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สวทช. มอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง แก่ กฟผ. 
เพื่อพัฒนาต่อยอดยานยนต์ประหยัดพลังงาน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3 มิถุนายน 2559 ณ สำานักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี - ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าจากการดัดแปลงรถยนต์

ใช้แล้ว จำานวน 1 คัน โดยมีนายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อ

นำาไปใชง้าน และจะเกบ็ผลทดสอบสำาหรบันำาไปปรบัปรงุและพฒันาเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟา้ในอนาคต ย้ำาความสำาเรจ็ครัง้

นี้จะช่วยกระตุ้นการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดมลภาวะ และสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล่�วว่� “ย�นยนต์ไฟฟ้� เป็นหนึ่งใน

อุตส�หกรรมเป้�หม�ยของรัฐบ�ล โดยได้รับก�รบรรจุในอุตส�หกรรมเดิมที่มีศักยภ�พ คือ กลุ่มอุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่ ซึ่งรัฐบ�ลมีนโยบ�ย

สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งก�รผลิตย�นยนต์ไฟฟ้�ในภูมิภ�ค โดยเมื่อปี พ.ศ. 2553 ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีแนวคิดริเริ่มใน

ก�รพัฒน�รถยนต์นั่งเป็นย�นยนต์ไฟฟ้� ซึ่งขณะนั้นย�นยนต์ไฟฟ้�ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หล�ย แต่ด้วยเล็งเห็นถึงบทบ�ทของเทคโนโลยีย�นยนต์ไฟฟ้�ที่

น่�จะก้�วเข้�ม�ในอน�คต จึงได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยแก่ สวทช. และ สวทช. สมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อดำ�เนินก�รวิจัยพัฒน�ดัดแปลง และออกแบบ

ชิ้นส่วนภ�ยในรถยนต์จ�กเครื่องยนต์สันด�ป เป็นรถยนต์ไฟฟ้� จำ�นวน 2 คัน” 
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“สวทช. ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�และดัดแปลงชิ้นส่วนสำ�คัญต่�งๆ อ�ทิ มอเตอร์และไดร์ฟ ก�รว�งแบตเตอรี่พร้อมระบบระบ�ยอ�ก�ศ ระบบ

บริห�รจัดก�รแบตเตอรี่ Inverter ก�รออกแบบอีซียู ระบบ Drive by wire ก�รดัดแปลงตัวถังและก�รจัดว�งอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ติดต�มเก็บข้อมูล 

จนกล�ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้�ที่สมบูรณ์แบบและส�ม�รถใช้ในก�รขับเคลื่อนได้จริง รวมทั้งดำ�เนินก�รจดทะเบียนเป็นรถยนต์ไฟฟ้�เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ในวันนี้จึงได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้�ดังกล่�วให้แก่ กฟผ. เพื่อนำ�ไปใช้ง�น และจะได้นำ�ผลก�รทดสอบเก็บข้อมูลม�ใช้ในก�รปรับปรุงและพัฒน�เทคโนโลยี

ในอน�คตต่อไป โดยผมเชื่อมั่นว่� คว�มสำ�เร็จจ�กคว�มร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศในก�รสร้�งและแสดงให้เห็นถึงศักยภ�พของนักวิจัย

ไทยทีม่ตีอ่อตุส�หกรรมย�นยนตไ์ฟฟ�้ ซึง่จะกระตุน้ก�รใชง้�นรถยนตไ์ฟฟ�้ทีช่ว่ยลดมลภ�วะ และสร�้งคว�มเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มใหก้บัประเทศตอ่ไป”
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สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ
JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค

“ASEAN – Japan Workshop in Thailand : Innovation, Science, 

and Technology for Sustainable Development”

9 มิถุน�ยน 2559 - โรงแรมดุสิตธ�นี : กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

ร่วมกับ Science and Technology in Society forum (STS forum) และองค์ก�รส่งเสริมก�รค้�ต่�งประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดง�นสัมมน�ระดับ

ภูมิภ�ค “ASEAN - Japan Workshop in Thailand : Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development” เพื่อเป็นเวทีผนึกกำ�ลัง

ด�้นวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม สร้�งมติใิหมข่องเวทรีะดมคว�มคดินบัแตก่อ่ตัง้ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน (AEC) อนัจะเปน็กลไกเสรมิในก�ร

ริเริ่ม ห�รือ และสร้�งเครือข่�ยแก้ไขปัญห�ใหม่ๆ อันเป็นผลพวงจ�กก�รใช้ง�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และเป็นก�รส�นต่อคว�มสำ�เร็จจ�กก�รจัด

สัมมน�ระดับภูมิภ�ค 2 ครั้งที่ผ่�นม�ที่สิงคโปร์ และม�เลเซีย ในปี 2014 และ 2015 ต�มลำ�ดับ ก�รสัมมน�ที่กรุงเทพครั้งนี้นับเป็นก�รสัมมน�ภ�ยนอก

ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข�้ร่วมประชุมจ�กหน่วยง�นที่มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ�กกลุ่ม

ประเทศอ�เซียนและญี่ปุ่นเข้�ร่วมสัมมน�และประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อสร้�งคว�มร่วมมือท�งด้�นนวัตกรรมที่จะเชื่อมโยง ระหว่�งกลุ่ม SMEs และบริษัท

ระดับโลก (Global Company) ในก�รเข้�สู่ AEC และก�รพัฒน�กำ�ลังคนเพื่อยกระดับคว�มร่วมมือและก�รแข่งขันด้วยก�รใช้นวัตกรรม ระหว่�งกลุ่ม

ประเทศอ�เซียนและญี่ปุ่น

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22042-nstda
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9 มถินุายน 2559 : ทีห่อ้งประชมุสงัเวยีน อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย - เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ประเทศไทย (Software Park Thailand) หรือซอฟต์แวร์พาร์ค สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มกบั สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และภาคี

เครือข่าย จัดพิธีมอบทุนให้กับผู้เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม : Active Citizen 

: Geek so Good” โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำานวยการ

ซอฟตแ์วรพ์ารค์ นางศนัสนยี ์ฮวบสมบรูณ ์รองผูอ้ำานวยการซอฟตแ์วรพ์ารค์ และ ดร.นพ.ไพโรจน ์เสานว่ม ผูอ้ำานวยการ

สำานักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้ง

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก 14 ทีมทั่วประเทศร่วมนำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับทุนสนับสนุน

มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท สำาหรับนำาไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเพื่อแก้ปัญหาในสังคมต่อไป

สวทช. - สสส. และภาคีเครือข่าย
หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”

4 ทีม คว้าทุนกว่าครึ่งล้าน! ต่อยอดนวัตกรรม
ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม
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โดยภ�ยหลงัมกี�รนำ�เสนอผลง�นตอ่คณะกรรมก�รครบทัง้ 14 ทมี แลว้ ผลปร�กฎว�่ 4 ทมีทีไ่ดร้บัทนุเพือ่ตอ่ยอดนวตักรรมสูก่�รนำ�ไปใชจ้รงิ ไดแ้ก ่

1. ผลง�น “เว็บไซต์แนะนำ�ก�รห�ง�นสำ�หรับผู้พิก�ร” ของทีม Enabled จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สร้�งแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กล�ง

ช่วยห�ง�นสำ�หรับผู้พิก�ร ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้พิก�รและผู้จ้�งง�น เพื่อพัฒน�คนพิก�รสู้ตล�ดส�กล 

2. ผลง�น “เครื่อง ขอ.ขวด” เปลี่ยนขวดเป็นเงิน เพื่อเด็กกำ�พร้�และย�กไร้ ของทีม CSMJU78 จ�กมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ แพลตฟอร์มเพื่อสังคม

ด้วยก�รเปลี่ยนขยะขวดพล�สติกเป็นเงินด้วยเครื่อง “ขอขวด” เพื่อให้ประช�ชนที่บริจ�คขวดส�ม�รถสะสมแต้มรับสินค้� ร�ยได้ส่วนหนึ่งหัก

ให้กับมูลนิธิแสงไทยดรุณเพื่อเด็กกำ�พร้�ย�กไร้ 

3. ผลง�น “วัคซีน พ็อกเก็ต” (Vaccine Pocket) ของทีม Prime Soft จ�กมห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง จ.เชียงร�ย แอปพลิเคชันบันทึกก�รรับวัคซีน

สำ�หรับเด็กวัย 1-3 ปี สำ�รองข้อมูลบนระบบคล�วด์ โดยส�ม�รถแจ้งเตือนเมื่อครบกำ�หนดรับวัคซีนครั้งต่อไป 

4. ผลง�น “Light Life” ของทีม You light up! my life จ�กมห�วิทย�ลัยขอนแก่น แอปพลิเคชันสำ�หรับป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อ

ก�รพย�ย�มทำ�ร้�ยตนเอง พร้อมทั้งคำ�แนะนำ�ในก�รปฏิบัติตนให้พ้นจ�กภ�วะเสี่ยง บทคว�มให้กำ�ลังใจ รวมถึงส�ยด่วนสุขภ�พจิตที่ส�ม�รถ

ติดต่อขอรับก�รช่วยเหลือได้ 

นอกจ�กนัน้แลว้ ยงัไดม้กี�รมอบทนุ ใหก้บัทัง้ 14 ทมีทีเ่ข�้รว่มนำ�เสนอผลง�นตอ่คณะกรรมก�รในครัง้นี ้เพือ่นำ�ไปเปน็ทนุในก�รพฒัน�นวตักรรม

ต้นแบบ รวมมูลค่�ทุนทั้งสิ้นกว่� 5 แสนบ�ทด้วย

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/visit-km/22043-geek-so-good
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13 มิถุนายน 2559 : กรมการข้าว ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน 

