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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือผู้จัดงาน 
CommunicAsia 2017 ประเทศสิงคโปร์

นำ� StartUp ไอทีไทยโชว์ศักยภ�พในเวทีระดับโลก
หวังขย�ยธุรกิจไปยังภูมิภ�คและระดับโลก

20 เมษายน 2560 กรุงเทพฯ - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ จะนำาตัวแทนนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ไอทีและซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเข้าร่วมงาน CommunicAsia 

2017 ซึง่เปน็งานอตุสาหกรรมดา้นไอททีี่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี จดัทีป่ระเทศสงิคโปร์ในวนัที ่23 - 25 พ.ค. นี ้โดยพาวลิเลยีนของ

ประเทศไทย จะนำาเสนองานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 12 บริษัท ที่เป็นโซลูชั่นสำาหรับองค์กร ด้านการศึกษา สื่อ โลจิสติกส์

และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
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“จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย ที่มุ่งหมายให้ประเทศไทย

ก้าวพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้ที่สูง การพัฒนาไปสู่ 

digital Thailand ในด้านต่างๆ จึงมีความสำาคัญ นักพัฒนาซอฟต์แวร์คือผู้ที่

เป็นพลังสำาคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศไทยเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ในบทบาทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

สนับสนุนและส่งเสริมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย ผลักดันและเปิดโอกาสให้

นกัธุรกจิกลุ่มสตารท์อัพหรือผูป้ระกอบการดา้นซอฟตแ์วร์หน้าใหม่ไดแ้สดงผลงาน

ธุรกิจของตนในต่างประเทศในระดับสากล เพื่อทำาให้เกิดการตกลงซื้อขายและ

จับคู่ธุรกิจในด้านต่างๆ อันจะนำาไปสู่การเติบโต การเรียนรู้และการสร้างรายได้ 

และก่อให้เกิดการขยายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระดับสากล” นายเฉลิมพล 

ตู้จินดา ผู้อำานวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าว

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานอย่างสม่ำาเสมอเป็น

ประจำาทุกปี ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยมีการขยายตัว

ขา้มพรมพรมแดนประเทศ CommunicAsia จงึเปน็จดุยทุธศาสตรท่ี์เหมาะสำาหรบั

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทยให้ก้าวสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ นำาไปสู่การเติบโต การยอมรับ 

และการนำาเทคโนโลยีของไทยไปใช้" นายวิกเตอร์ หว่อง ผู้อำานวยการโครงการ

ด้านการสื่อสาร UBM Singapore Exhibition Services กล่าว

ในงาน CommunicAsia และ BroadcastAsia 2017 จะมผีูเ้ขา้รว่มแสดง

งาน 1,700 รายจาก 58 ประเทศ และ 38 พาวลิเลยีนนานาชาต ินำาเสนอเทคโนโลยี

และนวตักรรมลา่สดุของบรษิทั และรฐับาลทีต่อ้งการกา้วทนัยคุดจิทัิลเนือ้ท่ีแสดง

งานครอบคลุมเต็ม 65,000 ตารางเมตร ของ Marina Bay Sands และ Suntec 

Singapore คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานราว 48,000 ราย
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ก.วิทย์ฯ สวทช. โชว์ผลงานวิจัย
บัญชีนวัตกรรม, EECi

พร้อมเสิร์ฟเมนูอ�ห�รจ�กผลง�นวิจัยกุ้งกุล�ดำ�โอเมก้� 3 

ตอบโจทย์รัฐบ�ลนำ�ประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

27 เมษายน 2560 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) จดันทิรรศการโชว์ผลงานวิจยัและนวัตกรรม ไดแ้ก ่EECi, บญัชนีวตักรรม ผลงานเยาวชน NSC, มวิอาย และ DEN-

STEP พร้อมคัดผลงานวิจัยด้านอาหารเสิร์ฟข้าวหอมชลสิทธิ์ กุ้งกุลาดำาโอเมก้า 3 และมะเขือเทศสมูทตี้ มะคาเดเมีย และ

เบเกอรีจากฟลาวแป้งมันสำาปะหลัง นำาเสนอนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ได้นำาเสนอ

ผลงานวิจัยได้แก่ โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EECI) คือโครงการยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวนัออกใหเ้ปน็พืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม่ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ

เป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation City) เป็นต้นแบบของการพัฒนา

งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์รวม ที่เน้นการ

บรูณาการการทำางานรว่มกันตามแนวทางประชารัฐมีการใชท้รพัยากร

ร่วมกัน

บัญชีนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมภายใน

ประเทศ เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมด้านการแพทย์ 

(บจ.ออโธพีเซีย) เช่น ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยืดได้, พื้นสังเคราะห์ ประเภท B ผสมเม็ดยางธรรมชาติ (บจ.ทาโคเทค), วัสดุ

ฝังในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าเฉพาะบุคคล (บจ.คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำากัด), ชุดแหวนกันซึม ปกค. 25 ขนาด 155 มม. เอ็ม 198 (บจ.อาร์มี่ซัพพลาย 

จำากัด) พร้อมผลงานเยาวชน NSC และต่อกล้าให้เติบใหญ่ ได้แก่ Perfect KINOKO เครื่องรดน้ำาเห็ดอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ทอ-ไอ-ยอ-ไท พร้อม

ผลงานที่ได้รับรางวัลจาก Geneva ได้แก่ มิวอาย เลนส์พอลิเมอร์กำาลังขยายสูงพัฒนาเพิ่มเติมจากรุ่น S ใช้ติดกับกล้องของสมาร์ตโฟนและมีแท่นวางตัวอย่างที่

ออกแบบพเิศษใหห้มนุปรบัได ้3 แกน เปน็นวตักรรมกล้องจลุทรรศนด์จิทิลัเพือ่การเรยีนรูท้กุทีท่กุเวลา สำาหรบัทุกคน เครือ่งเอสพอีารแ์บบภาพและระบบฟลอูดิกิแบบ

หลายช่องวัด (SPR Imager with a multichannel fluidic delivery system) และ DEN-STEP ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกชนิดแรกที่ตรวจหาโปรตีน 

NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งกี่พร้อมกับการแยกชนิด หรือซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้ทันที 
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นอกจากน้ียังไดน้ำาผลงานวจิยัดา้นอาหารมาจดั

เตรียมอาหารไว้สำาหรับเสิร์ฟด้วยเมนูอาหารจากผลงาน

วิจัยของ สวทช. เช่น ข้าวหอมชลสิทธิ์ ท่ีพัฒนาสาย

พันธุ์จากการผสมระหว่างข้าวทนน้ำาท่วม IR57514 และ

ข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 จนได้ข้าวที่มีผลผลิตสูงเมื่อนำา

มาหุงมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน พร้อมด้วยกุ้งกุลาดำา

โอเมก้า 3 ผัดพริกเกลือกับผักรวมอบกึ่งสำาเร็จรูป ซึ่ง

กุ้งกุลาดำาโอเมก้า 3 นี้ เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัด

ภูเก็ต และพังงา ผลงานวิจัยและพัฒนาโดย สวทช. ที่

พัฒนาให้เป็นกุ้งกุลาดำาโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นสารท่ีจำาเป็น

ตอ่มนษุยท์ัง้ในแงข่องการพัฒนาเซลลป์ระสาทและสมอง 

รวมท้ังการปอ้งกนัและควบคมุโรคทีเ่กีย่วกบัหลอดเลอืด

หวัใจ และเปน็สนิคา้ในระดบัพรเีมีย่มของคนรกัสุขภาพ 

และสมูทตี้จากมะเขือเทศพันธุ์ดี ผลงานวิจัยของ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้พัฒนาสายพันธุ์ทั้ง 4 สี คือ แดง เหลือง ส้ม น้ำาตาลม่วง ปลอดภัย

ต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย เสิร์ฟพร้อมเบเกอรีที่ผลิตจากฟลาวแป้งมันสำาปะหลังที่ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตจนได้ฟลาวแป้งไซยาไนด์ต่ำาปลอดภัยต่อสุขภาพ

ที่สำาคัญลดการใช้แป้งสาลีในการทำาเบอเกอรีต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชน อ.นาแห้ว จ.เลย คือ มะคาเดเมียอบเกลือ ซึ่งได้รับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดย สวทช. ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลด้วยการนำา วทน. มาพัฒนาประเทศเพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง 

นำาประเทศสู่ Thailand 4.0
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เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. ขยายผล
เทคโนโลยี H-FAME เพิ่มคุณภาพ

ไบโอดีเซล ระดับโรงง�นส�ธิต

เพิ่มคุณภ�พไบโอดีเซล ระดับโรงง�นส�ธิต

28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แถลงข่าวความคืบหน้าและลงนามความร่วมมือโครงการ “สนับสนุนการเพ่ิมสัดส่วนการใช้น้ำามันไบโอดีเซลให้สูงข้ึน” โดย

ใช้กระบวนการ H-FAME ระดับโรงงานสาธิตในประเทศไทย จากโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น แก่ผู้ผลิตไบโอดีเซลใน

ประเทศ 2 ราย คือ บจก.บางจากไบโอฟูเอล และ บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคัล เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่ม

สัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต
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ดร.อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

หรือเอ็มเทค เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำาผลงานวิจัย

ออกไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

โดยโครงการ “สนับสนนุการเพิม่สดัสว่นการใชน้้ำามันไบโอดเีซลใหสู้งขึน้” 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยการนำาเทคโนโลยี 

H-FAME ซึ่งต่อยอดจากโครงการร่วมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น (JST-JICA SATREPS) ที่

สามารถผลติไบโอดเีซลคณุภาพสงู มาขยายผลให้เปน็ทางเลอืกหนึง่เพือ่สนบัสนนุ

ให้มีการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น”

“ทีผ่า่นมาโครงการไดมี้การประชมุผู้เกีย่วขอ้งและชีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ 

และมีขั้นตอนการดำาเนินการที่สำาคัญคือการคัดเลือกตัวแทนโรงงานไบโอดีเซล

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี H-FAME จำานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท บางจากไบโอฟู

เอล จำากัด (BBF) และบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำากัด (มหาชน) (GGC) โดย

หลังจากนี้ทั้ง 2 โรงงานจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี H-FAME เพ่ือผลิต

ไบโอดเีซลทีม่คีณุสมบติัทางเชือ้เพลิงทีสู่งกวา่เชือ้เพลงิไบโอดเีซลท่ีใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั 

เพ่ือให้สอดรับกับข้อเสนอของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการให้มีการปรับ

คุณภาพของไบโอดีเซล หากจะต้องมีการใช้สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น 

และเพือ่ความมัน่ใจกบัทกุภาคส่วน โดยโครงการนีจ้ะมกีารนำารอ่งโดยนำาเชือ้เพลงิ 

B10 ทีผ่สมดว้ยไบโอดเีซลคุณภาพสงูไปทดลองใชก้บัรถยนตข์องหนว่ยงานของรัฐ 

และจะมกีารแถลงผลการดำาเนนิงานในโอกาสตอ่ไป” ดร.อาร ีธนบุญสมบตั ิกลา่ว

 ดร.นุวงศ์ ชลคุป นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เอ็มเทค 

สวทช. กล่าวว่า “คณะกรรมการทำางานขับเคลื่อนโครงการฯ ได้พิจารณาจาก

ผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลในประเทศ ที่มีความพร้อมผ่านตามเกณฑ์ประเมิน 

โดยทีมวิจัยจะร่วมกับโรงงานสาธิตที่ได้รับคัดเลือกนี้ ในการศึกษาเทคโนโลยี 

H-FAME เชิงเทคนิคการผลิตและประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่ง

สามารถผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงหรือ H-FAME ออกมาใช้งานได้จริง เชื้อเพลิง 

H-FAME จะถูกผสมกับดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 หรือที่เรียกว่า B10 ซึ่งจะมีการ

ตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงาน และ

นำาไปทดสอบกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล นอกจากนี้ โครงการจะทำาการสุ่มเก็บ

ตวัอยา่งเชือ้เพลงิไบโอดเีซลและน้ำามนัดเีซลในระบบจดัเกบ็และระบบจดัจำาหนา่ย 

เพ่ือตรวจวัดคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีประเมินไว้ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับบริษัท

ผู้ผลิตเครื่องยนต์และผู้บริโภคในการใช้เชื้อเพลิง B10 ต่อไป”
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ผู้เชี่ยวชาญ ตปท. ยก ไบโอเทค สวทช.
เป็นผู้นำาเทคโนโลยีชีวภาพ

แนะสร้�งเครือข่�ยวิจัยลุ่มน้ำ�โขง เพื่อเป็นผู้นำ�ด้�นเมล็ดพันธุ์

เมือ่เรว็ๆ นี ้ดร.ฌอ็ง-มารแ์ซล รโิบท ์(Dr.Jean-Marcel Ribaut) อดีตผูอ้ำานวยการ Generation Challenge Program 

(GCP) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการ Integrated Breeding Platform (IBP) จากประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พฒันาพนัธุพ์ชืทนแลง้ เดนิทางมาประเทศไทยเพือ่เขา้รว่มประชมุ International Advisory Board กบัคณะผูบ้รหิารศูนยพั์นธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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ในโอกาสนี้ ดร.ฌ็อง-มาร์แซล ริโบท์ กล่าวถึง ไบโอเทค 

สวทช. ว่า เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ไม่

เพียงทำางานวิจัยและพัฒนาได้ดีในระดับเอเชียเท่านั้น แต่คุณภาพ

ของงาน ยังสามารถเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีชีวภาพในระดับโลก

ดว้ย เนือ่งจากไบโอเทค สวทช. มีแนวคดิในการใช้งานวจิยัประยกุต์

เชิงพาณิชย์ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 ไบโอเทค สวทช. ควรใช้โอกาสนี้แสดงความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีชวีภาพให้มากขึน้ โดยปรับการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล 

นบัเป็นโอกาสทีจ่ะแสดงศกัยภาพในการวจิยั ซึง่เชือ่มัน่วา่ไบโอเทค สวทช. ทำาได้

และจะส่งผลดีต่อเป้าหมายการวิจัยในปีต่อๆ ไปด้วย 

สำาหรับโครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโดยเทคโนโลยีเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ

สำาหรับประเทศลุ่มน้ำาโขง โดยหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว 

(หนว่ยวจิยัรว่มระหว่างไบโอเทคกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ ทีไ่ดร้เิริม่ดำาเนนิ

โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอสำาหรับประเทศลุ่ม

น้ำาโขง (Molecular Rice Breeding Program for the Mekong Region) ซึ่ง

ประกอบด้วยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร

กมัพชูา สหภาพเมยีนมาร ์และ ประเทศไทย น้ัน ดร.ฌอ็ง-มาร์แซล ริโบท ์ไดแ้สดง

ทัศนะในฐานะผู้ให้ทุนสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติ Generation Challenge 

Programme (ตัง้แตป่ ี2550-2555) ประมาณ 10 ลา้นบาท แก ่ไบโอเทค สวทช. วา่ 

ขอชื่นชม ไบโอเทค สวทช. และพันธมิตรวิจัยในประเทศไทย ที่ผลักดันโครงการ

ดังกล่าวจนประสบผลสำาเร็จอย่างมาก โดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัย

ไบโอเทค ไดพั้ฒนาโครงการตอ่เนือ่งกบั 3 ประเทศนี ้(ลาว กมัพชูา พมา่) ทัง้การ

ทำาวิจัยปรับปรุงพันธ์ุอย่างต่อเน่ือง การทดสอบพันธุ์ และการอบรมให้ความรู้

กบันกัวจิยัในประเทศเพือ่นบา้นจำานวนมากข้ึน ซึง่การจัดฝึกอบรมแบบปฏบิตัจิรงินี ้

ทำาให้นักปรับปรุงพันธุ์ที่ได้รับการอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับการประยุกต์ใช้

โมเลกุลเคร่ืองหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแท้จริง สามารถนำาไป

ปฏิบัติได้ และขณะเดียวกันได้พัฒนาสายพันธ์ุข้าวที่มีลักษณะตรงตามความ

ต้องการของแต่ละประเทศของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นๆ

“เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นผู้สนับสนุน เนื่องจากโครงการนี้ตอบสนองความ

ต้องการในหลายๆ ด้าน ด้านหนึ่งคือการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

Practice) แมก้ารฝกึอบรมจะประสบความสำาเรจ็เปน็อยา่งสูงสำาหรบัการถา่ยทอด

เทคโนโลยีการใช้โมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกให้นักปรับปรุงพันธุ์

ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำาโขง แต่เนื่องจากประเทศลาว กัมพูชา และพม่า ยังขาด

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือ และห้องปฏิบัติการด้านดีเอ็นเอ ดังน้ันประเทศไทย

ถือเป็นพี่ใหญ่ในด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีองค์ความรู้ในภูมิภาคนี้ การเผยแพร่

ความรูจ้งึเปน็สิง่จำาเปน็ทีป่ระเทศไทยตอ้งทำา และผมคดิวา่นีเ่ปน็อกีกลยทุธท่ี์ทำาให้

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้วย”

ดร.ฌอ็ง-มาร์แซล รโิบท์ กล่าวยำา้ด้วยว่า ก้าวต่อไปของโครงการปรบัปรงุ

พันธุ์ข้าวในเขตแม่นำ้าโขง น่าจะเป็นการสนับสนุนด้าน Bio-infomatic เพื่อทำา

ข้อมูลเป็นดิจิทัล ซึ่งเป็นการบูรณาการ platform วิจัยพันธุ์ หรือ Integrated 

Breeding Platform ที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยนักวิจัยพันธุ์พืช ให้มีระบบการ

บริหารงานวิจัยพันธุ์ (Breeding Management System: BMS) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

เก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถบันทึกลงบนเซิร์ฟเวอร์และระบบคลาวด์ 

ทำาให้คนในพื้นที่เพาะปลูกใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ไทย

เข้าไปช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยและ

นักวิจัยพันธุ์พืช เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างผลกระทบทาง

เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาคให้มคีวามเข้มแขง็ด้านเมลด็พนัธุ ์และยงัเป็นการปฏวิตัิ

ด้านการเกษตรด้วยดจิทิลั ซึง่จะส่งเสรมิให้การใช้โมเลกลุเป้าหมายมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ ทัง้นีก้ารจะทำาเช่นนัน้ได้ต้องขึน้อยูก่บัทรพัยากรของประเทศไทยด้วย ต้อง

คำานึงถึงทรัพยากรในเร่ืองการบริหารข้อมูล (Data Management) และเรื่อง

อื่นๆ ซึ่งต้องมีเพียงพอและเหมาะสม ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับนักวิจัยและ

สำาหรับประเทศไทย
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“กุ้งกุลาดำาโอเมก้า”

ท�งเลือกสำ�หรับคนรักสุขภ�พ

หลายๆ คนคงเคยได้ยินหรอือาจจะรบัประทานอาหารเสรมิทีม่กีรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัทีม่ชีือ่วา่ โอเมกา้-3 และ โอเมก้า-6 

มาแลว้ ซ่ึงกรดไขมนักลุม่นีม้สีรรพคณุในดา้นการมองเหน็ การพัฒนาเซลลป์ระสาทและสมองของมนษุย ์นอกจากนีย้งั

ชว่ยลดระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรดแ์ละควบคมุระดบัไขมนัในเลอืด และยงัมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ

และหน้าที่ของเกล็ดเลือด จึงเป็นไขมันที่มีประโยชน์ในการลดอันตรายของโรคทางเดินหายใจ โรคไขมันในเส้นเลือด และ

โรคหัวใจ
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ปัจจุบันในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์กรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้าในรูป

แบบอาหารเสรมิเปน็จำานวนมาก เชน่ น้ำามันตบัปลา หรือน้ำามันสกดัจากเมลด็พชื

อย่างอีฟนิ่งพริมโรส เรฟซีด ซึ่งนอกจากจะมีการนำามาใช้เป็นสารเสริมในอาหาร

มนุษย์ เช่น การเติมดีเอชเอ (DHA; Docosahexaenoic acid) หรือ อีพีเอ (EPA; 

Eicosapentaenoic acid) ลงไปในนมผงเด็ก ยังมีการนำาไปใช้เป็นอาหารเสริม

ในสัตว์ เช่น ปลาแซลมอน หรือ ไก่ไข่ ทำาให้มีการสะสมโอเมก้าในเนื้อสัตว์หรือ

ในไข่ไก่ เพื่อเป็นการเสริมสารอาหารให้แก่ผู้ที่รับประทาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) มีคลังจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมจุลินทรีย์จากแหล่งต่างๆ ไว้

มากกวา่ 80,000 สายพันธ์ุ ซึง่สามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นงานวจิยัดา้นตา่งๆ ได ้

ตลอดจนการให้บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุท่ีมีการบริหารจัดการชีววัสดุ ข้อมูล 

และกฎหมายชีวภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพที่สำาคัญของประเทศในการเป็นผู้นำาอาเซียนในด้าน

ทรัพยากรชีวภาพ 

ดร.พนิดา อุนะกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ

ของรา หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ไบโอเทค กล่าวว่า 

“เชือ้ Aurantiochytrium limacinum เป็นจลุนิทรยีท์ีม่อียูต่ามธรรมชาตใินบรเิวณ

ป่าโกงกางและป่าชายเลน ซึ่งนักวิจัยไปเก็บตัวอย่างและนำามาเก็บรวบรวมและ

รักษาไว้ที่คลังจุลินทรีย์ของไบโอเทค โดยจุลินทรีย์ชนิดนี้สามารถผลิตกรดไขมัน

โอเมก้า-3 อย่าง DHA และ EPA ได้ในปริมาณมาก ซึ่งจากการพิสูจน์แล้วพบว่า

เป็นกรดไขมันชนิดเดียวกันกับที่ใช้ผสมในนมผงทารก และใช้เป็นอาหารเสริมใน

สัตว์ ซึ่งถ้านำามาทดแทนการนำาเข้ากรดไขมันโอเมก้า-3 จากต่างประเทศ เพื่อ

ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศ ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกด้วย”

คุณนุชจรี พิสมัย นักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและ

ชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร สวทช. เสริมว่า “ที่

ผ่านมา สวทช. ได้มีการนำางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับ

เกษตรกรมาโดยตลอด ซึง่จากงานวจิยัจลุนิทรยีท์ีส่ามารถผลติกรดไขมนัโอเมกา้-3 

นี้ก็มีแนวคิดที่จะนำามาเป็นสารเสริมในอาหารเล้ียงกุ้งกุลาดำา เพื่อทำาให้กุ้งอุดม

ไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าที่เป็นสารอาหารจำาเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งก็ได้บริษัท 

ภูเก็ตกรีนชริมป์ จำากัด ร่วมนำาไปทดสอบผสมกับอาหารเพ่ือใช้สำาหรับเลี้ยงกุ้ง

ในฟาร์ม” 
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ด้าน คุณศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำา และเจ้าของ

