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กรกฎาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

14
พิธีเปิดการแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปี 3

เปิดโครงการ Kidbright และ Fab Lab ต่อยอด สร้างสรรค์ เสริมทักษะนวัตกรรมเยาวชนไทย

สวทช. ก.พาณิชย์ ม.หอการค้าไทย ผนึกใช้ วทน. พัฒนาสมุนไพรครบวงจร

สวทช. หนุน วทน. เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง

สวทช. หนุน  SME งานเชื่อมไทยในพื้นที่ EEC สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยนวัตกรรม

นาโนเทค สวทช. นำาผปก.เครื่องสำาอางและสมุนไพรไทยรุกตลาด งาน Mekong Beauty Show 2018

ก.วิทย์ สวทช. ชูงานวิจัยเด่น เสริมแกร่งภูมิภาคอีสาน หนุน “โรงเรือนพลาสติกผลิตผักคุณภาพ”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ สวทช. ผนึกพันธมิตร เป็นเครือข่ายพัฒนาทักษะเยาวชน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

“ดรีมเดอร์มา” ไมโครแครแคปซูลชะลอวัย คว้า 2 รางวัล ในงาน “นาสด้าอินเวสเตอร์เดย์ 2018”

ข่าว News

บทความ Article

สวทช. สนช. ร่วมกับ หัวเว่ย พัฒนานวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก

ที่น่าจับตามอง
10 เทคโนโลยี
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สวทช. สนช. ร่วมกับ หัวเว่ย
พัฒนานวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ : ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นายกวั พงิ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการหมนุเวยีนตามวาระของ หวัเวย่ เทคโนโลยี ่รว่มเปน็สักขพียานในพิธลีงนาม

บันทึกข้อตกความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมดิจิทัล และช่วยนำานวัตกรรมต่างๆ ที่คิดค้นโดยคน

ไทยหรือในประเทศไทยไปสู่เวทีโลก โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และดร.พันธุ์อาจ 

ชัยรัตน์ ผู้อำานวยการสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วย นายเจมส์ วู ประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวเว่ย เทคโนโลยี ร่วมลงนาม 

ซึ่งการลงนามในครั้งนี้แบ่งออกได้ ดังนี้

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน (Deep Technology) เพื่อช่วยให้ประเทศไทยรุดหน้าไปสู่ยุค 4.0 

2. เสริมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารอันดีตลอดขั้นตอนการวางแผนและพัฒนานวัตกรรม เสริมสร้างความร่วมมือในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิม

3. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและครบวงจรต่อธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย

4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถผ่านหัวเว่ย โอเพ่นแล็บ (OpenLab) และศูนย์นวัตกรรมและ

   การเรียนรู้ CSIC (Customer Solution Innovation & Integration Experience Center)

5. ช่วยให้การสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ นวัตกร และนักวิจัยอื่นๆ เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น

6. ช่วยปรับเปลี่ยนการวิจัยให้เป็นทฎษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)
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พิธีเปิดการแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

เฟ้นหาทีมสุดยอดจากมหาวิทยาลัยทั่วไทยเป็นตัวแทน

เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

นำาโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการ (แถวยืนคนที่ 6 ขวา) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำาโดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสิน

สกุล (แถวยืนคนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” 

ระดับประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot for Smart Manufacturing : หุ่นยนต์สำาหรับการผลิตอัจฉริยะ โดยได้ถ่ายภาพร่วมกับ นายสุพัฒนพงศ์ สิกขา

บัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน) และคุณธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับ

ภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำานวน 68 คน จาก 26 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการฯ น้ีนอกจากจะเปน็การแขง่ขนัเพือ่คน้หาสดุยอดนกัประดษิฐเ์พือ่เปน็ตวัแทนไทยเขา้ไปรว่มการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ(IDC RoBoCon 2018) 

ณ กรงุโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ กย็งัเปน็กลไกสำาคญัในการเตรียมความพรอ้มทีจ่ะพัฒนาบคุลากรของไทยทางดา้นเทคโนโลยหีุน่ยนต์และระบบอตัโนมติัทีส่ำาคญั

ในการพฒันาประเทศในอนาคต รวมทัง้ยังเปน็การแลกเปล่ียนความคดิภายใตก้ตกิาเดียวกนัและเสรมิสรา้งความสามคัคใีหก้บันกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ท้ังนี้
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เชฟรอนสานต่อโครงการ Enjoy Science : 
Young Makers Contest ปี 3

สุดยอดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชนคนรุ่นใหม่

6 มิถุนายน 2561 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. : นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทเชฟรอนประเทศไทย

สำารวจและผลิต จำากัด ร่วมกับ นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 

นางกรรณิการ์ เฉิน (ท่ี 4 จากซ้าย) ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.สาโรจน์ 

ขอจ่วนเตี๋ยว (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการ “Enjoy Science: 

Young Makers Contest ปี 3” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่ง

ประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” โดยมีทีมผู้ชนะเลิศทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาจากปีที่ผ่านมา

ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ

ทั้งนี้โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ร่วมส่งไอเดียประกวด

สิ่งประดิษฐ์สำาหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Green Innovation” นวัตกรรมโลกสีเขียว ชิงรางวัลใหญ่บินลัดฟ้าไปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ต้นตำารับของงานเมกเกอร์แฟร์ทั่วโลก และทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

ส่งใบสมัครพร้อมไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ใครมีไอเดียเจ๋งๆ ส่งใบสมัคร คลิก http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/
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8 มิถุนายน 2561 - ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธเีปดิโครงการ Coding at School เพือ่พฒันาทกัษะความเปน็นวตักรในเดก็และเยาวขนไทย พรอ้มชมนทิรรศการผลงานจากความคดิ

สร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright และตัวอย่างอุปกรณ์จากโครงการ Fabrication Lab เพื่อเสริมทักษะความเป็นนวัตกร

ของเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็น Makers Nation ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12038-20180608-kidbright

กรกฎาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

เปิดโครงการ Kidbright และ Fab Lab
พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และเสริมทักษะ

การเป็นนวัตกรรมของเยาวชนไทย
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กรกฎาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

สวทช. ก.พาณิชย์ ม.หอการค้าไทย ผนึกใช้ วทน.
พัฒนาสมุนไพรครบวงจร ดันส่งออกต่างประเทศ

11 มิถุนายน 2561 : ณ โถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ. ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

นางสาวพิมพช์นก วอนขอพร ผูอ้ำานวยการ สำานกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ และนางวรรณภรณ์  เกตทุตั รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร” เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ

สมุนไพรอย่างครบวงจรในรูปแบบ เครือข่ายสนับสนุนการทำางาน (Networking)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12039-20180611-mou
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สวทช. หนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมควมเข้มแข็ง

ให้ชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร 

(สท.) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ของชุมชนบ้านหนองมัง ตำาบลโนนกลาง อำาเภอสำาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

การปลูกพืชจาก สวทช. เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ผลิตพืชผักอินทรีย์ที่มีคุณภาพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งต่อความรู้สู่ชุมชนอื่นผ่านศูนย์

เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำาบลโนนกลาง

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำานวยการ สวทช. และผู้อำานวยการ สท. กล่าวว่า สวทช. เริ่มทำางานร่วมกับชุมชนบ้านหนองมังตั้งแต่ปี 2549 

พัฒนาเป็นชุมชนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถีการ

ทำาเกษตร นำาความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมส่งเสริมให้ชุมชน พัฒนาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินในการปลูกพืชแบบด้ังเดิมและงาน

วิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการทำาเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน และสามารถเป็นต้นแบบสู่ชุมชนอื่นๆ ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12044-20180614-itap

กรกฎาคม 2561 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
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ก.วิทย์ สวทช. ชูงานวิจัยเด่น เสริมแกร่งภูมิภาคอีสาน

ผู้ว่าอุบลฯหนุน “โรงเรือนพลาสติกผลิตผักคุณภาพ”

ดันผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 แสนไร่ ภายในปี 2564

15 มถินุายน 2561 ณ โรงแรม สนุยีแ์กรนด ์โฮเทล แอนด ์คอนเวนชัน่ จ.อบุลราชธาน ี: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) โดยสำานกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานวิจัย “สวทช. - วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี 

ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่สังคม ให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ ดร.ฐติาภา สมตินินท ์รองผูอ้ำานวยการ สวทช. อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้ประกอบการ นักวิจัย เกษตรกร คณาจารย์ นักเรียน และประชาชนในภาคอีสาน

ตอนล่าง เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12045-20180615
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สวทช. หนุน  SME งานเชื่อมไทยในพื้นที่ EEC

ปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยนวัตกรรมและ
การยกระดับงานเชื่อม เพิ่มโอกาสแข่งขันทางการตลาด 

และพร้อมเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ

 21 มิถุนายน 61 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสัมมนา “ทิศทางการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมงานเชื่อมไทยกับระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยมีผู้ประกอบการเจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงานในอุตสาหกรรมงานเชื่อมเขตพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) กว่า 60 คน 

