
สสว. จับมือ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ททท. สทท. และ สทบท. 
จัดสัมมนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

14

บทความ Article

ITAP สวทช. จับมือ Vgreen ม.เกษตรฯ และ TCDC ดันคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมสีเขียว

EECi จับมือ สภาอุตฯ และ มจพ. เสริมแกร่ง
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม พัฒนากำาลังคนด้าน วทน.

ตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมแข่งขัน F1 in Schools World Finals 2017

สวทช. รับรางวัล ASOCIO 2017 สาขา Digital Government Award

สวทช. ร่วมกับ 4 พันธมิตร มอบรางวัลผู้ชนะ
การประกวดโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด

ก.วิทย์ สวทช. เปิดงาน Thailand Tech Show 2017

ก.วิทย์ สวทช. จับมือ NCTU ไต้หวัน คัด 8 สตาร์ทอัพไทย
ร่วมโครงการ Thailand Taiwan Startup Gateway

สวทช. ดึงนักโฆษณาชื่อดัง ให้ความรู้การคิดเชิง
ออกแบบ สร้างแรงบันดาลใจ สำาหรับนักเรียนค่ายวิทย์

ข่าว News

สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร 
นำาผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมงาน
มหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 14 

ก.วิทย์ สวทช. ประกาศรางวัลผลงานที่น่าลงทุนมากที่สุด 
และนำาเสนอดีที่สุด ในกิจกรรม NSTDA Investors’ Day

สวทช. อพวช. เชฟรอนฯ และคีนัน จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ และการประกวด Pitching โครงการ
Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2
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ITAP สวทช. จับมือ Vgreen ม.เกษตรฯ และ TCD 

ติดความรู้ SMEs นักออกแบบรุ่นใหม่ สร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรองรับตลาดสีเขียว

  6 ก.ย. 60 - ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ: โปรแกรม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย ดร.ฐติาภา สมิตินนท ์รองผู้อำานวยการ สวทช. รว่มกับ ศนูยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) สำานกังานบรหิาร

และพัฒนาองค์ความรู้ โดย นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ TCDC และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Vgreen) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ. รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือโครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ 

SMEs ในกลุม่ธรุกจิสนิคา้อปุโภค (ไลฟส์ไตล ์เฟอร์นเิจอร์ ของตกแตง่บา้น วสัด ุสิง่ทอ บรรจภุณัฑ ์และอืน่ๆ) ใหส้ามารถพฒันาผลิตภัณฑส์ง่ออกตลาดต่างประเทศ 

พร้อมรองรับตลาดสีเขียว ด้วยการพัฒนาธุรกิจและการตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 หน่วยงานมุ่งมั่นนำาความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมา

ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ละสรา้งความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัผูป้ระกอบการในสงัคมคารบ์อนต่ำา ตัง้เปา้หนุนผูป้ระกอบการอยา่งนอ้ยปลีะ 

10 ราย ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ก.ย. 60 - ก.ย. 63)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11478-life-cycle-design
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EECi จับมือ สภาอุตฯ และ มจพ.
เสริมความแข็งแกร่งตอบโจทย์อุตสาหกรรมและ

การพัฒนากำาลังคนด้าน วทน.

8 กันยายน 2560 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือการ

พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECi กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ (มจพ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม

เป็นที่ทราบกันดีว่ากุญแจสำาคัญที่จะทำาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จำาเป็นต้องส่งเสริมให้มีการใช้

นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขัน EECi เปน็หนึง่ในโครงการสำาคัญทีมุ่ง่พฒันาระบบนเิวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem) ทีส่มบรูณบ์นพืน้ที่

เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องทดลองภาคสนาม ศูนย์วิเคราะห์

ทดสอบชั้นนำา โรงงานต้นแบบที่ส่งเสริมและเอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำางานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและภาครัฐ 

ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเดิม 

เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต นำาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11493-20170908-eeci



4 nstda •   ตุลาคม 2560

ตุลาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7

สวทช. ดึงนักโฆษณาชื่อดัง ให้ความรู้
การคิดเชิงออกแบบสำาหรับนักเรียนค่ายวิทย์

สร้างแรงบันดาลใจค้นหาหัวข้อโครงงาน

7 - 8 กันยายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยฝา่ยวิชาการและกจิกรรมพฒันาเยาวชนวทิยาศาสตร์ (AYS) จดักิจกรรม “ค่ายวทิยาศาสตรส์รา้งแรงบนัดาลใจและการค้นหาหวัขอ้โครงงาน” สำาหรบั

