
1มิถุนายน 2559   •

73

9

12

15

11

13

1917

2

4

ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรม

4 องค์กร สานพลัง “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” 

ร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน

ก.การคลัง จับมือ ก.วิทย์ กระตุ้นการลงทุน 

ยกเว้นภาษีในธุรกิจเทคโนโลยี

ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำานวยการคนใหม่

ก.วิทย์ สวทช. และออโต้เดสก์ ร่วมกันขยายอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย

สวทช. ผนึกกำาลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง 

และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำาเร็จ 

17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย

35 หน่วยงานสานพลังประชารัฐ

เปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร

มิถุนายน 2559 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ
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ไทย - เกาหลี ร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรม 

ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ี- ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปดิบา้นอทุยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย (Thailand Science Park) ตอ้นรบันายชอย ยาง ฮ ี(Choi Yang Hee) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่ง

สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานใน “พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร 

หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส” ระหว่าง มูลนิธิอินโนโพลิส (Innopolis Foundation)  

สาธารณรัฐเกาหลี โดย นาย ชา ดอง คิม ประธานมูลนิธิ กับ สำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย 

ดร.กติพิงค ์พรอ้มวงค ์รองผูอ้ำานวยการ สวทน. และสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ 

สวทช.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า “รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ซึง่ฟูด้อนิโนโพลสิ เปน็หนึง่ในนโยบาย

สำาคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของ

ไทย ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศคิดเป็น 9% ของจีดีพี มี

การสรา้งสรรคน์วตักรรม สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  สรา้งสนิคา้และบรกิาร

ทีม่มีลูคา่เพิม่สงู เพือ่เปน็แหลง่สรา้งรายไดใ้หมข่องประเทศ โดยกำาหนดพืน้ทีแ่รก 

กว่า 60,000 ตารางเมตรภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อรองรับการ

จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน และให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์”

ด้าน นายชอย ยาง ฮี (Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า 

“ประเทศเกาหลอียูร่ะหวา่งดำาเนนิการพฒันาเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร ์ไอซที ีเพือ่

พัฒนาสตาร์ทอัพของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่กำาลังขับเคลื่อนใน

เรือ่งสตารท์อพัเชน่กนั โดยทางเกาหลวีางแผนทีจ่ะเผยแพรป่ระสบการณด์า้นการ

บรหิารจดัการตา่งๆ ใหก้บัประเทศไทย ครอบคลมุตัง้แตเ่รือ่งของการแลกเปลีย่น

ข้อมูล ประสบการณ์ การให้คำาปรึกษา การฝึกอบรมของผู้ประกอบการทั้งสอง

ประเทศจนอาจเกิดเป็นความร่วมมือขึ้นมาได้”
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ก.การคลัง จับมือ ก.วิทย์ กระตุ้นการลงทุน

ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนและ

ผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี

กระทรวงการคลัง โดยสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรมสรรพากร สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) จดัแถลงขา่ว “สทิธปิระโยชนท์างภาษสีำาหรบักจิการเงนิรว่มลงทนุและผูป้ระกอบการรายใหม่

ในธุรกิจเทคโนโลยี” เพื่อเปิดตัวสิทธิประโยชน์ให้สาธารณชนรับรู้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้มีความพยายามในการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าจากนวัตกรรมมากกว่าการใช้ ทรัพยากรเป็นปัจจัยการผลิตดังเช่นในอดีต ซึ่ง

จะต้องสนับสนุนให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีขึ้นจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี มักจะประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่ง

เงนิทนุ เนือ่งจากบรษิทัเหลา่นีม้คีวามเสีย่งสงูกวา่บรษิทัทีเ่นน้การผลติแบบดัง้เดมิ ทำาใหก้ารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิจงึทำาไดย้าก เพราะขาดหลกัทรพัย์

ค้ำาประกัน อีกทั้งเทคโนโลยีที่เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจนั้นประเมินมูลค่าได้ยาก ดังนั้น การร่วมลงทุนจากกิจการเงินร่วมลงทุน หรือ Venture 

Capital (VC) จึงเป็นกลไกที่สำาคัญที่ประเทศอื่นๆ ใช้ในการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี   

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 597 

และฉบับที่ 602 พ.ศ. 2559 เพื่อยกเว้นภาษีให้แก่กิจการเงินร่วมลงทุนรวมถึงนักลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ การสนับสนุน

ดังกล่าวครอบคลุม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายที่เป็น S-Curve ของประเทศ เพราะรัฐบาลต้องการให้แรงจูงใจแก่ธุรกิจ VC ในการเข้าไปมีส่วนสำาคัญในการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน ตามแนวคิดประชารัฐ หรือ Public-Private Partnership ซึ่งจะช่วยสร้างและขยายขนาดของ

ธุรกิจเงินร่วมลงทุนให้เกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจฐานเทคโนโลยีให้เติบโตในประเทศไทยอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21987-s-curve



