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นักวิจัยน�โนเทค สวทช. คว้�ร�งวัลรองชนะเลิศ “FAMELAB THAILAND 2018”
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นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแข่งขันโครงการ “FAMELAB THAILAND 2018”

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : นางสาวปองกานต์ จักรธรานนท์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการ

วสัดนุาโนเพือ่พลังงานและการเร่งปฏกิริยิา ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงการ “FameLab Thailand 2018” ด้วยหัวข้อการนำาเสนอ "เชื้อเพลิง จากแสงอาทิตย์" (Fuel from the sun)

โครงการ FameLab 2018 ดำาเนินการโดย บริติช เคานซิล ร่วมกับ สวทช. สวทน. อพวช. ทรู คอร์ปอเรชั่น และเดอะ สแตนดาร์ด เปิดโอกาสให้นัก

วิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้พูดถึงงานวิจัยหรืองานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ภายใน

เวลา 3 นาที เพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สนุกและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11944-20180428-famelab-thailand-2018
สามารถชมคลิปการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2QnQjnvjk0I
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สวทช. นำาชุดสื่อการสอนประถมปลาย “สารเรืองแสง” และ 

“กลนักวิทย์น้อยในห้องครัว” ถ่ายทอดแก่ครูวิทย์และคณิต

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ (AYS) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.” ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ให้แก่

คณะครผููส้อนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์จากศนูยพั์ฒนาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์สสวท. ทัง้ในกรงุเทพฯ และสว่นภมิูภาค กวา่ 120 คน 

เพื่ออบรมทักษะกระบวนการที่จะสามารถนำาไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน โดยสวทช. ได้นำาชุด

กิจกรรมเจาะลึกเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ (Science behind Technology) ตอน “สนุกกับสารเรืองแสง” และ “กลนักวิทยาศาสตร์น้อยในห้องครัว” ถ่ายทอด

ให้กับคณะครูในค่ายครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ผ่านการทดลองแล้วว่าสามารถปฏิบัติได้จริงและมีความเหมาะสมสำาหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

(ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11946-20180428-1
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สธ. ร่วมกับ สวทช. DNDi และภาคีเครือข่าย
เผยความสำาเร็จโครงการวิจัยต้านไวรัสสำาหรับรักษาโรค

ไวรัสตับอักเสบ ซี มีประสิทธิภาพสูง

7 พ.ค. 2561 ทีก่รมควบคมุโรค : นพ.สวุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั อธบิดกีรมควบคมุโรค พรอ้มดว้ย ศ. นพ.ประสิทธิ ์ผลิตผลการพมิพ ์รองผูอ้ำานวยการ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พญ.อิซาเบล ออนดิเยอ-เมแยร์ หัวหน้าโครงการวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี 

องค์กรเพ่ือการริเริ่มจัดหายาสำาหรับโรคท่ีถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) รศ. พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย (HIV-NAT) และนายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมแถลงข่าว “ความสำาเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัส Sofosbuvir+Ravidasvir 

สำาหรบัรกัษาโรคไวรสัตับอักเสบ ซี” ซ่ึงมีประสทิธภิาพการรักษาโรคสงู จากความรว่มมอืครัง้นีจ้ะทำาใหป้ระเทศไทยสามารถเขา้ถงึยา Ravidasvir ในราคาถกูพเิศษ 

เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยเขา้ถงึการรักษาโรคไวรัสตบัอักเสบ ซ ีมากข้ึน ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการวิจยัเพ่ิมเติม และคาดว่ายาดงักล่าวจะสามารถนำามาใชจ้รงิในอนาคตอนัใกล้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11963-20180507-sofosbuvir-ravidasvir
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ The Global Young 

Academy (GYA) หรือองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติ Global 