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำานวน 144 คน เพื่อเสริมทักษะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจการเรียนวิทยาศาสตร์ และ

ค้นหาหัวข้อการทำาโครงงานที่น่าสนใจ 

ไฮไลตห์นึง่ทีน่า่สนใจของคา่ยวทิยาศาสตรค์รัง้นี ้คอื การบรรยายเรือ่ง Design Thinking for Students โดย นายอศัวนิ พานชิวฒันา Executive Creative 

Director บริษัท GREYnJ UNITED เอเจนซี่โฆษณาชื่อดังที่มีผลงานสร้างสรรค์โฆษณาแบรนด์ระดับโลก พร้อมด้วยทีมงานที่ได้ให้บรรยายถึงกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบท่ีเหมาะสมสำาหรบันกัเรียนนำาไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนและค้นหาหวัขอ้โครงงานวทิยาศาสตร ์ตลอดจนปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนัได ้โดยวทิยากรกลา่ววา่ 

ความคิดสร้างสรรค์จะทำาให้ทำาอะไรได้มากกว่าปกติ และก่อนที่จะเริ่มคิดสร้างสรรค์สิ่งใด ต้องให้ความสำาคัญกับการตั้งคำาถาม เพราะการตั้งคำาถามที่ถูกต้อง

จะนำามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์

“ในขัน้ตอนการคดิเพือ่ใหเ้กดิความคดิ หรือ Idea ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่ขัน้ที ่1: หาขอ้มลู โดยใหห้าขอ้มลูมากทีส่ดุ รอบดา้น และหาอยา่งเดยีว 

ขั้นนี้อย่าเพิ่งคิด ต่อด้วย ขั้นที่ 2: คิด ให้ทำาการคิดอย่างเดียว คิดให้มากที่สุด จดหรือบันทึกทุกสิ่งที่คิด และขณะคิดอย่าทำาอย่างอื่น ขั้นที่ 3: พัก หลังคิดเสร็จ

ให้พักก่อน อาจไปเดินเล่น พักผ่อน หากมีเวลาอาจทิ้งระยะเวลาสักคืนก่อนได้ และขั้นสุดท้าย ขั้นที่ 4: เจอ จะพบว่าเราจะเจอไอเดียที่มันน่าสนใจ ปิ๊งขึ้นมาได้

ในที่สุด เพราะระบบสมองของมนุษย์เราจะถูกตั้งโปรแกรมให้ทำางานในลักษณะนี้”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11503-20170907-ays
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ตัวแทนนักเรียนไทย ร่วมแข่งขัน 

F1 in Schools World Finals 2017 เป็นครั้งแรก

 ทมีเพอรซ์ทู เรสซงิ นกัเรยีนมธัยมปลายจากโรงเรยีนอำานวยศลิป ์เตรยีมพรอ้มเขา้รว่มการเเขง่ขนั ในโครงการ F1 in Schools World Finals 2017 รว่มกบั

เยาวชนอีกกว่า 50 ทีม จาก 26 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2560  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขัน

โครงการนี้เป็นการเเข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษา STEM ของนักเรียนในระดับอายุ 9-19 ปีจากทั่วโลก เพื่อหาผู้ชนะที่สามารถบูรณาการความรู้ 

ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งแผนการตลาดที่สุดยอด

นักเรียนจะมีโอกาสนำาองค์ความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเเข่งขัน โดยทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบและผลิตรถแข่งจำาลองท่ีมีขนาดยาว

ประมาณ 20 เซนติเมตร โดยใช้โปรแกรม CAD/CAM ซึ่งจะแข่งขันกันในลู่วิ่งระยะ 20 เมตร การให้คะเเนนมิได้ดูเพียงความเร็วของรถจำาลอง หรือเพียงการนำา

หลกัการทางวิชาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม เเละคณิตศาสตรม์าใชเ้ทา่นัน้ เเตท่มีผู้เขา้เเขง่ขนัจะตอ้งวางเเผนการตลาด การประชาสมัพนัธ ์ออกแบบบธู