4 nstda •   มิถุนายน 2559

มิถุนายน 2559  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

กรุงเทพฯ - 12 พฤษภาคม 2559 - โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำา

โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ผนึกกำาลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง

ชาติ (อพวช.) และสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “Enjoy Sci-

ence : Young Makers Contest” การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำาหรับ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระดับ

นกัเรยีน-นกัศกึษา สายสามญัและอาชวีศกึษา ในหวัขอ้ “นวตักรรมเพือ่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร” เพือ่สง่เสรมิเยาวชนไทย

ในการสรา้งสรรคส์ิง่ประดษิฐเ์พือ่สงัคม และสรา้งแรงบนัดาลใจและความสนใจในสาขาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม 

และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงาน Maker Faire ในทวีปยุโรปและใน

ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท 

โครงการ Chevron Enjoy Science 

สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
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นางหทยัรตัน ์อตชิาต ิผูจ้ดัการฝา่ยนโยบายดา้นรฐักจิและกจิการสมัพนัธ ์

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด กล่าวว่า “โครงการ ‘Enjoy 

Science : Young Makers Contest’ เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินโครงการ Enjoy 

Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรทั้งจากภาค

รัฐและเอกชน ริเริ่มขึ้นในปี 2558 โดยเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ที่มุ่งพัฒนาการ

ศกึษาในสาขาสะเตม็ทัง้ในระบบการศกึษาในสายสามญัและสายอาชพี ตลอดจน

สร้างการรับรู้ กระตุ้น และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็น

เรื่องสนุก ใกล้ตัว จะช่วยให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจและความสนใจที่จะศึกษา

ต่อในสาขาสะเต็ม ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยมีกำาลังคนแห่งอนาคตที่มีทักษะใน

สาขาสะเต็มเพิ่มมากขึ้น โดยในปีแรก เราได้ร่วมกับ สวทช. จัดโครงการ ‘Enjoy 

Science : Let’s Print the World’ การประกวดนวัตกรรมจากเทคโนโลยีการพิมพ์

แบบสามมิติ และงาน ‘Bangkok Mini Maker Faire’ มหกรรมแสดงผลงานของ

เมกเกอร์ในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และเพื่อให้การสร้างความสนใจ

และแรงบันดาลใจในสาขาสะเต็มแก่เยาวชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เราจึง

จัดการประกวด Young Makers Contest ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและ

ผู้พิการขึ้น โดยมี สวทช. เป็นผู้ดำาเนินงานหลักเช่นเดิม และที่น่ายินดีคือปีนี้

เรามีหน่วยงานพันธมิตรที่ให้เกียรติมาร่วมโครงการเพิ่มเติม ได้แก่ อพวช. และ 

สอศ. โดยเราหวงัวา่การประกวดจะชว่ยสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กน่กัเรยีนนกัศกึษา

สายสามัญและอาชีวศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่สังคมไทย” 

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุ

วา่ปจัจบุนัประเทศไทยมผีูพ้กิารกวา่ 2 ลา้นคน และผูส้งูอายหุรอืผูท้ีม่อีายกุวา่ 9.4 

ล้านคน ซึ่งสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดกำาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

ในปี 2568 โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 15 ล้านคน หรือร้อยละ 23 ของประชากร

ทัง้หมด ซึง่นบัเปน็ประเดน็ทีท่า้ทายตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้พร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ

และผูพ้กิาร เพือ่ชว่ยใหพ้วกเขามคีณุภาพชวีติทีด่ ีจงึเปน็ทีม่าของหวัขอ้การจดัการ

แข่งขันการ ‘Enjoy Science : Young Makers Contest’ ในปีนี้” 

นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาความตระหนักด้าน

วทิยาศาสตร ์องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) กลา่ววา่ “อพวช. 

ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ใน

ครั้งนี ้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมแห่ง

นวตักรรม ซึง่ขดีความสามารถของประเทศขึน้อยูก่บัความสามารถในการพฒันา

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ การส่งเสริม

ความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้กับเยาวชนในวงกว้างเป็นพันธกิจหนึ่งของ 

อพวช. ที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถดังกล่าวได้อย่างมั่นคง” 

ดร. มงคลชยั สมอดุร ผูอ้ำานวยการสำานกัวจิยัและพฒันาการอาชวีศกึษา 
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สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “โครงการ ‘Enjoy 

Science : Young Makers Contest’ ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียน-

นักศึกษาอาชีวะมีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์ผล

งานนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ทักษะความเชี่ยวชาญร่วมกับนักเรียนสายสามัญที่เข้าร่วมแข่งขันผ่านกิจกรรม

เวริก์ชอป โครงการนีย้งัสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของ สอศ. ทีมุ่ง่สง่เสรมิใหน้กัเรยีน

อาชีวศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาสะเต็มเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับความ

ตอ้งการแรงงานในสาขาสะเตม็ซึง่เพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนชว่ยยกระดบั

ความสามารถของนักศึกษาอาชีวะในการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม

ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถประเทศได้อย่างยั่งยืน” 

โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ คือ 

นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน-นักศึกษาสาย

สามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบ

ด้วยนักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องส่งข้อ

เสนอโครงการนวัตกรรมของตนเอง ซึ่งบรรยายถึงผลงานที่ต้องการสร้าง รวมถึง

เอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยและแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

(ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท) ไปที่ contest@bangkokmakerfaire.com โดย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาความน่าสนใจและความเป็นไปได้ของ

โครงการ และคัดเลือกโครงการที่เข้ารอบจำานวน 40 ทีม (ประเภทละ 20 ทีม) 

ซึง่จะไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเวริก์ชอปเพือ่แลกเปลีย่นความรูก้บัวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ

และนำาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวด ก่อนที่จะพัฒนา

ผลงานให้แล้วเสร็จและนำาเสนอต่อคณะกรรมการสำาหรับการตัดสินหาผู้ชนะใน

แต่ละประเภท ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา และตั๋วเครื่องบิน พร้อม

ที่พัก เพื่อเข้าชมงาน Maker Faire ในทวีปยุโรป และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะ

ไดร้บัทนุการศกึษา และตัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มทีพ่กั เพือ่เขา้ชมงานแสดงผลงานทาง

เทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่น และยังมีรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้าน

บาท ผูท้ีส่นใจสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัร พรอ้มดรูายละเอยีดและกตกิาการเขา้

แข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokmakerfaire.com/contest หรือเพจเฟซบุ๊ก 

Enjoy Science : Young Makers Contest
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ณ อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความ

รว่มมอื (MOU) “เครอืขา่ยนวตักรรมยางพารา” รว่มกบั การยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วนหลักที่

สำาคัญ ของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และภาคการศึกษา ที่มีบทบาทในการพัฒนา

เกี่ยวข้องกับยางพาราในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านบุคลากร ซึ่ง

เครือข่ายดังกล่าวจะเป็นฐานสำาคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

4 องค์กร สานพลัง
“เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา”

ร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง

ชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กลา่ววา่ “เอม็เทค สวทช. มพีนัธกจิหลกัในการพฒันาและสรา้งขดีความสามารถ

ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำาเนินการวิจัย พัฒนา 

และวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำาลังคน รวมถึงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รองรับการ

เจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มของประเทศ ซึง่เอม็เทคไดใ้หค้วาม

สำาคญักบังานวจิยัและพฒันาเกีย่วกบัดา้นยางพารา โดยมกีารจดัตัง้หนว่ยเฉพาะ

ทางดา้นยางธรรมชาตขิึน้ มคีวามเชีย่วชาญในดา้นการพฒันายางคอมพาวด ์การ

ออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และเทคโนโลยีน้ำายาง เช่น  

เทคโนโลยีสารรักษาสภาพน้ำายางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS Technology) 

การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบยางล้อรถ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยาง

แท่งคุณภาพสูงระดับชุมชน เป็นต้น”
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รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ม.อ.) กลา่ววา่

“การลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื

เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา มุ่งเน้นการ

ดำาเนินการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

จากยางพารา เทคโนโลยีการผลิตหรือ

แปรรูปยางพารา การวิเคราะห์ทดสอบ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึง

มาตรฐานตา่งๆ การบรหิารจดัการและการ

ผลติยางพาราตน้น้ำาและกลางน้ำา การเพาะ

ปลกูและการดแูลสวนยางพารา การบรหิาร

จดัการขอ้มลูสารสนเทศดา้นยางพารา และ

การเรียนการสอนและการผลิตบุคลากร

ด้านยางพารา โดยทั้ง 4 ฝ่ายจะปฏิบัติ

งานเป็นเครือข่ายตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง

ทาง ม.อ. โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของ ม.อ. มีภารกิจและความรับผิดชอบหลักในด้านการสร้างนวัตกรรมการผลิต

และพัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยียางพาราให้มีคุณภาพสูง ทั้งในรูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ กยท. และหลักสูตรปกติ พร้อมกับสนับสนุนทาง

วิชาการตามความต้องการของอีก 3 ฝ่ายที่เหลือโดยใช้ศักยภาพของคณาจารย์ 

นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมยางพารา” 

นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) กลา่ววา่ “ปจัจบุนัประเทศไทยมกีารขบัเคลือ่นและสง่เสรมิอตุสาหกรรม

ยางพาราอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กผ่ลติภณัฑย์าง รวมทัง้

การกำาหนดมาตรฐานและการพฒันาดา้นบคุลากร เพือ่ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยกา้ว

ขึ้นมาเป็นผู้นำาด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ยางพาราในภูมิภาค แซงหน้าผู้ผลิต