Young Academy Annual General Meeting 2018 (GYA AGM 2018) ซึ่งเป็นงานประชุมประจำาปีของ GYA ภายใต้หัวข้อ “Forever Young? : Sustainable 

and Healthy Longevity through Science and Technology” ("หนุ่มสาวตลอดกาล? : อายุยืนยาวและสุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี") ระหว่างวัน

ที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.), ดร.ฟลาเวยี ชเลเกล ผู้ชว่ยผู้อำานวยการทัว่ไป องคก์ารการศกึษาวิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และ ศาสตราจารย ์ดร.ลยุ ดเีพ 

ประธาน The Interacademy Partnership กล่าวเปิดการประชุม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11984-20180508-the-global-young-academy

มิถุนายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

สวทช. และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ GYA 
จัดงานประชุมนานาชาติ ดึงนักวิทย์รุ่นใหม่

จาก 50 ประเทศทั่วโลก
หารือเรื่องการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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Startup Thailand 2018

17 พฤษภาคม 2561 : ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “Startup Thailand 2018” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้

แนวคิด “โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของทุกคน : Endless Opportunities" เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี การตลาด 

และการจดัการ ตามนโยบายเศรษฐกจิ 4.0 โดยมี ดร.สมคดิ จาตศุรีพิทกัษ ์รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานเปดิงานพรอ้มแสดงปาฐกถาพเิศษ พรอ้มดว้ย ดร.สวุทิย ์

เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายในหัวข้อ "นโยบายเสริมทัพให้ระบบนิเวศสตาร์ทอัพแข็งแกร่ง" โดยมี ดร.ณรงค์ 

ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร่วมงานด้วย
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สวทช. พันธมิตร ปลื้มเยาวชนไทย
เสนอผลงานเวทีนักประดิษฐ์โลก ในงาน
“Maker Faire Bay Area 2018” ต้นตำารับเมกเกอร์โลก

สวทช. นำาเยาวชนไทย ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Young Makers Contest ปี 2 ขึ้นเวเทีนำาเสนอผลงานสุดเจ๋ง ต่อยอดการแก้ปัญหา “ความ

ปลอดภัยในชุมชน” ในงาน Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ต้นตำาหรับการจัดงาน Maker Faire ของโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11993-20180521-young-makers-contest

มิถุนายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
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สวทช. ร่วมกับ ThaiBio ผลักดันธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดหลักสูตร Bio Startup

 21 พฤษภาคม 2561 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ 

สวทช. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) จัดหลักสูตร Bio Startup ขึ้นและเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้าง “นักธุรกิจด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพ” ให้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำาคัญในอนาคตธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ และปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมี

บทบาทและความสำาคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Based Economy) เห็นได้จากความสำาคัญโดยการกำาหนดเป็นนโยบายและแผนมุ่งสู่เศรษฐกิจฐาน

ชวีภาพ (Bioeconomy) ในหลายประเทศทัว่โลก ซึง่ในปจัจบุนัประเทศไทยถอืวา่เปน็ประเทศในกลุม่อาเซยีนท่ีมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสงูมากเป็นอนัดับต้นๆ 

เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต จึงทำาให้เป็นโอกาสของการใช้ความหลากหลาย

ทางชวีภาพเปน็ฐานการสรา้งรายได้เขา้ประเทศ ไม่วา่จะเปน็ภาคการผลติและบรกิาร หรอืใชเ้ปน็วตัถดุบิสำาคญัสำาหรบัการสรา้งนวตักรรมใหม้มีลูคา่สงูข้ึนอกีดว้ย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11994-20180521-bio-startup



9มิถุนายน 2561  •

มิถุนายน 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

Software Startups ไทย อวดโฉมนวัตกรรม
รุกขยายโอกาสธุรกิจยุค Thailand 4.0 

ใน ConnecTechAsia
งานมหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย

24 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพฯ - Software Startup ไทย ยกขบวนร่วมโชว์ศักยภาพความเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ใน ConnecTechAsia งานมหกรรม