กจิกรรม พรอ้มท้ังการเตรยีมการนำาเสนอตอ่หนา้คณะกรรมการ อกีท้ังการขออนเุคราะหท์นุสนบัสนนุจากองค์กรตา่งๆ เพือ่นำาไปบรหิารจดัการเป็น คา่ลงทะเบยีน 

ค่าเดินทาง ค่าที่พัก อุปกรณ์เพื่อการประดิษฐ์รถ เครื่องเเบบ เเละบูธกิจกรรม  

ทีมเพอร์ซูท เรสซิง ตัวแทนหนึ่งในสองทีมจากประเทศไทย ประกอบไปด้วยนักเรียนจำานวน 6 คน ซึ่งกำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เเก่ บูรพา ชินวัฒนกิจ (บุ๋น) ศิวกร ชินพงศ์สุวรรณ (ภูเขา) เอกพัชร์ ธรรมมงคล (เกียร์) ไอยานน่า เอลลีซ่า รอยัล (ไอยานน่า) พอ อู่อุดมยิ่ง 

(พอ) และนิธิวัต สี่ศิลปะชัย (เต๋อ) 

นักเรียนทั้ง 6 คนรวมตัวด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อหาเวทีที่จะได้เเสดงศักยภาพเเละความรู้ อีกทั้งได้เเลกเปลี่ยนเเนวคิดกับเยาวชนจากชาติอื่นๆ เเละ

หวังว่าพวกเขาหวังว่าจะสามารถทำาให้ธงชาติไทยโบกสะบัดอย่างงดงามในเวทีโลก

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าทีมเพอร์ซูท เรสซิง ได้รับรางวัล Autodesk Pressure Challenge Award รางวัลนี้มีหลักเกณฑ์คือ ทีมที่ลงเเข่งในรายการนี้

จะต้องคิดค้นเเละออกเเบบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถฟอร์มูลาวัน โดยเเต่ละทีมมีเวลาสองชั่วโมงในการตอบโจทย์สองข้อ พร้อมทั้งส่งไฟล์ให้ครบ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก https://m.facebook.com/pursuitracingth/
หรือเว็บไซต์ https://pursuit-racing.com
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สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร นำาผู้ประกอบการไทย

เข้าร่วมงานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 14

นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตุลาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7

โครงการศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยไีทย-จนี (Thailand-China Technology Transfer Center: TCTTC) โดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง

ชาติ (สวทช.) รว่มกับ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) ศนูยค์วามเปน็เลิศดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(ศลช.) และ สำานักงานนวตักรรมแห่ง

ชาติ (สนช.) นำาคณะผู้ประกอบการจากประเทศไทยจำานวน 12 บริษัท และคณะผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น

จำานวน 55 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 14 (China-ASEAN Expo 2017) ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ. 2560 

ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11518-20170912-china-asean-expo-2017
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สวทช. รับรางวัล ASOCIO 2017 
สาขา Digital Government Award

ยกระดับการพัฒนางานด้าน ICT

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำาระบบสนับสนุนการดำาเนินงานรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (RDC Online System) มาใช้ในการตรวจสอบและรับรองให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับรองโครงการวิจัย เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300%  

ซึ่งระบบนี้ได้รับรางวัล ASOCIO 2017 Digital Government Award จาก ASOCIO : Asian - Oceanian Computing Industry Organization เมื่อ 12 กันยายน 

2560 ที่ผ่านมา ในงาน The 21st World Congress on Information Technology ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยมี 

คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. เข้ารับมอบรางวัลจากมิสเตอร์เดวิด วอง - ASOCIO Chairman

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11522-20170912-asocio
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ตุลาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7

5 พันธมิตร (กสอ. สวทช. สวทน. มก. และยูนิโด)

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการนวัตกรรม

เทคโนโลยีสะอาดในงาน Thailand Tech Show 2017 

 20 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 203 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs 

in Thailand โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สวทช. สวทน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ และองค์การยูนิโด จัดพิธีมอบรางวัลและ

ใบประกาศนียบัตรโครงการ GCIP THAILAND 2016 หรือโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs แก่ทีม SMEs และสตาร์ทอัพที่ชนะ

การประกวดการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย จำานวน 4 ทีม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11526-20170920-gcip-thailand-2016
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ก.วิทย์ สวทช. เปิดงาน
Thailand Tech Show 2017
โชว์ผลงานพร้อมใช้มากกว่า 350 ผลงาน 

เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม

20 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงาน Thailand Tech Show 2017 แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจ

ด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI)” ภายใต้งาน Thai Tech Expo เพื่อเป็นเวทีนำาเสนอ

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดเชิงพาณิชย์ของ สวทช. และเครือข่าย

พนัธมติรทัว่ประเทศ มากกว่า 350 ผลงาน โดยม ีดร.อรรชกา สบีญุเรอืง เปน็ประธาน พรอ้มดว้ย ดร.จุฬารัตน ์ตันประเสรฐิ 

รองผูอ้ำานวยการ สวทช. และ คณุกลุประภา นาวานเุคราะห ์ใหก้ารตอ้นรบั และนำาเยีย่มชมนทิรรศการแสดงผลงานวจิยัของ

กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มการแพทย์ กลุ่มเกษตร/ประมง กลุ่มเครื่องมือ/เครื่องจักร กลุ่มเวชสำาอาง/เวชภัณฑ์ 

กลุม่สือ่การเรียน กลุม่อาหาร/เครือ่งดืม่ และกลุ่มอเิลก็ทรอนกิส ์รวมถงึผลงานเดน่ทีพ่รอ้มสำาหรบัการถา่ยทอดเทคโนโลยี

และจับคูธ่รุกจิ ผลงานทีไ่ดร้บัการขึน้บญัชนีวัตกรรมไทย และสตารท์อพั เพือ่ตอ่ยอดธรุกจิและสรา้งขดีความสามารถในการ

แข่งขันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำาหรบังาน Thailand Tech Show 2017 จดัระหวา่งวนัที ่20-24 กนัยายน 2560 ณ ฮอล ์106 ไบเทค บางนา กรงุเทพฯ

ตุลาคม 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7
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ก.วิทย์ สวทช. ประกาศรางวัลผลงาน
ที่น่าลงทุนมากที่สุด และนำาเสนอดีที่สุด 
ในกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2017

22 กันยายน 2560 ศนูย์นทิรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมนำาเสนอพร้อมประกาศรางวัลผลงานวิจัยที่น่าลงทุนประจำา

ปี 2560 หรือ “นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ (NSTDA Investors’ Day 2017)” ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ซึ่งจัด

ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2560 ณ ฮอล์ 106 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจ

ด้วยวิทย์และนวัตกรรม (INNO-FUSION : Power Up Business with STI) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรม

ให้กับนักลงทุนเป้าหมายและผู้ประกอบการไทย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พัฒนากระบวนการผลิต

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

สำาหรับกิจกรรม NSTDA Investors’ Day เพื่อนำาเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting Technol-

ogy for Investment) และผลงานวิจัยที่นำาเสนอดีที่สุดประจำาปี 2560 จากจำานวน 14 ผลงานวิจัยที่นำาเสนอทั้งจากผลงาน

ของ สวทช. และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ปรากฎว่า ผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วย

วิธีไฟฟ้า (Fish X-Change) โดย รศ. ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ สวทช. ได้รับโล่

รางวัล และ Sumsung Galaxy Tab

ขณะท่ีผลงานวิจัยที่นำาเสนอดีที่สุด ได้แก่ ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสำาเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำาสำาหรับ

การตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ELISA Kit) โดย รศ. ดร.น.สพ.ปณัฐ 

อนุรักษ์ปรีดา มหาวิทยาลัยมหิดล และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้รับโล่รางวัล
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ก.วิทย์ สวทช. จับมือ NCTU ไต้หวัน
คัด 8 สตาร์ทอัพไทยร่วมโครงการ
Thailand-Taiwan Startup Gateway

ในงาน Thailand Tech Show 2017 ที่ไบเทค บางนา - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) โดย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียวทง (National Chiao 

Tung University: NCTU) โดย นายไมค์ เชง (Mr. Mike Chen) ผู้บริหาร Centre of Industry Accelerator and Patent Strategy, NCTU ประเทศไต้หวัน แถลง

ความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพของเทคสตาร์ทอัพไทย ภายใต้ความร่วมมือโครงการ “Thailand-Taiwan Startup Gateway” ซึ่งจะคัดเลือกสตาร์ทอัพ 8 ราย

ประเทศไทยเขา้รว่มโครงการทีป่ระเทศไตห้วนัในเดอืน พ.ย. 60 นี ้รว่มกบัอกี 5 ประเทศ (มาเลเซยี ฮอ่งกง สงิคโปร ์ญีปุ่น่ และอังกฤษ) เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้

