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เชฟรอน และ สวทช. เตรียมจัดงาน 
“Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 ทำาของมาอวด”

มุ่งส่งเสริมสังคมแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้วยวัฒนธรรมเมกเกอร์

5 ตุลาคม 2559 กรุงเทพฯ - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย สานต่อการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมวัฒนธรรมทำาเองใน

สังคมไทย เตรียมจัดงาน “Bangkok Mini Maker Faire” มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของ “เมกเกอร์” หรือผู้ที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วย

ตนเองต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา ตั้งแต่เวลา 13:00-20:00 น. โดยเปิดให้ผู้สนใจ

เข้าชมฟรีตลอดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22271-bangkok-mini-maker-faire
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ผลงานวิจัยร่วมนาโนเทค-คลีน กรีนเทค
"ไข่ออกแบบได้" คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ปี 59

ในเวทกีารประกวด "รางวลันวตักรรมแหง่ชาต ิประจำาป ี2559" ซึง่จดัโดยสำานกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์าร

มหาชน) ตอ่เนื่องเปน็ปทีี ่12 ตดิตอ่กัน ปนีี้มผีลงานที่สง่เขา้ร่วมประกวดจากทัว่ประเทศกว่า 252 ผลงาน และเมือ่เร็วๆ 

นี้ (5 ต.ค.) มีการประกาศผล 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำาปี 2559 (TOP TEN INNOVATIVE BUSINESS 2016) 

เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชน และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ

ในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ) ในปีนี้ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม “ไข่ออกแบบได้” จากความ

ร่วมมือของ บริษัท คลีน กรีนเทค จำากัด และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยห้องปฏิบัติการ

นวตักรรมนาโนเพือ่ผลติภณัฑอ์าหารและเกษตร (NAF) หนว่ยวจิยัเกษตรนาโนและสิง่แวดลอ้ม (NAE) ภายใต้โครงการ

วิจัยเรื่องการพัฒนาตำารับอิมัลชั่นชนิดเกิดเองของน้ำามันโหระพาและน้ำามันออริกาโน่ (Self-emulsifying delivery 

system of sweet basil and oregano oil) โดยผู้สร้างนวัตกรรมได้เข้ารับรางวัลพระราชทานพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" ซึ่งนับเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในวงการนวัตกรรมไทย 

อันถือเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
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“กลุ่มสามารถ” และ สวทช. มอบรางวัล 
SIA ให้ทีม “จับจ่าย ฟอร์ สคูล”

พร้อมประกาศเฟ้นหาเจ้าของธุรกิจตัวจริง ปี 2017
เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ Thailand ยุค 4.0 ต่อเนื่อง

6 ตุลาคม 59 ที่ห้องอโศก 1 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินัล 21: กลุ่มสามารถ และ สวทช. ประกาศผลให้ทีม “จับจ่าย ฟอร์ สคูล”  

ซึง่ไดร้บัรางวลัสดุยอด SIA ในโครงการ Young Technopreneur 2016 ตอบโจทยก์ารนำาแนวคดิดา้นนวตักรรมใหม่ๆ  สูก่ารเปน็เถา้แกน่อ้ยดา้นเทคโนโลยตีวัจรงิ 

พรอ้มประกาศรว่มมอืกนัจดัโครงการตอ่เปน็ปทีี ่6 หวงัสรา้งความแขง็แกรง่ใหแ้กอ่ตุสาหกรรมเทคโนโลยขีองประเทศตอ่เนือ่ง เพิม่ความเขม้ขน้ทัง้การใหค้วามรู ้

การปรบัเพิม่ทนุสนบัสนนุ และหวัขอ้ในการประกวด เนน้ตอบโจทยน์โยบายการพฒันาเศรษฐกจิของภาครฐัยคุ Thailand 4.0 ทีต่อ้งการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

สำาหรับทีมชนะเลิศคว้ารางวัลสุดยอด Samart Innovation Award พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาท คือ ทีม “จับจ่าย ฟอร์ สคูล” (JabJai For 

School) เทคโนโลยทีีส่รา้งบญัชเีงนิฝากใหก้บันกัเรยีน โดยใชล้ายนิว้มอื ในการจบัจา่ยในโรงเรยีน หรอืลงเวลาเรยีนตา่งๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย และรายงานผลผา่น

แอปพลิเคชั่นแบบ Real time ช่วยให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาสะดวกสบายขึ้น รองอันดับ 1 ทีม HOPS : Seamless Shopping experience 

แอปพลิเคชั่นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาด รองอันดับ 2 คือทีม O Orchid ระบบดูแลและจัดการฟาร์มกล้วยไม้ ซึ่งทั้ง 3 ทีม ได้รับการพิจารณาจาก

แผนธุรกิจที่โดดเด่นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ควบคู่กับนวัตกรรมที่ต่างและสร้างมูลค่าได้มากกว่าเป็นสำาคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22287-young-technopreneur-2016
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เฮเดล จากอังกฤษ เลือกตั้งศูนย์วิจัยกราฟีน

