Generation From 

Text ซงึ AI จะตอ้งเชอืมโยงขอ้มลู 2 รูปแบบทแีตกต่างกันคือ ขอ้มลูภาพและขอ้มลูตวัอกัษรเขา้ดว้ยกัน ตวัอย่างที

โด่งดงัในกรณีนีคือ AI ชือ Midjourney ทีเปิดโอกาสใหค้นทวัไปเขา้ไปใช ้AI สรา้งภาพ โดยใส่แค่เพียง “คาํสาํคญัที

ตอ้งการ” ในอนาคต AI อาจช่วยทาํหนา้ทีเป็น Encoder หรือ Decoder แปลงตวัอกัษรใหเ้ป็นภาพ หรือแปลงภาพ

ใหเ้ป็นตวัอกัษรได ้ซงึน่าจะประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายในอนาคต  

ในประเทศไทย เนคเทค สวทช. ทาํวิจัยทีเกียวขอ้งกบั Generative AI มาอย่างต่อเนือง เช่น สรา้ง VAJA 

ทีเป็นระบบการสงัเคราะหเ์สียงจากขอ้ความภาษาไทย ทาํ Automatic Image Caption Generation In Thai เพอื

สรา้งคาํบรรยายภาพทีเป็นภาษาไทยอย่างอตัโนมติั และโครงการ Z-Size Ladies ทีเป็นระบบการจาํลองรูปร่าง

แบบ  มิติ สาํหรบัคณุแม่ทีตงัครรภร์ะยะ -  สปัดาห ์

มหาวิทยาลยัต่างๆ ก็มีงานวิจยัดา้น Generative AI กนัอย่างกวา้งขวาง เช่น VISTEC กาํลงัศึกษา

กระบวนการคอมพิวเตอรก์ราฟิกทีใชจ้าํลองการขยับใบหนา้ของคนอย่างสมจริง SIIT ใชเ้ทคนิค GAN ในการสรา้ง

ภาพทีปกติตอ้งทาํในหอ้งปฏิบตัิการขนาดใหญ่เท่านนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์ช ้GAN เรียนรูส้ไตลฟ์อนต์

ภาษาองักฤษ เพอืประยุกตใ์ชส้รา้งฟอนตภ์าษาไทยใหม่ๆ และมีแมแ้ต่มีนกัศึกษาในบางสถาบนัทีศึกษาการใช้

เทคนิค GAN ในการจาํลองราคาหุน้ เพือทาํการซือขายหรือตรวจจบัการปันหุน้  

แมแ้ต่ Chatbot ทีใชง้านกนัอยู่ในปัจจบุนั ก็มีการนาํ Generative AI มาใชเ้พอืเพมิความสมจรงิในบท

สนทนาเช่นกนั  
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  3. CAV (Connected and Autonomous Vehicle) Technologies 

เทคโนโลยียานยนตอ์ัตโนมัติและเชือมต่อ  

 

ยานยนตอ์ัตโนมติัและเชือมต่อหรือ CAV เป็นยานยนตส์มยัใหม่ทีใชเ้ทคโนโลยีระบบอจัฉริยะหลายแบบ 

เขา้ช่วยงาน โดยทีสาํคญัคือ เทคโนโลยีการขับขอีัตโนมัติ (Autonomous Driving Technology) ทีไม่ตอ้งมีการ

ควบคมุบงัคบัจากคนขบั ระบบนีใชเ้ทคโนโลยีเซนเซอรป์ระกอบกบัระบบการคาํนวณ เพือวางแผนและควบคมุให้

สามารถตอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ได ้ 

ถดัไปคือ เทคโนโลยรีะบบช่วยเหลือผู้ขับขี (Driver Assistance Technology) เชน่ ระบบตรวจจบัจดุ

อบัสายตา ระบบตรวจจบัคนเดินถนน ระบบเตือนการออกนอกเลน ระบบเบรกฉกุเฉิน ระบบรูจ้าํปา้ยจราจร และ

ระบบรกัษาความเรว็คงทีแบบแปรผนั (Adaptive Cruise Control) ฯลฯ  

เทคโนโลยีกลุม่สุดทา้ยไดแ้ก่ เทคโนโลยีสาํหรับการเชือมต่อ (Telematics) ทีช่วยสือสารระหว่างรถเพือ

เพมิความปลอดภยั ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการสือสารไรส้าย การสือสารระยะสนัแบบเฉพาะ (Dedicated Short Range 

Communication) และการสือสารระหว่างยานพาหนะกบัสิงอนืๆ (Vehicle-to-Everything: V2X) 

โดยอาจแบ่งระดบัของรถอตัโนมติัออกไดเ้ป็น 6 ระดบั ตงัแต่ 0 ถึง 5 โดยทรีะดบั  นนั คนขบัทเีป็นมนษุย์