ร่วมสัมมนา เพื่อรับทราบเทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูงและแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการผลิตและสร้างนวัตกรรม รวมถึงเตรียมความพร้อมการเป็น

ผู้ประกอบการอัจฉรยิะ (Smart SME) ดา้นงานเชือ่มในเขตพืน้ที ่EEC ดว้ยการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ ์การผลิตดว้ยกระบวนการเชือ่ม และการสง่ออก

ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจแข่งขันได้ในตลาด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12052-20180621itap
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มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ และ สวทช.
ผนึกกำาลัง ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นเครือข่ายพัฒนาเยาวชน ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน

อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22 มิถุนายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเป็นเครือข่ายที่ปรึกษาทางวิชาการ และเป็นวิทยากรพัฒนาครูและนักเรียน รวมถึงให้ความ

ชว่ยเหลอืกบันกัเรยีนในภมูภิาคตา่งๆ เพือ่พฒันาผลงานสิง่ประดษิฐแ์ละโครงงานคอมพิวเตอรเ์กีย่วกบัระบบสมองกลฝังตวั การสรา้งชิน้งาน 3 มติ ิและ Internet 

of Things พร้อมจัดเวทีนำาเสนอผลงานนักเรียนและสามเณรมากกว่า 120 โครงงานภายใต้งาน “Show & Share 2018 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” เพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเรียนรู้กระบวนการทำางานโครงงานที่เป็นทักษะจำาเป็นในศตวรรษท่ี 21 พร้อมสร้างโอกาสให้นักเรียน-สามเณรได้ศึกษาต่อระดับ

อุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโควต้ารับตรงหรือโควต้าพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12054-20180622-mou
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นาโนเทค สวทช. นำาผู้ประกอบการเครื่องสำาอางและสมุนไพรไทย

รุกตลาด CLMV นำาร่องในงาน Mekong Beauty Show 2018

สำานกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(นาโนเทค) นำาผูป้ระกอบการเครือ่งสำาอางและสมนุไพร

ไทยที่สกัดด้วยนาโนเทคโนโลยี ร่วมแสดงในงาน Mekong Beauty Show 2018 งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติด้านเครื่องสำาอางและความงาม ภายใต้บูธ 

Thailand Pavilion ณ นครโฮจมินิท ์ประเทศเวยีดนาม เมือ่กลางเดอืน ม.ิย. ทีผ่า่นมา พรอ้มเขา้พบกงสลุใหญเ่พือ่รบัฟงัแลกเปลีย่นแนวทางทำาธรุกจิในเวยีดนาม 

และเยี่ยมชมโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงและศึกษาธุรกิจก่อนปูทางลุยตลาดกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะเวียดนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12062-20180702-mekong-beauty-show-2018
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“ดรีมเดอร์มา” ไมโครแครแคปซูลชะลอวัย คว้า 2 รางวัล

“ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด-นำาเสนอดีที่สุด” ในงาน
“นาสด้าอินเวสเตอร์เดย์ 2018”

6 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(วท.) โดย สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) จดักจิกรรมนำาเสนอผลงานวิจยัทีน่า่ลงทนุ

ประจำาปี 2561 หรือ “นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ (NSTDA Investors’ Day 2018)” ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 

ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรม

ให้กับนักลงทุนเป้าหมายและผู้ประกอบการไทย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พัฒนากระบวนการผลิต

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo 2018 ที่กระทรวงวิทย์ฯ 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 ที่ไบเทค บางนา
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ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการ สวทช. กลา่วเปดิ NSTDA Investors’ 

Day 2018 ว่า ปีนี้ สวทช. ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาล โดยทำาหน้าที่เป็นหน่วยงาน

วิจัยและพัฒนาที่มีบทบาทสำาคัญในการสร้างคุณค่าของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านกลไกการใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวจิยัสูเ่ชงิพาณชิย ์เสรมิสร้างศกัยภาพ ยกระดบัผู้ประกอบการและนกัลงทนุ 

รว่มกบัเครือขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานพันธมิตรในการขบัเคลือ่นตอ่ยอดการ

ใชผ้ลงานวจิยัและนวัตกรรม สร้างการเชือ่มโยงใหภ้าคอตุสาหกรรมเขา้ถงึผลงาน

วิจัยเกิดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีที่มีมูลค่าได้ง่ายขึ้น