เทคโนโลยลีา่สดุทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีระหวา่งวนัที ่26 - 28 มถินุายน 2561 นี ้ทีป่ระเทศสงิคโปร ์ซึง่เปน็งานแสดงความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม

ไอทีที่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย โดยรวมงานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นล่าสุดของบริษัทชั้นนำาทั่วโลก 3 งานใหญ่มาไว้ด้วยกัน คือ งานคอมมิวนิคเอเชีย 

(CommunicAsia) งานบรอดคาสต์เอเชีย (BroadcastAsia) และที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด งานเน็กซ์เอเชีย (NXTAsia)

งานคอมมวินิคเอเชยี และบรอดคาสตเ์อเชยี เปดิพ้ืนท่ีใหแ้สดงนวตักรรมความล้ำาหนา้ภาคการสือ่สารโทรคมนาคมและบรอดคาสต์มเีดยีมายาวนานเกอืบ 

40 ปี ในขณะที่งานเน็กซ์เอเชียที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเป็นการนำาเสนอเทคโนโลยีเกิดใหม่และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) ในยุคดิจิทัลใหม่นี้ 

นับเป็นเวทีรวมตัวระดับโลกท่ีโชว์เคสทั้งเทเลคอม มีเดีย และเทคโนโลยี ที่เสนอแนวคิดระบบนิเวศสมบูรณ์แบบของโครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมทางธุรกิจ 

และภาครัฐในภูมิภาคเอเชียที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อการอยู่รอดในยุคใหม่ของดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12000-20180524-connectechasia
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สวทช. สกว. นำาผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมกลุ่มอาหาร

รวมอวดโฉมในงาน THAIFEX 2018

29 พฤษภาคม 2561 - ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX - World of Food Asia 2018) ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) โดยฝ่ายอุตสาหกรรม นำาผู้ประกอบการในโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง” จำานวน 36 ราย รว่มนำาเสนอสนิคา้และผลิตภณัฑน์วตักรรมบรเิวณบูธ Food Innovation Pavilion ภายในงาน 

THAIFEX 2018 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้แสดงผลงาน สร้างโอกาสในการจำาหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และต่อยอด

ธุรกิจสู่ตลาดสากล

โดยวันแรกของงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้จัดงาน เยี่ยมชมภายในบูธ โดยมีผู้บริหาร สวทช. นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำานวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. 

และ รศ. ดร.รัชพล สันติวรากร. ผู้อำานวยการโปรแกรม ITAP สวทช. พร้อมด้วย รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำานวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. และ

ผู้ประกอบการในโครงการฯ ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12004-20180529-thaifex
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รมต. ก.วิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชั้นนำาของอิสราเอล
เพื่อศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

เกษตรสมัยใหม่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการและเกษตรกร

หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ณ เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน เยี่ยมชมบริษัท Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) จำากัด บริษัทผู้พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ, บริษัท ทาฮาล กรุ๊ป 

(TAHAL Group) จำากัด บริษัทด้านเทคโนโลยีการเกษตร น้ำา และการบำาบัดน้ำาเสีย และ Agricultural Research Organization (ARO) - Volcani Center 

(Bet Dagan) โดยมีผู้บริหารของบริษัท และหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับ

ผลผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ หนุน EECi ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12005-20180529-israel
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ดันผู้ประกอบการทุเรียนไทยสู่สากลด้วย ThaiGAP

พร้อมเปิดตัวแอป ThaiGAP Platform Service

ขอมาตรฐานได้เร็วต่อใจ

สวทช. จับมือ สภาหอการค้า และ ม.เกษตรฯ กำาแพงแสน

29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายย 2561 ในงาน THAIFEX 2018 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) นำาผู้ประกอบการทุเรียนไทย กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้าร่วม “โครงการยก

ระดบัผกัและผลไมไ้ทย : โอกาสสำาหรบัพฒันาเกษตรกรรมสูค่วามยัง่ยนื” ซึง่ สวทช. ดำาเนนิงานรว่มกบั สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และศนูยว์จิยัและพฒันา

มาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP 

ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอาเซียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ล่าสุดหนุนผู้ประกอบการให้ได้ 

ThaiGAP แล้วมากกว่า 40 ราย และในงาน THAIFEX 2018 ได้เปิดตัวระบบใหม่ ThaiGAP Platform Service แอปพลิเคชันวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ

ขอรับรองมาตรฐาน ThaiGAP นำาร่องที่ผลไม้ทุเรียนไทยกับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จ.จันทบุรี หวังสร้างมาตรฐานส่งออกสินค้าได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12007-20180531-itap
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รมต. ก.วิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมบริษัทโมบิลอาย,
องค์กร Startup อิสราเอล พร้อมเข้าร่วมประชุม 

“Thinking out of the Box”

 ณ เยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน เยี่ยมชมบริษัท Mobileye จำากัด  และหารือ Israel Innovation Authority (IIA) องค์กรภาครัฐของประเทศอิสราเอลที่ให้การสนับสนุน SMEs 

และ Startup พร้อมกับเข้าร่วมประชุม International Ministerial Level Scientific Conference “Thinking out of the Box”– Celebrating Seventy Years of 

Israel Scientific Innovation in the Service of Humanity เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเสริมแกร่งการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ของประเทศ ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12008-20180530-iia
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เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ละมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

เมื่อเหล่�เย�วชนนักเมกเกอร์ไทยที่คิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญห� “ความปลอดภัยในชุมชน” มีโอก�สเข้�ร่วมง�น 

Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่�เมกเกอร์ระดับโลก ณ เมืองซ�นฟร�นซิสโก ประเทศ

สหรัฐอเมริก� ต้นตำ�หรับก�รจัดง�น Maker Faire ของโลก 

ประสบก�รณ์และจินตน�ก�รที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนเป็นไอเดีย น่�จะเป็นเป้�หม�ยที่ช่วยต่อยอดคว�มคิดให้พวกเข�

ได้ไม่น้อย เพื่อสร้�งสรรค์ผลง�นชั้นยอดในอน�คต
เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

เมกเกอร์ไทย

เมกเกอร์โลก
ส่อง
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นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน

พนัธมติร ผูแ้ทนจากองคก์ารพิพธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) สำานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำาคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน

กรงุเทพครสิเตยีนวิทยาลยั และวทิยาลยัเทคนคิสุราษฎรธ์าน ีในฐานะ 2 โรงเรยีน

ผู้ชนะการประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 เมื่อ

ต้นปีที่ผ่านมา เดินทางเข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดง

สิง่ประดษิฐข์องเหลา่เมกเกอรร์ะดบัโลก ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่18-20 พฤษภาคม

ท่ีผา่นมา ณ อารนีา เบย์ แอเรยี เมืองซานฟรานซสิโก ประเทศสหรฐัอเมริกา โดย

สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศต้นตำารับการจัดงาน Maker Faire มานานนับ 10 ปี

แหลง่รวมนกัประดิษฐ์ของโลกท่ีพร้อมแบง่ปันความรู้ เพือ่ใหน้กัประดษิฐน์ำาผลงาน

มาแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน โดยได้เผยแพร่ลิขสิทธิ์การ

จัดงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ไปแล้วหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

นางกุลประภา เปิดเผยว่า จากการที่ สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด หน่วยงานพันธมิตร และกลุ่มเมกเกอร์ใน

ประเทศไทย จดังาน ‘Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดยี’ 

ปทีี ่2 ในประเทศไทยเมือ่ตน้ปทีีผ่า่นมา และไดผู้ช้นะการประกวดโครงการ Enjoy 

Science: Young Makers Contest ปี 2 และได้สิทธิร่วมงาน Maker Faire 

Bay Area ประกอบด้วย นักเรียนสายสามัญ ได้แก่ ด.ช.พิวัฒน์ ศุภวิทยา และ 

ด.ช.ศุภสิทธิ ์พนั นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2 โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตียนวทิยาลยั 