“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2559” ณ หมู่ที่ 6 

ต.ชยับรุ ีอ.เมอืง จ.พทัลงุ ซึง่นบัเปน็หมูบ่า้นสง่เสรมิและผลติเมลด็พนัธุข์า้วแหง่ที ่21 และเปน็แหง่แรกในพืน้ทีภ่าคใต ้จากการ

ดำาเนินโครงการ “การส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” ที่เริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ด

พนัธุข์องศนูยข์า้วชมุชน การอบรมผูต้รวจประเมนิคณุภาพแปลงผลติเมลด็พนัธุ ์และการอบรมการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพ

เมลด็พนัธุข์า้วเบือ้งตน้ ทำาใหส้ามารถแกป้ญัหาการขาดแคลนเมลด็พนัธุข์า้วคณุภาพด ีเพิม่ปรมิาณเมลด็พนัธุข์า้วคณุภาพ

สูงที่ผ่านการรับรองให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ส่งผลต่อข้าวไทยทุกเมล็ดให้มีคุณภาพสูงขึ้น เกิดอาชีพ

เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และก่อเกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยั่งยืนต่อไป

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช.
เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว

ณ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
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ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูข้�วน�ป ี60.21 ล�้นไร ่และพืน้ทีป่ลกูข้�วน�ปรงั 

13.12 ล้�นไร่ ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รเมล็ดพันธุ์เพื่อก�รเพ�ะปลูกปีละประม�ณ 

1.1 ล้�นตัน ในอัตร�เฉลี่ยที่ใช้เพ�ะปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีภ�ครัฐและผู้

ประกอบก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�วได้ประม�ณ 600,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 55% 

และช�วน�บ�งส่วนเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ปลูกเองอีกประม�ณ 300,000 ตัน หรือ

คิดเป็น 27% ทำ�ให้ช�วน�มีคว�มต้องก�รซื้อห�เมล็ดพันธุ์ข้�วอีกประม�ณ ปีละ 

200,000 ตัน หรือคิดเป็น 18% ของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก เมื่อวันที่ 5 มิถุน�ยน 

2557 กรมก�รข้�ว ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) มลูนธิขิ�้วไทย ใน

พระบรมร�ชปูถมัภ ์สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) และสำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร (องค์ก�ร

มห�ชน) (สวก.) จึงได้ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รส่งเสริมก�รผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้�วคุณภ�พดี เพื่อเพิ่มศักยภ�พของสม�ชิกในหมู่บ้�นผลิตเมล็ดพันธุ์

ข�้ว ชมรมและสม�คมผูร้วบรวมและจำ�หน่�ยเมลด็พนัธุข์้�ว และศนูยข์้�วชมุชน

ใหส้�ม�รถเปน็ศนูยก์ล�งก�รผลติเมลด็พนัธุข์้�วไวใ้ชเ้อง และกระจ�ยเมลด็พนัธุ์

ข�้วใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัคว�มตอ้งก�รเมลด็พนัธุข์องเกษตรกร

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วว่� สวทช. ให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รพัฒน�ศักยภ�พของอุตส�หกรรมข้�ว โดยเน้นก�รวิจัยและพัฒน�

ตัง้แตต่น้น้ำ� กล�งน้ำ� และปล�ยน้ำ� อย�่งตอ่เนือ่ง ทีผ่�่นม�มคีว�มรว่มมอืกบักรม

ก�รข�้วและมห�วทิย�ลยัต่�งๆ ในก�รใชเ้ทคโนโลยดี้�นจโีนมในก�รพฒัน�พนัธุ์

ข้�วน�น้ำ�ฝนและน�ชลประท�นให้มีเสถียรภ�พในก�รให้ผลผลิต โดยเพิ่มคว�ม

ต�้นท�นโรคและแมลงทีส่ำ�คญั และใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�ระบบส�รสนเทศ

เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พและลดตน้ทนุในก�รผลติ โดยรว่มกบักรมก�รข�้ว อ�ท ิก�ร

ใชเ้ทคโนโลยไีอทหีรอืพฒัน�ระบบส�รสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พของภ�คเกษตร 

เช่น ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รเกษตรไทยแบบพกพ� หรือ TAMIS เพื่อ

ชว่ยในก�รขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและก�รตรวจประเมนิคณุภ�พข�้วไทย สำ�หรบัใช้

ตดิต�มผลก�รปลกู ประม�ณก�รชว่งเวล�ผลผลติทีพ่รอ้มเกบ็เกีย่ว ก�รบรูณ�ก�ร

ขอ้มลูและสร�้งแบบจำ�ลองก�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิด้�นก�รเกษตร จะชว่ยสนบัสนนุ

ก�รทำ�โซนนิ่งภ�คก�รเกษตรให้มีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น โดยก�รบูรณ�ก�ร