ไอทฟีารม์ กลา่ววา่ “บรษิทั ภเูกต็กรีนชริมป ์จำากดั เปน็ผู้ดแูลดา้นการตลาดใหก้บั

ฟาร์มในกลุ่มไอทีฟาร์มในจังหวัดภูเก็ต พังงา ซึ่งได้ร่วมนำาเอาจุลินทรีย์สร้างกรด

ไขมันโอเมก้า-3 มาผสมกับอาหารเลี้ยงกุ้งในสัดส่วนจุลินทรีย์ 5 กรัมต่ออาหาร 1 

กิโลกรัม แล้วนำาไปให้กุ้งกินก่อนการจับกุ้งจากบ่อเป็นเวลา 45 วัน พบว่าสัดส่วน

ของ DHA และ EPA ในตัวกุ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่ากุ้งที่กินอาหารปกติ”

คุณศักดิ์สหกรณ์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “การประสบความสำาเร็จในการเลี้ยง

กุง้กลุาดำานัน้ ปัจจัยสำาคญันอกจากการคดัเลือกอาหารทีมี่สารอาหารเหมาะสมใน

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำาแล้ว การบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ การเตรียมบ่อ

ท่ีดี และการเลือกใช้พ่อพันธ์ุและแม่พันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพต้านทานโรคก็มีความ

สำาคัญเช่นกัน”

ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยเลี้ยงกุ้งขาวเป็นหลัก 

ตลาดกุ้งกุลาดำาจึงปรับตัวไปเป็นตลาดพรีเมี่ยม เนื่องจากคุณลักษณะในด้าน

รสชาติ และเน้ือสัมผัสท่ีแตกต่างจากกุ้งขาว จึงยังมีความต้องการบริโภคของ

ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่ ซึ่งปัจจุบันกุ้งกุลาดำาท่ีขายปลีกใน

ประเทศไทยมีน้อยมาก การสร้างจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกุ้งกุลาดำานับเป็นสิ่ง

สำาคญัไมน่อ้ยเชน่กัน ดงัน้ัน “กุง้กลุาดำาโอเมกา้” นบัวา่เปน็นวตักรรมใหมส่ำาหรบั

การผลิตกุง้พรเีมีย่มซ่ึงเปน็อกีทางเลือกหน่ึงในการบรโิภคกุง้ของกลุม่ผูร้กัสุขภาพ
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วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีม่นษุย์พฒันาขึน้ทำาให ้“โลกโซเชียล” เขา้มาเช่ือมตอ่กบัชีวิตประจำาวนัของเรามากข้ึน 

ส่งผลให้หลายสิ่งในการใช้ชีวิตง่ายขึ้น ทั้งในแง่ของการสื่อสารระหว่างกัน การเรียนรู้เทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกผ่านช่องทาง

โซเชียลมีเดียที่หลากหลาย 

แต่คงจะดีไม่น้อยหากใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เยาวชนได้ต่อยอดจินตนาการไปสู่ความจริงได้ 

ซึง่ล่าสุด ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) และธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) พร้อมหน่วยงานพันธมิตร เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการคิดเชิงระบบและการ

คิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นระบบการคิดที่สำาคัญและจำาเป็นในการปลูกฝังให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน จึงจัดโครงการ

บวัหลวงเพือ่ KidBright มอบชดุ KidBright ให้แกโ่รงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ พรอ้มทัง้จดัประกวดการประยกุต์ใช้บอรด์ KidBright 

ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อแบบพอเพียง ด้วย KidBright" เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

“KidBright”
จากบอร์ดสมองกลฯ สู่ผลงานสร้างสรรค์

ผ่านจินตนาการวัยทีน
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โครงการดงักลา่ว มกีารอบรมเชงิปฏบิตักิารบอร์ดสง่เสริมการเรยีนรูผ้า่น
อปุกรณส์มองกลฝังตวั (KidBright Board) โดย ดร.อภชิาต ิอนิทรพานชิย ์และทมี
นักวิจัย รวมทั้งยังมีการบรรยาย “สร้างแรงบันดาลใจ...สู่การสร้างต้นแบบ” จาก 
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำานวยการศูนย์เนคเทค และนักวิจัยอีกหลายท่าน 
เพือ่ใหน้อ้งๆ ท่ีเขา้รว่มโครงการฯ ไดรั้บฟงัพร้อมกบัสร้างสรรคผ์ลงานนำามาแสดง
ในงานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. 2560 (ครั้งที่ 13) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา  

ดร.ศรณัย์ สมัฤทธ์ิเดชขจร ผู้อำานวยการศนูยเ์นคเทค กลา่ววา่  KidBright 
คอืระบบสมองกลฝงัตวัผา่นบอร์ด ทีห่นว่ยปฏิบตักิารวจิยัอเิลก็ทรอนกิสแ์ละระบบ
ทางชีวการแพทย์ ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี เนคเทค 
สวทช. พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ในเด็ก