สำาหรบัปีนีก้จิกรรม NSTDA Investors’ Day จัดข้ึนเปน็ปทีี ่9 แลว้ โดยคร้ังนี้

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปกว่า 600 คน 

เขา้รว่มฟงัการนำาเสนอผลงานของนกัวจัิยตอ่นกัลงทนุซึง่มจีำานวนทัง้สิน้ 12 ผลงาน 

จาก สวทช. 5 ผลงาน และจากหน่วยงานพันธมิตรของ สวทช. อีก 7 ผลงาน 

ส่วนใหญ่ผลงานที่นำาเสนอปีนี้ประกอบด้วย นวัตกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ 

นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ นวัตกรรมเพื่อการเกษตร และนวัตกรรมด้านเวชสำาอาง 

ซึ่งผลโหวตจากนักลงทุนและประชาชนปรากฎว่าผลงาน “ดรีมเดอร์มา” ไมโคร

แคปซลูชะลอวยัของ ดร.สรวง สมานหมู่ นกัวจัิยศนูย์พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. สามารถคว้าทั้ง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่

น่าลงทุนที่สุดได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จากการโหวตของนักลงทุนและผู้

เข้าร่วมงาน และยังได้รับรางวัลผลงานที่นำาเสนอได้ดีที่สุดอีก 1 รางวัล มูลค่า 

7,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลจาก บริษัทไมโครอินโนเวต จำากัด 

ผู้สนับสนุนรางวัล เพ่ือเป็นกำาลังใจต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่นิคมธุรกิจเทคโนโลยี

ร่วมกัน 

ทั้งน้ี ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยไบโอเทค เจ้าของ “ดรีมเดอร์มา” 

ไมโครแครแคปซูลชะลอวัย เปดิเผยภายหลังไดรั้บรางวลัวา่ งานวจิยันีเ้ปน็ผลงาน

ที่มีโอกาสทางธุรกิจและการตลาดมากๆ เพราะ สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัย

ระดบัประเทศและเปน็หนว่ยงานทีเ่ปิดใหท้ัง้นกัลงทนุและประชาชนทีส่นใจสนิค้า

นวัตกรรม มาร่วมรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและต่อยอดผลงานสู่เชิง

พาณิชย์ทุกท่าน

“ด้วยจุดเด่นต่างๆ ของผลิต

ภัณฑ์ดรีมเดอร์มา ทั้งเรื่องการใช้สาร

ออกฤทธิจ์ากพืชตามธรรมชาติ รวมทัง้

การควบคุมการออกฤทธิ์ผ่านไมโคร

แคปซลูทีช่ว่ยทำาใหส้ารออกฤทธ์ิคอ่ยๆ 

ทำางานทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จึงช่วย

ทำาให้ได้เกิดประสิทธิภาพได้อย่าง

เต็มที่ อีกทั้งกระบวนการผลิตสาร

ต่างๆ เหล่านีก้เ็ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม 

จึงน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความ

นิยมและเข้ากับแนวโน้มของประเทศ

และของโลกได้เป็นอย่างดี” ดร.สรวง ระบุ

สำาหรับผลงานวิจัย ดรีมเดอร์มา (Dream Derma) เป็นนวัตกรรมไมโคร

แคปซูลแบบหลายชั้น ประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเข้าได้กับเนื้อเยี่อของ

ร่างกาย โดยไมโครแคปซูลดังกล่าวสามารถกักเก็บและปลดปล่อยสารธรรมชาติ

ที่มีคุณสมบัติในการเลียนแบบการทำางานของเอพิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์ 

จึงช่วยชะลอริ้วรอยจากอายุท่ีเพิ่มขึ้น ผ่านกระบวนการกระตุ้นการสร้างสาร

จำาพวกคอลลาเจนและอีลาสติน จึงไปช่วยเสริมการเจริญเติบโตของเส้นเลือด 

ช่วยสมานแผลและฟื้นฟูจากเซลล์ที่ถูกทำาลายจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ 

ทำาให้ออกฤทธิ์คล้ายกับช่วยชะลอวัย สารธรรมชาติท่ีเลียนแบบการทำางานของ

เอพเิดอรม์อลโกรทแฟคเตอรใ์นไมโครแคปซลูยงัถกูควบคมุการปลดปล่อยไดอ้ยา่ง

ยาวนานมากขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารเข้าสู่ร่างกาย และลด

อาการแพ้ได้อีกด้วย ดรีมเดอร์มาใช้สารสกัดจากธรรมชาติ โดยเทคโนโลยีการ

ผลติชว่ยทำาใหม้ัน่ใจวา่ปราศจากการปนเปือ้นเชือ้โรคได ้และยังชว่ยลดกลิน่ไมพ่งึ

ประสงค ์รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพการซมึเขา้สูผ่วิหนงัได ้การออกฤทธิข์องโมเลกลุ 