ทาํหนา้ทีในการควบคมุทงัระบบ และลดการควบคมุลงเรือยๆ จนเมือถึงระดบั 5 ก็ใชร้ะบบอตัโนมตัทิงัหมดในการ

ขบัรถ ภายใตเ้งือนไขเทียบเท่ากบัการขบัรถโดยมนุษย ์

จากแนวโน้มการเปลียนผ่านสู่ยานยนตไ์ฟฟ้า เมือมีการใช้ EV มากขนึ เทคโนโลยี CAV ก็จะเข้า

ไปอยู่ใน EV มากขนึ แนวโนม้ทีเห็นไดช้ดัในตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าคือ ผูผ้ลิตแข่งขนัในการพฒันาเทคโนโลยี CAV 

เพอืเพมิประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการขบัขี เพราะเป็นสิงทผีูบ้ริโภคมีความตอ้งการ   

 ความทา้ทายของประเทศไทยในดา้นยานยนตมี์หลายดา้น โดยทีอตุสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทยนนั

จะมีผลกระทบทงัทางตรงและทางออ้มต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิงแวดลอ้ม ของประเทศไทย ในแง่อบุตัิเหตนุนั

ประเทศไทยมีอบุตัิเหตคุ่อนขา้งมาก มีผูเ้สียชีวิตจากอบุติัเหตบุนทอ้งถนนมากกว่า 22,000 คนต่อปี สญูเสียหลาย

แสนลา้นบาท เทคโนโลยี CAV จะเขา้มาช่วยเรืองเหล่านีได ้ 

 มีแผนสรา้งสนามทดสอบยานยนต ์CAV ระดบั 3 ที EECi โดยจะมีรถยนตท์ี สวทช. ร่วมกบัมหาวิทยาลยั

และบรษิัทเอกชนหลายแห่ง วิจยัและสรา้ง EV ทีใชเ้ทคโนโลยี CAV ขึน และยงัมีบริษัทเอกชนรายใหญ่อีกหลาย

รายทลีงทุนสรา้งโรงงานแบตเตอรีพลงังานสงูที EECi อีกดว้ย  
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4. Long Duration Storage  

ระบบสาํรองพลังงานแบบยาวนาน 

 

การสาํรองไฟฟ้าสาํหรบัระบบโครงข่ายพลงังานหรือระบบกริด (Grid Energy Storage System) เป็น

เทคโนโลยีทีพฒันาขึนเพอืใชใ้นการกกัเก็บพลงังานจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะจากลมและแสงแดดทีผนัผวน 

และจากความตอ้งการพลงังานทีเพมิขึน จาํเป็นตอ้งมีระบบสาํรองไฟฟ้าทีมีสมรรถนะดีและตน้ทุนเหมาะสม  

ปัจจบุนัเทคโนโลยีสาํรองไฟฟ้าสาํหรบัระบบกริด ใชร้ะบบแบตเตอรี “ลิเทียมไอออน” ซงึมีประสิทธิภาพทีดี 

แต่มีตน้ทนุสงู ตัวแบตเตอรีอาจระเบิดได ้และสารเคมีทีใชอ้าจเป็นพิษกระทบสิงแวดลอ้ม แรล่เิทียมมีราคาแพง

และมีแนวโนม้ราคาเพมิขึน โดยทวัไประบบแบบนีมกัสาํรองไฟฟ้าในระบบกริดไดน้าน  ชวัโมง แต่เนืองจากความ

ตอ้งการพลงังานมากขึน ควรสาํรองใหใ้ชง้านไดอ้ย่างนอ้ย  ชวัโมง ซงึทาํใหม้ีตน้ทุนสงูขึน 

ระบบแบตเตอรีทางเลือกมหีลายแบบ เช่น แบบเหล็ก สงักะสี หรือโซเดียม ดงัทีเคยนาํเสนอไปใน 10 

Technology To Watch ในปี 2020 เรืองงานวิจยัแบตเตอรีซิงกไ์อออนทีทาํจากวสัดุกราฟีน แต่ละแบบทีกล่าวมามี

ตน้ทนุทีถกูกว่า เนืองจากเป็นแรธ่าตทุีสามารถหาไดง่้าย เรมิมีการนาํ แบตเตอรีไหลชนิดเหล็ก หรือ Iron Flow 

Battery มาใชเ้ป็นระบบสาํรองไฟฟ้าในระบบกริดของบางรฐัในสหรฐัอเมรกิา ช่วยสาํรองไฟไดน้าน –  ชวัโมง  

นอกจากราคาและอายุการใช้งานทยีาวกว่า จุดเด่นสาํคัญคือ แบตเตอรีทางเลือกทกีล่าวมาไม่

ระเบิด จึงปลอดภัยกว่า และสว่นประกอบทีใช้ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  

คาดการณว์่าระบบสาํรองไฟฟ้าทวัโลกจะเพมิจาก  กิกะวตัต/์  กิกะวตัตช์วัโมง ในปี  เป็น ,  