จากผลงาน BCC E-TM อปุกรณจ์ดัระเบยีบชอ่งจราจรบนทอ้งถนนเพือ่แกไ้ขปัญหา

จราจรติดขัดหน้าโรงเรียน ส่วนสายอาชีวศึกษา ได้แก่ นายเตมีย์ เนตรพุกกณะ 

และนายวีระพล บุญจันทร์ นักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย

เทคนคิสรุาษฎรธ์าน ีจากผลงาน ทุน่เตอืนภยัรอ่งน้ำาและแนวปะการงั เพือ่ป้องกนั

แนวปะการังชายฝั่งจากเรือท่องเที่ยวและเรือประมง 
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ด.ช.พิวัฒน์ ศุภวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวว่า ชอบผลงาน

สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ปลาหมึกชื่อ Mechateuthis บางท่านอาจจะ

มองว่าเป็นแค่ของเล่นเด็กที่หมุนๆ แล้วหนวดของปลาหมึกจะ

หมุนตาม แต่แท้ที่จริงแล้วมีส่วนประกอบของการใช้แมคคานิค 

เครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์มาผสมกันได้อย่างลงตัวมากๆ 

“การทีเ่ราจะขึน้รปูชิน้สว่นโลหะใหเ้ปน็รปูหนวดปลาหมึก 

ตอ้งใชข้ัน้ตอนและกระบวนการทำามากๆ สว่นกลไกอิเลก็ทรอนกิส์ 

ก็ต้องเขียนโปรแกรมท่ีบังคับทิศทางของหนวด ตามแรงท่ีเราจะ

หมุน ซึ่งผมคิดว่าสิ่งประดิษฐ์น้ีนอกจากเป็นเครื่องเล่นเด็กแล้ว ก็จะยังสามารถ

ที่จะบ่งบอกนักเมกเกอร์ นักประดิษฐ์ หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นนักประดิษฐ์ ให้เห็นถึง

ความสำาคัญของการใชก้ระบวนการเหลา่นี ้มาทำาสิง่ประดษิฐ ์ไม่วา่จะเปน็หุน่ยนต์ 

บอร์ด หรือจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆ ก็ใช้กระบวนการเหล่านี้ได้เช่นกัน”  

นายเตมีย์ เนตรพุกกณะ นักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนคิสุราษฎรธ์าน ีกล่าววา่ ชอบผลงานหุน่ยนต ์FURRION EXO-BIONIC 

ใชก้ำาลงัคนควบคมุ 100% สิง่ประดษิฐไ์ฮไลตข์องงาน Maker Faire Bay Area 2018 

เนือ่งจากเปน็การออกแบบทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความสมดลุทัง้ดา้นโครงสรา้ง

รปูแบบ และการจัดวางสายอุปกรณ์ตา่งๆ แม้จะระเกะระกะไปหนอ่ย แต่คือเสนห่์

ของความเปน็ Maker ทีเ่ปน็ชิน้งานมีความเฉพาะไม่สมบรูณ์แบบจนเกนิไป ทำาใหม้ี

เสนห่ข์องความเปน็งานทำามอือยูใ่นชิน้งาน อยา่งไรกต็ามดว้ยความช่ืนชอบส่วนตวั

ที่ชอบหุ่นยนต์บังคับด้วยคนอยู่แล้ว จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเย่ียมและมองเห็น

ประโยชน์ที่จะนำาไปต่อยอดในประเทศไทย โดยสามารถนำาไปพัฒนาใช้คน

บังคับยกสิ่งของขนาดใหญ่จากท่ีหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยไม่เปลืองแรงงานคน 

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและแรงงานคนได้อย่างดี นอกจากนั้นแล้วภายในงาน