และลดอาการแพ้ได้อีกด้วย  

ทั้งนี้สิ่งที่ทำาให้ผลงานวิจัย ดรีมเดอร์มา (Dream Derma) เป็นผลงาน

ที่โดนใจนักลงทุนจนได้รับผลโหวตมากที่สุดและเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากปัจจุบัน

ผูค้นใสใ่จเรือ่งการดแูลสขุภาพกนัมาก เมือ่รวมกบัแนวโนม้การกา้วเข้าไปสูสั่งคม

ผู้สูงอายุ จึงทำาผลิตภัณฑ์เวชสำาอางชะลอวัย (Anti-Aging) ได้รับความนิยมเพิ่ม

ขึ้นมากไปด้วย สินค้าและบริการกลุ่มเวชสำาอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตรา

เฉล่ียมากกว่า 6% ต่อปี ประเมินกันว่าเวชสำาอางในหมวดนี้ มีมูลค่าทางการ

ตลาดมากกว่า 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2017 โดยผู้บริโภคนิยมผลิตภัณฑ์

เวชสำาอางทีม่าจากสารธรรมชาตมิากกวา่ สำาหรบัประเทศไทยกำาลงัเริม่เข้าสู่สังคม

ผูสู้งวยั (Aging Society) แล้ว ทำาใหโ้อกาสของตลาดผลิตภณัฑเ์วชสำาอางประเภท

ชะลอวัยเปิดกว้างออกด้วยเช่นกัน
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เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ละมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

เป็นประจำาทุกๆ ปี การเผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิ(สวทช.) หนว่ยงานภายใตก้ระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) เปน็วาระสำาคญัทีน่กัลงทนุและประชาชนทัว่ไป

ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้ของ สวทช. มากขึ้นทุกปี  

ปีนี้ก็เช่นกัน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. บรรยายพิเศษ เรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง

สำาหรับธรุกจิ (10 Technologies to Watch)” ซ่ึงแนะนำา 10 เทคโนโลยีใหมท่ีจ่ะสง่ผลกระทบในชว่งเวลา 5 - 10 ปีในอนาคต 

เพื่อให้ผู้ประกอบการและคนทั่วไปกว่า 600 คนรับฟัง ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้

แนวคิด “เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 4 - 8 กรกฎาคมที่ผ่านา ณ ไบเทค บางนา เพื่อถ่ายทอด

องคค์วามรู้และต่อยอดนวัตกรรมใหก้บันกัลงทนุเปา้หมายและผูป้ระกอบการไทย ใช้วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

(วทน.) พัฒนากระบวนการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมทั้งการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่จะ

พลิกชีวิตและธุรกิจของใครก็ได้ในทุกมิติ 
เรียบเรียงโดย อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

10
ที่น่าจับตามอง

เทคโนโลยี
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เมื่อเทคโนโลยี “เปลี่ยนวิถีชีวิต - พลิกธุรกิจ”

1. แบคทีเรียลดยุงพาหะ (Mosquito-targeted Wolbachia)

ขณะน้ีมีโครงการระดับนานาชาติท่ีนำาแบคทีเรียชนิดหนึ่งคือ แบคทีเรีย

ในสกุล โวลบาเชีย (Wolbachia) เข้าร่วมโปรแกรมระดับโลก World Mosquito 

Program หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Eliminate Dengue รัฐบาลออสเตรเลียประกาศ

ว่าการใช้ Wolbachia เป็นทางเลือกใหม่ท่ีลดความเสี่ยงของการระบาดโรค

ไข้เลือดออก ซิก้า และชิกุนกุนยาได้ และมีต้นทุนต่ำาคือ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียแค่ 1 

ดอลลาร์สหรัฐต่อประชากรเท่านั้น ขณะที่ปี 2012 รัฐบาลสิงคโปร์ ทำาโครงการ

ทดสอบภาคสนาม ปล่อยยุงที่มี Wolbachia ออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาและ

ประเมินความเสี่ยง มีบริษัท Startup ในสหรัฐที่ผลิตยุงแบบนี้ออกจำาหน่ายด้วย 

เทคโนโลยีการกำาจัดยุงด้วยแบคทีเรียนี้น่าจะเป็นทางเลือกสำาคัญแบบหนึ่งในการ

กำาจัดยุงในพื้นที่อื่นๆ ของโลก หรือแม้แต่ในประเทศไทยเอง  

2. วัคซีนกินได้ (Edible Vaccine)

