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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

19

บทความ Article

สวทช. นำาผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมปี 60 สภาพัฒน์ฯ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคต

ก.วิทย์ ร่วมกับ รร.นายเรืออากาศ จัดแข่งขัน CanSat'17

เอ็มเทค สวทช. ผนึกเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ใช้ วทน.

กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำารวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59

หน่วยงาน 3 กระทรวง และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำาริฯ ลงนามความร่วมมือเพื่อเด็กพิการ...

ไอแทป สวทช. ร่วมกับ VGREEN จัดสัมมนา
นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่

ก.วิทย์ สวทช. จับมือ ก.อุตสาหกรรม และ 11 หน่วยงาน 
ผนึกพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0

ผู้อำานวยการ สวทช. ได้รับเชิญและคัดเลือก
ให้เป็น Advisory Board Member ของ GYA

สวทช. จับมือ ซัมมิท ร่วมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีออกแบบ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

สวทช. จัดสัมมนา “Artificial Intelligence (AI)”

นาโนเทค ไอแทป สวทช. จัดสัมมนาสร้างตลาด
อุตสาหกรรมสมุนไพร ด้วยนาโนเทคโนโลยี

นักวิจัยนาโนเทค รับโล่เกียรติยศ สกว. ปี 59

ข่าว News

ก.พลังงาน สนพ. ร่วมกับ ก.วิทย์ สวทช. 
สัมมนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

สวทช. นำานักวิชาการชั้นนำาจากเนเธอร์แลนด์
ถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์” สู่ผปก.

โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2 
เชิญชวนเมกเกอร์ ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
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สวทช. นำ�ผลง�นวิจัยร่วมประชุมปี 60 สภ�พัฒน์ฯ

ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาผลงานวิจัยเข้าร่วมงานการประชุม

ประจำาปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” โดยมี พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่ง สวทช. ได้นำาผลงานวิจัยไปร่วมแสดงในการประชุมดังกล่าว อาทิ 

EECi, Smart Mainternace for Industry 4.0, FARRM Series (Food and Agriculture Revolution Model,  BUBBLE Fit : ระบบการควบคุมและเฝ้าระวังสภาพ

แวดล้อมสำาหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำา, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ Food Innovation เป็นต้น โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำานวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ

พร้อมกับนำาเสนอผลงานวิจัยที่นำามาแสดง
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ก.วิทย์ ร่วมกับ รร.น�ยเรืออ�ก�ศ 
จัดแข่งขัน CanSat Thailand 2017

5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (สทอภ.) 

ร่วมกับ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ในสังกัดกองทัพอากาศ และองค์การสำารวจ

อวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAXA)

จัดแถลงขา่วประสมัพนัธก์ารแขง่ขัน “CanSat Thailand 2017” หรอื “ดาวเทยีมกระป๋อง” ซ่ึงเฟน้หาเยาวชนไทยทีม่คีวามสามารถเพือ่เขา้แข่งขันในระดบั

นานาชาติ โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการจัดโครงการ CanSat Thailand 2017” รวมถึงสาธิตการปล่อย CanSat จากโดรนในระยะ 60 เมตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11263-20170705-cansat
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นักวิจัยน�โนเทค สวทช. รับโล่เกียรติยศ 
ผลง�นวิจัยเด่น สกว. (ด้�นวิช�ก�ร) ปี 59

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบโล่

เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) ประจำาปี 2559 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ในผลงานวิจัย “การพัฒนาตัวเร่ง

ปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล”

ผลงานวิจัยนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่แบบบูรณาการ ทั้งในเชิงวิศวกรรม และการวิจัยพัฒนา ที่รวมเทคนิคการคำานวณทางทฤษฎีมาใช้ร่วมกับการ

ทดลอง ในด้านตัวเร่งปฏิกิริยานาโน สำาหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวจากแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงในประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11294-20170713-nanotec
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เอ็มเทค สวทช. ผนึกเครือข่�ยนวัตกรรมย�งพ�ร�
ใช้ วทน. สร้างความเข็มแข็งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ

13 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบั เครอืขา่ยนวตักรรมยางพารา ซ่ึงประกอบดว้ย การยางแหง่ประเทศไทย 

(กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

จ.ปทุมธานี โดยมุง่หวงัใหเ้ป็นเวทกีารพบปะ แลกเปลีย่นทศันะ และระดมความคดิ เพือ่นำาไปสูค่วามรว่มมอืในการสรา้งงานวจิยั และนวตักรรมยางพาราในประเทศ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือ

ยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี และมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้คนหลายภาคส่วนในประเทศ เช่น เกษตรกรชาวสวนยาง 

ผู้ผลิตยางดิบ อุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น เมื่อพูดถึง “ยาง” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย จึงได้รับความสนใจอย่างมากในทุกมุมมอง อีกทั้งเป็น

นโยบายที่รัฐบาลกำาลังสนับสนุน คือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11293-20170713-mtec
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ก.พลังง�น สนพ. ร่วมกับ ก.วิทย์ สวทช. 
สัมมน�เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังง�น

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0

สิงหาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

 14 กรกฎาคม 2560 กรุงเทพฯ : กระทรวงพลังงาน โดยสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” 

เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ทราบถึงทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านระบบกักเก็บ

พลังงานในระดบัสากล รวมถงึกรณีศกึษาและแนวทางปฏบิตัทิีด่สีำาหรบัประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทย โดยระบบกกัเกบ็พลงังานนี ้เปน็เทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยในการเกบ็

พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้นานขึ้นรองรับ Thailand 4.0 ที่จะใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11301-20170714-energy-4-0
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กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำ�รวจ
มูลค่�ตล�ดสื่อส�รปี 59 และประม�ณก�รปี 60

ชี้ตลาดสื่อสารยังแรงไม่ตก มูลค่าทะลุเกิน 6 แสนล้านบาท โต 9.5%

18 กรกฎาคม 2560 กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำานักงาน กสทช.) ร่วมกับ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย “ผลการสำารวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำาปี 2559 และ

ประมาณการปี 2560”

ชี้ตลาดสื่อสารยังแรงไม่ตก ปี 60 มีมูลค่าทะลุเกิน 6 แสนล้านบาท เติบโต 9.5% จากการใช้จ่ายในกลุ่มอุปกรณ์สมาร์ตโฟน และบริการที่ไม่ใช่เสียง 

(Nonvoice) ขณะที่บริการเสียง (Voice) ทุกประเภทหดตัวต่อเนื่อง จากความนิยมใช้บริการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปัจจัยแข่งขันด้านราคา 

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตของตลาด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11304-20170718-iot
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สวทช. นำ�นักวิช�ก�รชั้นนำ�จ�กเนเธอร์แลนด์
ถ่�ยทอดคว�มรู้ “เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์”

สู่ผู้ประกอบก�รไทย

ณ โรงแรมแคนทารีฮ่ลิล ์จงัหวดัเชยีงใหม ่: สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยสถาบนัการ

จดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และโปรแกรมเมลด็พนัธ์ุ คลสัเตอรอ์าหารและเกษตร รว่มกบัสถานเอกอคัราชทตูไทย 

ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ และมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่จดังานสมัมนาวชิาการและการประชุมเชิงปฏบิติัการดา้นเทคโนโลยี

เมล็ดพันธุ์ โดยบริษัทภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำานวนมาก
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นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธ์ิ รองผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นต้นแบบความรู้และ

นวัตกรรมการเกษตรในหลายด้าน รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ของโลก ขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์

อันดับ 9 ของโลก และอันดับ 2 ในเอเชีย จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

และถอดบทเรียนจากความสำาเร็จที่ทำาให้เนเธอร์แลนด์ก้าวสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 ของโลก

“การสมัมนาครัง้น้ีไดรั้บความสนใจจากผูเ้ขา้ร่วมงานมาก โดยในวนัแรกเปน็การบรรยายและแลกเปล่ียนความรูร้ว่มกนั ทัง้ในเรือ่งโอกาสและความพรอ้ม

ของไทยในการเป็นศนูย์กลางเมลด็พนัธุก์บัความตอ้งการอาหารในอนาคต สถานการณแ์ละเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธุใ์นเนเธอรแ์ลนด ์การใช้เทคโนโลยโีรงเรอืน