ยังมีผลงานต่างๆ ทั้งหุ่นยนต์กู้ภัย และหุ่นยนต์จากอุปกรณ์เหลือท้ิง รถบังคับ

พลังงานแสงอาทิตย์ การแสดงต้นแบบจากเครื่องพิมพ์สามมิติ 3D Printing 

รวมทั้งการจัดโซนโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab 

เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชน
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ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามการทัศนศึกษา

ดูงานครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีแก่วงการนักเมกเกอร์ไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากเยาวชนไทยท้ัง 4 คนได้รับเชิญให้ขึ้นพูดนำาเสนอผลงานในเวทีใหญ่

ระดบัโลก โดยนำาเสนอผลงานและแนวความคดิการสร้างสิง่ประดษิฐเ์พือ่แกปั้ญหา

ความปลอดภยัในชมุชนของพวกเขาใหป้รากฏสู่สายตาชาวโลก ซึง่เยาวชนไทยทัง้ 

4 คน สามารถนำาเสนอผลงานผ่านไปด้วยความราบรื่นและได้รับเสียงชื่นชมจาก

เมกเกอร์มืออาชีพระดับโลก ถึงความกล้าคิดกล้าทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

และสงัคมสว่นรวม ทัง้นีเ้ชือ่ว่าประสบการณท์ีเ่ยาวชนทัง้ 4 คน ไดร้บัครัง้นีคุ้ม้คา่

อย่างยิ่ง ที่ได้เห็นแรงบันดาลใจผ่านความคิดและส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์สังคม

จากฝีมือเมกเกอร์มืออาชีพในเวทีระดับโลกซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยาก อย่างไรก็ดี

ความรว่มมอืของในโครงการดงักลา่ว ถอืเปน็ขอ้พสิจูนค์วามรว่มมอืตามแนวทาง 

“รัฐร่วมเอกชน” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพื่อกระตุ้น

ให้เยาวชนไทยสนใจวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ “STEM” ทั้งในและ

นอกห้องเรยีน ซึง่ทกุหนว่ยงานควรหนัมาร่วมมือกนัสนบัสนนุใหน้กัเรยีน นกัศึกษา

ทั่วประเทศ ให้ได้รับโอกาสทำากิจกรรมเมกเกอร์ในลักษณะ Maker Space ตาม

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเพิ่มศักยภาพเยาวชนที่เป็นกำาลังสำาคัญ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และช่วยต่อยอดความสำาเร็จให้เกิดวัฒนธรรม

แห่งการประดิษฐ์ขยายวงกว้างผลักดันประเทศไทยสู่สังคมแห่งนวัตกรรม 4.0 ได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สิ้นสุดการรอคอย การประกวด Young Makers Contest ปี 3 
ได้เริ่มขึ้นแล้ว 

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ขอเชิญน้องๆ 

นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ร่วมส่งไอเดียประกวด

ส่ิงประดษิฐส์ำาหรับเมกเกอร์รุ่นใหม ่ในหวัขอ้ “Green Innovation” นวตักรรมโลก

สเีขยีว ชงิรางวลัใหญบ่นิลัดฟา้ไปรว่มงาน Maker Faire Bay Area ท่ีสหรัฐอเมรกิา 

ต้นตำารับของงานเมกเกอร์แฟร์ทั่วโลก และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 

1.2 ล้านบาท ใครมีไอเดียเจ๋งๆ 

ส่งใบสมัครพร้อมไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 

ส่งใบสมัคร คลิ๊ก http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/
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• ขอเชิญผู้ประกอบก�รเขตภ�คตะวันออกสัมมน�ทิศท�ง      

ขับเคลื่อนอุตส�หกรรมง�นเชื่อมไทยกับ EEC

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญ

ผู้ประกอบการในเขตภาคตะวันออกที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บจก. หจก. หสม. 