วัคซีนรุ่นใหม่อาจจะใช้วิธีการกิน เช่น พืชอาหารต่างๆ การทำาพืชวัคซีน

แบบนี้ต้องนำาสารพันธุกรรมของเชื้อโรคที่ไม่เกี่ยวกับการก่อโรคมาใส่เข้าไปใน

พืช พืชจึงเป็นดั่งโรงงานที่สร้างสารเหล่านี้ขึ้นมา โดยขั้นตอนน้ีอาศัยแบคทีเรีย

พวก Agrobacterium นำาสารพันธุกรรมเข้าไปในพืช เมื่อคัดเลือกพืชที่รับเอา

สารพันธุกรรมดังกล่าวเข้าไปได้แล้ว ก็นำามาเพิ่มจำานวน และใช้รับประทานเป็น

วัคซีนได้ต่อไป วิธีนี้มีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้ไข่สดหรือสัตว์ในการผลิต จึงปลอดภัย

จากการปนเปื้อนเชื้อโรค วัคซีนแบบใหม่จึงอาจจะใช้วิธีกินแทนท่ีจะฉีดแบบท่ี

เราคุ้นเคยกันมานาน 
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3. เซลล์สำาหรับทดสอบยา (Cell Line for Drug Testing)

การนำาเซลล์ผู้ป่วยมาทำาให้เป็นสเต็มเซลล์แบบพิศษ iPSC จะสามารถ

นำามาทดสอบยาได้โดยตรง และได้คำาตอบที่รวบรัดชัดเจนด้วยว่ายาที่ต้องการ

ใช้ทำาให้เซลล์ผู้ป่วยคนนั้นมีปฏิกิริยาทางลบหรือจะเกิดการแพ้ยาหรือไม่ ทั้งนี้มี

บริษัทต่างๆ จำานวนหนึ่งที่พยายามหาวิธีสร้างเซลล์ iPSC จากผู้ป่วยจำานวนมาก 

เช่น ฝรั่งเศส ผนวกเอาเทคโนโลยี microfluidic cell culture ที่เพาะเลี้ยงเซลล์

ในระบบท่ีมกีารแลกเปลีย่นสารอาหารและอากาศทีไ่หลผ่านเซลลโ์ดยควบคุมอยา่ง

ละเอยีดทุกอยา่ง จนทำาใหส้เตม็เซลล ์เตบิโต และเปลีย่นแปลงไปอยูใ่นระยะตา่งๆ 

ที่เหมาะกับการนำามาใช้ทดสอบความเป็นพิษของยาได้เป็นอย่างดี เทคนิคการ

เพาะเลีย้งเซลลจ์ากสตัว์ หรอืแมแ้ตเ่ซลลจ์ากผู้ปว่ยนี ้จงึถอืเปน็เทคโนโลยสีำาคญัที่

ทำาให้การรกัษาผูป้ว่ยแบบจำาพาะเจาะจงรายคน ดงัเชน่ โครงการชือ่ The Medlem 

Project ที่ตั้งเป้าจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ในยุโรปให้ยืนยาวขึ้นอีก 5-10 ปี และใช้ปรับปรุงกระบวนการรักษาอีกด้วย

4. การบำาบัดส่วนบุคคล (Personalized Therapy)

ด้วยความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพันธุกรรม จากผลของการอ่านรหัสพันธุกรรม

ได้ ด้วยราคาที่ถูกลงมาก และมีวิธีการตรวจรักษาที่เจาะจงมากขึ้น ทำาให้การ

ปอ้งกนัและรกัษาโรคดขีึน้จนถงึระดบัท่ีบำาบดัรกัษาแบบจำาเพาะกบัคนๆ นัน้ เกดิ

การรักษาแบบ Personalized Therapy หรือ เป็นการบำาบัดส่วนบุคคลเลยทีเดียว 

หัวใจหลักของการรักษาแบบใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ มาจากความรู้

เก่ียวกับการสร้างสเต็มเซลล์อย่างง่ายๆ สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่สามารถนำามาใช้

ซ่อมแซม หรือสร้างทดแทนเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่สึกหรอไปได้ ทั้งนี้นักวิจัยชาว