สำาหรบัการผลติเมลด็พันธ์ุ รวมถงึกฎระเบยีบการควบคมุคุณภาพเมลด็พนัธุใ์นเนเธอรแ์ลนด ์นอกจากน้ีนกัวชิาการจากมหาวทิยาลัยเชยีงใหมแ่ละกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ยังได้ ร่วมนำาเสนองานวิจัยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และกฎระเบียบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในไทยด้วย 

สำาหรับในวันที่สองเป็นการฝึกภาคปฏิบัติและเรียนรู้การทดสอบเมล็ดพันธุ์เฉพาะกลุ่มที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการจาก 

Wageningen University & Research ให้ความรู้และคำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด” รองผู้อำานวยการ สวทช. กล่าว

นายอิโด เวอร์ฮาเก้น ผู้อำานวยการสถาบัน Access to Seeds Foundation กล่าวว่า การที่เนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของยุโรปและโลกนั้น 

เพราะมีระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จากทั้งภาครัฐและเอกชน มีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ โดยใช้

การค้าและการส่งออกเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ด้วยรูปแบบบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักของเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่เป็น

ธุรกิจครอบครัว จึงทำาให้สามารถควบคุมทิศทางการทำาธุรกิจได้ต่อเนื่องและส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11308-20170703
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หน่วยง�น 3 กระทรวง และมูลนิธิเทคโนโลยี
ส�รสนเทศต�มพระร�ชดำ�ริฯ 

ลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพ การศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเด็กพิการและเด็กป่วย

24 ก.ค. 60 ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด ์กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กระทรวง

ศกึษาธกิาร สำานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการให้ความช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาลแบบมีส่วนร่วม” เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nstda.or.th/th/news/11310-20170724-mou
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ไอแทป สวทช. ร่วมกับ VGREEN 
จัดสัมมนา นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่

และสร้างแบรนด์ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม

25 ก.ค. 60 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรม

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (VGREEN) จัดสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่และสร้างแบรนด์ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพร้อมยกระดับสินค้าและแบรนด์ แก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการออกแบบและที่เกี่ยวข้อง 

กว่า 120 คน โดยมี คุณชนากานต์ สันตยนนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม  ITAP สวทช. เป็นประธานเปิดงาน และในงานยังได้

รบัเกียรตจิากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบและทีม่าก ความสามารถมาบรรยายในหวัขอ้ “นวตักรรมการออกแบบ

สู่ธุรกิจอีโค่” โดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าแบบ Qualy พร้อมด้วย ผศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 

ผู้อำานวยการ VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาบรรยายในหัวข้อ “สร้างแบรนด์อีโค่ด้วยฉลาก

สิ่งแวดล้อม” อีกด้วย
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26 กรกฎาคม 2560 กรุงเทพฯ - โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำาโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจ

และผลิต จำากัด ผนึกกำาลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์

วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) และสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มดว้ยสถาบนัคนีนัแหง่เอเซีย จดัโครงการ “Enjoy 

Science : Young Makers Contest 2” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วม

ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ชิงรางวัลใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ 

ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11315-20170726-chevron-enjoy-science

Enjoy Science : Young Makers Contest 2 
เชิญชวนเมกเกอร์ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ชิงทุนการศึกษา

และทริปร่วมงาน Makers Faire ที่สหรัฐอเมริกา
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ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ได้รับเชิญและคัดเลือกให้เป็น

Advisory Board Member ของ GYA

ตามที่ GYA : Global Young Academy  หรือ องค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก ได้เชิญและคัดเลือกให้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board Member) ของ

องค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (GYA) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำาไร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงของ

นกัวทิยาศาสตรร์ุน่ใหม ่ปจัจบุนัมีสมาชกิจำานวน 200 คนจากทัว่โลก  สำาหรบัผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกเปน็ Advisory board member  โดยสว่นมากจะเปน็นักวทิยาศาสตร์

ชั้นนำาของโลก และมีชื่อเสียงในเวทีนานาชาติสูงมาก

สำาหรบัการเปน็สมาชกิของ GYA ไม่ไดม้าจากการรบัสมัครทัว่ไป แตส่มาชกิสว่นใหญม่าจากการคดัเลอืกจากองคก์รวทิยาศาสตรใ์นแตล่ะประเทศ โดย

ทุกคนจะต้องมีองค์ประกอบสำาคัญ 2 ประการคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ มีผลงานตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และต้องมี

