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ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ 
และ TCDC จัดเวิร์กช็อปผู้ประกอบการ...

ก.วิทย์ จับมือ ก.ศึกษา ผุดชุดซอฟต์แวร์ 
ช่วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเขียน

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุน
บุคลากรวิจัยให้บริการและคำาปรึกษาทางวิชาการ

สวทช. ร่วมนำาเสนอกิจกรรม/โครงการสนับสนุนภาคเอกชน
ในงาน Smart SME Expo 2016

ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. 
จัดเวทีนำาเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจ

กรมศิลปากร ร่วมกับ สวทช. จัดทำาโครงการ
ระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำาริฯ และ สวทช. จัดกิจกรรม
“Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ก.วิทย์ โดยสวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษเปิดเวที
ให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตร ร่วมจัดงาน 
“เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ 2559"

ธ.กรุงไทย ผนึก ตลาดหลักทรัพย์ฯ สวทช. ตั้งกองทรัสต์ 2.3 พันล้าน

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ หนุน ผปก.สินค้าผักและผลไม้ไทย 
พัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยด้วย “Primary ThaiGAP”

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ซิป้า ชวน ผปก.
สมัครขอรับรองมาตรฐาน CMMI

สวทช. รับมอบ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 59 จากกรมบัญชีกลาง
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ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDC

จัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

ขานรับแนวโน้มช็อปแบบชนชราแห่งอนาคต

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยโปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) รว่มกบั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยสถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร และ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” เพื่อเรียนรู้และ

แลกเปลีย่นประสบการณร์ว่มกนัระหวา่งผูป้ระกอบการ SMEs ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยอีาหาร และนกัออกแบบ เพือ่หาไอเดยีผลติภณัฑ ์ผา่นกระบวนการ

ค้นหาความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สู่ไอเดียใหม่ พร้อมทดสอบไอเดียและต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้โจทย์ที่ชัดเจน และมี

ความเป็นไปได้มากที่สุด สำาหรับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจและรองรับความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22063-itap
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ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที
สนับสนุนบุคลากรวิจัย

ให้บริการและคำาปรึกษาทางวิชาการ

ณ หอประชมุสถาบนัเอไอท ี: สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มกบัสถาบนั

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้จัดแถลงข่าว “พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการสนับสนุนบุคลากร สวทช. ให้บริการและให้คำาปรึกษาทาง

วิชาการ” เพื่อส่งเสริมและสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น และทำางานวิจัยร่วมกันมากขึ้น โดยมี ศ. ดร.ยงยุทธ 

ยทุธวงศ ์ผูเ้ชีย่วชาญอาวโุส ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) เปน็ประธาน 

พรอ้มดว้ย ดร.สบุนิ ปิน่ขยนั ประธานคณะกรรมการอำานวยการสถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี (เอเอไอท)ี ศ. วรศกัดิ ์กนกนกุลุชยั อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยี

แห่งเอเซีย (เอไอที) และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22069-mou-



4 nstda •   สิงหาคม 2559

สิงหาคม 2559  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

ก.วิทย์ จับมือ ก.ศึกษา ผุดชุดซอฟต์แวร์
ช่วยการเขียนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำาหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ

กรงุเทพฯ : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั กระทรวงศกึษาธกิาร 

โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน” ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

หนว่ยงานภายใตส้ำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิไดพ้ฒันาชดุซอฟตแ์วรช์ว่ยการเขยีนสำาหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้

พร้อมทั้งร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำามาถ่ายทอดความรู้ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ทั่ว

ประเทศไทย ในรปูแบบการจดัคา่ยพฒันาศกัยภาพดา้นการเขยีนสำาหรบันกัเรยีนทีบ่กพรอ่งทางการเรยีนรู ้โดยจำาลองสถานการณก์ารจดัการเรยีนการสอน

ในชัน้เรยีนทีมุ่ง่เนน้และสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพดา้นการเขยีนใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้ผา่นกจิกรรมทีต่อบสนองตอ่การเรยีนรูข้อง

นักเรียน โดยมี น.ส.เสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22070-nstda
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ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมนำาเสนอกิจกรรมและโครงการสนับสนุนภาคเอกชน ในงาน Smart 