ญีปุ่น่ ชนิยะ ยามานะกะ (Shinya Yamanaka) คน้พบวธิกีารสรา้ง “ตัง้โปรแกรม

ใหม”่ หรอื reprogramming cell ซ่ึงชว่ยเปล่ียนเซลลร์า่งกายแบบอืน่ๆ ท่ีมีจำานวน

มาก เช่น เซลล์ผิวหนัง ให้กลายเป็น สเต็มเซลล์ได้ โดยการใส่ดีเอ็นเอจำาเพาะ

ไม่กี่ชิ้น เกิดเป็นสเต็มเซลล์แบบพิเศษท่ีเรียกว่า iPSC ทำาให้เขาได้รับรางวัล

โนเบลจากการค้นพบนี้ในปี ค.ศ. 2012 

ไม่เพียงแค่เราได้สเต็มเซลล์ของผู้ป่วยง่ายขึ้น เทคโนโลยีในการแก้ไข

ดเีอน็เอท่ีผดิปกติทีเ่รยีกวา่ เทคโนโลยกีารดดัแปลงยีน หรอืทีเ่รยีกวา่ CRIPR/Cas9 

(คริสเพอร์แคส 9) จะทำาให้สามารถแก้ไขโรคต่างๆ ได้ รวมทั้งโรคพันธุกรรมที่

เดมิไมเ่คยรกัษาไดม้ากอ่นเลย ตวัอยา่งโรคแรกๆ ทีม่กีารทดลองไปคอื โรคจอตา

เสื่อม เป็นต้น
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5. เข็มจิ๋วอัจฉริยะ (Intelligent Nano-Needle)

หลายคนคงรู้จักเข็มจิ๋วจิ้มไม่เจ็บ หรือ Nano Needle ที่อาศัยลักษณะ

ของเข็มที่เล็กมาก ทำาให้เวลาใช้งาน ผู้ที่ถูกเข็มเหล่านี้จิ้มจะไม่รู้สึกเจ็บ แต่เข็ม

เหล่านีส้ามารถพัฒนาให้ฉลาดมากข้ึนและทำางานไดอ้เนกประสงค ์เชน่ การเชือ่ม

ต่อกับตัวรับสัญญาณ หรือ sensor ทำาให้สามารถตรวจวัดการทำางานระบบต่างๆ 

ของรา่งกายตามเวลาจรงิ (real time) ได ้เพือ่ใหเ้หน็ภาพ เชน่ ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน

หรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคนี้ ที่ต้องการตรวจวัดระดับน้ำาตาลอยู่ตลอดเวลา 

เพราะการเพิ่มระดับน้ำาตาลในเลือดอย่างกะทันหัน อาจก่ออันตราย

รา้ยแรงได ้ก็อาจตอ้งอาศยัเขม็แบบนาโนนีแ้ปะตดิกบัผิวหนงัไว ้เขม็จิว๋อจัฉรยิะจงึ

ไม่ไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็แคเ่ขม็ฉดียา แต่กลายเปน็ “ชดุวดัระดบัน้ำาตาล” ไปดว้ยในตวั

6. วาล์วจิ๋วส่งยา (Nano-Valve)

เทคโนโลยีนาโนพอร์ซีเควนซิ่ง (Nano-Pore Sequencing) ที่อาศัยช่อง

เลก็สดุๆ ระดบันาโน ทีเ่ลก็กวา่เสน้ผมของคนเราถงึ 100,000 เทา่ ในการอา่นรหัส

พนัธกุรรม แตเ่ทคโนโลยน้ีี จะมส่ิีงทีเ่พิม่เตมิขึน้เมือ่นำาความรูด้า้นนาโนเทคโนโลยี

ในการสรา้ง “วาล์ว (valve)” หรอื ลิน้ปดิเปดิระดบันาโน ประกอบเข้ากบันาโนพอร ์

ซึง่จะเกดิเปน็ “นาโนวาล์ว” ทำาใหไ้ดร้ะบบนำาส่งโมเลกุลหรอืยาไปสู่เซลลเ์ปา้หมาย

และสามารถควบคมุการปลดปลอ่ย ณ ตำาแหนง่เปา้หมายไดอ้ยา่งแมน่ยำา ซึง่อาจ

ช่วยในการรักษาโรคได้ ทั้งนี้การควบคุมการปิด-เปิดของวาล์วนั้น ยังสามารถ

อาศยักลไกการเปลีย่นแปลง pH หรอื สารจำาเพาะบางอยา่งในเนือ้เยือ่หรอือวยัวะ

เป้าหมาย เช่น เซลล์เนื้องอก หรือมะเร็ง มี pH หรือสารจำาเพาะที่ต่างจากเซลล์

ปกติ ทำาให้วาลว์เปดิ และปลอ่ยสารหรอืยาท่ีอยูภ่ายในออกมารกัษาได ้นอกจากนี้

ยงัสามารถควบคมุไดจ้ากภายนอกรา่งกาย หรอืภายนอกเซลล ์เชน่ ใชก้ารกระตุน้

ด้วยแสง ความร้อน หรือ สนามแม่เหล็ก จึงทำาให้การออกฤทธิ์ของสารที่บรรจุไว้

ในนาโนพอร์ มีความจำาเป็นสูงมากในการรักษา “นาโนวาล์ว” จึงเป็นอีกทางหนี่
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งในการรักษาโรคในอนาคต