และผูส้ง่ออกยางพารารายใหญอ่ยา่ง มาเลเซยี อนิโดนเีซยี สงิคโปร ์และฟลิปิปนิส ์

โดยในป ี2558 ประเทศไทยมกีารผลติยางพาราในประเทศ ประมาณ 4.47 ลา้นตนั 

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 1 แสนตัน และมีการปริมาณการใช้ยางพาราใน

ประเทศ จำานวน 6 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำานวน 6 หมื่นตัน สำาหรับการ

ส่งออกยางพาราต้นน้ำา มีปริมาณ 3.74 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 จำานวน 3 

หมื่นตัน ส่วนมูลค่าของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2558 มีจำานวน 4.3 

แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นวัตถุดิบ 2 แสนล้านบาท และผลิตภัณฑ์ 2.3 แสนล้าน

บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่ถือว่าเป็น Product Champion ของอุตสาหกรรมยาง

คือ ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ที่มีมูลค่าในการส่งออก 1.2 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

40 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสัดส่วน

การใชย้างพาราในประเทศยงัมสีดัสว่นไมม่ากนกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการ

ผลิตและการส่งออกยางพารา ดังนั้น การส่งเสริมการดำาเนินการเรื่องมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาด้านบุคลากรและเทคโนโลยี จึงถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญ

ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม

ยางของประเทศ”  

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า 

“ข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 

4 องค์กร ให้เกิดการวิจัยพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้

เกดิการสรา้งนวตักรรมในรปูแบบตา่งๆ ไดแ้ก ่นวตักรรมดา้นผลติภณัฑย์าง ดา้น

เทคโนโลยีการผลิตหรือการแปรรูปยางพารา ด้านการวิเคราะห์ทดสอบยาง และ

ผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล ทั้งในระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

รวมถึงข้อมูลสารสนเทศยางพารา และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยาง

ให้กับภาคเอกชน ซึ่งการบูรณาการดำาเนินงานระหว่าง 4 องค์กร จะสามารถ

ผลักดันให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง กยท. มี

ภารกจิและความรบัผดิชอบหลกัในการสง่เสรมิสนบัสนนุใหม้กีารศกึษา วเิคราะห ์

วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ

และการผลิตยางพาราต้นน้ำา การเพาะปลูกและการดูแลสวนยางพารา เผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ

เพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิต นวัตกรรมการแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด 

การประกอบธุรกิจ และการดำาเนินการที่เกี่ยวข้อง โดย กยท. พร้อมผลักดันและ

สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องการ

วจิยัพฒันา การฝกึอบรม และการผลติบคุลากรดา้นยางพาราสูภ่าคอตุสาหกรรม 

ตลอดจนสนบัสนนุทรพัยากรเพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่วงการยางพาราของประเทศ

อย่างครบวงจร”
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ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวแนะนำา ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำานวยการไบโอเทคคนใหม่ 

ชูนโยบาย “ผนึกกำาลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ” 

ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำานวยการคนใหม่ 
หวังผนึกกำาลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย
ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ
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ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง เข้าทำางานที่ไบโอเทค ในปี 2535 หลังจากจบ

ปรญิญาเอกดา้น Plant and Soil Science ที ่Montana State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มงานวิจัยแรกเกี่ยวกับการศึกษายีนความหอมระดับโมเลกุล

ของข้าวหอมมะลิ ซึ่งต่อมาในปี 2543 ไบโอเทคได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ

เทคโนโลยี ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ดร.สมวงษ์ 

ได้รับมอบหมายให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการห้องปฏิบัติการฯ ซึ่งทำาหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางที่จะนำาเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปช่วยเหลือภาคการเกษตรในการให้บริการ

การตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้น รวมทั้งความ

บริสุทธิ์ของสายพันธุ์ เพื่อเปิดบริการให้ภาครัฐและเอกชน ก่อนที่จะมีการโอน

ย้ายห้องปฏิบัติการฯ ไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ในปี 2552 ซึ่งระหว่างนั้นในปี 2551 ไบโอเทค ได้จัดตั้งหน่วยวิจัย

เทคโนโลยจีโีนม (ชือ่เดมิ  สถาบนัจโีนม) ขึน้ ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

และ ดร.สมวงษ์ เข้ารับตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม 

โดยเป็นผู้ริเริ่มกลุ่มวิจัยที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Next Generation 

Sequencing ทีท่ำางานไดร้วดเรว็และทำาการวจิยัในโครงการทีส่ำาคญัของประเทศ 

เช่น ยางพารา มันสำาปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำามัน เป็นต้น

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำานวยการไบโอเทคคนล่าสุด กล่าวว่า “ผมรู้สึก

ยนิดแีละเปน็เกยีรตอิยา่งยิง่ทีไ่ดร้บัเลอืกใหม้าดำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการไบโอเทค

ในวาระนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผมได้ทำางานที่ไบโอเทคมาทั้งในฐานะ

นกัวจิยัและในระดบัผูบ้รหิาร ทำาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในทัง้สองฝา่ย และจะนำา

ประสบการณ์เหล่านี้มาบริหารไบโอเทค อีกทั้งนักวิจัยไบโอเทคก็มีความสามารถ

และมีศักยภาพกันอยู่แล้ว ซึ่งระบบที่ผู้อำานวยการท่านก่อนๆ ได้วางไว้ เป็นการ

ทำาใหน้กัวจิยัสามารถขบัเคลือ่นไบโอเทคไปไดด้ว้ยตวัเอง ในฐานะผูอ้ำานวยการผม

จะส่งเสริมศักยภาพให้เพิ่มพูนขึ้นโดยการนำานักวิจัยมาทำางานบูรณาการร่วมกัน”

สำาหรับแนวทางและนโยบายในการบริหารงานไบโอเทค ภายใต้การวิสัย

ทศันข์อง ดร.สมวงษ ์นัน้ ยงัคงเดนิตามวสิยัทศันข์อง สวทช. คอืการเปน็พนัธมติร

ร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมุ่งเน้น

งานวิจัยที่สามารถต่อยอดมาทำาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้ เพื่อให้สอดรับ

กับนโยบายของรัฐบาล โดยอยากให้ไบโอเทคเป็นหน่วยงานที่ช่วยประเทศไทย

ขับเคลื่อน “เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)” โดยการนำาเอาเทคโนโลยีชีวภาพ

เข้าไปสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น อาทิ งานวิจัยด้านไวรัสวิทยา 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งไบโอเทคมีคลังชีววัสดุที่มีการรวบรวม

ชีววัสดุไว้หลากหลาย การวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร ซึ่งเป็นการสอดรับกับ

โครงการ Food Innopolis ซึ่งเป็นหนึ่งใน super cluster ของรัฐบาล การใช้

ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด (Zero Waste) และนอกจากนี้ก็ยังที่จะไม่ลืม

ในการใส่ใจชุมชน โดยการจับมือกับพันธมิตร หรือองค์กรที่มีการดำาเนินการอยู่

ในการนำาความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเขา้ไปชว่ยสง่เสรมิให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ไบโอเทคมีความร่วมมือกับนานาชาติ

อย่างยั่งยืนแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน  

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทิ รางวัล

นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำาปี 2556 ประเภททีม จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” 2557 

จากสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
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สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัว
ผลสำาเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย
พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP

ในงาน THAIFEX2016

งาน THAIFEX 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดตัวผลสำาเร็จการดำาเนินโครงการความร่วมมือ “การยกระดับ

และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” นำาเสนอผลงานของผู้ประกอบ

การจำานวน 17 รายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และรับการผลักดันให้ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

มาตรฐาน GlobalGAP และช่วยลดต้นทุน เนื่องจากมาตรฐาน ThaiGAP มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติและการตรวจรับรองที่ถูกกว่า โดยโครงการเริ่ม

ตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการปลูก การบรรจุ และการขนส่ง สำาหรับสินค้าผักและผลไม้ที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและในตลาดสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22011-thaigap
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กรงุเทพฯ, 25 พฤษภาคม 2559 - สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  และออโต้เดสก์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขยายศักยภาพการแข่งขันด้าน

การผลติของประเทศไทย โดยเนน้การนำาเทคโนโลย ี3 มติ ิและระบบการผลติแบบดจิทิลัทีล่้ำาสมยัไปใช้ในวงกวา้งใหค้รอบคลมุ

ทั้งวงการอุตสาหกรรม

ก.วิทย์ สวทช. และออโต้เดสก์
ร่วมกันขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

การผลิตดิจิทัลในประเทศไทย
เน้นการนำาระบบการออกแบบและซอฟต์แวร์ไปใช้ในวงกว้าง

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดล

ประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็น

ประเทศ “รายได้สูง” โดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” กลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนไปสู่

เศรษฐกิจยุคประเทศไทย 4.0 นั้น คือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาในการผลิตสินค้าต่างๆ มากยิ่งขึ้น จุดเด่น

ที่สำาคัญอย่างหนึ่งก็คือ สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ทำาให้โรงงานขนาดใหญ่ไม่ใช่จะได้เปรียบ

หรือมีข้อจำากัดสำาหรับผู้ประกอบการเสมอไป ปรากฏการณ์นี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่

“จากความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำาระดับโลกอย่าง Autodesk กับ สวทช. ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับ SME ไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ

และผลติ รวมทัง้ยกระดบัความสามารถของบคุลากรไทยใหร้องรบัอตุสาหกรรมการผลติในอนาคต นำาไปสูอ่ตุสาหกรรมเปา้หมายทีส่รา้งมลูคา่ตามแนวทางของ

รัฐบาล อาทิ อุตสาหกรรมทางชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อความเข้มแข็งของประเทศต่อไป” ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22012-nstda
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กระทรวงวิทย์ฯ เร่งสปีดเต็มสูบเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ผนึก 9 หน่วยงานรัฐ 

13 บริษัทเอกชน 12 มหาวิทยาลัย และ 1 สมาคม ปักธงเป็นรูปธรรมกลางปีนี้ พร้อมขยายปีกสู่ภูมิภาคในอนาคต

อันใกล้ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการเดินหน้าโครงการเมือง

นวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 

โดยใหป้ระสานกบักระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์สำานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สถาบันอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ รวมทั้ง

มาตรการต่างๆ มาสนับสนุน เพื่อดึงดูดบริษัทอาหารชั้นนำาของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และ

ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยได้มี

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว

ณ สำานักงานประสานงานเมืองนวัตกรรมอาหาร อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

35 หน่วยงานสานพลังประชารัฐ
เปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ฟู๊ดอินโนโพลิสวางเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมด้าน

อาหารทีส่อดคลอ้งกบัแนวโนม้และทศิทางของตลาดอตุสาหกรรมอาหารโลก ซึง่ครอบคลมุถงึอาหารเพือ่สขุภาพและอาหารฟงักช์ัน่ เชน่ อาหารฟงักช์ัน่

และโภชนเภสชัภณัฑ ์สารปรงุแตง่อาหารและสารสกดัทางโภชนาการ ผลติภณัฑไ์ขมนัและน้ำามนัเพือ่สขุภาพ ฯลฯ อาหารพเิศษเฉพาะกลุม่ เชน่ อาหาร

ฮาลาล อาหารโคเชอร ์อาหารสำาหรบัผูป้ว่ย/ผูส้งูอาย ุฯลฯ ผลติภณัฑอ์าหารมลูคา่เพิม่สงู เชน่ อาหารทะเลและการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำาคณุภาพสงูเพือ่เปน็

วัตถุดิบอาหาร ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้คุณภาพสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ออร์กานิก ฯลฯ และกิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหารอย่างครบ

วงจร เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและการพิมพ์ บริการที่ปรึกษานวัตกรรม ฯลฯ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วนที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารในครั้งนี้ ถือว่าเป็น

นิมิตหมายอันดีของการทำางานในรูปแบบทีอ่าศัยกลไกประชารัฐ ตามแนวทางของรัฐบาล และถือได้ว่าเปน็ครั้งแรกที่มีการจับมือกันระหว่างเอกชน รัฐ 

และสถาบนัการศกึษาเพือ่รว่มมอืกนัขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมอาหารของประเทศ ซึง่หลงัจากการลงนามความรว่มมอืในครัง้นีค้าดวา่จะเกดิความรว่มมอื

ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นระหว่างหน่วยงานที่ร่วมลงนาม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเมืองนวัตกรรมอาหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนี้ยัง

มีการหารือเพื่อความร่วมมือกับบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศซึ่งจะมีการลงนามในโอกาสต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22013-nstda-mou
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ณ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี- สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั กรม

อทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื (อส.) โดยอทุยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ม.อ.) และจงัหวดั

ตรงั จดัพธิลีงนามความรว่มมอืเพือ่พฒันา “โครงการบรูณาการทางวชิาการเพือ่การจดัการทรพัยากรชายฝัง่ทะเลอยา่ง

ยั่งยืน บริเวณหาดหยงหลำาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม” เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการวิจัยและการบริหาร

จดัการในพืน้ทีห่าดหยงหลำา เกาะมกุ อทุยานแหง่ชาตเิจา้ไหม จงัหวดัตรงั โดยมเีปา้หมายในการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

จัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำาคัญคือ หญ้า

ทะเล และสัตว์ป่าสงวนพะยูน รวมทั้งสัตว์หน้าดินต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างทรัพยากรธรรมชาติคงไว้ซึ่งความสมดุล เกิดการ

ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลได้เหมาะสมเข้ากับบริบทของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คาดว่าการลงนามครั้งนี้

จะนำามาซึ่งแนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล พะยูน และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตลอดจนส่งเสริม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนทั้งปัจจุบันและในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป 

สวทช. ผนึกกำาลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ม.สงขลานครินทร์ และ จังหวัดตรัง

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง และ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำา

และเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
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ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โครงการบูรณาการทางวิชาการ

เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณหาดหยงหลำาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีเป้าหมายเพื่อใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมในลักษณะองค์รวม มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำาคัญ (แหล่ง

หญ้าทะเลผืนใหญ่ที่สุด) และสัตว์ป่าสงวน (พะยูนฝูงใหญ่ที่สุด) รวมทั้งสัตว์หน้าดิน (ปลิงทะเล ม้าน้ำา หอยตะเภา หอยมือเสือ) เพื่อให้โครงสร้างของ