SME Expo 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 59 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวปาฐกาถาพิเศษ และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วม

มือระหว่าง 42 หน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs 

สำาหรับ กิจกรรม/โครงการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. ที่ร่วมนำาเสนอเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 

ไทย ประกอบดว้ย “บญัชนีวตักรรม” ซึง่เปน็กจิกรรมทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการและ SMEs ไทย ขึน้ทะเบยีน

บญัชนีวตักรรมไทย เพือ่สรา้งโอกาสใหก้ารเขา้ถงึตลาดภาครฐั และ “ITAP” หรอืโปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมไทย สวทช. ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันและดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สวทช. ร่วมนำาเสนอกิจกรรม
โครงการสนับสนุนภาคเอกชน
ในงาน Smart SME Expo 2016
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” 

เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียน

ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และ

อาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว พร้อมสนับสนุนให้นักเรียน

และสามเณรเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ Thailand Robofest Junior 2016 ต่อไป โดยมี คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ 

กรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเปน็ผูม้อบรางวลั

ให้แก่สามเณร/นักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขยายผลให้นักศึกษาครู และครูจากโรงเรียนในท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้ไอซีที

จัดการเรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรมสมองกลฝังตัว) 

พรอ้มสรา้งชิน้งานเขา้รว่มประกวดสิง่ประดษิฐส์มองกลฝงัตวั โดยในวนังานดงักลา่ว มผีูเ้ขา้รว่มงานจากสถาบนัศกึษาถงึ 36 

แห่ง จำานวน 360 คน ประกอบด้วย สามเณรและครู 70 คนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 13 แห่ง นักเรียนและครู 230 คน 

จากโรงเรียน ทสรช. 15 แห่ง และนักศึกษาและอาจารย์ 60 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำาริฯ และ สวทช.
จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : 

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว



สิงหาคม 2559  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

7สิงหาคม 2559   •

ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว.
จัดเวทีนำาเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจ

สำาหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้าง
เครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ 

6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกันจัด

กิจกรรม “Technology Investment for SMEs Conference 2016” หรือเวทีนำาเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำาหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ 

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไอซีทีไทย” เพื่อนำาเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำาหรับผู้ที่ต้องการ

เงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจแก่คณะกรรมการ นักลงทุนในอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมทุน ได้มีโอกาสติดต่อธุรกิจและลงทุนร่วมกันในอนาคต 

นบัเปน็การเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเขม้แขง็แกผู่ป้ระกอบการไอซทีไีทยใหพ้ฒันาซอฟตแ์วรร์องรบัความตอ้งการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศตอ่ไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22080-technology-investment-for-smes-conference-2016
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ก.วิทย์ โดย สวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษ

เปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

และสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค

7 กรกฎาคม 2559 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ร่วมกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และสถานทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย จัดงาน Newton UK-South East Asia Innovation 

Leadership Conference เป็นงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติของผู้ได้รับทุนจากโครงการ Leaders in Innovation 

Fellowships Programme (LIF) เพือ่เปดิเวทใีห้นกัวจิยัไทย ฟลิปิปนิส์ และเวยีดนามไดก้้าวเข้าสู่โลกธรุกจิทีข่ับเคลือ่นดว้ยนวตักรรม การต่อรองเจรจาธรุกจิ 

การต่อยอดผลงานวิจัยกับนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเป็นการ

ขยายเครือข่ายวิจัยในระดับภูมิภาคอาเซียน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด 

“ประเทศไทย 4.0” ด้วยการยกระดับและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีความได้เปรียบ ให้ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ไปสร้างนวัตกรรม

ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน หรือ Talent Mobility เพื่อแก้ปัญหาการ

กระจกุตวัขององคค์วามรูท้ีอ่ยูก่บับคุลากรในภาครฐั ใหส้ามารถถา่ยทอดไปสูภ่าคเอกชนไดโ้ดยจงูใจใหน้กัวจิยัในมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของรฐัสามารถ

ไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน  ซึ่งโครงการ LIF นี้ เป็นโครงการที่ดีที่นักวิจัยมีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้

นำาเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่

เครือข่ายวิจัยอาเซียน อันจะทำาให้ประเทศมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22082-leaders-in-innovation-fellowships-programme-
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กรมศิลปากร ร่วมกับ สวทช. จัดทำาโครงการ
ระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล

เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 25559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักของรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การทำานบุำารงุรกัษา อนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูสง่เสรมิ สรา้งสรรค ์และสบืทอดมรดกวฒันธรรมของชาตใิหย้ัง่ยนือยา่งสงา่งามในงานอนรุกัษม์รดกไทย เมือ่พทุธศกัราช 

2557 นายวรีะ โรจนพ์จนรตัน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม พรอ้มผูบ้รหิารสงักดักระทรวงวฒันธรรม เขา้เฝา้ฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีรับสั่งให้พัฒนารูปแบบงานพิพิธภัณฑ์ งานหอสมุด และงานหอจดหมายเหตุ ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน 

โดยจดัใหม้สีิง่อำานวยความสะดวกใหม้ากยิง่ขึน้ ไปพรอ้มกบัการปรบัปรงุระบบจดัเกบ็เอกสารหายากใหส้ามารถสบืคน้และเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ยขึน้ นอกจากนี ้

รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ของนโยบายดังกล่าวได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ 

ถูกต้องของศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ และพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน โดยมี

จดุมุง่หมายเพือ่การเผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจในศลิปวฒันธรรมอาเซยีน กรมศลิปากร จงึจดัทำาโครงการพฒันาระบบสือ่สาระออนไลนโ์ดยรว่มกบั สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22086-20160711-press-nat-mooc
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ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ซิป้า ชวนผู้ประกอบการ
สมัครขอรับรองมาตรฐาน CMMI

ดันมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย ก้าวไกลสู่สากล

13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วท.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (โดยซอฟต์แวร์พาร์คและ ITAP) ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ 

“ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI” ประจำาปี 2559 เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยทำางานได้อย่าง

มีระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยก้าวสู่การยอมรับในระดับสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22089-sipa-nstda-cmmi
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สวทช. รับมอบ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 
ประจำาปี 59 จากกรมบัญชีกลาง

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ

มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำาปี 2559 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำานวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประสิทธิภาพด้าน

การบรหิารจดัการดเีดน่ และรางวัลการพฒันาดีเด่น โดยม ีดร.ทวศีักดิ์ กออนนัตกลู ผูอ้ำานวยการ สวทช. เป็นผูร้ับมอบกองทนุเพือ่การพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นกลไลสำาคัญของประเทศในการสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาจนสามารถนำาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ 

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำาปี 2559 จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีรางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลผลการดำาเนิน

งานดีเด่น รางวัลการพัฒนาดีเด่น รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22094--2-59-
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ธ.กรุงไทย ผนึก ตลาดหลักทรัพย์ฯ สวทช. 

ตั้งกองทรัสต์ 2.3 พันล้าน สนับสนุน SMEs

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาฯ กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว “การจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อกิจการเงิน

รว่มลงทนุสำาหรบัธรุกจิเอสเอม็อกีา้วไกลไปดว้ยกนั”  ซึง่การจดัตัง้กองทรสัตใ์นรปูแบบกองทนุรวมลงทนุในกจิการ วงเงนิ 2,300 ลา้นบาท ชว่ยผูป้ระกอบการ 

SMEs และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22103-nstda
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ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตร ร่วมจัดงาน
“เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ 2559
(Auto Parts Tech Day 2016)”

พร้อมโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตและ
นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือพันธมิตร จัดงาน “เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำาปี 2559 (Auto Parts Tech 

Day 2016)” ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฏาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ประกอบด้วยการ

แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย อุตสาหกรรมการบิน และยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ 

เอกชน และการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและเสวนาโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ

ต่างประเทศ
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ดร.ดำาริ สุโขธนัง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง

ชาติ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนั้น นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้

ลงรากฐานในประเทศไทยมาเป็นเวลานานและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาโดย

ตลอด ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายโดยผ่านทาง

กลไกต่างๆ ของรัฐ เช่น มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาความเปน็ไปไดใ้นการสง่เสรมิใหป้ระเทศไทย

เปน็ศนูยก์ลางในการผลติยานยนตไ์ฟฟา้ การมอบหมายใหก้ระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพิจารณา

ดำาเนินการผลิตผลงานวิจัยยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาแบตเตอรี่และ

มอเตอร์ หรือระบบขับเคลื่อนสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

สำาหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้ประสบ

ความสำาเรจ็นัน้ จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งอาศยัความรว่มมอือยา่งจรงิจงัจากทกุฝา่ย 

โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน 

ซึ่งในส่วนอุปสงค์พบว่า แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องมีการกระตุ้นการสร้าง

ตลาดสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ มาตรการอุดหนุนเพื่อจูงใจ

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การกำาหนดเขตปลอดมลพิษ เป็นต้น สำาหรับประเทศไทย 

จำาเป็นต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันได้ส่งเสริมและกระตุ้น

ตลาดโดยใช้กลไกต่างๆ เช่น ในกรณีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ได้นำาร่องในการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจำานวนหนึ่ง รวมไปถึงการที่บริษัท ปตท.

จำากัด (มหาชน) นำาร่องเปิดสถานีประจุไฟฟ้าสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าจำานวน 20 

จุด เป็นต้น และในส่วนของอุปทานพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ

ที่มีการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าและจัดจำาหน่ายในตลาดแล้วจำานวนหนึ่ง เช่น รถ

โดยสารจักรยานยนต์ สามล้อ ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะที่ไม่ได้แข่งขันกับค่ายรถยนต์

หลักที่เป็นบริษัทข้ามชาติ

นอกจากนี้ผู้ผลิตไทยก็ยังมีข้อจำากัดในด้านความสามารถทางเทคโนโลยี

ที่ยังไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนหลักที่ถือเป็นหัวใจของยานยนต์ไฟฟ้าคือ แบตเตอรี่

และระบบขับเคลื่อน ซึ่งผู้ผลิตยังต้องนำาเข้าชิ้นส่วนเหล่านี้มาใช้ในการประกอบ

รถ  และอกีสว่นหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กนักค็อื โครงสรา้งพืน้ฐาน

สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีครอบคลุมถึงกฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆ การบริหาร

จัดการการจ่ายไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า เป็นต้น 

สำาหรับในส่วนอุตสาหกรรมการบิน คนส่วนมากมักจะทราบเพียงว่า

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ แต่ไม่รู้ว่า

ประเทศไทยยังมีศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานมาตรฐานสากล เช่น ศูนย์ซ่อมบำารุง

ที่ดูแลโดยฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) รวมถึง

มีผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินจำานวนหนึ่งแล้ว ด้วย 

เช่น บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำากัด, บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) 

จำากัด, บริษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ์ เทค จำากัด, บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ 

จำากัด เป็นต้น 
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ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ได้ลงรากฐานในประเทศไทยมากว่า 40 ปี และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำาคัญ

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความ

สำาคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอย่างมาก และมีการกำาหนดให้

อตุสาหกรรมยานยนตแ์หง่อนาคตเปน็หนึง่ในอตุสาหกรรมเปา้หมาย ของประเทศ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

สวทช. ให้ความสำาคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้สนับสนุนองค์ความ

รู้และเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต เช่น การออกแบบทางวิศวกรรม

เพือ่ขึน้รปูและการออกแบบแมพ่มิพส์ำาหรบัชิน้สว่นยานยนตป์ระเภทพลาสตกิ ยาง 

อะลมูเินยีม และโลหะตา่งๆ  การวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละตน้แบบ

ระบบและชิ้นส่วนในยานยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม ระบบบริหารจัดการ

แบตเตอรี่ มอเตอร์ สถานีประจุไฟฟ้า และการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ   

นอกจากนีย้งัใหค้วามสำาคญัตอ่การวจิยัและพฒันาเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

รองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย อาทิ เซลล์เชื้อเพลิง 

Supercapacitor การรไีซเคลิแบตเตอรี ่กระบวนการผลติแบบดจิทิลั เปน็ตน้ เพือ่

สนับสนุนให้อุตสาหกรรมนี้พัฒนาได้อย่างกว้างขวางและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและรายได้ให้กับประเทศ” 

ภายในงานเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ 2559 (Auto Parts Tech Day 