ข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในก�รเพ�ะปลูก ข้อมูลท�งเศรษฐศ�สตร์ด้�นร�ค� 

แหล่งรับซื้อ มีก�รสร้�งโมเดลที่ช่วยในก�รกำ�หนดพื้นที่เหม�ะสมสำ�หรับปลูก

พืชเศรษฐกิจ เพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกข้�วบริเวณที่ดินไม่เหม�ะสมต่อก�รปลูกข้�ว

และข�ดทุนอยู่ในปัจจุบัน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Agri-Map แผนที่

บรหิ�รจดัก�รเชงิรกุของกระทรวงเกษตรและสหกรณก์�รพฒัน�โปรแกรมตรวจวดั

สใีบข�้ว แอปพลเิคชนับนสม�รท์โฟนสำ�หรบัคำ�นวณห�ปรมิ�ณปุย๋ไนโตรเจนและ

โพแทสเซยีมทีเ่หม�ะกบัคว�มตอ้งก�รของตน้ข�้ว โปรแกรมก�รคำ�นวณก�รผสม

ปุ๋ยเคมีให้ได้ปุ๋ยผสมต�มสูตรที่มีธ�ตุอ�ห�รหลัก N, P, K ที่ต้องก�ร ก�รพัฒน�

เครือ่งมอือปุกรณแ์ละเครือ่งจกัรกลก�รเกษตรเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พ และลดตน้ทนุ

ก�รผลติในภ�คเกษตร เชน่ เครือ่งสขี�้วชมุชน ก�รพฒัน�ส�รชวีภณัฑเ์พือ่ควบคมุ

โรคและแมลงศตัร ูเพือ่ก�รผลติทีป่ลอดภยัเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยกี�ร

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

สำ�หรบัปญัห�ก�รข�ดแคลนเมลด็พนัธุข์�้วคณุภ�พด ีเนือ่งจ�กข�ดคว�ม

เชื่อมโยงระหว่�งผู้ผลิต และผู้จำ�หน่�ย รวมถึงคว�มนิยมในก�รเลือกใช้พันธุ์ข้�ว

ของเกษตรกรที่มีก�รเปลี่ยนแปลงแทบทุกปี ตลอดจนระบบก�รควบคุมคุณภ�พ

เมลด็พนัธุข์�้วในแปลง และก�รตรวจสอบวเิคร�ะหค์ณุภ�พเมลด็พนัธุเ์บือ้งตน้ ยงั

ข�ดผูเ้ชีย่วช�ญ จำ�เปน็ตอ้งสร้�งผูต้รวจแปลงและผูต้รวจวเิคร�ะหค์ณุภ�พเมลด็

พนัธุใ์หเ้พยีงพอตอ่คว�มตอ้งก�ร สวทช. เหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�ดงักล่�ว จงึ

ได้สนับสนุนงบประม�ณให้กรมก�รข้�วดำ�เนินก�ร 4 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 ก�รเพิ่มศักยภ�พก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้�วชุมชน 

จำ�นวน 60 แห่ง 

กิจกรรมที่ 2 ก�รอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภ�พแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

จำ�นวน 130 คน

กิจกรรมที่ 3 ก�รอบรมก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พเมล็ดพันธุ์ข้�ว

เบื้องต้น จำ�นวน 70 คน 

กิจกรรมที่ 4 ก�รจัดตั้งหมู่บ้�นส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�ว 1 แห่ง 

นอกจ�กนี้ สวทช. ที่สนับสนุนเครื่องคัดและทำ�คว�มสะอ�ดเมล็ดพันธุ์

ข้�ว และเครื่องมือและอุปกรณ์ในก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พเมล็ดพันธุ์ ทำ�ให้เกิดก�ร

จัดตั้งหมู่บ้�นส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�ว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ในวัน

นี้ หมู่บ้�นส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�ว จ.พัทลุง มีเกษตรกร จำ�นวน 50 ร�ย 

พื้นที่ก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ข้�ว 500 ไร่ โดยมีแผนก�รผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ กข49 

ชัยน�ท 1 และพันธุ์ปทุมธ�นี 1 จำ�นวน 250 ตัน เพื่อกระจ�ยให้กับเกษตรกรใน

พื้นที่ จ.พัทลุง และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
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15 มิ.ย. 59 กรุงเทพฯ : สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (สำานักงาน กสทช.) ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เผยผลสำารวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำาปี 2558 และประมาณการปี 2559 พบว่า ตลาดสื่อสารปี 2559 มูลค่า

เฉียด 6 แสนล้านบาท เติบโต 11.5% จากอานิสงส์ของ 4G และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐ ดันการเข้าถึงบริการสื่อสาร

ความเรว็สงู เพิม่การใชง้านดาตา้เตบิโต ขณะทีต่ลาดอปุกรณ์โทรศพัท์ใชส้ายดัง้เดมิ (Conventional Handset) และโทรศพัท์

เคลือ่นทีแ่บบ Feature Phone สอ่แววหมดตลาด ดา้นสภาวะเศรษฐกจิยงัเปน็ปจัจยัเสีย่งสำาคญัทีท่ำาใหม้ลูคา่ตลาดพลาดเปา้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22046-nstda

สำานักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผย

ผลสำารวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59
ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
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17 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. รับมอบเกียรติบัตร CoolMode (คูลโหมด) หรือ

เสือ้ผา้ลดโลกรอ้น ในฐานะหนว่ยงานผู้ ใชเ้สือ้ผา้ CoolMode จากโครงการสง่เสรมิการพฒันาเสือ้ผา้ลดโลกรอ้น ในพธิมีอบ

เกยีรตบิตัรและการสมัมนา “เสือ้ผา้ CoolMode กบัการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐั” ซึง่จดัขึน้โดย องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซ

เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) และสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ รว่มกบั กรมควบคมุมลพษิ โดยมคีณุสทุธนิยี ์พูผ่กา 

ผูอ้ำานวยการสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ดร.พงษว์ภิา หลอ่สมบรูณ ์รองผูอ้ำานวยการองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซ

เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) และคณุเจนจบ สขุสด ผูอ้ำานวยการฝา่ยคณุภาพสิง่แวดลอ้มและหอ้งปฏบิตักิาร กรมควบคมุ

มลพษิ รว่มเปน็ผูม้อบเกยีรตบิตัร พรอ้มกบับรษิทัผูพ้ฒันาเสือ้ผา้ และหนว่ยงานผู้ใชเ้สือ้ผา้ CoolMode อกีหลายหนว่ยงาน

สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน

ผู้ ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน CoolMode
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ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. 
นำา 4 ผู้ประกอบการนำาเสนอ

นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ
ในงาน Healthcare 2016

ณ ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์กรงุเทพฯ : สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยโปรแกรม

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำา 4 ผู้ประกอบการในโครงการ 

“พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำาหรับผู้สูงอายุ” เสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุในงาน 

“Health Care 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน) ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารสุข และองค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกอบ

ด้วย เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำาหรับผู้สูงอายุ  เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor)  สำาหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์กล่องข้าว  

สำาหรับผู้สูงอายุ และเครื่องออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุ โดยทุกผลงาน ล้วนตอบโจทย์พฤติกรรมในแง่การใช้งานของ

ผู้สูงอายุ ด้วยการออกแบบบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของ ABLE lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการการใช้งานที่แท้จริงของผู้สูงอายุ
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้สูงอายุที่นำามาแสดง ได้แก่ 

• อุปกรณ์กล่องข้�วสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ โดย 

     บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้

คว�มสำ�คัญกับก�รใช้วัดสุประเภท 100% Pure Bio-

Plastic ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ร่วมทำ�ก�รศึกษ�

ถึงคว�มต้องก�รและประสบก�รณ์ที่ผู้สูงอ�ยุต้องก�ร

จ�กก�รใข้ง�นกล่องข้�ว ซึ่งผลก�รศึกษ�แสดงให้เห็น

ถงึองคป์ระกอบของรปูแบบทีส่ง่ตอ่ก�ร Psychological 

Factor เป็นอย่�งม�ก อ�ทิ คว�มรู้สึกของก�รเป็น

ภ�ชนะเก็บอ�ห�รม�กกว่�ก�รเป็นภ�ชนะสำ�หรับรับ

ประท�นอ�ห�ร ซึง่ในปจัจบุนัยงัไมม่ผีลติภณัฑใ์นตล�ด

ทีใ่หค้ว�มสำ�คญักบัประเดน็นี ้ก�รออกแบบกลอ่งข�้วที่

ส�ม�รถเกบ็อ�ห�ร (Food Container) และพรอ้มทีจ่ะแปร

สภ�พเป็นภ�ชนะบนโต๊ะอ�ห�ร (Tableware) ออกม� จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเติม

เต็มคว�มรู้สึกท�งด้�นจิตใจของผู้สูงอ�ยุอย่�งแท้จริง

• อุปกรณ์ออกกำ�ลังภ�ยในบ้�นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ โดย บริษัท ม�ร�ธอน 

(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ม�ร�ธอน (ประเทศไทย) จำ�กัด และ ABLE lab ได้ร่วมมือในก�ร

ศึกษ�วิจัยถึงส�เหตุของคว�มไม่มีประสิทธิภ�พและคว�มไม่ต่อเนื่องในก�รออก

กำ�ลังก�ยของผู้สูงอ�ยุ รวมถึงประยุกต์ผลก�รศึกษ�ดังกล่�วม�สู่ก�รออกแบบ

นวัตกรรมของ Physical Interface ในรูปแบบใหม่ให้

กบัเครือ่งออกกำ�ลงัก�ยที ่ สง่เสรมิใหผู้ส้งูอ�ยสุ�ม�รถ

เพลดิเพลนิกบั content คูข่น�นกบัก�รออกกำ�ลงัก�ย 

แตใ่นขณะเดยีวกนัระบบกล�้มเนือ้ ขอ้ตอ่ และเสน้เอน็

ของร�่งก�ยจะทำ�ก�รตอบสนองโดยอตัโนมตัติอ่เครือ่ง

ออกกำ�ลังก�ย ทำ�ให้ก�รออกกำ�ลังมีประสิทธิภ�พถึง

แม้ว่�ผู้สูงอ�ยุจะเพลิดเพลินอยู่กับ content รอบข้�ง

ในขณะใช้เครื่องออกกำ�ลังก�ยก็ต�ม
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• เฟอร์นิเจอร์ตู้ว�งรองเท้�อเนกประสงค์

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ โดย บริษัท แกรนด์ดิส จำ�กัด

เนื่องด้วยปัญห�ในเชิงสรีระและคว�ม

ส�ม�รถท�งด้�นร่�งก�ยที่ลดลง ก�รสวมใส่รองเท้�

จงึเปน็เรือ่งย�กลำ�บ�กของผูส้งูอ�ย ุและทีส่ำ�คญัจ�ก

ก�รศกึษ�พบว�่ ผูส้งูอ�ยมุโีอก�สเกดิอบุตัเิหตหุกลม้

จ�กก�รยืนใส่รองเท้�ม�ก ท�งบริษัท แกรนด์ดิส 

จำ�กัด และ ABLE lab จึงได้เล็งเห็นถึงโอก�สท�งก�ร

ออกแบบตู้เก็บรองเท้�อเนกประสงค์นี้ขึ้น โดยได้นำ�

เสนอแนวท�งก�รออกแบบหน�้บ�นตูใ้นรปูแบบทีเ่ปดิ

ง่�ย ใช้ง�นสะดวก รวมถึงเพิ่มเติมพื้นที่นั่งสำ�หรับใส่

รองเท�้เพือ่ปอ้งกนัอบุตัเิหตหุกลม้ อกีทัง้ยงัใสแ่นวคดิ

ก�รใช้ตู้เก็บรองเท้�ดังกล่�วเพื่อก�รตกแต่งพื้นที่

บริเวณท�งเข้�บ้�นอีกด้วย

• เฟอร์นิเจอร์กล�งแจ้ง (outdoor) สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ โดย บริษัท อุตส�หกรรม

ดีสวัสดิ์ จำ�กัด

โครงก�รพัฒน�สินค้�สำ�หรับผู้สูงอ�ยุนั้น ส�ม�รถพัฒน�รูปแบบได้

หล�กหล�ย ซึง่ในปจัจบุนักำ�ลงัเปน็ทีจ่บัต�มองของหล�ยประเทศ ซึง่ท�ง บรษิทั 

อตุส�หกรรมดสีวสัดิ ์จำ�กดั ไดม้องว�่ตล�ดกลุม่นีเ้ปน็ตล�ดทีม่คีว�มสำ�คญัจงึได้

เข้�ร่วมโครงก�รกับ ITAP เพื่อที่จะพัฒน�สินค้�ให้ได้ชัดเจนขึ้น โดยเฟอร์นิเจอร์

ของบริษัทเป็นเฟอร์นิเจอร์สน�ม ซึ่งน่�จะเป็นก�รดีที่จะให้ผู้สูงอ�ยุใช้เวล�นอก

บ้�นม�กขึ้น ซึ่งได้เพิ่มเติมสิ่งที่สำ�คัญลงไป อย่�ง ชุด wa collection เป็นชุดที่

ออกแบบม�เปน็ชดุสน�มทีม่ขีน�ดเลก็ น้ำ�หนกัไมม่�ก ส�ม�รถจดัว�งและเคลือ่น

ย้�ยได้สะดวก และยังมีทั้งแบบมีท้�วแขนและไม่ท้�วแขนในชุดเดียวกัน รวมทั้ง

มีที่ว�งเท้�ซึ่งส�ม�รถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะก�แฟ หรือ

ที่รองเท้�หรือแม้แต่ที่นั่งได้ ซึ่งน่�จะสะดวกกับก�ร

ใช้สอยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ และอีกชิ้นคือ เฟอร์นิเจอร์

เก้�อี้ผู้สูงอ�ยุ ซึ่งส�ม�รถช่วยในก�รขยับร่�งก�ย

เพื่อเคลื่อนย�้ยไปที่โต๊ะง�่ยขึ้น และยังมีชิ้นที่เป็นไม้

สักสั้งหมดซึ่งส�ม�รถใช้ใด้ทั้งภ�ยนอกภ�ยในและ

แม้แต่ในห้องน้ำ�

ผู้ประกอบก�รที่สนใจ เปิดรับสมัคร

ผู้ประกอบก�รเข้�ร่วมโครงก�ร สำ�หรับปี 2559 

- 2560 จำ�นวน 10 ร�ย รับใบสมัครฯ ได้ที่คณะ

ทำ�ง�นโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (ITAP) สวทช. คุณชน�ก�นต์ สันตย�นนท์ 

คุณวลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กุล และ คุณพนิต� 

ศรีประย่� โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1381 หรือ

อีเมล chanaghan@nstda.or.th
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“Active PAK
TM

 ถุงหายใจได้”

เทคโนโลยีจากมันสมองคนไทย

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “ถุงหายใจได้” เพื่อเก็บรักษา ผัก ผลไม้ ให้มีอายุยืนยาวขึ้น

เฉลี่ย 7-8 วัน ช่วยรักษาคุณค่าสารอาหาร และลดอัตราการเน่าเสียในขณะวางจำาหน่ายที่ร้าน 

ปัจจุบันมีการนำาไปใช้จริงแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาของไทย
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ผัก ผลไม้ ยังคงมีชีวิตหลังถูกเก็บเกี่ยว มีก�รห�ยใจและค�ยน้ำ� อันมีส่วนทำ�ให้เกิดก�รเสื่อมสภ�พและเน่�เสียได้ ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่�

หล�ยท่�นมักประสบปัญห�ในก�รเลือกซื้อผักผลไม้สดที่ไม่ได้คุณภ�พ และไม่ส�ม�รถเก็บไว้รับประท�นที่บ้�นได้น�นต�มที่ต้องก�ร ปัจจุบัน 

ปัญห�นี้ส�ม�รถแก้ไขได้แล้ว ด้วยนวัตกรรม “Active PAKTM ถุงหายใจได้” ที่ช่วยคงคว�มสดของผักผลไม้ได้น�นยิ่งขึ้น และตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันได้ดีทีเดียว

“Active PAKTM” ถุงห�ยใจได้ พัฒน�โดยทีมวิจัย Inno-freshpack ของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกว่�จะพัฒน�จนถึง Active PAKTM รุ่นปัจจุบันนั้น ทีมวิจัยฯ ได้ทำ�ง�นวิจัยและพัฒน�กันม�อย่�ง

ต่อเนื่องกว่� 10 ปี โดยมีก�รรับโจทย์จริงจ�กภ�คอุตส�หกรรมผักผลไม้สด มีก�รพัฒน�และร่วมทดสอบกับภ�คเอกชนอย่�งต่อเนื่อง โดย

ถุงได้รับก�รออกแบบให้มีลักษณะใสด้วยพล�สติกชนิดพิเศษ จึงไม่ทำ�ให้เกิดฝ้�ขณะเก็บรักษ� ทำ�ให้ผู้บริโภคส�ม�รถมองเห็นสินค้�ได้ 

พร้อมสร้�งคว�มเชื่อมั่นด้�นคุณภ�พให้กับผู้บริโภค

หลักก�รทำ�ง�นของ Active PAKTM จะสร้�งสภ�วะรักษ�คว�มสดภ�ยในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส�ม�รถสร้�งบรรย�ก�ศดัดแปลงแบบสมดุล 

จึงคงคว�มสด คุณค่� รสช�ติ ของผักผลไม้สดได้น�นสูงสุด 2-5 เท่� เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบทั่วไป ซึ่งถุงพล�สติกโดยทั่วไปจะมีก�ร

เจ�ะรูถุง ทำ�ให้ผักผลไม้เหี่ยวจ�กก�รสูญเสียน้ำ� แต่สำ�หรับถุง Active PAKTM จะช่วยยืดอ�ยุให้ผักสดน�นขึ้น 7 - 14 วัน นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถ

ช่วยรักษ�คุณค่�ส�รอ�ห�ร ลดอัตร�ก�รเน่�เสียในขณะว�งจำ�หน่�ยที่ร้�น และก�รนำ�ไปเก็บรักษ�ต่อเพื่อก�รบริโภค โดยช่วยลดก�รสูญเสีย

ของผักลงประม�ณ 7-8% ซึ่งเป็นก�รลดขยะ และลดปัญห�สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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และในวันนี้ นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ Active PAKTM หรือถุงห�ยใจได้ดังกล่�ว มีก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์จริงแล้วใน

ภ�คอุตส�หกรรม ทั้งในส่วนของก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์พล�สติก และผู้ประกอบก�รที่เป็นผู้ใช้ง�น

อย่�ง เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เพื่อใช้สำ�หรับคงคว�มสดของผักที่ว�งจำ�หน่�ยบนชั้นว�งได้ย�วน�นยิ่งขึ้นเฉลี่ย 7-8 วัน เทียบกับถุง

พล�สติกทั่วไปเจ�ะรู ที่ใส่ผักได้เพียง 3 วันเท่�นั้น นับว่�เป็นก�รเพิ่มโอก�สและยืดระยะเวล�ก�รข�ยผักให้เกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่ห่�งไกล 