แห่งแรกในเอเชีย ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

มุ่งวิจัยต่อยอดวัสดุกราฟีน รองรับตลาดอุตสาหกรรมในภูมิภาค

6 ต.ค. 59 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท Haydale Graphene Industries จากประเทศอังกฤษ ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง Haydale 

Technologies (Thailand) : HTT ศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ด้วย

เชื่อมั่นในความพร้อมของบุคลากรวิจัย เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำานวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale Graphene Industries Public Limited Company ร่วมลงนามในการเช่าพื้นที่เพื่อ

จัดตั้งศูนย์วิจัย HTT

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22288-nstda-haydale-technologies
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สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์
“ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3”

บ่มเพาะเยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ
เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์

11 ตลุาคม 2559 ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย - สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) จดัคา่ยวทิยาศาสตร ์“ถนน

นกัวจิยัรุน่เยาว ์ปทีี ่3” บม่เพาะเยาวชนทีก่ำาลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 จำานวน 40 คน ซึง่เปน็เยาวชนทีไ่ดร้บัเหรยีญรางวลัในโครงการพฒันา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำาปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมกิจกรรม โดย

กิจกรรมภายในค่าย “ถนนนักวิจัย รุ่นเยาว์ ปีที่ 3” ตลอด 5 วันเต็ม (10 - 14 ตุลาคม 2559) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

จ.ปทุมธานี จะบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM 

Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่ง

เสรมิและสรา้งทศันคตแิละแรงบนัดาลใจในการกา้วสูก่ารเปน็นกัวจิยัรุน่เยาว ์และมคีวามสนใจเขา้รบัการบม่เพาะอยา่งตอ่เนือ่ง และเชือ่มโยงเขา้สูโ่ครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP ของ สวทช. ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22291-nstda-jstp
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ก.วิทย์ฯ สวทช. ผนึก สสว. กรมส่งเสริม ก.อุตฯ

ติดปีกผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร-เกษตร
ผลักดันสู่อุตสาหกรรม 4.0

11 ตลุาคม 2559 ทีโ่รงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ ถนนรชัดาฯ กรงุเทพฯ : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป และ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีเสวนาเรื่อง "Thailand Food 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าว

อย่างไรให้ถึงปลายทาง" เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน 

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22314-nstda-itap
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สวทช. จับมือสถานทูตญี่ปุ่น
ส่งทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016
ตะลุยแดนญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 ต.ค. 59 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำานวน 23 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศ

อาเซียนหรือ JENESYS 2016 จำานวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัด

คานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี
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ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “สถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำาเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วม

โครงการ JENESYS 2016 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1st Batch : 

Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 

ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเยาวชนที่ได้รับคัด

เลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้นจำานวน 23 คนจากทั่วประเทศ ซึ่ง

รัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

โครงการนีเ้ยาวชนจะไดไ้ปทศันศกึษาแหลง่เรยีนรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ศลิปวฒันธรรม และวถิชีวีติของญีปุ่น่ดว้ยการพกัอาศยักบัชาวญีปุ่น่แบบโฮมสเตย ์

รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มอาเซียน 

ตลอดจนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำาด้วย”

นายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ JENESYS 

หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ในปี 

2016 ดำาเนนิการตามนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่ทีป่ระสงคจ์ะใหเ้กดิการแลกเปลีย่น

เยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย ซึ่ง

คาดการณว์า่จะมเียาวชนจากกลุม่ประเทศดงักลา่วเขา้รว่มกวา่ 1,670 คน รว่มกบั

เยาวชนญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการสร้าง

ความเขา้ใจในงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศญีปุ่น่ในภาพกวา้ง

ขึน้ โดยโครงการนีจ้ะเนน้การเรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลย ีพาไปเยีย่มชมความนา่ทึง่

ของนวตักรรมตา่งๆ ในญีปุ่น่ พรอ้มสอดแทรกความคดิวา่ทำาไมถงึคดิเทคโนโลยนีี้

ขึน้มา และคดิขึน้มาไดอ้ยา่งไร พรอ้มรว่มพดูคยุถกปญัหากบัครอบครวัชาวญีปุ่น่

และนกัเรยีนญีปุ่น่ทีไ่ดร้ว่มกจิกรรมดว้ยกนั ภายหลงักลบัมาประเทศไทย อยากให้

เยาวชนได้นำาประสบกาณ์ความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังโรงเรียนและคนใกล้เคียงต่อไป 

พรอ้มตอ่ยอดความคดิในเรือ่งอนาคตวา่อยากจะประกอบอาชพีอะไร อาจคดิเรือ่ง

ไปเรยีนตอ่ทีญ่ีปุ่น่กไ็ด ้ซึง่ทางสถานทตูเองมกีารสนบัสนนุในเรือ่งทนุไปเรยีนตอ่ที่

ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว”

“สำาหรบักจิกรรมในโครงการ JENESYS 2016 เยาวชนไทยจะไดท้ศันศกึษา

ที่กรุงโตเกียว โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อรับฟังบรรยายในเรื่อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตเกียว

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศ หุ่นยนต์ และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่น พร้อม

ชมนิทรรศการนักโนเบลญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้ จากนั้นจะเดินทาง

ไปสัมผัสวัฒนธรรมที่เมืองโยโกสึกะ จังหวัดคานางาวะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัฒนธรรมกับเยาวชนระดับมัธยมของญี่ปุ่น และค้างพักแรมแบบโฮมสเตย์ 2 คืน

กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น 

ปิดท้ายด้วยการสัมผัสและชมเทคโนโลยี Cutting-Edge Technology 

อันตระการตาของญี่ปุ่น คือ อุโมงค์ใต้ทะเล หรือที่เรียกว่า ยูมิโฮทารุ (Umiho-

taru) สะพานอโุมงคท์ีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เชือ่มตอ่กบัอโุมงคท์างน้ำา เสมอืนเกาะเทยีม

นั่นเอง นับเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

เยาวชนไทย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ในโอกาสที่ปีหน้า พ.ศ. 2560 จะครบรอบ 130 ปี ของการสถาปนาความ

สัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น ทางโครงการ JENESYS ในปี 2017 จะดำาเนิน

ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอาจ

เพิ่มเติมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน” 

นายชิโร่ เทราชิมา กล่าว
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ในงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค จ.ขอนแก่น

ก.วิทย์ฯ สวทช. เดินหน้าผลัก
“งานวิจัยสู่ห้าง”

27 ตลุาคม 2559 ทีห่อ้งมงกฎุเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแกน่ : นางสวุภิา วรรณสาธพ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธาน

เปิดงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ “หิ้งสู่ห้าง” หรือ Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2 (ประจำา

ภาคอสีาน) เพือ่เพิม่โอกาสผูป้ระกอบการใหเ้ขา้ถงึแหลง่รวมงานวจิยัและพฒันาไดง้า่ย ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นผลงานวจิยั

สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีผลงานวิจัยจากองค์กรวิจัย สวทช. และมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มาร่วม

แสดงผลงานและสัมมนาให้ความรู้ ในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
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นางสวุภิา วรรณสาธพ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) กลา่ว

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “New S Curve สู่ Thailand 4.0” ว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

จัดเป็นหนึ่งหน่วยงานในกระทรวงเศรษฐกิจ ได้ขยายบทบาทจากเดิมเป็นผู้สร้าง

องค์ความรู้ด้วยการทำาวิจัยและพัฒนา จะทำาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างงาน

วิจัยและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้งานวิจัย นอกจากนี้ยังสร้างการเชื่อมโยง

ระหวา่งภาครฐั สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชน อยา่งเปน็รปูธรรม พรอ้มผลกัดนั

งานวจิยัไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิยแ์ละสรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิทีส่งู

ขึ้นจากเดิม รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิต

ในอุตสาหกรรมหนักที่ใช้แรงงานและเครื่องจักรไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้และ

นวตักรรมเปน็ขบัเคลือ่น หรอื “ประเทศไทย 4.0” กำาหนดขดีความสามารถพืน้ฐาน

ของประเทศไทยและความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ 

5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่ม

อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ

อเิลก็ทรอนกิสค์วบคมุ 4. กลุม่อตุสาหกรรมดจิทิลั เทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็ทีเ่ชือ่มตอ่

และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 

5. กลุม่อตุสาหกรรรมสรา้งสรรค ์วฒันธรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู ซึง่การสรา้ง

อตุสาหกรรมใหมท่ีเ่ปน็ New S-Curve นี ้ตอ้งอาศยัความรว่มมอืของทกุภาคสว่น

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ 

“ประชารฐั” หรอื Public Private Partnership (PPP) ในการรบัถา่ยทอดเทคโนโลย ี

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จากการลงทุนของต่างชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or. th/
news/22362-thailand-tech-show
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สวทช. ร่วมจัดสัมมนาขับเคลื่อน 
SMEs ด้วยการตลาดยุคใหม่

สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) รว่มกบัสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ฝา่ยอตุสาหกรรม โดยสำานกัประสานงาน

โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดสัมมนา 

“ขบัเคลือ่น SMEs ดว้ยการตลาดยคุใหม ่สรา้งแนวคดิทนัสมยั มุง่นำาไทยสูก่ารพฒันา” ภายใตโ้ครงการ “โครงการการสนบัสนนุการวจิยัเพือ่พฒันาศกัยภาพของ

ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง” แกก่ลุม่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้งกวา่ 120 คน ณ หอ้งประชมุแกว้วเิชยีร ชัน้ 11 อาคารเอสเอม็อแีบงค ์กรงุเทพฯ เมือ่ปลายสปัดาหท์ีผ่า่นมา โดยม ีดร.นนัทยิา วริยิบณัฑร ผูอ้ำานวยการ

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ร่วมกล่าวถึงบทบาทและแนวทางของ สวทช. ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย ภายในงาน 