2016) ครัง้นี ้ประกอบดว้ยกจิกรรมทีน่า่สนใจอกีมากมาย เชน่ การบรรยายพเิศษ

และสมัมนา นทิรรศการแสดงผลงานนวตักรรม ซึง่เปน็การจดัแสดงยานยนตไ์ฟฟา้

จากค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่และยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัย

และประชาชนทั่วไป ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากภาคการ

ศึกษา และการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

และชิน้สว่น รวมไปถงึชิน้สว่นอากาศยาน และยงัเปดิใหม้กีารเยีย่มชมหอ้งปฏบิตัิ

การและหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

และการสัมผัสและทดลองยานยนต์ไฟฟ้าด้วย
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สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ
หนุนผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทย

พัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยด้วย
“Primary ThaiGAP” มาตรฐานระดับพื้นฐานในประเทศ 

นำาร่องแห่งแรกที่ จ.สกลนคร

26 - 29 ก.ค. 59 ณ จังหวัดสกลนคร - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำาเนิน “โครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัย

ตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP” มุ่งขยายการทำางานจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้

สามารถผลิตสินค้า เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค ด้วยการส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมและสร้างฟาร์ม

ตน้แบบในพืน้ที ่รวมทัง้เพิม่ทกัษะแกก่ลุม่เกษตรกรในพืน้ทีใ่หเ้ปน็ทีป่รกึษาฟารม์และผูต้รวจประเมนิภายในฟารม์ตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP นำารอ่ง

อบรมเชิงปฏิบัติการแห่งแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.สกลนคร) ก่อนจะดำาเนินต่อไปอีก 4 ภาคทั่วไทย พร้อมตั้งเป้ามีกลุ่มเกษตรกรได้รับมาตรฐาน 

Primary ThaiGAP 40 รายทั่วประเทศ ภายในกลางปีหน้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22110-primarythaigap
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ไทยเตรียมลดการใช้สัตว์
ทดลองทางวิทยาศาสตร์
ก.วิทย์ เตรียมใช้วิธีทางเลือกอื่น ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง

ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีการใช้สัตว์เพื่อการทดลองในทางวิทยาศาสตร์อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะ

ในสาขาด้านการแพทย์ ยา และเครื่องสำาอาง ซึ่งแนวโน้มของกระแสโลกจะมีการต่อต้าน

การใช้สัตว์ทดลองมากขึ้น และนำามาซึ่งการกีดกันทางการค้าได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจึงมีนโยบายที่จะลดการใช้สัตว์ทดลองและใช้วิธีการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทน
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เมือ่เรว็ๆ นี ้ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วท.) ได้เป็นประธานแถลงข่าว “ความร่วมมือการทดสอบความ

ปลอดภัยของยาและเครื่องสำาอางโดยลดการใช้สัตว์ทดลอง พร้อมทั้งเยี่ยมชม

โรงงานผลติเครือ่งสำาอาง (ตน้แบบ) ศนูยว์เิคราะหท์ดสอบทางนาโนเทคโนโลยขีัน้สงู 

และหนว่ยปฏบิตักิารผลติ ผลติภณัฑเ์พือ่เซลลแ์ละยนีบำาบดั” ภายใตค้วามรว่มมอื 

ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (นาโนเทค) สวทช. หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมี ดร.นเรศ ดำารงชัย ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

ดร.ลกัษม ีปลัง่แสงมาศ ผูว้า่การ วว. และ ศ. นพ. สริฤิกษ ์ทรงศวิไิล ผูอ้ำานวยการ

ศูนย์นาโนเทค สวทช. ร่วมแถลงข่าว 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่ใหญ่

ทีส่ดุในอาเซยีน และสง่ออกผลติภณัฑด์แูลสขุภาพผวิ (skin care) สงูสดุเปน็อนัดบั

ที่ 12 ของโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องสำาอางเป็นอันดับที่ 17 มูลค่า

ทางการตลาดด้านเครื่องสำาอางคิดเป็น 2 แสนห้าหมื่นล้านบาท และมีมูลค่าการ

ส่งออก 1 แสนล้านบาท ด้วยอัตราการเจริญเติบโตมากถึง 8 - 10% ดังนั้นเพื่อ

เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเครื่องสำาอางของประเทศไทย สามารถเพิ่ม