ผลงานในเชิงประจักษ์ว่าพร้อมที่จะอุทิศตนทำางานเพื่อสังคม รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นผู้นำาในอนาคตด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://globalyoungacademy.net/news/
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สวทช. จับมือ ซัมมิท ร่วมวิจัยพัฒน�
เทคโนโลยีออกแบบผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์
ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

  27 ก.ค. 60 ณ อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. และ บริษัท ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จำากัด โดย นายกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร ลงนาม MOU 
“โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารออกแบบและผลติชิน้สว่นยานยนต”์ เพือ่รว่มกนัดำาเนนิงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ทคโนโลยีชิน้สว่นยานยนต ์พรอ้ม
แถลงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมชิ้นงานกลุ่มมีน้ำาหนักเบา กระบวนการขึ้นรูปร้อน และระบบอัตโนมัติในการทดสอบเพื่อจำาลองการสั่นสะเทือนชุดท่อไอเสีย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการตลาด และสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11322-20170727-mou
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ก.วิทย์ สวทช. จับมือ ก.อุตส�หกรรม 
พร้อมด้วย 11 หน่วยง�น ผนึกพลัง

ขับเคลื่อนอุตส�หกรรม 4.0

 ณ ศนูย์การแสดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค็ เมืองทองธาน ี: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย 11 หน่วยงาน ประกาศเจตจำานงภาคีแนวร่วมผนึกกำาลังขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม 4.0 ในงาน “Thailand Industry Expo 2017” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11323-20170726thailand-industry
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สวทช. จัดสัมมน� “ก�รนำ�ปัญญ�ประดิษฐ์ม�ช่วย
เสริมศักยภ�พในก�รประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล : 

Artificial Intelligence (AI)”

31 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.)  โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการ

ผลติและบรกิารไทยใหเ้ปน็มอือาชพี และพันธกจิในดา้นการพฒันาบคุลากรของประเทศดว้ยการใหบ้ริการฝกึอบรมและใหค้ำา

ปรกึษาทางวชิาการและเทคนคิเพือ่ยกระดบัขดีความสามารถดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองบคุลากรในภาคการผลติและ

บรกิารของประเทศไทย เพือ่เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของโลกและโจทยป์ระเดน็ทางเศรษฐกจิสงัคมทีเ่กดิขึน้ใน

ปจัจบุนัซึง่เปน็ยุค Thailand 4.0  โดยมีการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิ ไปสู ่“Value–Based Economy” หรอื “เศรษฐกจิ

ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม”  โดยมฐีานคดิหลัก คอืเปลีย่นจากการผลติสนิคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสูส่นิคา้เชงิ “นวตักรรม” เปลีย่น

จากการขบัเคลือ่นประเทศดว้ยภาคอตุสาหกรรม ไปสูก่ารขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม  และ

เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
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ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำานวยการ สถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวว่า สถาบันฯ เล็งเห็นความสำาคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของ
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล จึงได้จัดงานสัมมนาภายใต้
หัวข้อ “การนำาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล : Artificial Intelligence (AI) - Next move for the smarter business 
in the Digital Age.” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง AI : Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์เพื่อให้มีความสามารถคล้ายกับมนุษย์ สามารถส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ให้ได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้จะถูกนำามาพัฒนา
เป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานอย่างชาญฉลาด

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและบริษัทไอทีช้ันนำาท่ีใช้
เทคโนโลยี AI เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการดำาเนินงานรวมถึงการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จและสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่าง
น่าสนใจ รวมถึงท่านจะได้รับชมตัวอย่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11327-20170731-artificial-intelligence
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 1 ส.ค. 60 กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ (นาโนเทค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนา “การสร้างตลาด
อุตสาหกรรมสมุนไพร (Local Wisdom to Global Value)” ภายใต้ “โครงการ NANOVATION การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 
เพื่อการสร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ยาแผน
โบราณ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางที่ใช้นาโนเทคโนโลยี สร้างศักยภาพการแข่งขันและใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มขึ้น ทั้งใน
ด้านกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ ไปสู่ภาค
อุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11332-20170801-local-wisdom-to-global-value

น�โนเทค ไอแทป สวทช. จัดสัมมน�
สร้�งตล�ดอุตส�หกรรมสมุนไพร

หนุนผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี
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ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) นำาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมทดสอบการใช้เอนไซม์เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะ ทูอินวัน 

ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทค สวทช. ผลิตและนำาไปใช้ในกระบวนการลอกแป้ง และกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย

แบบขัน้ตอนเดียวแทนการใชส้ารเคม ี100% ในอตุสาหกรรมสิง่ทอไทย ชว่ยใหเ้นือ้ผา้นิม่เหมาะสำาหรบัการสวมใส ่ระหวา่งวนัที ่

20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ร้านอวิกาหม้อห้อมแฟชั่น ตำาบลเวียงทอง อำาเภอสูงเม่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่ง

เจรญิย้อมสธีรรมชาติ ตำาบลทุง่โฮง้ อำาเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ แหลง่ผา้ทอหมอ้หอ้มพ้ืนเมอืงทีม่เีอกลกัษณข์องจงัหวดัแพร่

ไบโอเทค สวทช. ยกระดับ “สิ่งทอไทย” 
ด้วย “เอนไซม์อัจฉริยะ ทูอินวัน”

ประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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@ เอนไซม์เอ็นอีซ นวัตกรรมวิจัย ยกระดับสิ่งทอ  
ดร.ธิดารัตน์ น่ิมเชื้อ นักวิจัยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และ

ชีวเคมีภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ศูนย์ไบโอเทค สวทช. ในฐานะ
ผู้วิจัยเอนไซม์เอนอีซ (ENZease) “เอมไซม์อัจฉริยะ ทูอินวัน” ได้สำาเร็จ กล่าวว่า 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์ไบโอเทค ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(เอม็เทค) สวทช. และ โรงงานส่ิงทอธนไพศาล ร่วมกนับรูณาการองคค์วามรูใ้นสห
สาขาวชิาตา่งๆ และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีห่ลากหลายเพือ่พฒันา “เอนไซม์
เอนอีซ (ENZease)” ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ผลิตได้จากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรโดยใช้จุลินทรีย์ที่คัดเลือกจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand 
Bioresource Research Center: TBRC) ซึ่งจุลินทรีย์นี้สามารถสร้างเอนไซม์ได้
ทั้งอะไมเลส และเพคติเนส ในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าเป็น “เอนไซม์อัจฉริยะ” ที่
สามารถทำางานได้ดีในช่วงค่าพีเอช (pH) และอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน คือ pH 5.5 
และที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงมีจุดเด่นคือ ไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพ
ความแข็งแรงของผ้า สามารถลอกแป้งและกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายได้พร้อม
กันในขั้นตอนเดียวภายในเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ประหยัด
พลังงาน ลดต้นทุนในการผลิต และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากน้ียังชว่ยในเรือ่งการปรับปรุงคณุภาพของผ้าฝ้ายให้มีคณุภาพสงู
มากกวา่ทีใ่ชส้ารเคม ีเนือ่งจากเอนไซมเ์อนอซีจะทำาปฏกิริยิาแบบจำาเพาะเจาะจง 
ตา่งจากสารเคมท่ีีทำาลายเส้นใยผ้า ซ่ึงจะสง่ผลใหผ้้ามีความแขง็แรง น้ำาหนักลดลง 
และเนื้อผ้านิ่ม เหมาะสมสำาหรับการสวมใส่ ปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตให้กับ บริษัทเอเชียสตาร์ เทรด จำากัด ซึ่งมีความชำานาญในการผลิต
เอนไซมใ์นระดบัอตุสาหกรรม เพือ่ผลิตและจดัจำาหนา่ยในเชงิพาณชิย ์โดยคาดวา่
จะสามารถผลิตเอนไซมเ์อนอซีเพือ่จำาหน่ายไดม้ากกวา่ 10 ตันต่อเดอืน นอกจากนี้
ยงัไดเ้ผยแพร่ใหก้บัผลงานวจัิยนีร้า้นอวกิาหมอ้หอ้มแฟชัน่ ตำาบลเวยีงทอง อำาเภอ
สูงเม่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ตำาบลทุ่งโฮ้ง 
อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ แหล่งผ้าทอหม้อห้อมพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้ผลงานวิจัยในการผลิตหม้อห้อมอีกด้วย
@ ทดแทนส�รเคมี 100% ลดต้นทุนก�รผลิต

นายปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ธนไพศาล ผู้ประกอบการโรงงานสิ่งทอรายใหญ่ ใน จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า 
ที่ผ่านมา การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในกระบวนการทางส่ิงทอของประเทศไทย 
ยังไม่ประสบความสำาเร็จ เนื่องจากผู้ประกอบการสิ่งทอไทยต้องสั่งซื้อเอนไซม์
บางชนิดมาจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะเอนไซมเ์พกตเินสนัน้มีราคาคอ่นขา้งแพง
ในท้องตลาด อีกทั้งเอนไซม์สำาหรับลอกแป้งและกำาจัดส่ิงสกปรกบนผ้าในท้อง
ตลาด ยังขายแยกกันเพราะมีข้อจำากัด คือ ไม่สามารถทำาร่วมกันได้ในข้ันตอน
เดยีวกนั อยา่งไรกด็นีกัวจิยัไบโอเทค สวทช. ไดว้จิยัและสามารถพัฒนาให้เอนไซม์
ทั้งสองชนิดทำางานได้ในขั้นตอนเดียวกันแล้ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาพลังงานและ
ต้นทุนมากกว่าสารเคมี

“เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อนำาความรู้ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยเฉพาะ “เทคโนโลยีเอนไซม์” ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทาง
ส่ิงทอมากยิง่ขึน้ เชน่ การนำาเอนไซมอ์ะไมเลสสำาหรบัการลอกแปง้ และเอนไซมเ์พ
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กติเนสสำาหรับกำาจัดสิ่งสกปรก ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้ “เอนไซม์เอนอีซ” ทดสอบภาค
สนามในโรงงานสิง่ทอธนไพศาล ประสบความสำาเร็จอย่างมาก อาท ิกระบวนการ
แบบจุ่มอัดหมัก และแบบจุ่มแช่ โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีอยู่เดิมของโรงงาน และ
ไม่จำาเป็นต้องดัดแปลงเครื่องจักรและสายการผลิตแต่อย่างใด นอกจากนี้ผ้า
ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงงาน สามารถนำาเข้าสู่กระบวนการฟอกย้อม
และพิมพ์ลาย ก่อนนำาส่งลูกค้าของโรงงาน จากการใช้ “เอนไซม์เอนอีซ” นั้น 
สามารถทดแทนการใช้สารเคมีในระบบได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้น้ำา ลดค่าใช้จ่ายในการบำาบัดน้ำาเสีย ลดขั้นตอน
ในกระบวนการเตรียมผ้า พลังงาน และต้นทุนการผลิตโดยรวมได้มากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกระบวนการดั้งเดิม” นายปิลันธน์ กล่าว

@ ช่วยก�รย้อมห้อม สีติดเสมอทั้งผืนผ้�
นางประภาพรรณ ศรตีรยั ตนัแทนกลุม่วสิาหกจิชมุชนหม้อหอ้มทุง่เจรญิ

ย้อมสีธรรมชาติ ตำาบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการใช้เอนไซม์เอนอีซ
ในกระบวนการลอกแป้งและกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวทั้งแบบ
แช่ และแบบต้ม ทำาให้ผ้าที่ได้มีระดับการลอกแป้งและการซึมน้ำาของผ้าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสมต่อการนำาไปย้อมสีและพิมพ์ลายได้ โดยเมื่อนำาผ้า
ผืนที่ได้จากการทดสอบด้วย “เอนอีซ” มาผ่านกระบวนการพิมพ์ลาย และย้อมสี
ห้อม พบว่ามีการย้อมสีห้อมติดสีสม่ำาเสมอกันทั้งพื้น ดูดซึมน้ำาสีได้ดีและเร็วโดย
ไมต่อ้งออกแรงขยี ้และมสีมัผสัทีนุ่ม่ขึน้ ยิง่ไปกวา่นัน้ การใชเ้อนอซียงัชว่ยใหก้ลุม่
วิสาหกิจฯ สามารถเพิ่มคุณภาพของผ้าฝ้ายและช่วยลดพลังงานในกระบวนการ
ต้มด้วยผงซักฟอกลงได้ และช่วยลดเวลาในกระบวนการแช่ผ้ากับน้ำาหมักจากน้ำา

ผักผลไม้จาก 3 วัน เหลือเพียงแค่ 18 ชม. เท่านั้น
ด้านนางชวัลณัฏฐ์ ถิ่นจอมธ์ ผู้ประกอบการร้านอวิกาหม้อห้อมแฟช่ัน 

เปิดเผยว่า เริ่มนำาเอมไซม์เอนอีซ มาใช้ลอกแป้งและทำาความสะอาดผ้าฝ้ายแล้ว
พบว่าลดขั้นตอนการทำาความสะอาดได้มาก ใช้เวลาเพียง 1 วัน จากเดิมใช้เวลา 
3 วัน และยังช่วยลดกลิ่นเหม็นของแป้งที่ติดอยู่บนผ้าได้ดีมาก นอกจากนั้นแล้ว
ยงัขจดัคราบสกปรกบนผ้าไดห้มดจดทำาให้ผา้นิม่ขึน้ และสีของหอ้มสงัเคราะหซ์มึ
ผ่านผ้าได้ดีขึ้น ช่วยให้สีย้อมติดสม่ำาเสมอทั้งผืนผ้าได้อย่างดีเยี่ยม

@ เปิดโอก�สผู้ประกอบก�รเข้�ถึงนวัตกรรม
อย่างไรก็ดีจากความสำาเร็จของงานวิจัยเอนไซม์อัจฉริยะที่นำาไปสู่การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยครั้งนี้ สวทช. ขอเชิญชวนและเปิด
โอกาสให้กับผู้ประกอบการส่ิงทอไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง พร้อมท้ังสัมผัสผลงาน
วิจัยและนวัตกรรม “เอนไซม์อัจฉริยะ” ในงานสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ส่ิงทอที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเอนไซม์ แหล่งที่มาของเอนไซม์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เอนไซม์
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการส่ิงทอที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ประหยัดพลังงาน ลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยงาน
ดงักลา่ว จดัขึน้ใน วนัที ่17 สงิหาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ หอ้งบอลรมู 
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริ
สรา) และ 81896 (คุณนพดร) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม www.nstdaacademy.
com/enz หรือ www.facebook.com/enzeasetextile
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• ง�นสัมมน� "ขับเคลื่อนอุตส�หกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์" ฟรี!!!

เนือ่งจากปจัจบุนักระบวนการผลติในอุตสาหกรรมสิง่ทอเปน็กระบวนการทีใ่ชส้ารเคมี และพลังงานสูง ซ่ึงกอ่ใหเ้กดิมลภาวะและปญัหาต่อสิง่แวดลอ้ม

อยา่งรุนแรง จึงไดม้กีารประยกุตใ์ช้ “เทคโนโลยเีอนไซม์” ในอตุสาหกรรมสิง่ทอเพือ่แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะทำาใหล้ดการใชส้ารเคม ีประหยดัพลงังาน และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการผลิตเส้นใย ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการตกแต่งสำาเร็จในผ้าผืน

พิเศษ !!! ผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรก จะได้รับ “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเอนไซม์ เอนอีซ” ฟรี!!

วันสัมมนา พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น.

สถานที่จัดสัมมนา ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (คุณอริสรา) | e-mail: bas@nstda.or.th | Facebook: www.facebook.com/enzeasetextile

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/enz2017-1

• มหกรรมง�นวิจัยแห่งช�ติ 2560 Thailand Research Expo 2017

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระดับวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand 

Research Expo 2017 ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ภายในงานพบกับการประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 

100 เรื่อง พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยหลายร้อยผลงาน 

ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร. 02-561-2445 ต่อ 517, 518 

และ 519 | https://www.facebook.com/nrctofficial
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• กิจกรรม “ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์” (First Step to Become a Scientist)

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Gate Program) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำานวน 144 คน 

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• ร่วมจัดกิจกรรม “Chromatography butterflies” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2560

ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

• กิจกรรมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

• กิจกรรม “ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล 

ณ เมืองลินเดา ในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ และกิจกรรม สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 

โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำาปี 2561

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร สวทช. โยธี กรุงเทพฯ

• กิจกรรมการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการวิจัยระยะสั้นด้านฟิสิกส์ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำาปี 2560

ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2560 (8 สัปดาห์) ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูรก์ และเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

• ประก�ศรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูรก์ และเมืองซอยเธน 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และโครงการนักศึกษา

ระยะเวลารับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที ่https://www.nstda.or.th/desy/pdys-2

 