ความเข้มแข็งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนเกิดเครือข่ายเชื่อมโยง และเพิ่มโอกาสการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11535-20170922-1thailand-tech-show-2017
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 28 ก.ย. 60 ณ โรงแรมโซฟเิทล สขุมุวทิ กรุงเทพฯ - สำานกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) รว่มกบั เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (สทบท.) จัดประชุมสัมมนา “CLMVT Tourism in Digital Era Conference” (การท่องเที่ยว

ในกลุ่มประเทศ CLMVT ในยุคดิจิทัล) เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่ม

ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อขยายช่องทางและโอกาสทางการค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้นำาซอฟต์แวร์

และแอปพลิเคชั่นไทยที่เหมาะสมไปปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวได้ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11541-20170927-clmvt

สสว. จับมือ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ททท.
สทท. และ สทบท. จัดสัมมนาเชื่อมโยง

ผู้ประกอบการไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
หวังพัฒนาแอปและซอฟต์แวร์รองรับการท่องเที่ยว

ในภูมิภาคและรุกตลาดจีน
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สวทช. อพวช. เชฟรอนฯ และคีนัน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวด Pitching 

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 

หนุนสร้างเมกเกอร์รุ่นใหม่

 30 กันยายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดรอบ 

Pitching โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง Eureka ชั้น 2 อาคารสำานักงาน 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี ให้กับเมกเกอร์ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและ 

อาชีวศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกและร่วมนำาเสนอผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยในชุมชน พร้อมชิงรางวัลเข้าร่วมงาน Maker Faire 

Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/th/news/11545-20170930-enjoy-science
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ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง กลายเป็นตัวแปรสำาคัญที่เข้ามามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม

แทบทุกด้านและอาจปฏิวัติโลกธุรกิจให้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับ เร่งปรับตัวให้ทันต่อ

เทคโนโลยีแห่งอนาคต ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

คดัเลือก “10 เทคโนโลยทีีน่า่จบัตามองสำาหรบัธรุกจิ (10 Technologies to Watch)” ทีก่ำาลงัมาแรงในชว่ง 5-10 ปขีา้งหนา้นี ้

มาแนะนำาในกิจกรรม “NSTDA Investors’ Day 2017” ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.
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1. สารเสริมสุขภาพเนรมิตได้ (Phytonutrients)   

เอาใจคนรักสุขภาพที่ไม่มีเวลา และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสกัดสารสำาคัญชนิด
ต่างๆ จากพืชผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยมากขึ้น เช่น เทคโนโลยี
การสกัดแบบไม่ใช้สารเคมี เพื่อนำามาทำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตามต้องการได้ดั่งเนรมิต และผลิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งแคปซูล 
ผง แท่ง หรือละลายน้ำา ซึ่งล่าสุดมีบริษัทที่ทำาผลิตภัณฑ์จาก
พืชออกสู่ตลาดแล้ว อาทิ อาหารเสริมแบบชง ที่มีทั้งโปรตีน 
ไฟเบอร์ วิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระและโพรไบโอติก ของ
บริษัท Vega One และเน้ือไก่เทียมที่ทำาจากถั่วของ บริษัท 
Beyond Meat เป็นต้น

2. เนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่า (Cellular Agriculture)

อนาคตอันใกล้เราอาจไม่ได้กินเนื้อสัตว์ท่ีมาจากฟาร์ม 
แต่ถูกส่งตรงมาจากห้องแล็บแทน ด้วยเทคโนโลยี Cellular 
Agriculture เป็นการเพาะเลี้ยงเซลล์จากสเต็มเซลล์ ซึ่ง Prof.
Mark Post จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ทดลองนำาเนื้อเยื่อของ
กล้ามเน้ือวัวที่เล้ียงในห้องปฏิบัติการมาทำาเป็นแฮมเบอร์เกอร์
ทานโชวอ์อกอากาศทางโทรทศันข์องประเทศองักฤษ และขณะนี ้
บริษัท Memphis Meats ใน Silicon Valley ผลิตเนื้อไก่ เป็ด 
และวัว จากการเพาะเลี้ยงได้สำาเร็จเป็นรายแรกของโลก พร้อม
ตั้งเป้าวางขายผลิตภัณฑ์ในปี 2564
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3. จุลินทรีย์ผลิตสารมูลค่าสูงจากอากาศ