มูลค่าการส่งออก และให้สามารถส่งออกไปขายยังกลุ่มสหภาพยุโรป รวมถึง

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศอิสราเอล ที่มีการ

ประกาศยกเลกิการใชส้ตัวท์ดลองสำาหรบัการทดสอบองคป์ระกอบและผลติภณัฑ ์

เครื่องสำาอางและการขายหรือการนำาเข้า 

ดงันัน้ หนว่ยงานภายใตก้ระทรวงวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย ศนูยค์วาม

เปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิและ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทั้ง 3 หน่วยงาน 

จึงผนึกกำาลังเพื่อสร้างความร่วมมือการทดสอบความปลอดภัยของยาและเครื่อง

สำาอาง โดยลดการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาค

อุตสาหกรรมเครื่องสำาอางในการนำาเข้าและส่งออกเครื่องสำาอางที่ได้มาตรฐาน

สากล หลงัจากทีอ่ยี ู(EU) ตอ้งการใหท้ดแทน (Replacement) การใชส้ตัวท์ดลอง

เปน็เปา้หมายหลกั  หากทดแทนไมไ่ดก้ใ็หล้ดจำานวนการใชล้ง (Reduction) และ

ตอ้งปฏบิตัติอ่สตัวท์ดลองอยา่งนุม่นวลและไมท่รมาน (Refinement) ใหม้ากทีส่ดุ

ทั้งนี้ในอนาคตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง จะใช้บริการ

ต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เครือ่งสำาอาง เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในการสง่ออกและเปน็ทีย่อมรบักบัมาตรฐาน

เดียวกันกับอียู และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งมากขึ้น

ดร.นเรศ ดำารงชัย ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(องค์การมหาชน) (TCELS) กล่าวว่า ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลง Agree-

ment on ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme (AHCRS) 

และได้จัดทำาบทบัญญัติเครื่องสำาอางแห่งอาเซียน ซึ่งกำาหนดให้ประเทศสมาชิก

ต้องควบคุมกำากับดูแลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่วางจำาหน่ายต้องเป็นไปตาม

ข้อตกลง ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเครื่องสำาอางของ

ประเทศไทยสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออก และให้สามารถส่งออกไปขายยังกลุ่ม

สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการประกาศยกเลิก

การใช้สัตว์ทดลอง และเพื่อให้ประเทศไทยเกิดความพร้อมและดำาเนินการให้

สอดคล้องกับ ASEAN Cosmetics Directive ตลอดจนให้เกิดการผลักดันสร้าง

ความตระหนกั และสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาวธิทีางเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ชส้ตัวท์ดลอง 

(alternative methods) สำาหรับการทดสอบความปลอดภัยและความเป็นพิษ 

ประกอบกับได้มีการหารือความร่วมมือกับบริษัท EPISKIN ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา   



สิงหาคม 2559  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

19สิงหาคม 2559   •

ดงันัน้ TCELS จงึหารอืความรว่มมอืกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายใตส้งักดั

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบทางพิษวิทยา และศูนย์

นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เป็นหน่วยงานให้ความสำาคัญกับ

ความปลอดภยัทางดา้นนาโนเทคโนโลย ีรวมทัง้การวเิคราะหท์ดสอบทางดา้นนาโน

เทคโนโลยี  ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน ได้พิจารณาถึงการใช้วิธีทดสอบมาตรฐานสากล 

และมีการใช้วิธีทางเลือก (alternative tests) โดยใช้เซลล์และแบบจำาลองสามมิติ

ของผิวหนังชั้นนอก ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ OECD Guidelines ด้วย 

และความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันและสร้างความตระหนัก

ในเรื่องการทดสอบความปลอดภัยและความเป็นพิษต่อผิวหนังโดยวิธีทางเลือก

อื่นที่ไม่ใช้สัตว์ทดลองให้เกิดในประเทศไทย โดยในปี 2559 จะมีการจัดประชุม

วิชาการ The 1st Thailand Meeting on Alternatives to Animal Testing ซึ่ง

แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ Part 1: New Paradigm and Alternative Methods in 

Skin Irritation Testing ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 Close Session Workshop 

"Alternative Methods with Training on Skin Irritation Test According to OECD 

TG439" ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 และ Part II: Understanding and 