กิกะวตัต/์ ,  กิกะวตัตช์วัโมง ในปี  ซงึการลงทุนอาจสงูถึง .  แสนลา้นดอลลารส์หรฐั ขณะทีประเทศ

ไทยก็มีแนวโนม้ทีตอ้งสาํรองไฟฟ้าเพิมสงูขึน ตามสดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทน และยานยนตไ์ฟฟ้าเพิมขึนใน

ปัจจบุนัดว้ย หากประเทศไทยพฒันาเทคโนโลยีแบตเตอรีทางเลือกไวย้่อมเป็นผลดีในหลายดา้น  

ศูนยเ์ทคโนโลยีเพือความมนัคงของประเทศและการประยุกตเ์ชิงพาณิชย ์หรือ NSD ของ สวทช. 

ไดน้าํรอ่งพฒันาแบตเตอรีชนิด “สงักะสีไอออน” เพอืเป็นทางเลือก แบตเตอรีชนิดนีมีขอ้ดีคือ ราคาถูก มแีหลง่แร่ใน

ประเทศและประเทศเพือนบา้น เป็นแบตเตอรีทีปลอดภยั ไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม โดยรี

ไซเคิลได้เกือบ % ปัจจุบนัผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภยั มอก. แลว้ อยู่ระหว่างการขยายผลเพือ

ผลิตในระดบัโรงงานตน้แบบ ซงึจะไดต้งัโรงงานใน EECi ต่อไป นอกจากนี ยงัมีงานวิจยัแบตเตอรีทางเลือกชนิด

อนื อาทิ แบตเตอรีโซเดียมไอออน ซงึเป็นแรธ่าตทุมีีราคาถูกและหาไดง้่ายเช่นกนั  
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5. Solar Panel Recycle  

การรไีซเคิลแผงโซลารเ์ซลล ์

 

ปัจจบุนัเรมิมีแผงโซลารเ์ซลลป์ลดระวางจากโซลารฟ์ารม์ และภายในปี  คาดว่าทวัโลกจะมีจาํนวน

แผงโซลารเ์ซลลท์ยอยหมดอายุเพิมขึนแบบกา้วกระโดดเป็น  ลา้นตนั เฉพาะในประเทศไทยอาจมีมากถึง  

แสนตนั จาํเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มในการจดัการแผง เพอืไม่ใหส้ง่ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม  

เดิมเทคโนโลยีการแยกส่วนประกอบแผงโซลารเ์ซลล ์(Photovoltaic Module) ทีมกีระจก ซิลิคอน 

อะลมูิเนียม พลาสติก และโลหะอนืๆ เป็นสว่นประกอบ เพือนาํกลบัมาใชป้ระโยชนต่์อ อาศยัการแยกเฟรม

อะลมิูเนียมและกลอ่งสายไฟ จากนนัจึงบดแผง แยกบางสว่นออก และฝังกลบบางส่วน 

วิธีการนีมีจดุอ่อนคือ สดัสว่นวสัดทุีนาํกลบัมาใชป้ระโยชนต์่อไดม้ีนอ้ย กระจกนิรภยัทีมีนาํหนกั - % 

ของแผง ไม่ไดถ้กูนาํมารีไซเคิลดว้ย  

แต่เทคโนโลยีใหม่นนั เมอืแยกเฟรมอะลมูิเนียมและกลอ่งสายไฟแลว้ จะมีการแยกกระจกออกจากสว่นอืน 

โดยยงัคงรูปเป็นกระจกทงัแผ่น ซงึขายไดม้ลูค่าสงู ทาํใหม้ีสดัสว่นวสัดทุนีาํกลบัมาใชป้ระโยชนต่์อไดถ้ึง - % 

ตวัอย่างเทคนิคใหม่ทใีชเ้รียกว่า Heated Blade คือใช้ใบมีดทร้ีอนจัดถึง 300 องศาเซลเซียส ตัดแยก

กระจกออกจาก Solar Cell 

เทคโนโลยีแบบใหม่นี เปิดโอกาสใหม่ให ้ธุรกิจ Reuse/ Recycle วัสดุ ทาํใหเ้กิดการใชว้ตัถุดิบรอบสอง 

(Secondary Raw Material) ทาํใหเ้กิดวงจรเศรษฐกิจแบบ Circular Economy ซงึสอดคลอ้งกบันโยบาย

เศรษฐกิจแบบ BCG ทเีป็นวาระแห่งชาติ 

สวทช. มีงานวิจยัและพฒันาดา้นโซลารเ์ซลล ์ดา้นวสัดศุาสตรแ์ละดา้นสิงแวดลอ้ม สามารถร่วมมือกบั

พนัธมิตรในการพฒันาเทคโนโลยี และส่งเสรมิใหเ้กิดการรีไซเคิลแผงโซลารเ์ซลลใ์นประเทศได ้  
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6. Carbon Measurement & Analytics 