วัยเรียนผา่นการเรียนรู้แบบ “เรียนและเล่น” หรือ "Learn and Play" บอรด์ถกูออกแบบ
ให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซ่ึงจะทำางานสอดคล้องกับชุดคำาสั่ง
ควบคุมการทำางาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำาสั่งแบบ Block-
structured programing ผา่นแอปพลิเคชัน่บนสมารท์โฟน ภายใตร้ะบบปฎบิตักิาร 
Android รองรับการทำางานแบบ Event-driven programming & Multitasking 
รวมทัง้การเช่ือมตอ่เซนเซอรท์ีห่ลากหลาย โดยชดุคำาสัง่ถกูส่งไปยงับอรด์สมองกล
ฝังตัวผ่านเครือข่ายไร้สาย ทำาให้ใช้งานได้ง่ายไม่จำาเป็นต้องเชื่อมต่อสาย ซึ่งจะ
เปน็ประโยชนอ์ย่างยิง่ สำาหรบัโรงเรยีนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์หนว่ยงาน
สง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละนกัเรยีนทีส่นใจ นบัเปน็การเปดิโลกการเรียนรู้
ที่เยาวชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยง่าย
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สำาหรับผลการประกวดนั้น รางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงาน “เก็บหอมรอมริบ” 
(กระปุกออมสินอัตโนมัติ) จากน้องๆ โรงเรียนราชินี ซึ่ง “น้องแพรวา” 
ด.ญ. กัลยลักษณ์ ฉิมโฉม อายุ 14 ปี นักเรียน ม.2 ตัวแทนทีม กล่าวว่า 
ด้วยสังคมยุคปัจจุบัน ผู้คนฟุ่มเฟือยในการใช้เงิน ทีมจึงมีการพูดคุยกันว่า 
ควรหาวิธีออกแบบเครื่องออมเงินอัติโนมัติ เพื่อกระตุ้นการออมเงิน 

“หลักการทำางาน คอื ใชบ้อรด์ KidBright ทีมี่เซนเซอร์แจง้เตอืนอยา่งงา่ย 
ใชใ้นการแจ้งเตอืนยอดการออมเงนิตามทีต่ัง้เปา้ไว ้เม่ือหยอดเงนิเข้าไปในกระปกุ
ออมสินอัตโนมัติ USB ที่เชื่อมต่อกับ LED จะทำางานแจ้งเตือนเมื่อหยอดเงินได้
ตรงตามยอดที่ตั้งเป้าการออมไว้ และยังช่วยสำารองไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรีสำารอง
ได้อีกด้วย” 

นอกจากน้ีโรงเรยีนราชนิยีงัคว้ารางวลัที ่3 มาครองอกีรางวลั จาก ผลงาน
เซนเซอรแ์ยกขยะ โดย “น้องตาหวาน” ด.ญ.พลอยชมพ ูศรีสกลุววิฒัน์ อาย ุ14 ป ี
นักเรียนชั้นม. 2 ตัวแทนทีม กล่าวว่า ใช้บอร์ด KidBright โดยอาศัยเซนเซอร์
แยกขยะโลหะออกจากขยะอ่ืนๆ ซึ่งทีมได้แนวคิดมาจากการเห็นขยะประเภท
กระปอ๋งน้ำาอัดลมบรเิวณโรงเรยีนอยูเ่ปน็ประจำา จงึคดิวา่ควรนำาโลหะจากกระปอ๋ง
น้ำาอัดลมมารีไซเคิล

“ลกัษณะการทำางาน เซนเซอร์จะทำาหนา้ทีแ่ยกโลหะออกจากขยะประเภท
อืน่ๆ เมือ่มกีารทิ้งขยะจะม ี2 ชอ่งในการแยกขยะโลหะกบัขยะประเภทอื่นๆ โดย
เซนเซอร์จะตรวจจับโลหะจากการทิ้งขยะ เช่น กระป๋องน้ำาอัดลม เมื่อเซนเซอร์
ตรวจจับได้จะยกไม้ก้ันขึ้นเพ่ือนำาขยะโลหะไปยังภาชนะรองรับ” น้องตาหวาน 
กล่าวว่า อยากให้เนคเทค ช่วยพัฒนาบอร์ด KidBright ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกระดับ เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ได้อีกขั้นหนึ่งในอนาคต 

สำาหรบั รางวัลท่ี 2 ได้แก ่ผลงาน “การควบคมุระบบพน่หมอกในโรงเรอืน
เพาะเห็ดนางฟ้าด้วย KidBright” จากโรงเรียนชิตใจชื่น โดย “น้องตอง” ด.ญ. 
จิตราภร จิตกุล อายุ 14 นักเรียนชั้น ม.2 ตัวแทนทีม อธิบายว่า ผลงานมีการ
ประยกุตใ์ช้เซนเซอรวั์ดความชืน้ทีใ่สเ่ขา้ไปในโรงเรือนเพาะเหด็นางฟา้ เพือ่ทำาการ
ตรวจจับค่าความชื้นและส่งมาที่บอร์ด KidBright ซึ่งทำาหน้าที่รับข้อมูล จากนั้น