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านการ

ให้บรรยายความรู้ในเรื่องการตลาดกับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 การบรรยายเรื่อง DBM : Design & Branding & Marketing และการบรรยายเรื่อง Online 

Marketing for SMEs ซึ่งนับเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโต

และพัฒนาได้อย่างยั่งยืนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
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ก.วิทย์ฯ สวทช. หนุน สมาคมอาร์เอฟไอดี

โชว์เทคโนโลยี “RFID” ระบบจำาแนกวัตถุอัตโนมัติ
ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 

8 พฤศจิกายน 2559 ณ ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม หรือ ไอแทป (ITAP) สนับสนุนสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย จัดงาน “RFID Duo Hero 2016” งาน

แสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งที่ 5 พร้อมผนึกกำาลังกลุ่ม IOT Thailand Consortium 

จดัเสวนาแลกเปลีย่นประสบการณเ์ทคโนโลย ีRFID และ IOT โชวน์วตักรรม RFID จากผูป้ระกอบการทัง้ในและตา่งประเทศ

กว่า 20 บริษัท
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นางสวุภิา วรรณสาธพ ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานเปิดงาน “RFID Duo Hero 2016” 

กล่าวว่า “สวทช. ให้การสนับสนุนสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ผ่าน

ทางโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป (ITAP) 

มากว่า 6 ปี โดยได้มีการทำาวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการในสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่ง

ประเทศไทย เพื่อนำาเทคโนโลยี RFID มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่

หลายโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดงาน RFID Duo Hero 2016 ขึ้นในปีนี้ ซึ่ง

เป็นงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 5 โดย

ปีนี้มีความพิเศษคือ สมาคมอาร์เอฟไอดี ร่วมกับลุ่ม Thailand IOT Consortium 

จัดแสดงโซลูชั่นทางด้าน RFID และ IOT กว่า 20 บูธ จากผู้ประกอบการทั้งใน

และต่างประเทศ ประกอบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี IOT (Internet of 

Things) รวมถึงการแสดงผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ประเภท  ต่างๆ 

ในภาคการผลติและบรกิาร และการนำาไปตอ่ยอดใชง้านรว่มกบัโซลชูัน่ตา่งๆ เชน่ 

ระบบติดตามภายในอาคารที่มีความแม่นยำาสูงและแสดงผลได้แบบทันที (Ultra 

Wide Band :UWB), การตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมไม้ ตั้งแต่ตัดจน

แปรรปู, ผลงานหุน่ยนตแ์ละเครือ่งอากาศยานไรค้นขบัในการเกษตร (Unmanned 

Aerial Vehicle : UAV) และชุดหุ่นยนต์แบบสวมใส่, เครื่องทดสอบแท็กเพื่อการ

ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตโดยคนไทยระบบจัดการไปรษณีย์ไทย, RFID 

Card ในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบบริหารลานจอด 

ระบบงานลงทะเบียนงานสัมมนา ระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมภาคสนาม 

เป็นต้น ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นกระแส

ในปัจจุบัน อาทิ IOT hub of ASEAN กระแสเมกเกอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

RFID กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or. th/
news/22369-rfid-duohero2016
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“…  การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก แล้วเลือกสรรส่วนที่สำาคัญ

เปนประโยชน์ นำามาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศของเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเรา

สามารถนำาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง…  ”

พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน 

“พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ๒๖” 

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖

พระอัจฉริยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
บนบกและในทะเล ประชากรสว่นใหญจ่งึมอีาชพีทำาการเกษตร ประมง แตป่ญัหา
พื้นฐานหลักที่ต้องประสบอยู่เสมอ ก็คือเรื่องของภัยแล้ง บางปีน้ำาท่วม น้ำาทะเล
รุกเข้าแหล่งน้ำาจืด น้ำาเสีย ดินเสื่อมโทรม ป่าไม้ถูกทำาลาย จะเห็นได้ว่าตัวแปรที่
เป็นปัจจัยหลักของอาชีพเกษตรกรรมก็คือ เรื่องของ ดิน น้ำา และป่าไม้ นั่นเอง  

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงตระหนกัถงึเรือ่ง
นี้เป็นอย่างดี จึงทรงต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะ
เวลา 70 ปี ที่พระองค์ครองราชย์ 

ภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่ประชาชนเห็นจนชินตานั่นก็คือ ภาพที่พระองค์
เสด็จไปตามชนบท ถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย ที่พระหัตถ์ทรงถือแผนที่ขนาด
ใหญ่พร้อมกับดินสอ เพื่อทรงศึกษาสภาพภูมิศาสตร์จากแผนที่กับสถานที่จริง 
และวางแผนในการแกไ้ขปญัหาไดแ้มน่ยำา ทีพ่ระศอทรงคลอ้งกลอ้งถา่ยภาพ เพือ่
บันทึกสภาพภูมิประเทศ และวิถีชีวิตราษฎร 

กล่าวได้ว่า พระองค์ก็คือสถาปนิกนักออกแบบประเทศ เป็นวิศกรผู้วาง
รากฐานการก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ำา เขื่อน สะพาน ถนน ฯลฯ 
เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี ในการนำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยผ่าน
โครงการในพระราชดำาริต่างๆ มากมายนับพันโครงการ ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารขิึน้ในทกุภมูภิาค เพือ่เปน็สถานทีว่จิยัและ
พัฒนา และเผยแพร่วิทยาการสู่ประชาชน

เรามาดูกันว่า พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
พระองค์ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์อย่างดีแก่พสกนิกรชาวไทยและ
ประชาคมโลกนั้นมีอะไรบ้าง

โครงการ “ฝนหลวง”

แก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อ พ.ศ. 2498 เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงสังเกตเห็นท้องฟ้า
มีเมฆมากแต่ฝนกลับตกน้อย ดังนั้น หากมีการนำาเทคโนโลยีมาช่วยน่าจะ
ทำาให้เกิดฝนและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้ จึงพระราชทานแนวพระราชดำาริให้ 
ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ศึกษาความเป็นไปได้ และใน พ.ศ. 2512 ปฏิบัติการทำา
ฝนเทยีมครัง้แรกกป็ระสบความสำาเรจ็ แตย่งัไมส่มารถควบคมุบรเิวณทีต่อ้งการให้
ตกได้ จึงได้มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องมา และใน พ.ศ. 2514 ก็ประสบความสำาเร็จ 
โดยสามารถทำาให้ฝนตกในบริเวณที่ต้องการได้  

ตอ่มาเมือ่วนัที ่19 ตลุาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงอำานวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วย
พระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประสบผลสำาเร็จด้วยดี 
สามารถทำาใหฝ้นตกลงตามเปา้หมายได ้ทา่มกลางสายตาคณะผูแ้ทนของรฐับาล
จากนานาประเทศเปน็ครัง้แรก ซึง่ตอ่มา คณะรฐัมนตรมีมีต ิเมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2543 เหน็ชอบใหว้นัที ่19 ตลุาคมของทกุปเีปน็ “วนัเทคโนโลยขีองไทย” และ
เทิดพระเกียรติพระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” 

สำาหรับหลักการสำาคัญการทำาฝนเทียม มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ “ก่อกวน” 
เป็นการใช้สารเคมีกระตุ้นให้มวลอากาศลอยตัวขึ้น และทำาให้เกิดกลุ่มแกนร่วม
เป็นศูนย์กลางที่จะสร้างเมฆฝน ขั้นต่อมา “เลี้ยงให้อ้วน” เป็นการโปรยสารเคมี
ฝนหลวงเพื่อใหก้ลุม่เมฆในระยะกอ่ตัวมขีนาดใหญใ่กลอ้ิ่มตวัพรอ้มจะตกเปน็ฝน 
และขั้นตอนสุดท้ายคือ “โจมตี” โดยใช้สารเย็นจัดคือ น้ำาแข็งแห้ง ร่วมไปกับ
ซลิเวอรไ์อโอไดด ์เกลอืแกง และยเูรยี เพือ่กวนสมดลุของเมฆ จนเกดิเปน็หยดน้ำา

ที่มีขนาดใหญ่ และกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาในที่สุด
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โครงการ “แกล้งดิน” 

แก้ปัญหาดินเปรี้ยว

เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนราธิวาส พบปัญหาดิน
บริเวณป่าพรุที่มน้ำาขังตลอดปี เมื่อทำาใหน้ำาแห้ง ก็ยังเป็นดินเปรี้ยว หรือดินมี
ความเป็นกรด ธาตุอาหารต่ำา ปลูกพืชไม่ได้ผล จึงทรงแก้ปัญหาด้วยการ “แกล้ง
ดินให้เปรี้ยว” คือทำาให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมีของดิน 
ทำาให้ดินเป็นกรดจัด จากนั้นจึงควบคุมปริมาณน้ำาใต้ดินเพื่อป้องกันการเกิดกรด
กำามะถนั รวมทัง้ใชน้้ำาชะลา้งความเปน็กรด หรอืใชป้นูมารล์หรอืปนูฝุน่ทีเ่ปน็ดา่ง 
ช่วยปรับสภาพให้ดินหายเปรี้ยว และมีความเหมาะสมที่ปลูกพืชได้ 

นอกจากโครงการแกล้งดินนี้แล้ว พระองค์ยังทรงให้ความสำาคัญกับ
ทรัพยากรดิน การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี รวมถึง
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตามพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินสากล (International Union 
of Soil Science, IUSS) จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)” แด่พระองค์ และขอพระบรม
ราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์
เป็น “วันดินโลก”

โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก” 

เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

จากปัญหาการพังทลายของหน้าดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช ทรงแนะนำาใหป้ลกูหญา้แฝกเพือ่ประโยชนใ์นการอนรุกัษด์นิ เชน่ 
ให้ปลูกตามพื้นที่ลาดชันหรือบริเวณเขื่อน เพื่อป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน 
ช่วยปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม และยังใช้ปลูกป้องกันสารพิษปนเปื้อนลงแหล่งน้ำา 
ทัง้นีเ้นือ่งจากหญา้แฝกเปน็พชืทีม่รีะบบรากทีฝ่งัลกึไปในดนิ และแผก่ระจายออก
เหมือนกำาแพง จึงเหมาะสมจะนำามาใช้ปลูกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย
ของหน้าดินได้เป็นอย่างดี

สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินสากล (International Erosion Control 
Association, IECA) มีมติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณสากล (The Inter-
national Erosion Control Association’s International Merit Award) แด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีท่รงเปน็แบบอยา่งในการนำา

หญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและน้ำา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536                                                                                                                                             
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โครงการ “กังหันน้ำาชัยพัฒนา” 

เครื่องกลเติมอากาศช่วยบำาบัดน้ำาเสีย

จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จ
พระราชดำาเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำาเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้ง และใน 
พ.ศ. 2531 ได้พระราชทานพระราชดำาริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบ
ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตได้เองในประเทศ โดยทรงได้แนวทางมาจาก 
"หลกุ" ซึง่เปน็อปุกรณว์ดิน้ำาเขา้นาอนัเปน็ภมูปิญัญาชาวบา้นเปน็จดุคดิคน้เบือ้งตน้ 
และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหม้ลูนธิชิยัพฒันาสนบัสนนุงบประมาณ เพือ่การ
ศกึษาและวจิยัสิง่ประดษิฐใ์หมน่ี ้โดยดำาเนนิการจดัสรา้งเครือ่งมอืบำาบดัน้ำาเสยีรว่ม
กบักรมชลประทาน ซึง่ไดม้กีารผลติเครือ่งกลเตมิอากาศขึน้ในเวลาตอ่มา และรูจ้กั
กันแพร่หลายทั่วไประเทศในปัจจุบันคือ "กังหันน้ำาชัยพัฒนา" เหมาะสำาหรับใช้ใน
แหล่งน้ำาธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ำา หนองน้ำา คลอง บึง ลำาห้วย ฯลฯ ที่มีความลึก
มากกว่า 1.00 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 3.00 เมตร

โครงการ “แก้มลิง” 

แก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำาท่วม

ปญัหาน้ำาทว่มในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลซึง่เปน็ทีลุ่ม่ มสีาเหตมุาจาก
น้ำาทีม่ปีรมิาณมหาศาลระบายลงทะเลไมท่นั และน้ำาทะเลหนนุสงู พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดพ้ระราชทานพระราชดำารแินวทางแกไ้ข โดย
หาพืน้ทีร่บัน้ำามาเกบ็กกัไวก้อ่น จนเมือ่น้ำาทะเลลดลงต่ำา จงึระบายน้ำาทีก่กัเกบ็ไวน้ี้
ไปสู่ลำาน้ำาสาขาและออกสู่ทะเลต่อไป เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม

สาเหตุที่ได้ชื่อโครงการ “แก้มลิง” พระองค์มีพระราชดำารัสอธิบาย
โครงการนี้โดยเปรียบเทียบกับอาการกินกล้วยของลิงว่า 

“...ลงิโดยทัว่ไป ถา้เราสง่กลว้ยให ้ลงิกจ็ะรบีปอก แลว้เอาเขา้ปากเคีย้วๆ 
จากนั้นก็เอาไปไว้ที่แก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดย
เอาไปเก็บไว้ในแก้มก่อน แล้วจึงนำามาเคี้ยวบริโภค และกลืนเข้าไปภายหลัง”
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โครงการ “ไบโอดีเซล” 

แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน

จากปัญหาน้ำามันมีราคาแพง และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง
ประเทศไทยกไ็มม่แีหลง่น้ำามนัดบิดงัเชน่กลุม่ประเทศโอเปค พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงรเิริม่การใชพ้ลงังานทดแทนผา่นโครงการสว่น
พระองค์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 และโครงการหนึ่งในนั้นก็คือ การผลิตไบโอดีเซล
จากปาล์มน้ำามัน 

ขัน้ตอนการผลติคอื นำาน้ำามนัปาลม์มาผา่นกระบวนการทางเคมทีีเ่รยีกวา่ 
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (transesterifcation) โดยทำาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ 
(ethanol หรอื methanol) โดยมดีา่งเปน็ตวัเรง่ปฏกิริยิา เชน่ โซเดยีมไฮดรอกไซด ์
(NaOH) จะได้ผลิตผลเป็นเอสเทอร์ (ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้คือ 
กลีเซอรอล (glycerol) ซึง่เราจะเรยีกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเทอรน์ี้ตามชนดิ
ของแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการทำาปฏิกิริยา ไบโอดีเซลชนิดเอสเทอร์นี้มีคุณสมบัติ
เหมือนกับน้ำามันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์

 

โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำา” 

เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินและผืนป่า

จากปัญหาลำาธารน้ำาเดิมแห้งเหือดหาย ผืนป่าแห้งแล้ง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำาริในการจัดทำาฝาย
แม้ว ซึ่งเป็นฝายชะลอน้ำากึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอกหมู ซึ่ง
เปน็วศิวกรรมแบบพืน้บา้น การสรา้งฝายแมว้เปน็การใชว้สัดทุีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ 
เช่นกิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้ำาในลำาธารหรือทางน้ำาเล็กๆ ให้ไหลช้าลง และ
ขังอยู่ในพื้นที่นานพอเพื่อให้พื้นที่โดยรอบได้ดูดซึมน้ำาไปใช้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นจนพัฒนาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้ ฝายแม้วยัง
อาจใช้เพื่อการทดน้ำาให้มีระดับสูงพอที่จะดึงน้ำาไปใช้ในคลองส่งน้ำาได้ในฤดูแล้ง 
โครงการตามแนวพระราชดำารินี้ได้มีการทดลองใช้ที่โครงการห้วยฮ่องไคร้ 
จ.เชียงใหม่ และประสบผลสำาเร็จจนเป็นตัวอย่างให้กับโครงการอื่นๆ ต่อมา

โครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” แก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินและแหล่งน้ำา

เพื่อให้การใช้ที่ดินและแหล่งน้ำาในการทำามาหากินและที่พักอาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระราชทานแนวทางการจัดการที่ดินและแหล่งน้ำาตามการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมสำาหรับครอบครัวเกษตรกรที่มีที่ดินถือครอง 10-15 ไร่ โดยแบ่งการ
จัดการพื้นที่เป็นอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 เพื่อใช้สำาหรับทำาเป็น สระเก็บน้ำา : ปลูกข้าว : ปลูกไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ : ที่อยู่อาศัย 
เลี้ยงสัตว์ โรงเรือน และอื่นๆ ตามลำาดับ  

การจัดการที่ดินและแหล่งน้ำาตามการเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ เป็นการเกื้อหนุนการดำารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่ง ระบบนี้ยังช่วยลด
ของเสียที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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พระอัจฉริยภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ-การสื่อสาร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความสนพระทัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร มาตั้งแต่ยุคแรกที่ประเทศไทยยังไม่ได้
ติดตั้งคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่เครื่องเดียว โดยใน พ.ศ. 2503 พระองค์เสด็จ
ประพาสโรงงานคอมพิวเตอร์ระดับโลกที่ซิลิคอนวัลเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา พระองค์ได้ทรงจุดประกายให้หน่วยงานและพสกนิกรชาวไทย
มีความตื่นตัวในการนำาเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำางานมากขึ้น

ในวาระขึ้นปีใหม่ พระองค์ยังได้ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบบัตร ส.ค.ส. 
เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องกัน ซึ่ง ส.ค.ส. 
พระราชทานนี้ นอกจากมีคำาอวยพรปีใหม่แล้ว ก็ยังมีข้อความให้คิด เป็นคติ
สอนใจที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2530 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำาโครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก และชุดอรรถกถา อีกทั้งพระองค์ยัง
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโครงการจนเป็นผล
สำาเร็จด้วยดี โดยพระไตรปิฎก และชุดอรรถกถา จำานวน 115 เล่ม ได้ทำาการ
บันทึกลงบนแผ่นซีดีรอมแผ่นเดียว แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539

ในด้านวิทยุกระจายเสียง พระองค์ทรงสนพระทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 
เมื่อประทับอยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ได้ทรงซื้อ
อุปกรณ์เครื่องรับวิทยุที่มีวางขายเลหลังราคาถูกมาประกอบเป็นเครื่องรับวิทยุ
ชนิดแร่ สามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียงในยุโรปได้หลายแห่ง

ในด้านวิทยุสื่อสาร พระองค์ทรงเห็นความสำาคัญและนำามาใช้เพื่อ
ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรง
พกเครื่องมือสื่อสารติดพระองค์ตลอด เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงขาดไม่ได้คือ

การสดับตรับฟังข่าวทุกข์สุขของประชาชนโดยจะรับสั่งผ่านทางวิทยุถึงหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำารวจตระเวนชายแดน ในการขอรับการสนับสนุนเรื่อง
การขนส่ง เช่น เฮลิคอปเตอร์ เพื่อนำาผู้เจ็บป่วยส่งยังที่หมายปลายทางด้วย
พระองค์เอง 

นอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงเป็นสมาชิกเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นด้วย 
รหัสของพระองค์คือ VR009 และยังทรงเคยพระราชทานคำาแนะนำาการแก้
ปัญหาการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประสบปัญหาการรับส่งคลื่นสัญญาณ
ไม่ชัดเจนให้แก่ทีมอาสากู้ภัยด้วย (ผู้อ่านสามารถชมคลิปภาพยนตร์สั้นและ
รับฟังพระสุรเสียงจริงของพระองค์ได้ที่เว็บ https://www.youtube.com/
watch?v=0j83NhlKGns) 
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พระอัจฉริยภาพทางด้านการคมนาคม