ส�ม�รถส่งสินค้�เข้�ม�จำ�หน่�ยในส่วนกล�งหรือส�ข�ทั่วประเทศ สุดท้�ยคือผู้บริโภคได้ผักที่สด รสช�ติดี คงคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร เหมือน

เก็บม�จ�กไร่ม�กที่สุด

นับเป็นคว�มสำ�เร็จอย่�งม�กของคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน โดยภ�คเอกชนเห็นคว�มสำ�คัญของก�รนำ�

ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร�้งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจได้ ย่อมจะส่งผลให้มูลค�่ก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ของประเทศเพิ่มม�กขึ้น 

ลดก�รนำ�เข้�หรือก�รใช้ง�นเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ และต้นทุนของก�รผลิตจะถูกลง เหล�่นี้ล้วนมีผลให้เศรษฐกิจของประเทศส�ม�รถ

ก้�วต่อไปได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืนได้ 
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กรกฎาคม 2559 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. (NSTDA Academy) ขอเชิญผู้สนใจเข้�อบรมหลักสูตร “ก�รสร้�ง Infographic อย่�งมืออ�ชีพ”

เจ�ะลึกอินโฟกร�ฟิกที่ดี ก�รสร้�งสื่อในยุคเทคโนโลยี Digital Content เพื่อนำ�เสนอข้อมูลที่ซับซ้อน ปริม�ณเนื้อห�ที่มีม�กในเวล�จำ�กัดให้สวยง�ม เข้�ใจง่�ย 

ด้วยองค์ประกอบศิลป์ และเสริมภ�พลักษณ์ให้องค์กร ด้วยสื่อให้โดนใจเน้นก�ร Pick Up พร้อมเทคนิค Trick & Tip เบื้องหลังก�รออกแบบก�รทำ�อินโฟกร�ฟิก

• รุ่นที่ 8 ระหว่�งวันที่ 27 - 28 กรกฏ�คม 2559 • รุ่นที่ 9 ระหว่�งวันที่ 24 - 25 สิงห�คม 2559 • รุ่นที่ 10 ระหว่�งวันที่ 7 - 8 กันย�ยน 2559

พิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยง�นเดียวกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10 % เหลือเพียงท่�นละ 13,500 บ�ท จ�กปกติ 15,000 บ�ท

ติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช. โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรส�ร 0 2644 8110

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) รับสนองพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่ทรงมีพระ

ประสงค์ให้นิสิต นักศึกษ� และนักวิทย�ศ�สตร์ของไทย ได้มีโอก�สเข้�ร่วมกิจกรรม ก�รประชุมผู้ได้รับร�งวัลโนเบล ณ เมืองลินเด� สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี 

และกิจกรรม ก�รประชุมโครงก�ร Global Young Scientist Summit (GYSS) ณ ส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ท�งวิช�ก�ร อีกทั้งได้มีโอก�สเรียนรู้

คว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ก�รใหม่ๆ จ�กประสบก�รณ์จริงของนักวิจัย นักวิทย�ศ�สตร์ที่มีผลง�นท�งวิทย�ศ�สตร์ในระดับส�กล

สวทช. จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษ� และนักวิทย�ศ�สตร์ สมัครเข้�รับก�รคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้�ร่วมกิจกรรม ก�รประชุมผู้ได้รับ

ร�งวัลโนเบล ณ เมืองลินเด� สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี ในส�ข�เคมี ประจำ�ปี 2560 และกิจกรรม ก�รประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS 2017) 

ณ ประเทศส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ ในส�ข�วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ สรีรวิทย�หรือแพทยศ�สตร์ วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศ�สตร์ โดยมีกิจกรรมนำ�

เสนอผลง�น ก�รบรรย�ยพิเศษ และก�รเสวน�กลุ่มย่อยด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จ�กนักวิทย�ศ�สตร์ผู้เคยได้รับร�งวัลโนเบล (Nobel Laureate) และ

นักวิทย�ศ�สตร์ที่ได้รับร�งวัลชั้นนำ�ของโลก

        •  ผู้สนใจส�ม�รถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2559

        •  ข้อมูลโครงก�ร อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

           +  โครงก�ร ก�รประชุมผู้ได้รับร�งวัลโนเบล ณ เมืองลินเด� ที่ http://www.nstda.or.th/lindau 

   +  โครงก�ร Global Young Scientist Summit (GYSS) ที่ http://www.nstda.or.th/gyss

        •  รับสมัครท�งออนไลน์ที่ www.nstda.or.th/lindau/pdys

        •  ติดต่อสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206  77224  7225 อีเมล pdys@nstda.or.th

        •  ดูร�ยละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่ http://www.lindau-nobel.org และ http://www.gyss-one-north.sg 

การอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”

สวทช. เชิญชวนเยาวชนไทย ร่วมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และโครงการ Global Young Scientist Summit ณ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำาปี 2560