สัง่การมาทีอ่ปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ หากความชืน้ไมเ่พยีงพอ กส็ัง่การแบบอตัโนมตัมิาที่
ปัม๊น้ำา เพือ่ทำาหนา้ทีเ่ปดิ-ปิดน้ำา ทำาใหผู้พ้ฒันาไดเ้รยีนรูว้า่ หากคา่ความชืน้ไมถ่งึ 
80 % จะมกีารส่ังการใหพ่้นน้ำาไปยงัโรงเรอืนเพาะเหด็เพิม่ขึน้ ทัง้นีอ้ปุกรณด์งักลา่ว
เหมาะกับระบบเกษตรที่หลากหลาย ที่ต้องมีการรดน้ำาต้นไม้โดยอาจจะต้องปรับ
เปลี่ยนไปตามชนิดของต้นไม้ นอกจากนั้นแล้วยังประยุกต์ใช้กับการเล้ียงสัตว์ 
ทั้งการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคนม ได้อีกด้วย

นอ้งตอง ยงับอกวา่ นอกจากผลงานทีไ่ดร้างวลัที ่2  ซึง่เปน็กำาลงัใจใหก้บั
การศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปแล้ว ยังมีความประทับใจกับการร่วม
โครงการนี้อย่างมากจนทำาให้เปลี่ยนทัศนคติตนเองไปอย่างสิ้นเชิง

“ตอนแรกก่อนเข้าร่วมโครงการนี้ หนูไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเลย คิด
แต่ว่า อุ้ย! คนจะสร้างเทคโนโลยีต้องเก่งระดับเทพเท่านั้นถึงจะทำาได้ แต่เมื่อเข้า
รว่มอบรมแลว้ พี่ๆ  นกัวจิยัมกีารให้ความรูเ้ทคโนโลย ีปพูืน้ฐานใหเ้ราซึง่เมือ่รบัฟงั
แล้วมันไม่ยากเลย ขอแค่เรามีความต้ังใจทุกคนก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้” 
น้องตอง เล่าความประทับใจทิ้งท้าย 

การส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนผ่านเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ จึงเป็นการ
เปลีย่นจนิตนาการสู่ผลงานสรา้งสรรค ์ซึง่นอ้งๆ ยงัไดพ้สิจูนส์มมุติฐานดว้ยตนเอง
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ผลงานที่ใช้ได้จริงอีกด้วย
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17พฤษภาคม 2560   •

• โครงการ YSTP หรือโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน เปิดรับไฟล์ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนการศึกษาวิจัย

เพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project)

สำาหรบันักศกึษาระดบัปริญญาตรีช้ันปีสดุทา้ยท่ีมีความประสงค์ทีจ่ะฝกึวจิยัใน สวทช. ภายใตก้ารดแูลใหค้ำาแนะนำาของนกัวจัิย สวทช. และมโีอกาส

ได้ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการของ สวทช. เพื่อเป็นนักวิจัยคุณภาพในอนาคต โดยนักศึกษาผู้ขอรับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีโครงการความร่วมมือ

งานวิจัยกับนักวิจัย สวทช. อย่างแท้จริง และนักวิจัย สวทช. เท่านั้นที่จะเป็นผู้ส่งใบสมัครให้นักศึกษาได้ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 

2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nstda.or.th/ystp  และส่งไฟล์ใบสมัครได้ที่ piyawat@nstda.or.th 

• โครงการ STEM Workforce หรือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and 

Mathematics) เพื่อการวิจัย และพัฒนาสำาหรับภาคอุตสาหกรรม เปิดรับใบสมัคร รอบสอง

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สนใจทำางานวิจัยหรือแก้ไขโจทย์ปัญหาในภาคเอกชนเป็นเวลา 6 - 12 เดือน โดยในระหว่าง

ทำาวิจัยจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตามระยะเวลาที่ทำางานวิจัย โดยดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.nstda.or.th/stemworkforce 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2560)

• กิจกรรม HRD Knowledge sharing ครั้งที่ 8 “Subject Sciece Learning Activities and Education System in Finland”

โดย ดร.เอวา ลิซา เนมิเนน (Eeva-Liisa Nieminen) นักการศึกษาและอาจารย์จากสถาบันลูมา ประเทศฟินแลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 

เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมนำาเสนอผลงานความก้าวหน้า กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ จ.เชียงใหม่

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน” 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

• กิจกรรมอบรมครูหลักสูตร Investigating Wind Energy

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
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• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)”

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น” 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

• กิจกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในการนำาเสนองานวิจัย 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำาปี 2560 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ประจำาปี พ.ศ. 2559 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• ค่ายสนุกคิดกับกิจกรรมวิทย์สู่การคิดโครงงาน (From fun science activities to science projects) 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง


