ั
ประว ัติยอ
่ ดร. ศร ัณย์ สมฤทธิ
เดชขจร
นักวิจัยอาวุโส และ ผู ้อํานวยการฝ่ าย หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวศ
ิ วกรรมศาสตร์
(เกียรตินย
ิ ม)
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2537 ปริญญาโท และ เอก สาขา Optical Science and Engineering
จาก University of Central Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2541 และ 2543 ตามลําดับ
เริม
Q ต ้นทํางานในปี พ.ศ. 2537 ในตําแหน่งผู ้ช่วยนั กวิจัย ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารอิเล็กโตรออปติกส์ ศูนย์
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โดยร่วมวิจัยทางด ้านการผลิตฮอโลแกรมสลัก
หลังจากนัน
T จึงได ้สอบชิงทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก ในปี พ.ศ. 2544 ได ้เข ้าทํางานทีQ
บริษัท Nuonics จํากัด ณ เมือง Orlando มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ในตําแหน่งวิศวกรโฟโท
นิกส์ โดยรับผิดชอบการออกแบบ ทดสอบ และ วิเคราะห์ ระบบควบคุมลําแสงจากเส ้นใยแก ้วนํ าแสง ทีใQ ช ้
เทคโนโลยีลค
ิ วิดคริสตอล (Liquid Crystal Technology) เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ าเครือ
Q งกลจุลภาค
(Microelectromechanical Systems Technology) และ เทคโนโลยีการควบคุมแสงด ้วยเสียง (AcoustoOptic Technology) ตังT แต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2544-ปั จจุบน
ั ได ้กลับเข ้าทํางานเป็ นนักวิจัยทีเQ นคเทค
โดยรับผิดชอบงานวิจัยทีใQ ช ้การผสมผสานระหว่างความรู ้ทางแสง และ ความรู ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
Q
Q สาร ผลงานวิจัยทีQ
นํ ามาช่วยแก ้ปั ญหาทางด ้านอุตสาหกรรม การแพทย์ เกษตร สิงQ แวดล ้อม และ การสือ
ั ผัส
ผ่านมาได ้แก่ เครือ
Q งบันทึกลายพิมพ์นวิT มือด ้วยแสง ระบบตรวจตราการเข ้าออกราคาประหยัด สวิทช์สม
ั ผัสด ้วยแสง ระบบตรวจสอบคุณภาพของหัวอ่านฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ เครือ
ด ้วยแสง แป้ นคียส
์ ม
Q งตรวจบัตร
ั ผัส และ เซนเซอร์แสงสําหรับตรวจวัดคลอรีนในนํT า และ
เครดิตปลอม ระบบตรวจจับเท็จแบบไม่สม
ประเมินความต ้องการธาตุไนโตรเจนของต ้นข ้าว
นอกจากนีใT นปี พ.ศ. 2545 ยังได ้ริเริม
Q และ ชักชวนนั กวิจัยในประเทศจัดตังT สาขาของ Optical Society of
America (OSA) IEEE Photonics Society (IPS) และ Society for Photo-Optical Instrumentation
่ งั คม
Engineers (SPIE) ขึน
T และ ทําเป็ นเครือข่าย (ชมรม) โฟโทนิกส์ของประเทศเพือ
Q กระจายความรู ้สูส
่
ั
รวมไปถึงการทําโครงการ “สสส: ส่องแสงสูสงคม” เพือ
Q กระตุ ้นให ้เด็กรุ่นใหม่ และ สังคมไทยเล็งเห็น
ความสําคัญของการใช ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงในชีวต
ิ ประจําวัน ซึงQ กิจกรรมทีเQ กีย
Q วข ้องได ้แก่การ
เขียนหนังสือเรือ
Q ง “โฟโทนิกส์ มหัศจรรย์แห่งแสง” การเขียนบทความลงเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
gotoknow.org/photonics การสาธิตการทดลองด ้านแสงใน www.youtube.com/sssthailand และ การ
จัดค่ายกิจกรรม “ฝึ กคิด ฝึ กทํา กับแสง” สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ได ้รับรางวัลหลายรายการ อาทิ รางวัล New Focus Student Award จาก OSA รางวัล D. J. Lovell
Award จาก SPIE รางวัล Graduate Fellowship Award จาก IPS รางวัล Virtual Display Outstanding
Proposal Award จาก Motorola รางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ยีย
Q ม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ อุตสาหกรรมวิจัย
จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนั กเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (สาขาโฟโทนิกส์) จาก
มูลนิธส
ิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงรางวัล ICO-ICTP จาก International Commission
for Optics และ The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics ปั จจุบน
ั เป็ น
Senior Member ของ OSA SPIE และ IPS และเป็ นวิทยากรรับเชิญของ SPIE

บทค ัดย่อ
We introduce photonics engineering, a new emerging field that shows high potential
in enhancing our competitiveness. We also stress how it can be applied to solve
technical issues for Thailand. In particular, we snapshot our team achievements in
implementing devices and systems suitable for healthcare, homeland security,
agriculture, and industry.
ืQ ว่า “วิศวกรรมโฟโทนิกส์” และ
บทความนีจ
T ะแนะนํ าถึงสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาหนึงQ ทีม
Q ช
ี อ
จะชีใT ห ้ถึงศักยภาพในการนํ ามาประยุกต์เพือ
Q ตอบโจทย์เชิงเทคนิคให ้กับสังคมและอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ตัวอย่างทีแ
Q สดงให ้เห็นในบทความนีจ
T ะเน ้นไปทีค
Q วามสําเร็จของทีมวิจัยทีศ
Q น
ู ย์
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการสร ้างอุปกรณ์และระบบทีต
Q อบสนอง
ต่องานด ้านสาธารณสุข ความมัน
Q คง เกษตร และ อุตสาหกรรม