รา้นคา้ สหกรณ ์หรอื วสิาหกจิชมุชน) เขา้รว่มสมัมนาฟร!ี ในหัวขอ้ “ทศิทางการ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมงานเช่ือมไทยกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” เพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสมัยใหม่ในการผลิต 

และสร้างนวัตกรรม และเป็นแนวทางปรับปรุงระบบการผลิตของแต่ละสถาน

ประกอบการ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม

ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับจำานวนจำากัด 60 เท่านั้น 

ขอสงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

อีเมล panita@nstda.or.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2564 7082 

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 138

• โอก�สดี! กับโครงก�ร Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup 

Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2) เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยาย

ธุรกิจให้เติบโต เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด

อย่าช้า !!! ทุนมีจำานวนจำากัด รอบที่ 2 รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1508-1516 หรือ สมัครได้ทาง Email: bic@nstda.or.th
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• Big Rock : พิธีเปิดตัวโครงก�รโรงประลองต้นแบบท�งวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒน�ทักษะคว�มเป็นนวัตกรแก่

เด็กและเย�วชนไทย ภ�ยใต้นโยบ�ยกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี “วิทย์สร้�งคน” 

8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

• กจิกรรม Science Talk “ศ�สตรแ์หง่ฟิสกิส ์มหศัจรรยก์�รเรยีนรูแ้ละก�รคน้คว้�ท�งวิทย�ศ�สตรท่ี์น�่สนใจ” “เจ�ะลกึร�่งก�ย

ของเร� เปิดโลกแห่งศ�สตร์ก�รวิจัยด้�นแพทย์และสรีรวิทย�” และ “นักเล่นกลเคมี"

8 มิถุนายน 2561 งานวิจัยและพัฒนาด้านเคมีสู่การนำาไปใช้ประโยชน์ของมนุษยชาติ” โดยผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สำาหรับครูและนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย 

ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมค่�ยหนึ่งวัน สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทย� 2

12 มิถุนายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กจิกรรมค�่ยบรูณ�ก�ร โครงง�นวทิย�ศ�สตรแ์ละคณติศ�สตร์ ครัง้ที ่1 สำ�หรบันักเรียนระดบั ชัน้มธัยมศกึษ�ปทีี ่4 โรงเรยีน

เอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม ในเขตพื้นที่ส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• รว่มจดับธูนทิรรศก�รและกจิกรรมบรรย�ยพเิศษ ในง�น สวทช. วิทยส์ญัจร ประจำ�ป ี2561 “วจิยัเขม้แขง็ เสรมิแกร่งภมูภิ�ค”

 14-15 มิถุนายน 2561 ณ สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

• ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รทดสอบคุณสมบัติก�รยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย” สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

 11-13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• อบรมเชิงปฏิบัติก�ร “สะเต็มศึกษ�ผ่�นกิจกรรมออกแบบชิ้นง�นด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ” สำ�หรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษ�ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบ�ลท่�โขลง 1

ครัง้ท่ี 1 วันที ่11 มถุินายน 2561 และ คร้ังที ่2 วนัที ่12 มิถนุายน 2561 ณ หอ้งออดทิอเรยีม บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย สวทช.

เปิดรับสมัคร

• เชญิชวนนอ้งๆ ม.ปล�ย ทีส่นใจวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีเข�้รว่มฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิ�รในหวัขอ้ “ก�รทดสอบคณุสมบติั

ก�รยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ฝึกฝนทักษะกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์” 

ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำาไปสู่การจุดประกายแนวคิดการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการทดสอบคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารต่างๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77249 หรืออีเมล์ juntira.punya@nstda.or.th 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/190-antibacterial-assay-student-61.html

• ประช�สัมพันธ์รับสมัครทุนโครงก�รก�รคัดเลือกผู้แทนเข้�ร่วมก�รประชุมผู้ได้รับร�งวัลโนเบล ณ เมืองลินเด� ส�ข�ฟิสิกส์ 

และโครงก�ร Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำ�ปี 2562

 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561