เทคโนโลยีการตรวจวัดและวิเคราะหป์ริมาณคารบ์อน 

 

ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงมากขึนเรือยๆ  

มีหลายแง่มมุเกียวกบัคารบ์อนทีกระทบกบัอตุสาหกรรมของประเทศทีทาํกนัอยู่ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็น

เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล เพือประเมินการปล่อยยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินคา้และบรกิาร

ต่างๆ การใชม้าตรการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านการกาํหนดเพดานการปล่อยก๊าซในภาคอุตสาหกรรม 

และการบงัคบัชดเชยการปล่อยก๊าซทีมากเกิน ผ่านธุรกิจการซือขายคารบ์อนเครดิต โดยคาดว่ามีความ

ตอ้งการซือคารบ์อนเครดิต 500-800 ลา้นตนั CO2 ในระหว่างปี 2020-2040  

เมอืรวมกบัเป้าหมายของประเทศไทยทีจะเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 

เทคโนโลยีการคาํนวณปริมาณคารบ์อนเครดิต จึงมีความสาํคญัมาก  

การพฒันาเทคนิค Data Mining & Data Analytics เพอืคาํนวณ Carbon Footprint ผ่านฐานขอ้มลู 

Thai National LCI Database มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากสาํหรบัภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs  

ขณะทีการประเมินค่ามวลชีวภาพบนผืนดิน ทีปัจจุบนัยงัอาศยัขอ้มลูการสาํรวจภาคสนามเป็นหลกั หาก

หนัมาใชก้ารพัฒนาแบบจาํลองเพือใช้คาํนวณมวลชีวภาพบนพืนดินแทนจะช่วยปิดจุดอ่อนนี ทาํใหก้าร

ประเมินทาํไดง้่ายขึน และไดข้อ้มลูทีถกูตอ้งมากขึน ทงันเีทคโนโลยีนีตอ้งอาศยัการพฒันาแบบจาํลองจากขอ้มลู 

Remote Sensing ไดแ้ก่ ขอ้มลูภาพ 3 มิติจากเซนเซอร ์LIDAR และขอ้มลูแถบสีความละเอียดสงูจากเซนเซอร ์

Hyperspectral โดยวิเคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูจากงานสาํรวจภาคสนาม และใชเ้ป็นตน้แบบสาํหรบั Machine 

Learning เพอืใชก้บัขอ้มลูดาวเทียม เช่น ขอ้มลูจาก Sentinel 2 หรือ Lansat 8 ต่อไป   

เทคโนโลยีการประเมินทงัมวลชีวภาพและ Carbon Footprint ดงักล่าว จึงมีความสาํคญัมากขึน

เรือยๆ เพราะใชไ้ดท้งัในการประเมินชนิดป่าหรือพรรณไมท้ีดดูซบัคารบ์อน เพอืคาํนวณปรมิาณคารบ์อนเครดิตใน

พนืทีทีสนใจนาํมาใชใ้นโครงการชดเชยคารบ์อน เพอืใชร้บัมือการกีดกนัทางการคา้ เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนที

ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์กินเพดาน สามารถซือ “คารบ์อนเครดิต” เพอืชดเชยปรมิาณก๊าซเรือนกระจกที

ปลอ่ยออกไปได ้เกิดการไหลเวียนของเงินตราภายในประเทศ และเกิดผลดีทงัต่อประเทศและโลกไปพรอ้มๆ กนั   

เทคโนโลยีดังกล่าวจึงช่วยสง่เสรมิให้ภาคเอกชนและชุมชนเกิดแนวคิดในการประกอบธุรกิจ

แบบ Green Economy มากขนึ ตามแนวเศรษฐกิจแบบ BCG ทเีป็นวาระแห่งชาติ 
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7. CCUS By Green Power  

เทคโนโลยี CCUS ด้วยพลังงานสะอาด  

 

ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก เป็นวิกฤติทีทวัโลกตอ้ง

รว่มกนัแกไ้ข ประเทศไทยประกาศในการประชุม COP26 ว่าจะเป็นประเทศ Net Zero Emission หรือปลดปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกสทุธิจากกิจกรรมต่างๆ เป็นศนูย ์ใหไ้ดใ้นปี 2065  

การลดใชพ้ลงังานจากฟอสซิลและเพิมการใชพ้ลงังานทดแทน ไมน่่าเพียงพอบรรลเุป้าหมายทีตงัไวไ้ด ้

ตอ้งอาศัย เทคโนโลยีการดักจับ ใช้ประโยชน ์และกักเก็บคารบ์อน (Carbon Capture, Utilization & 

Storage) หรือเทคโนโลยี CCUS เขา้มาช่วยจดัการก๊าซ CO2 ก่อนปล่อยออกสู่ชนับรรยากาศ เทคโนโลยี CCUS 

ประกอบดว้ย 3 ขนัตอนย่อย ไดแ้ก่ (1) การดกัจบัก๊าซ CO2 ดว้ยวสัดดุดูซบั (2) การนาํ CO2 ทีดกัจับไดไ้ปแปรรูป

เป็นสารมลูค่าสงูในอตุสาหกรรม และ (3) การนาํ CO2 ไปกกัไวอ้ย่างถาวร โดยการอดัเขา้ไปเก็บใตผ้ืนพิภพ 

หวัใจของเทคโนโลยี CCUS คือ การพฒันาวสัดแุละกระบวนการทางเคมีทีเปลียน CO2 ใหอ้ยู่ในรูปแบบที

จดัการไดง้่าย โดยไม่ใชพ้ลงังานมากจนเกินไป แต่ก๊าซดงักลา่วปกติแลว้แทบจะทาํปฏิกิรยิากบัสิงต่างๆ นอ้ยมาก 

จึงตอ้งอาศยัวสัดดุดูซบั หรือ CO2 Adsorbent ทีมีความจาํเพาะสงู ตรงึก๊าซ CO2 ออกจากไอเสียทางอตุสาหกรรม

หรือจากอากาศ ไดผ้ลลพัธเ์ป็น CO2 ทีมีความเขม้ขน้และความบริสทุธิสงู จนใชเ้ป็น “สารตังต้น” ทีใชท้ดแทนสาร

ตงัตน้จากเชือเพลิงฟอสซิล เพือผลิตสารเคมีทีมมีลูค่าสงูในอตุสาหกรรม เช่น แอลกอฮอล ์ก๊าซสงัเคราะหห์รือ  

syngas ปุ๋ ยยเูรีย กรดอินทรีย ์ผงฟ ู(bicarbonate) และพอลิเมอรต่์างๆ ได ้ 

ส่วนการเปลียนแปลงพนัธะเคมีของก๊าซ CO2 ทีเสถียรมาก ตอ้งใชพ้ลงังานกระตุน้สงู จึงตอ้งใชต้ัวเร่ง

ปฏิกิรยิาประสิทธิภาพสงูทีเรียกว่า “อิเล็กโทรไลเซอร”์ เพอืลดพลงังานลง ป้องกนัไม่ใหป้ลอ่ย CO2 ออกมาใน

กระบวนการเพมิเสียเอง พลงังานสาํหรบั CCUS จึงตอ้งใชพ้ลงังานสะอาด ซงึพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลม มี

แนวโนม้ถูกลงอย่างต่อเนือง กระบวนการผลิตทางเคมีในอนาคตจึงมีแนวโนม้ใชไ้ฟฟ้ามากขึน เรียกกนัว่า Power-

to-X (P2X) เช่น การใชเ้ซลลเ์คมีไฟฟ้าในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากนาํ และการเปลียน CO2 เป็นเชอืเพลิง  

ใน สวทช. มีงานวิจยัเกียวกบัเทคโนโลยี CCUS ทงัใน NANOTEC, ENTEC, และ MTEC ซงึไดร้บัความ

สนใจจากเอกชนทีมีพนัธกิจในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ 

เช่น ปตท., ปตท.สผ., และ SCG นอกจากนี สวทช. ยงัไดส้รา้งความรว่มมือกบัพนัธมิตร จนเกิดเป็น Hydrogen 

Consortium อนัเป็นระบบนิเวศวิจยัและ Technology Gateway ทีเชอืมโยงนกัวิจยักบับรษิัทเอกชนทงัในและ

ต่างประเทศ  
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8. Next–Generation of Telehealth 

การดูแลสุขภาพทางไกลในยุคถัดไป 

 

ในช่วงการระบาดของโควิดทีผ่านมา หลายคนอาจไดมี้ประสบการณใ์ชง้านระบบ Telehealth หรือ การ

ดแูลสขุภาพทางไกล โดยระบบดงักล่าวเติบโตอย่างกา้วกระโดดมาก เพราะช่วยลดการติดเชือ ช่วยติดตามผูป่้วย

โรคเรือรงั ลดค่าใชจ่้ายการเดินทางของผูป่้วย รวมไปถึงลดความหนาแน่นของโรงพยาบาล ประเมินกนัว่าแนวโนม้

เช่นนีจะดาํรงอยู่ต่อไปและน่าจะขยายตวัมากขึนดว้ยในยุคหลงัโควิด-19 

เทคโนโลยีนีสรา้งผลกระทบได ้เพราะมีปัจจยัการเขา้ถงึอินเทอรเ์น็ต ความนิยมใชแ้อปพลิเคชนัต่างๆ และ

ราคาค่าใชจ้่ายทีอยู่ในระดบัยอมรบัได ้ในอนาคตอนัใกล ้เทคโนโลยี AI, Internet of Things, VR, AR, Robotics 

รวมไปถึงอุปกรณห์รือเซนเซอรติ์ดตามตวั ซงึจะกลายมาเป็นอปุกรณที์สวมใส่ไดใ้นรูปแบบต่างๆ จะยิงทาํให้

เทคโนโลยี Telehealth ในยุคถดัไป แพร่หลายมากยิงขึน เทคโนโลยีต่างๆ ทีกล่าวถึงนี จะช่วยทาํให ้“ปฏิสมัพนัธ”์ 

ระหว่างแพทยก์บัผูป่้วย หรือ แพทยก์บัแพทย ์มีความใกลเ้คียงและเสมือนจรงิมากขึน  และ ทาํใหเ้กิดการบริการ

ทางการแพทยท์างไกลแบบใหม่ๆ ทีหลากหลายมากขึน 

ตวัอย่างการใหบ้ริการแบบนีในต่างประเทศ เช่น ระบบบริการชือ XRHealth ของสหรฐัอเมรกิาทีใหบ้รกิาร 

“คลินิกแบบเสมือนจริง” หรือ Virtual Clinic ทีใหบ้ริการรกัษาผ่านอปุกรณแ์ละแอปพลิเคชนั VR ทีบา้น โดยผูร้กัษา

เป็นนกับาํบดัอาชีพ และบริษัทประกนัใหก้ารยอมรบัการรกัษาแบบนี 

มีระบบชือ Proximie ใหบ้รกิารระบบ AR ทีแพทยผ่์าตดัผูเ้ชียวชาญ สามารถติดตามการผ่าตดัและใหค้าํแนะนาํ

กบัแพทยท์ีอยู่ห่างไกลออกไป ทีเชยีวชาญนอ้ยกว่าได ้มีเครืองมือชือ Digital Finger ทีช่วยใหผู้เ้ชียวชาญชี

ตาํแหน่งต่างๆ ทีจะอธิบายใหแ้พทยท์อียู่หนา้งานไดเ้ขา้ใจชดัเจนมากยิงขึน 

ในประเทศไทย การใหบ้ริการ telehealth  มีแนวโนม้จะไดร้บัการยอมรบัในการใชง้านมากยิงขึน จากการ

ทีไดบุ้คลากรสาธารณสขุและประชาชน เคยใชร้ะบบนีในช่วง COVID-     ในส่วน กรมการแพทย ์ปรบัรูปแบบ

บริการทางการแพทย ์ออกจากโรงพยาบาลไปหาคนไขใ้น “ทกุที  ทุกเวลา”  ผ่าน telehealth  ช่วยลดความแออดั

ของผูป่้วยทีโรงพยาบาล ในส่วนของ สปสช. เริมใหโ้รงพยาบาลเบิกจ่ายการใหบ้รกิารผ่าน telehealth ไดแ้ลว้ 

ในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-  ระบบ A-MED Telehealth ที สวทช. พฒันาขึน ไดใ้หบ้ริการผูป่้วย COVID-

 ไปแลว้มากกว่า  ลา้นคน    
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9. Synthetic Biology 

ชีววิทยาสังเคราะห ์

 

 ในปี 2014 เราเคยนาํเสนอ “ชีววิทยาสงัเคราะห”์ ไปแลว้ ในแง่ว่าเป็นศาสตรใ์หม่ ทีผสานวิทยาศาสตรเ์ขา้

กบัวิศวกรรมศาสตร ์โดยเนน้ทีไปการใชค้วามรูส้รา้งจลุินทรียที์สามารถผลิตสาระสาํคัญ ซงึมีมลูค่าสงูจนคุม้ค่าแก่

การลงทนุ และสามารถใชสิ้งมีชีวิตเหล่านนัในการผลิตในระบบอตุสาหกรรม ไดท้งัผลิตภณัฑท์มีีมลูค่าสงู และยงั

ถือทรพัยส์ินทางปัญญาทีต่อยอดสรา้งมลูค่าเพิมในอนาคตไดอี้ก  

ความกา้วหนา้ในงานวิจยัดา้นนีเพมิขึนอย่างรวดเรว็มาก ลองจินตนาการว่า อีก 5 ปี มีผลิตภณัฑอ์ย่างววั

หรือเนือปลาแซลมอนที “เพาะขึน” ในแล็บ โปรตีนจากไข่ทีสรา้งขึนมาโดยตรง ไม่ตอ้งมีแม่ไก่ออกไข่ นาํนมทีไดม้า

จากกระบวนการชีววิศวกรรมในหอ้งปฏิบติัการ โดยไม่ตอ้งเลียงแม่ววัเพือใหน้ม นาํผึงทไีม่ตอ้งเลียงผงึ  

 ถึงตอนนนั พวกวีแกนก็จะมีเนือ นม ไข่ กินได ้โดยไม่ตอ้งเบียดเบียนสตัวต์วัใดเลย 

 ส่วนอีก 10 ปี เราอาจจะมีเสือผา้ทีมีเซนเซอรต์รวจวดัสารต่างๆ ได ้โดยไม่ตอ้งใชเ้ข็มดดูเลือดออกไปตรวจ

ใหเ้จ็บตวัอีกต่อไป หรืออาจมีอวยัวะสงัเคราะหท์ีสรา้งจากเซลลข์องคนไขเ้อง หรือวิธีรกัษาอวยัวะภายนอกและ

ภายในแบบแปลกๆ ใหม่ๆ ทีใชเ้ซลลแ์ละโมเลกลุต่างๆ  

 ความรูข้นัสงูทีเพมิมากขึน ช่วยใหเ้ราสามารถเขา้ไปแกไ้ขโมเลกลุพืนฐาน และกลไกดา้น Metabolism 

ตลอดไปจนถึงระบบควบคมุพนัธุกรรมต่างๆ ไดดี้ขึนอย่างทไีม่เคยทาํไดม้าก่อน เทคโนโลยีนีสามารถทาํใหไ้ดส้าร

มลูค่าสงู หรือแมแ้ต่สารทีไม่พบตามธรรมชาติออกมา ผลกระทบจึงกวา้งขวางมาก ครอบคลมุอตุสาหกรรมเคมี

ชีวภาพ พลงังาน อาหาร ยา และเกษตร และอาจช่วยแกปั้ญหาใหญ่ทีโลกเผชิญอยู่ได ้เช่น ปัญหาการ

เปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และโรคอบุติัใหม่ต่างๆ รวมไปถึงการผลิตอาหารทดแทนวิธีการผลิตแบบดังเดิม  

 ตวัอย่างผลิตภณัฑท์างการคา้ทีมาจากความรูด้า้นนทีีวางขายแลว้ เช่น เบอรเ์กอรท์ใีชเ้นือววัทีมาจากการ

เพาะเลียงในหอ้งแล็บ ปุ๋ ยไนโตรเจนยีหอ้ Proven ของบริษัท Pivot Bio ทีคดัเลือกจลุินทรียจ์าํเพาะกับขา้วโพดและ

ดึงธาตไุนโตรเจนจากอากาศได ้นาํมนัยีหอ้คาลีโน (Calyno) ของบริษัทคาลิกซต์ (Calayxt) ทีทาํจากถวัเหลืองมี

กรดโอเลอิกสงู และสารตา้นมะเรง็เม็ดเลือดขาวชนิดบี-เซลล ์ยหีอ้ คิมไรอาห ์(Kymriah) ของบริษัท Novartis    

 ประเทศไทยทีมีความไดเ้ปรียบจากความหลากหลายตามธรรมชาติสงู จะมีโอกาสจากการใชเ้ทคโนโลยี

ชีววิทยาสงัเคราะหไ์ดม้าก ไบโอเทค สวทช. มีคลังทรัพยากรชีวภาพทมีีจลุินทรียม์ากเป็นลาํดับตน้ของโลก และ

มีเทคโนโลยีทีพรอ้มทาํวิจยัต่อยอดดา้น SynBio และ สวทช. ไดจ้ดัเตรียมโครงสรา้งพืนฐานเพือการต่อยอดผลิตใน

ปริมาณมากในโรงงานต้นแบบท ีEECi ตามนโยบายเศรษฐกิจแบบ BCG ทเีป็นวาระแห่งชาติ   
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10. CAR T-Cell (Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy) 

การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันแบบ CAR T–Cell 

 

 โรคจาํนวนมากไดร้บัการรกัษาใหห้ายขาดไดด้ว้ยเทคนิคใหม่ๆ ทางการแพทย ์โดยวิธีการรกัษาโรคแบบ

ใหม่ๆ ก็มีความละเอียดลึกซึงมาก โดยรกัษาลงไปทีระดบัเซลลห์รือระดบัพนัธุกรรมคือ ยีนและ DNA แมก้ระนนั 

โรคบางอย่างก็ยงัมีความยากลาํบากมากในการรกัษาอยู่ เช่น โรคมะเร็ง เพราะมะเร็งชนิดทีแตกต่างกนั มี

ธรรมชาติหลายอย่างทีแตกต่างกนัมาก   

 จึงมีผูพ้ยายามใชค้วามรูไ้ปดดัแปลงและปรบัเปลียนระบบภูมิคุม้กนัของรา่งกาย ใหมี้ความสามารถใน

การทาํลายเซลลม์ะเรง็ได ้โดยไม่ส่งผลกระทบกบัเซลลป์กติ วิธีการทีไดผ้ลดีแบบหนึงเรียก CAR T–Cell คาํว่า 

CAR ในทีนี เป็นตวัอกัษรย่อมาจากคาํว่า Chimeric Antigen Receptor ขณะท ีT-Cell คือ เซลลเ์ม็ดเลือดขาว

ชนิดหนึงทมีีความสามารถในการกาํจัดสิงแปลกปลอม เซลลต์ิดเชือโรค หรอืเซลลม์ะเร็ง 

หลกัการสาํคญัของวิธี CAR T-Cell คือ เราสามารถดดัแปลง T-Cell ของผูป่้วย ใหส้รา้งโปรตีนทีเรียกว่า 

CAR ซงึคลา้ยกับเครืองตรวจจบัติดอาวธุ เมือ T-Cell เจอกบัเซลลม์ะเรง็ จึงสามารถจดจาํและกาํจดัเซลลม์ะเรง็

จาํเพาะเหลา่นนัได ้ 

เทคโนโลยีแบบนีมีจุดเด่นคือ มี “ความจาํเพาะ” กับเซลลม์ะเร็งสูงมาก แทบไม่ทาํอนัตรายเซลลป์กติ

เลย CAR T-Cell จาํเพาะกบัผูป่้วยแต่ละรายเท่านนั จึงไม่ทาํให้เกิดภาวะ Autoimmunity หรือ “ภูมิคุ้มกันทาํ

ร้ายตัวเอง” จึงมีความปลอดภัยสูง ต่างกับวิธีการรักษามะเร็งส่วนใหญ่ทีใช้กันอยู่   

 ปัจจบุนั ในต่างประเทศมีการใชเ้ทคโนโลยีนีรกัษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิด B-Cell ซึงไดผ้ลดี มี

ผลิตภณัฑท์ไีดร้บัอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมริกา หรือ US FDA ใหใ้ชจ้ริงในผูป่้วยแลว้ เช่น 

ผลิตภณัฑชื์อ ทสิซาเจนเลกลูเซล (Tisagenlecleucel) ไดร้บัการอนมุติัใหใ้ชร้กัษาโรคมะเรง็เม็ดเลือดขาวชนิด

หนึง และโรคมะเรง็ต่อมนาํเหลืองชนิดหนึงได ้แต่สาํหรบัมะเรง็ชนิดทีเป็นกอ้นเนือแข็ง เช่น มะเร็งปอด มะเรง็

ผิวหนัง ยงัไดผ้ลไม่ดีมากนกั และยงัไม่มีผลิตภณัฑท์ีไดร้บัอนุญาต แต่ไดมี้การศกึษาทางคลินิกบา้งแลว้  

สาํหรับในประเทศไทย ทีมวิจัยนาํโดย ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง นักวิจัยแกนนําของ สวทช. ก็กาํลัง

ศึกษาการใช ้CAR T–Cell รกัษามะเร็งเม็ดเลือดอยู่ในระยะคลินิกเฟส 1 อยู่ทีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาํหรบัมะเร็งแบบกอ้นนนั การศึกษาในสตัวท์ดลองไดผ้ลดีชดัเจนคือ ลดขนาด

กอ้นมะเรง็ไดม้ากกว่า 60%  

เทคโนโลยีแบบนีจะเป็นทางเลือกสําคัญในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือด  
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สรุป 

 

10 Technology ในปีนี อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี 

กลุ่มแรก เทคโนโลยีที 1–3 ทีอิงอยู่กบัความสามารถของ AI และการเชือมต่อของระบบคอมพิวเตอรก์ับ

มนุษยแ์ละกบัยานยนตอ์ตัโนมติั  

ขณะทีเทคโนโลยีที 4–7 เกียวขอ้งกบัพลงังาน ทงัในแง่ของการรีไซเคิลตวักกัเก็บพลงังานแสงอาทิตยใ์หม้ี

ประสิทธิภาพมากยิงขึน และการกกัเก็บพลงังานใหม้ีประสิทธิภาพสงูขึนและปลอดภยัมากยิงขึน โดยเฉพาะระบบ

ไฟฟ้าและแบตเตอรี ซงึเป็นตวักลางสาํคญัในระบบพลงังานโลก แต่เท่านนัยงัไม่พอ เรายงัเล่าใหฟั้งถึงเทคโนโลยี

สะอาดเพือโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการตรวจวดั วิเคราะห ์กกัเก็บ หรือแปรรูป CO2 ใหเ้กิดประโยชน ์ไปพรอ้มๆ 

กบัลดปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นไปพรอ้มๆ กนั      

กลุ่มสดุทา้ย เทคโนโลยีลาํดบัที 8–10 เกียวขอ้งกับสขุภาพและอาหาร ไม่ว่าจะเป็น Telehealth ทีช่วยเรือง

สขุภาพจากการตรวจรกัษาระยะไกล Synbio ทีใหผ้ลิตภณัฑท์างเลือกใหม่ๆ ทีดีต่อโลกและมนษุย ์และสดุทา้ย 

วิธีการรกัษาโรคมะเรง็แบบใหม่ทีหากใชไ้ดใ้นวงกวา้ง จะช่วยชีวิตคนไดอี้กเป็นจาํนวนมาก 

เรามนัใจว่าทุกท่านจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี ช่วยเปลียนแปลงโลกให้ดีขึน ช่วยให้ชีวิตมีความ

สะดวกสบาย และมีความสุขมากขึนในระยะเวลาอันใกล้นี    