    (From-Air-To-Chemicals Bacteria) 

แนวคิดการใช้จุลินทรีย์ดึงคาร์บอนไดออกไซด์มาสร้าง
สารมูลค่าสูงกำาลังได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาสามารถผลิตแบคทีเรีย 2 ชนิด 
คือ ซินนีโคค็อกคัส (Synechococcus) ที่สังเคราะห์แสงโดย
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ แล้วเปล่ียนให้เป็นน้ำาตาล 
เพื่อส่งต่อให้แบคทีเรียชีวาเนลลา (Shewanella) เปล่ียนเป็น
กรดไขมัน ซึ่งนำาไปใช้ผลิต “คีโตน” วัตถุดิบตั้งต้นสำาคัญของ
สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ และน้ำามันดีเซลได้ 

4. บรรจุภัณฑ์กินได้ (Edible Packaging)

ขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ
เกดิปัญหามลพิษ บรรจุภณัฑก์นิได ้จงึเปน็นวตักรรมทีก่ำาลงัถกู
จบัตามอง ทีมนักวิจัยของ Skipping Rocks Lab ประเทศองักฤษ 
ไดพ้ฒันา Edible water bottle หรือ “Ooho” บรรจภุณัฑก์นิได ้
ที่ผลิตจากสารสกัดสาหร่ายสีน้ำาตาลผสมกับสารประกอบ
แคลเซียม ภายในบรรจุเครื่องดื่ม เช่น น้ำาเปล่าหรือน้ำาหวาน 
ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถทานไดท้ั้งคำา โดยไม่กอ่ใหเ้กดิอันตราย และ
ที่สำาคัญขณะน้ีประเทศไทยมีผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กินได้ออกวาง
จำาหน่ายแล้ว คือ บริษัท ซี โอ สวนสระแก้ว จำากัด ที่ผลิต 
juice ball น้ำาผลไม้ที่ห่อหุ้มด้วยสารสกัดจากสาหร่ายซึ่งกินได้
ทั้งคำาเช่นเดียวกัน
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5. ถงุปลกูเพิม่ผลผลติ (Nonwovens for Agriculture) 

ผ้าไม่ถักไม่ทอ หรือ Nonwovens เป็นวัตถุดิบที่ถูกนำา
มาใชแ้ทนกลุม่ผา้ กระดาษ และพลาสตกิมากขึน้ เพราะผลติได้
รวดเร็ว ปรมิาณมาก ตน้ทุนต่ำา ยิง่เฉพาะในดา้นการเกษตร เร่ิม
มีการใช้งานแพร่หลาย ล่าสุดนักวิจัยจากศูนย์เอ็มเทค สวทช. 
ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนา “ถุงปลูกนอนวูฟเวน” 
สำาหรับปลูกพืช ซ่ึงถุงชนิดน้ีมีรูพรุนเหมาะต่อการผ่านของน้ำา
และอากาศ ทำาใหร้ากพชืเตบิโตแผ่กระจายไดด้ ีชว่ยเพิม่ปริมาณ
ผลิตผลทางการเกษตรให้มากขึ้น

6. หุ่นยนต์หมอนาโน (Medical Nanorobot)

หุ่นยนต์ขนาดเล็กจิ๋ว หรือ Nanorobot หนึ่งใน
เทคโนโลยทีีอ่าจมาเปลีย่นรปูแบบการรกัษาของแพทยใ์นอนาคต
อันใกล้ เช่น การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาที่ยังขาดความจำาเพาะ 
จึงทำาลายเซลล์มะเร็งเป้าหมายได้แค่ 1-2% ที่เหลือกลับทำาลาย
เซลล์ดี ทำาให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ตามมา ขณะนี้มีทีมวิจัยที่
ศกึษาการนำา T Cell มาใชเ้ปน็ Nanorobot นำาสง่ยาทีใ่ชฆ้า่เซลล์
มะเร็งได้อย่างจำาเพาะ ทำาให้เซลล์มะเร็งตาย โดยไม่กระทบต่อ
เซลล์ปกติอื่นๆ
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7. เข็มจิ๋วจิ้มไม่เจ็บ (Nano Needle) 

