
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๒๓ ประจำ�วันที่ ๑๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕

 (๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕) สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

จัดง�น “วันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022)” คร้ังท่ี ๒๓ นำ�ทัพนักวิจัย นักประดิษฐ์

จ�กเครือข่�ยสถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นรัฐ ภ�คเอกชน แสดงนวัตกรรมกว่� 1,000 ผลง�น ภ�ยใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต 

สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” เพื่อเผยแพร่คว�มก้�วหน้�ผลง�นสิ่งประดิษฐ์ไทยสู่ส�ธ�รณชน สร้�งแรงจูงใจและคว�มตระหนักด้�น

ก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ พร้อมจัดพิธีมอบร�งวัลก�รวิจัยแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ อย่�งสมเกียรติ ณ ศูนย์

นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค บ�งน� กรุงเทพมห�นคร

 “วันนักประดิษฐ์” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร 

ในหลวงรัชก�ลท่ี ๙ ท่ีทรงประดิษฐ์คิดค้น “เคร่ืองกลเติมอ�ก�ศท่ีผิวนำ�้หมุนช้�แบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันนำ�้ชัยพัฒน�” และทรงได้รับ

ก�รทูลเกล้�ฯ ถว�ยสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๓ และเพื่อเป็นก�รระลึกถึงวันประวัติศ�สตร์ก�รจดทะเบียน

“วันนักประดิษฐ์ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕” ครั้งที่ ๒๓ บนแนวคิด

“วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”
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และออกสิทธิบัตรแด่พระมห�กษัตริย์พระองค์แรกของโลก ทรงได้รับก�รถว�ย

พระร�ชสมัญญ� “พระบิด�แห่งก�รประดิษฐ์ไทย” โดยวันนักประดิษฐ์ 

ประจำ�ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๓ ระหว่�งวันที่ ๒ - ๖ กุมภ�พันธ์ 

๒๕๖๕ ณ Event Hall ๑๐๒ - ๑๐๔ ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุม

ไบเทคบ�งน� เพื่อเป็นเวทีระดับช�ติในก�รเผยแพร่ ถ่�ยทอด และขย�ยผล

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และส�ธ�รณชน เป็นกลไกในก�ร

สร้�งแรงบันด�ลใจและแรงจูงใจ แก่นักประดิษฐ์ไทย และเย�วชนรุ่นใหม่

ในก�รพัฒน�ผลง�นประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ พร้อมสร้�งคว�มตระหนัก

ให้ประช�ชนเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รประดิษฐ์คิดค้น โดยได้รับเกียรติจ�ก รองน�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ (น�ยดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธ�น

เปิดง�นวันนักประดิษฐ์ และมอบร�งวัลก�รวิจัยแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ร่วมกับ

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ 

ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์) รวมทั้งสิ้น ๓๐๙ ร�งวัล แบ่งเป็น ๔ ประเภท ใน ๑๒ ส�ข�วิช�ก�ร 

ประกอบด้วย ร�งวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งช�ติ ร�งวัลผลง�นวิจัย ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ และร�งวัล

ผลง�นประดิษฐ์คิดค้น นับเป็นพิธีก�รสำ�คัญที่เกิดขึ้นในง�นวันนักประดิษฐ์เป็นประจำ�ทุกปี

 กิจกรรมภ�ยใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ในวัน

นักประดิษฐ์ปีนี้ ได้รวบรวมผลง�นประดิษฐ์คิดค้นจ�ก ปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕ ม�แสดง

ศักยภ�พต่อส�ธ�รณชนอย่�งคับคั่ง ประกอบด้วยภ�คนิทรรศก�รและกิจกรรมต่�ง ๆ ได้แก่ 

นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ ๑๐ “สืบส�น รักษ� 

ต่อยอด สร้�งสุขเพื่อประช�ชน” และนิทรรศก�รน้อมรำ�ลึกในหลวงรัชก�ลที่ ๙ “พระบิด�

แห่งก�รประดิษฐ์ไทย” อีกทั้ง นิทรรศก�รผลง�นประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในระดับช�ติ

ได้แก่ ผลง�นร�งวัลก�รวิจัยแห่งช�ติ นิทรรศก�รผลง�นท่ีได้รับก�รข้ึนทะเบียนบัญชี

สิ่งประดิษฐ์ไทยและบัญชีนวัตกรรมไทย นิทรรศก�รผลง�นจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน 

ตลอดจนสถ�บันก�รศึกษ� ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ๑) ด้�นคว�มมั่นคง อ�ทิ อ�วุธยุทโธปกรณ์ 

ยุทธภัณฑ์ท�งก�รทห�ร เครื่องมือสื่อส�ร ๒) ด้�นก�รเกษตรสร้�งมูลค่� ได้แก่ เกษตรปลอดภัย 

เกษตรชีวภ�พ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ ๓) ด้�นอุตส�หกรรมและบริก�รแห่งอน�คต 

ได้แก่ ย�นยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะก�รท่องเที่ยว หุ่นยนต์เพื่ออุตส�หกรรมก�รบิน

และโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภ�พและเคมีภัณฑ์ ดิจิทัลก�รแพทย์ครบวงจร ๔) ด้�นนวัตกรรม

เพื่อก�รเรียนรู้อย่�งมีคุณภ�พ อ�ทิ โภชน�ก�รและสุขภ�วะในช่วงปฐมวัย สื่อก�รเรียนรู้ ระบบ

เครือข่�ยเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือก�รศึกษ� ฯลฯ ๕) ด้�นผู้สูงวัยและผู้พิก�ร

และ ๖) ด้�นนวัตกรรมสีเขียว อ�ทิ ก�รลดของเสียจ�กต้นท�ง หมอกควัน ก�รจัดก�รขยะมูลฝอย

นำ้�เสีย และของเสียอันตร�ย เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่� ๑,๐๐๐ ผลง�น จ�ก ๑๐๐ กว่�หน่วยง�น 

พร้อมด้วยนิทรรศก�รระดับน�น�ช�ติ อีกจำ�นวน ๒๐๐ ผลง�น จ�ก ๒๔ องค์กร ๒๐ ประเทศ

พันธมิตร ในรูปแบบ Online Event
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 (๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕) ณ ห้องแถลงข่�ว ชั้น ๑ อ�ค�ร
พระจอมเกล้� สำ�นักง�นปลัดกระทรวง อว. โดย ดร.ณรงค์ 
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

อว. เร่งเครื่อง BCG ผ่�นคว�มร่วมมือของ

สวทช. และ ปตท. มุ่งวิจัยต่อยอดนวัตกรรม

สุขภ�พก�รแพทย์แก้วิกฤติสุขภ�พ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) พร้อมด้วย น�ยนพดล ปิ่นสุภ� ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้�งพื้นฐ�น บริษัท ปตท. 
จำ�กัด (มห�ชน) (ปตท.) และ ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ในฐ�นะประธ�น BCG ส�ข�
เครื่องมือแพทย์ ร่วมแถลงข่�วพิธีลงน�มคว�มร่วมมือก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมด้�นสุขภ�พและก�รแพทย์ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG
ประกอบด้วย ก�รลงน�มสัญญ�ถ่�ยทอดเทคโนโลยี นำ้�ย�เคลือบวัสดุคอมพอสิทของ ไฮดรอกซีอะพ�ไทต์และไทเทเนียมไดออกไซค์บนแผ่น
นอนวูฟเวนเพื่อใช้เป็นแผ่นกรองสำ�หรับก�รผลิตหน้�ก�กอน�มัย Safie Plus และ ก�รลงน�มคว�มร่วมมือก�รวิจัยและพัฒน�วัสดุฝังในท�งก�ร
แพทย์ (Implant devices) โดยได้รับเกียรติจ�ก ศ�สตร�จ�รย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธ�นก�รลงน�มและร่วมแสดงคว�มยินดี พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และผู้บริห�ร
นักวิจัยของ ๒ หน่วยง�นเข้�ร่วมง�นแถลงข่�ว

 ศ�สตร�จ�รย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง อว. กล่�วว่� BCG ส�ข�เครื่องมือแพทย์ เป็นหนึ่งในส�ข�
สำ�คัญของ BCG Economy Model ที่ต้องก�รขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งก�รแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ภ�ยในปี ๒๕๗๐ 
ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับประเทศ โดยสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�เคร่ืองมือแพทย์ที่มีประสิทธิภ�พและม�ตรฐ�น
เทียบเท่�ส�กล ซึ่งปัจจุบันอุตส�หกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศมีปริม�ณคว�มต้องก�รเพิ่มสูงข้ึนอย่�งม�ก เนื่องจ�กอัตร�ก�รเจ็บป่วยของ
ประช�ชนที่เพิ่มขึ้น ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุรวมทั้งผลกระทบของโรคระบ�ดโคโรน�ไวรัส ๑๙ ในปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจ�กก�ร
ติดเชื้อเกือบ ๖ ล้�นคนทั่วโลก ทำ�ให้เกิดวิกฤตก�รข�ดแคลนเครื่องมือแพทย์ ทั้งในแง่ของวัตถุดิบ อุปกรณ์ วัสดุท�งก�รแพทย์ที่ไม่ส�ม�รถนำ�เข้�
หรือผลิตได้ทันต�มคว�มต้องก�รในประเทศ ปัจจัยเหล่�นี้จึงเป็นตัวเร่งคว�มต้องก�รใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัย ซึ่งต้อง
อ�ศัยคว�มต้องก�รเครื่องมือท�งก�รแพทย์ในก�รให้บริก�รที่ส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นด้�นม�ตรฐ�นของบริก�รที่สูงขึ้นด้วย 
 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วว่� สวทช. โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและเครื่องมือแพทย์ 
(Assistive Technology and Medical Devices Research Center: A-MED) ซึ่งเป็นทีมวิจัยที่วิจัยและพัฒน�เครื่องมือแพทย์ นวัตกรรม
สุขภ�พและเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ทุกคนเข้�ถึงได้ ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด-๑๙ ที่ผ่�นม� สวทช. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยเหลือ
สังคม โดยก�รดำ�เนินก�รส่งมอบหน้�ก�กอน�มัย Safie Plus กว่� ๓๐๐,๐๐๐ ชิ้น เป็นนวัตกรรมผลง�นทีมวิจัยไทยเพื่อคนไทย แก่โรงพย�บ�ลรัฐ 
โรงพย�บ�ลสน�ม หน่วยง�นของรัฐทั่วประเทศ เพื่อให้ประช�ชนคนไทยและบุคล�กรท�งก�รแพทย์ส�ม�รถเข้�ถึงหน้�ก�กอน�มัยที่มีคุณภ�พดีได้
ม�ตรฐ�นระดับส�กล 
 นอกจ�กนี้ น�ยนพดล ปิ่นสุภ� ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�รกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้�งพื้นฐ�น ปตท.  กล่�วว่� กลุ่ม ปตท. ตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รสร้�งคว�มมั่นคงท�งด้�นส�ธ�รณสุขของประเทศไทย จึงเร่งพัฒน�ธุรกิจท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์เพื่อชีวิต หรือ Life Science 
ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และเทคโนโลยีของโลก เพิ่มโอก�สให้คนไทยได้เข้�ถึงวัสดุอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กลได้ม�ก
ขึ้น รวมทั้ง ปตท. ได้ลงทุนผ่�นบริษัท อินโนโพลีเมด ในก�รสร้�งโรงง�นผลิตผ้�ไม่ถักทอ (Non-woven Fabric) มีลักษณะเส้นใยขน�ดเล็กและ
ละเอียดในระดับไมโครเมตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบในก�รผลิตหน้�ก�ก อุปกรณ์ PPE ท�งก�รแพทย์ และแผ่นกรองประสิทธิภ�พสูง โดยมีกำ�ลังก�รผลิต
รวมทั้งสิ้นประม�ณ ๕,๐๐๐ ตันต่อปี 
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 ๗ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๕ : ศ.ศุภชัย ปทุมน�กุล รองปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธ�นก�รประชุม

เชิงปฏิบัติก�รเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีก�รและเงื่อนไขก�รจัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งจ�กม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ� ขับเคลื่อนกลไก Higher Education 

Sandbox สนับสนุนก�รผลิตกำ�ลังคนสมรรถนะสูง พร้อมด้วย น�ยพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อ�รุณี ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล หัวหน้�

กลุ่มภ�รกิจบริห�รยุทธศ�สตร์ และทีมวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวช�ญในแวดวงก�รอุดมศึกษ�ไทย ม�ร่วมสร้�งคว�มเข้�ใจและก้�วไปพร้อม

กันเพื่อสร้�งอน�คตใหม่ของระบบก�รศึกษ�ไทยที่แตกต่�งอย่�งมีคุณภ�พและพัฒน�ได้จริง ง�นดังกล่�วจัดขึ้นที่ โรงแรมพูลแมน พัทย� จี จ.ชลบุรี 

ซึ่งก�รชี้แจงครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๔ จ�กทั้งหมด ๕ ครั้งทั่วภูมิภ�คของประเทศไทย

 ศ.ศุภชัย รองปลัดกระทรวง กล่�วว่�ก�รเกิดขึ้นของ Higher education Sandbox เพื่อตอบโจทย์ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งเร่งด่วน

อย่�งแท้จริง สิ่งนี้จะช่วยให้ภ�คเอกชนภ�คอุตส�หกรรมหรือสถ�บันอุดมศึกษ� ได้ร่วมมือกันพัฒน�หลักสูตรแบบนอกกรอบอย่�งเร่งด่วน นำ�ไป

สู่ก�รใช้ง�นจริง สนองนโยบ�ยของประเทศโดยตรงในก�รสร้�งและพัฒน�กำ�ลังคนที่มีสมรรถนะสูง ส�ม�รถออกไปทำ�ง�นได้อย่�งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภ�พ ตนอย�กให้ทุกฝ่�ยคำ�นึงไว้เสมอว่� Sandbox ไม่ใช่ก�รหนีเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่กำ�กับหลักสูตร แต่เป็นก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รและรูป

แบบก�รศึกษ�อย่�งไร้ข้อจำ�กัด เพื่อให้ทันต่อก�รปรับตัวอย่�งรวดเร็วและคว�มต้องก�รจ�กตล�ดแรงง�น ส่วนหลักสูตรปกติก็ยังคงม�ตรฐ�นเดิม

และมีก�รศึกษ�ควบคู่กันไป ซึ่ง อว. ได้มีแผนก�รพัฒน� Sandbox ในสองรูปแบบคือ Top Down Policy เป็นก�รจัดก�รต�มนโยบ�ยหรือคว�ม

ต้องก�รของประเทศ ว่�ต้องก�รให้หลักสูตรใดเกิดขึ้นโดยร่วมมือกับภ�คอุตส�หกรรมและภ�คเอกชนที่มีคว�มต้องก�รร่วมกัน และอีกหนึ่งท�งคือ

จะเปิดโอก�สให้สถ�บันอุดมศึกษ�ที่คิดว่�ตนเองมีก�รทำ�ง�นตรงร่วมกับภ�คเอกชน ชุมชน หรือสังคมที่ต้องก�รกำ�ลังคนที่มีสมรรถนะสูง ส�ม�รถ

เสนอหลักสูตรเข้�สู่กระบวนก�รพิจ�รณ�ได้ และตอนนี้ได้มีก�รประก�ศกฎเกณฑ์และวิธีก�รออกม�แล้วอย่�งชัดเจน ส่วน ครม. ก็ได้อนุมัติให้

คณะกรรมก�ร มีอำ�น�จดำ�เนินก�รได้อย่�งสมบูรณ์เต็มที่ ตนจึงอย�กให้ทุกฝ่�ยเตรียมพร้อมและศึกษ�ขั้นตอนวิธีก�รและกฎเกณฑ์ต่�ง ๆ ให้เข้�ใจ 

พร้อมร่วมกันพัฒน�และผลักดันให้หลักสูตรต่�ง ๆ ใช้ง�นได้จริงในอน�คตอันใกล้ให้ได้

ครม. ไฟเขียว Higher education Sandbox ด้�น “ศ.ศุภชัย” ยำ้� Sandbox

ไม่ใช่ก�รหนีเกณฑ์ม�ตรฐ�น แต่เป็นก�รสร้�งหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์

ก�รพัฒน�ประเทศอย่�งเร่งด่วนแบบนอกกรอบ