Acceptance of Alternative Methods ระหวา่งวนัที ่24-25 สงิหาคม 2559 ทัง้นี้

ในระยะยาวมีเป้าหมายในอนาคตให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบหรือการให้บริการ

การทดสอบความปลอดภัยและความเป็นพิษ ใช้วิธีทางเลือก (alternative tests) 

ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำาอาง

ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กล่าวว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยทาง

ด้านนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่ง

เป็นหน่วยงานที่ได้นำาวิธีทางเลือกทดแทนการใช้สัตว์ทดลองด้วยระบบสิ่งไม่มี

ชีวิต (in vitro) เช่น การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสังเคราะห์ การสร้างแบบ

จำาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer simulation) มาทำาการศึกษาและ

ใหบ้รกิารวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัดา้นการกอ่ระคายเคอืงตอ่ผวิหนงัโดย

ใชแ้บบจำาลองสามมติขิองผวิหนงัชัน้นอก (RhE) ซึง่ไดก้ารตรวจสอบและรบัรองที่

มีมาตรฐานสากล 

“ในปีนี้ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจะมุ่งเน้นด้านการพัฒนา

บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนาการทดสอบความเป็นพิษ/การ

ระคายเคืองต่อผิวหนัง ด้วยการใช้เนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอกแบบสามมิติ (3D tissue 

construct) หรือ RhE ตามแนวทางมาตรฐานสากล และในปีต่อๆ ไปจะเป็นการ

วิจัยและพัฒนาเนื้อเยื่อแบบสามมิติที่มีความคงตัวทางกายภาพและการตอบ

สนองทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกับผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์ เพื่อใช้พัฒนาต่อยอด

เปน็ชดุทดสอบความเปน็พษิตอ่ผวิหนงัและทำาการศกึษาเปรยีบเทยีบกบัชดุทดสอบ

มาตรฐานที่ได้รับการรับรองแล้วต่อไป” ศ. นพ.สิริฤกษ์ กล่าว

ดร.ลกัษม ีปลัง่แสงมาศ ผูว้า่การสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า ทาง วว. มีความพร้อมในการทดสอบและวิจัย

ดา้นพษิวทิยาโดยใชเ้ซลลแ์ทนการใชส้ตัวท์ดลองแลว้ ทัง้ทีอ่ยูใ่นงานวจิยั และงาน

บรกิารทดสอบดว้ยเทคโนโลยฟีลอูอเรสเซน็ต ์ซึง่สามารถประเมนิผลการทดสอบได้

โดยเครือ่งมอืทีท่นัสมยัสำาหรบัการวจิยัดา้นการแพทยใ์นระดบัเซลลแ์ละชวีโมเลกลุ 

โดยสามารถวเิคราะหก์ารมชีวีติของเซลล ์เพือ่ตดิตามเซลลแ์ละโมเลกลุแบบระบบ

ปดิ บนัทกึภาพตอ่เนือ่งดว้ยชดุกลอ้งฟลอูอเรสเซน็ตท์ีม่คีวามเรว็สงู สามารถถา่ย

ภาพเป็นจำานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสามารถสนองตอบต่อการใช้เซลล์

ทดแทนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบความเป็นพิษในงานวิจัยได้อย่างแม่นยำา

และและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง 

สำาหรับ วว. จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน BIO-Innovative Centre หรือ 

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรี

ไบโอติก ประกอบด้วยห้องปฎิบัติการสำาคัญด้าน “หน่วยวิจัยชีวภาพด้วยเซลล์ : 

Cell-Based Research Unit (CBRU)” ซึ่งเป็นห้องปฎิบัติการที่เป็นระบบ Clean 

room ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (Biosafety Level 2) ที่

มศีกัยภาพสำาหรบัรองงรบัการทดสอบความปลอดภยัของยาและองคป์ระกอบของ

เครื่องสำาอางได้ในระดับสากล

ภายหลงัการแถงขา่ว รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ไดเ้ขา้เยีย่ม

ชม ตน้แบบโรงงานผลติเครือ่งสำาอางมาตรฐาน GMP ของศนูยน์าโนเทค ซึง่พรอ้ม

ให้บริการสนับสนุนภาคเอกชนโดยที่ลงทุนจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบกลางและ

จัดตั้งโรงงานต้นแบบในระดับ Pilot Scale เพื่อทดลองผลิตแก่ผู้ประกอบการภาค

เอกชนภาคอุตสาหกรรม, SMEs และ OTOP ในรูปแบบ One-Stop Service ก่อน

การลงทนุผลติในระดบัอตุสาหกรรมจรงิ อาท ิใหบ้รกิารผลติอนภุาคนาโน เครือ่ง

สำาอาง และเวชสำาอาง ในระดบัทดลองผลติกอ่นผลติระดบัอตุสาหกรรมจรงิ ตาม

มาตรฐาน ASEAN GMP การให้บริการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของ

ผลติภณัฑ ์ตามมาตรฐาน ASEAN GMP เพือ่การยืน่ขอรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์

และการขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ ์ชว่ยยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑข์องอตุสาหกรรม

เครื่องสำาอางไทย ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางที่มี

มากกว่า 1 ล้านอัตรา

การริเริ่มของหน่วยงานในกระทรวงวิทย์ฯ ทั้ง 3 หน่วยงานครั้งนี้ จึงถือ

เปน็จดุเริม่ตน้ในการผลกัดนัใหเ้กดิการตอ่ยอดผลงานวจิยัสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์

ชุดทดสอบหรือการให้บริการการทดสอบความปลอดภัยและความเป็นพิษต่อ

ผิวหนังโดยวิธีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้สัตว์ทดลองให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อ

สร้างขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเครื่องสำาอางไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยที่ได้มาตรฐานเดียวกับระดับโลก
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หากคุณกำาลังมองหาธุรกิจแนวใหม่ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน หรือ

หากคุณยังไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะช่วยสร้างธุรกิจของคุณได้อย่างไร

พบกับคำาตอบได้ในงาน

ที่พร้อมนำาผลงานและนวัตกรรมให้คุณได้เลือกสรร การให้บริการให้คำาปรึกษาและเจราธุรกิจ

สอบถามโทร. 0-2564-8000 หรือ www.nstda.or.th/thailandtechshow2016

จัดโดย กระทรวงวิทย์ฯ สวทช.

Thailand Tech Show 2016 
8 - 10 กันยายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์



21สิงหาคม 2559   •

สิงหาคม 2559 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

• ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร กำารพัฒนำาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 

(Railway Engineering Intensive Course 5)

1) หลักสูตรโบกี้รถไฟ : Railway Bogie โดยวิทยากรจาก RTRI, Japan อบรมวันที่ 8 - 11 ส.ค. 59 รับสมัครถึง 22 ก.ค. 59

2) หลักสูตรการจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง : Logistics by Railway 

โดยวิทยากรจาก JR Freight, Japan อบรมวันที่ 16-19 ส.ค. 59 รับสมัครถึง 29 ก.ค. 59

ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก จัดโดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. 

ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thairailtech.or.th ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครที่ E-mail : rail@nstda.or.th 

โทร 0-2644-8150 ต่อ 81879 , 81880

• เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559 

เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม International STEM Science Camp ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

รายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/sciencecamp/th/และ โทรศัพท์ 02 529 7100 ต่อ 77215, 77206

• งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2559 

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา กรุงเทพฯ ร่วมจัดนิทรรศการโดย งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจาปี 2559 ส่วนภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน 

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ร่วมจัดนิทรรศการโดย งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• NSTDA Academy มีหลักสูตรใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ดังนี้

พบกับปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร Science and Technology Professional Training หรือ STP ประจำาปี 2559 พร้อมรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและ

อัตราค่าลงทะเบียน ส่วนลดพิเศษ ตั้งแต่ 15-20% และ สำาหรับโค้งสุดท้ายของไตรมาสท้ายสุดของปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันฯ ขอแนะนำาแนวทางการประหยัดงบประมาณในการอบรม โดยขอเสนอส่วนลดพิเศษ สำาหรับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ สำาหรับหลักสูตรที่มี

ค่าลงทะเบียนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป ที่สามารถชำาระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันก่อนวันอบรม และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

รับส่วนลดไปเลย 20% 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร) E-mail: bas@nstda.or.th หรือ 

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/home/st-professional-training/119-stpro/1137-rental