การฉีดยาเป็นเรื่องเจ็บตัวและไม่พึงปรารถนาของท้ัง
เด็กและผู้ใหญ่ แต่เรื่องนี้อาจกลายเป็นอดีตไปในไม่ช้า ด้วย
เทคโนลีเข็มขนาดเล็กมากๆ ที่เรียกว่า Micro/Nano Needles 
หรือ MNN มีเส้นผ่านศูนย์กลางระดับไมโครและนาโนเมตร คือ
ราว 1 ในล้าน และ 1 ในพันล้านส่วนของเมตรเท่านั้น ซึ่งเมื่อ
เดอืนมถินุายน 2560 นกัวจิยัจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดม้กีาร
ทดสอบประสทิธภิาพการฉดีวคัซนีไขห้วดัใหญใ่ห้กบัอาสาสมคัร 
โดยใชแ้ผน่ MNN เปน็ครัง้แรก และขณะนีม้งีานวจิยัสรา้งเขม็จิว๋
ทีเ่หมาะกบัการฉดียาหรอืวคัซนีปอ้งกนัโรคพษิสนุขับา้ และการ
ฉีดอินซูลินสำาหรับการรักษาโรคเบาหวานอีกด้วย

  8. บล็อกเชนเพื่อสุขภาพ (Blockchain for Health)

ปัญหาข้อมูลสุขภาพ ครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูล
ประวัติการรักษาของผู้ป่วย เป็นปัญหาสำาคัญของระบบรักษา
พยาบาลในปัจจุบัน การนำาบล็อกเชนมาใช้แบ่งปันข้อมูลผู้ป่วย 
จะช่วยให้โอนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลได้สะดวกขึ้น 
การวินิจฉัยโรคมีความถูกต้องมากข้ึน เช่น บริษัทสตาร์ทอัพ
ชื่อ เจม (Gem) สร้างระบบชื่อ Gem Health Network ใช้
แพลตฟอร์มการเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนแบบบล็อก
เชนที่มีความปลอดภัยสูง และยังมีการร่วมมือกับบริษัท Citi 
สร้างระบบการเคลมค่ารักษาพยาบาลผ่านบล็อกเชนได้อีกด้วย
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9. โรงยิมสมอง (Brain Gym)

สมองเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนมาก งานวิจัยสมอง
ถือเป็นความท้าทายระดับประเทศหรือระดับโลก เห็นได้จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกามี US BRAIN Initiative ที่ต้ังเป้าจะทำา
แผนทีก่ารทำางานของสมอง เป็นศาสตร์ดา้นนวิโรอนิฟอร์เมตกิส ์
(neuroinformatics) ที่ช่วยให้สามารถออกแบบเกมส์ หรือ 
แอปพลิเคชันสำาหรับฝึก หรือเสริมประสิทธิภาพการใช้สมอง 
ที่เรียกว่า Serious Gaming หรือ Game for Health

10. พิมพ์ฟังก์ชัน 3 มิติ (Functional 3D Printing)

ในอนาคตอนัใกล ้วสัดใุหม่ๆ  เชน่ วสัดคุอมพอสติ จะช่วย
ใหส้ามารถพมิพว์สัดทุีม่คีณุสมบตัเิฉพาะตา่งๆ ไดห้ลากหลายข้ึน 
ทำาให้สร้างอุปกรณ์ที่ทำางานได้เลยหลังพิมพ์เสร็จ เรียกว่า 
Functional 3D Printing เช่น การพิมพ์พลาสติกที่สามารถนำา
ความร้อน เพราะมีวัสดุโลหะผสมอยู่ เช่น วัสดุผสมคอมพอสิต 
กับอนุภาคหรือเส้นใยของทองแดง หรืออะลูมิเนียม ซึ่งสามารถ
นำาไปใชท้ดแทนชิน้ส่วนโลหะได ้เชน่ ชิน้สว่นโคมไฟรถยนต์ หรอื
ใช้ระบายความร้อนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างไรก็ดีการรู้ทันทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีและ
นวตักรรม นอกจากจะเป็นภมูคิุม้กนัใหผู้้ประกอบการตัง้รับและ
ลงทุนได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นข้อมูลสำาคัญให้ประชาชน
ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและเซิร์น ประจำาปี 2561

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สวทช. อาคารโยธี

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20 

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สวทช. 

จัดโดย งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรม “ค่ายบูรณาการนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ” สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จำานวน 145 คน

ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

จ.ปทุมธานี

• กิจกรรม “ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