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลและมีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้เหมาะสมกับความต้องการของอุทยานฯ อย่างยั่งยืนกับบริบทของ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) นอกจาก 4 หน่วยงานหลักที่ลงนามร่วมกันเพื่อทำางานในพื้นที่

ดังกล่าวแล้ว ยังได้รับร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมกันนำาเทคโนโลยีและวิธีการวิจัยใหม่ๆ มาใช้ในการวิจัยพื้นที่ทั้งในมิติของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการ

ใช้ประโยชน์จากชุมชน ซึ่งผลจากความร่วมมือครั้งนี้ คาดว่าจะได้แนวทางการจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล พะยูน รวมทั้งการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่งทะเล ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22014-2016-05-27-05-35-52



มิถุนายน 2559  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

17มิถุนายน 2559   •

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทย

คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ

เครื่องตรวจวัด อะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา “ARDA AflaSensor Plus” และ

ชุดตรวจ “Fruit Blotch Easy Kits” ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตง

ที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax citrulli ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน 

The 44th International Exhibition of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย 

“ARDA AflaSensor Plus” ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง และรางวลัพเิศษ (Special Prize) จาก Korea 

Invention Promotion Association ส่วน “Fruit Blotch Easy Kits” ได้รับรางวัลเหรียญเงินและ

รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Taiwan Invention Association 
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ARDA AflaSensor Plus เปน็ชดุตรวจอะฟลาทอกซนิเครือ่งแรกในโลกทีใ่ช้

เทคนคิการตรวจวดัแบบปฏกิริยิาเคมไีฟฟา้ของขัว้ไฟฟา้เคมทีีม่นีวตักรรมเซน็เซอร์

เป็นขั้วไฟฟ้ากราฟิน (Graphene-Base Strip) ที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 

(Printing Technology) ทำาให้ได้เครื่องตรวจวัดสำาหรับการตรวจคัดกรองสารปน

เปื้อนอะฟลาทอกซินในผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมไป

ถึงผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ โดยกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกิริยาเคมีจะ

ถกูคำานวณเปน็ความเขม้ขน้ของดเีอน็เอของเชือ้ราในหลอดทดลอง ในกรณทีีใ่ชน้้ำา

ยาแลมป์ หรือคำานวณเป็นปริมาณสารอะฟลาทอกซินในกรณีใช้แอนติบอดี และ

แสดงผลผา่นจอบนตวัเครือ่ง นอกจากนีย้งัอา่นคา่ปรมิาณอะฟลาทอกซนิในหนว่ย

พพีบี ีโดยใหผ้ลการตรวจวดัทีม่ปีระสทิธภิาพ แมน่ยำา รวดเรว็ อกีทัง้ยงัมขีนาดเลก็

พกพาสะดวกและมีต้นทุนการผลิตต่ำา ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัด “ARDA AflaSensor 

Plus” เป็นผลงานรุ่นที่สองที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานเครื่องวัด “AflaSense” ใน

สองส่วน คือ ส่วนของตัวเครื่องอ่านค่าที่มีการพัฒนาปรับปรุงแผงควบคุมวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมวิเคราะห์ผลของเครื่องที่ง่ายต่อการผลิตในภาค

อตุสาหกรรม และสว่นของน้ำายาเคมทีีพ่ฒันาใหม้คีวามหลากหลายทัง้น้ำายาแลมป ์

หรือแอนติบอดี ในรูปแบบพร้อมใช้งานที่รวดเร็วและราคาถูก ปัจจุบันผลงานสิ่ง

ประดิษฐ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการผลิตเครื่องตรวจวัด จำานวน 50 เครื่อง เพื่อส่ง

มอบใหบ้รษิทัเอกชนนำาไปทดลองใช ้ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุทนุวจิยัจากสำานกังาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ARDA AflaSensor Plus เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัย

เนคเทค สวทช. ได้แก่ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ คุณวัฒณสิทธิ์ พิมเพา 

คุณอัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ คุณจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ คุณภาติยา ภาสกนธ์ และ

คณะนกัวจิยัไบโอเทค สวทช. ไดแ้ก ่คณุวรรณสกิา เกยีรตปิฐมชยั และคณุจนัทนา 

คำาภีระ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ

สำาหรับ “Fruit Blotch Easy Kits” หรือ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่า

แบคทเีรยีในพชืตระกลูแตงทีเ่กดิจากเชือ้ Acidovorax citrulli ซึง่เปน็เชือ้แบคทเีรยี

ที่ก่อโรครุนแรงและเป็นเชื้อกักกันที่หลายประเทศ บังคับให้ตรวจก่อนนำาเมล็ด

พันธุ์ของพืชตระกูลแตงเข้าประเทศ โดยคณะนักวิจัยได้พัฒนาชุดตรวจออกมา

ใน 2 รูปแบบ คือ Monoclonal antibody captured-sandwich enzyme-

linked immunosorbent assay (MC-sELISA) และชดุตรวจแบบรวดเรว็ในรปูแบบ 

immunochromatographic strip test โดยชุดตรวจนี้มีความจำาเพาะเจาะจง

สูงต่อเชื้อแบคทีเรีย A. citrulli สามารถตรวจสอบเชื้อ A. citrulli ได้ครอบคลุม

ทุกสายพันธุ์ที่ทำาการทดสอบ โดยไม่ทำาปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น 