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ไดพ้ระราชทานพระราชดำารแินวทางแกไ้ขการจราจรทัง้ในกรงุเทพฯและปรมิณฑลไว้
ในลกัษณะโครงการจตรุทศิ คอื เปน็การกอ่สรา้งถนนจากแนวทศิเหนอืไปยงัทศิใต ้และทศิตะวนัออกไปยงัทศิตะวนัตก เพือ่ใหก้ารจราจรขยายตวั
ไปทกุทศิทาง โดยมกีารสรา้งถนนเชือ่มตอ่เปน็โครงขา่ย นอกจากนีย้งัมกีารสรา้งสะพานขา้มแมน่้ำาเจา้พระยาแหง่ใหม ่นัน่กค็อื สะพานพระราม ๘ 
และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เป็นอย่างมาก

เชื่อเหลือเกินว่า การที่พสกนิกรได้รับทราบพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยผา่นสือ่หรอืชอ่งทางการสือ่สารตา่งๆ กด็ ีคงจะรูส้กึทีง่ และซาบซึง้ในพระปรชีาสามารถของพระองคย์ิง่นกั พระองคท์รงงานหนกัตลอดการ
ครองราชย์ 70 ปี ก็เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า ทุกคนจึงรักและเทิดทูนพระองค์อย่างที่สุด

จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กอง บ.ก.จดหมายข่าว สวทช. จึงขอถวายความอาลัย
และเทดิพระเกยีรตพิระองค ์โดยรว่มเปน็สว่นหนึง่เลก็ๆ ของสงัคมในการบนัทกึพระอจัฉรยิภาพของพระองคใ์นดา้นวทิยาสาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ผ่านบทความที่ได้นำาเสนอนี้ แม้พระองค์จะจากไปแล้ว แต่พระราชดำารัสหรือพระบรมราโชวาทต่างๆ ของพระองค์ จะเป็นกำาลังใจและเป็น
แบบอย่างให้ประชาชนชาวไทยได้ดำาเนินตามรอยเท้าพ่อต่อไป

แหล่งข้อมูลและภาพอ้างอิง 
หนังสือ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จัดทำาโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ จัดทำาโดย สภาสมาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
http://img.tnews.co.th/tnews_1393928570_867.jpg
http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-development.html
http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/whatis.php
http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/ 
http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/3072
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2015/04/dd62.jpg
https://th.wikipedia.org/
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• สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! “ตอบโจทย์ความคิด : ทำาธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล”

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ 

SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!! ในหัวข้อ “ตอบโจทย์ความคิด : ทำาธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล” ในวัน

พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ งานนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับฟังแนวทางการทำาธุรกิจให้

เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเน้นการปรับทัศนคติและปรับตัวทางการตลาดให้เข้ากับยุคดิจิทัล พร้อมรับฟังแนวทางการทำาออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ที่จะช่วยให้ SMEs 

พร้อมในเรื่องข้อมูลสำาหรับทำาธุรกิจในตลาดดิจิทัล ด่วน! รับจำานวนจำากัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/pizza-model หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301

• Thailand Tech Show 2016 ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2016 ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://www.thailandtechshow.com/
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• ขา่วด!ี! สำาหรบัผูป้ระกอบการทีท่ำาวจิยัฯ เพือ่พฒันา ตอ่ยอด

ธรุกจิตนเอง ดว้ยการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 

กรมสรรพากร ร่วมกับ สวทช. และ สวทน. ได้ปรับปรุงมาตรการภาษี 

เพือ่สนบัสนนุการวจิยั พฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรมภาคเอกชน ดว้ยมาตรการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี 

มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงได้จัดทำาหลักสูตร สัมมนา "เทคนิคการจัด

ทำาขอ้เสนอโครงการวจิยัฯ เพือ่ขอรบัรองโครงการวจิยัฯ ตามมาตรการยกเวน้ภาษ ี

300%" รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม

ปทุมวันปริ้นเซส ติดกับ ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ใกล้สถานี รถไฟฟ้า 

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/rdc

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 0 2644 8150 ต่อ 81896 

(คุณนพดร) E-mail: bas@nstda.or.th

• โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว 

  (Green Practices Training Program: GP)

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอนำาเสนอหลักสูตร

ที่น่าสนใจของ โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green 

Practices Training Program: GPP) ได้แก่

• หลักสูตรหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 6 (Car-

bon Footprint for Organization: CFO6) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้บุคลากร

ที่ต้องการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรหรือต้องการจัดทำาข้อมูลแก๊ส

เรือนกระจกขององค์กรได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการและฝึกปฏิบัติการประเมิน

คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของ

องค์กรของประเทศไทยของ อบก. อย่างเข้มข้น 

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 10,000 บาท

อบรมวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559
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• อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพ” จากบริษัท 

Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำาคัญที่พลาดไม่ได้สำาหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์

จากทีมงานมืออาชีพ

• รุ่นที่ 11  ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• รุ่นที่ 12  ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2560 (กรุงเทพฯ)

• รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/info

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907 (คุณทินกร) E-mail : bas@nstda.or.th