สามารถตรวจวินิจฉัยทั้งในตัวอย่างต้นอ่อน ใบ และเปลือกของผล ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีราคาถูกกว่าชุดตรวจที่มีจำาหน่ายที่นำาเข้าจากต่างประเทศ วิธี

การที่พัฒนาขึ้นนี้มีศักยภาพที่จะนำาไปใช้ในการศึกษาด้านการระบาดวิทยาของ

โรคในแปลงปลูก เพื่อช่วยในการจัดการควบคุมโรค และการตรวจรับรองการ

ปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ชุดตรวจ “Fruit Blotch Easy Kits” ได้มีการนำาไป

ใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์แล้ว โดยมีการจำาหน่าย

แอนติบอดีและชุดตรวจให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเมล็ดพันธุ์อย่างต่อ

เนือ่ง อกีทัง้มกีารอนญุาตใหส้ทิธกิบับรษิทัทางดา้นการเกษตรภายในประเทศเพือ่

ผลิตและจำาหน่ายชุดตรวจดังกล่าว

Fruit Blotch Easy Kits เป็นความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยไบโอเทค 

ประกอบด้วย ดร.อรวรรณ หิมานันโต ดร.อรประไพ คชนันทน์ คุณมัลลิกา 

กำาภูศิริ และดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล ร่วมกับ รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร จาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และคณุสรุภ ีกรีตยิะองักรู จากสำานกัวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตร

งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 

เมษายน 2559 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Federal 

Government of the State, the City of Geneva) และองค์กรทรัพย์สินทาง

ปัญญาแห่งโลก (The World Intellectual Property Organization : WIPO) เป็น

งานแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ซึ่งมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 

1,000 ชิ้น มีผู้จัดแสดง 695 หน่วยงาน จาก 40 ประเทศทั่วโลก
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มิถุนายน 2559 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่จัด 28 - 29 มิถุนายน 2559

สถานที่จัด   ห้องประชุม M-120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี          

วัตถุประสงค์

• ทำาให้ทราบถึงหลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดขึ้นรูป 

• สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

หัวข้อบรรยาย  

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก (Fundamental of Plastic Materials)

2. ข้อกำาหนดของวัสดุและมาตรฐานวิธีการทดสอบ (Materials Classification and Its Standard Test Method) ทางด้านคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical 

Properties) คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical Properties) คุณสมบัติทางความร้อน (Thermal Properties) และคุณสมบัติการไหล (Flow Properties) และ

ความสัมพันธ์กับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

3. กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection Molding Process: Setup and Guideline)

กลุ่มเป้าหมาย อุตสาหกรรมพลาสติกและชิ้นส่วน

ค่าลงทะเบียน	 4,800	บาท	(รวมค่าอาหารว่าง	อาหารกลางวัน	เอกสารประกอบการอบรม	และ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	แล้ว)

จำานวนรับสมัคร ไม่เกิน 25 ท่าน 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่

งานพัฒนากำาลังคนด้านวัสดุศาสตร์	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

โทรศัพท์	0	2564	6500	ต่อ	4680	(นายพีระพงษ์	พิณวานิช)	E-mail	:	peerapp@mtec.or.th	อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่	https://www.mtec.

or.th/mtec-training-seminar/mtec-news-calendar/6945-plastic-injection-technology

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Plastic Injection Technology)
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มิถุนายน 2559 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่จัด 11 - 16 กรกฎาคม 2559

สถานที่จัด   ห้องเจด บอลรูม โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี         

ค่าลงทะเบียน	 บุคคลทั่วไป  30,000 บาท /ท่าน

  สมาชิกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย  27,000 บาท /ท่าน

  สมาชิกสมาคมการสึกหรอและการหลื่อลื่นไทย  27,000 บาท /ท่าน

**สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ส่วนลดหลักสูตรนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tcma.or.th 

**สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ส่วนลดหลักสูตรนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tta.or.th

จำานวนรับสมัคร 30 ท่าน 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่

งานพัฒนากำาลังคนด้านวัสดุศาสตร์	(คุณพลธร เวณุนันท์ / คุณอัครพล สร้อยสังวาลย์) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(เอ็มเทค)

โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4679 โทรสาร 0 2564 6505 E-mail : ponlathw@mtec.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/mtec-training-seminar/mtec-news-calendar/6935-workshop-on-metallurgical-failure-analysis

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.น่าน จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 

“Biological and Cultural Diversity: Living in Harmonies” วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ.น่าน เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ 

และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/biod2016-1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ความเสียหายงานโลหะ

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3