7. การพิมพ์โลหะ 3 มิติ (Metal 3D Printing)

ปัจจุบันการพิมพ์โลหะ 3 มิติ มีการใช้เลเซอร์ (Laser) หรือลำาแสง

อิเล็กตรอน (Electron Beam) หลอมละลายผงโลหะเปน็ชัน้ๆ ชิน้งานทีไ่ดม้คีวาม

แขง็แรง ตกแตง่เพียงเลก็น้อยกใ็ชง้านไดท้นัท ีดว้ยเทคโนโลยทีีเ่บด็เสร็จในตวัเชน่

นี ้คาดการณว่์าภายในไตรมาสที ่3 ของป ี2562 จะมีเครือ่งพมิพโ์ลหะ 3 มติิ ไวใ้ช้

ตามออฟฟิศมากขึ้น โดยใช้วิธีพิมพ์แบบดันวัสดุ (Material Extrusion) ผงโลหะ

ที่ผสมกับพอลิเมอร์จะถูกดันผ่านหัวฉีดขึ้นมาเป็นชั้นๆ โดยไม่ต้องใช้เลเซอร์หรือ

ลำาแสงอเิลก็ตรอน และไมมี่ผงโลหะสว่นเกนิ ทำาใหว้างเคร่ืองประเภทน้ีในออฟฟิศ

ไดเ้ลย จดุเดน่คอืพมิพไ์ดร้วดเรว็ขึน้ ราคาเคร่ืองพมิพถ์กูลงโดยเฉพาะเพือ่พมิพช์ิน้

สว่นโลหะ ทีไ่มต่อ้งการการผลติจำานวนมากแตต่อ้งมีความจำาเพาะเจาะจง เชน่ ใน

ทางการแพทย์ ปจัจุบัน เอม็เทค สวทช. รว่มกบัภาคเอกชนทำางานวจิยัทีป่ระยกุต์

ใช้การพิมพ์โลหะ 3 มิติ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม ทั้งวิธีการพิมพ์ที่ใช้เลเซอร์ 

หรอืลำาแสงอิเลก็ตรอน และวิธีการพิมพท์ีต่อ้งนำาชิน้งานไปเผาผนกึกอ่นการใชง้าน

8. วสัดดุดูซบัเสยีงออกแบบได้ (Customized Sound Absorber)

ปญัหาเสียงดงัจากยานพาหนะ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร กอ่ให้เกดิผลกระทบ

ต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง “โฟมอะลูมิเนียม” เป็น

วัสดุที่มีคุณสมบัติในด้านการดูดซับเสียงได้ดี แข็งแรง ทนแรงกระแทก น้ำาหนัก

เบา สวยงาม ไม่ลุกติดไฟ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนักวิจัยจากห้อง

ปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง

ชาต ิ(เอม็เทค) สวทช. พฒันาโฟมอะลมิูเนยีมทีม่คีณุสมบตัเิดน่ คือ ดดูซับเสยีงที่

ความถีเ่สียงต่างๆ ไดต้ามความต้องการของผูใ้ชง้าน ออกแบบโดยใช้วสัดทุรงกลม

ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูง และมีพื้นผิวรูปแบบต่างๆ เป็นวัสดุที่ทำาให้เกิดรูพรุน

รูปแบบต่างๆ ภายในโฟมอะลูมิเนียมด้วย โดยผลทดสอบในห้องปฏิบัติการ

สามารถลดระดับเสียงดังลงได้จาก 90 เดซิเบล เป็น 64 เดซิเบล (การฟังเสียงดัง

ระดับ 85 เดซิเบล ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำาให้การรับฟังเสียงบกพร่องอย่าง

ถาวรได้)  วิธีการดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตต่ำากว่าแบบเดิมถึง 50 % ช่วยลดการ

นำาเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย
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9. เทคโนโลยีไซเบอร์-ฟิสิคัล (Cyber-Physical Technology) 

ในโลกศตวรรษที่ 21 ลักษณะความเป็นเมืองใหญ่เป็นเทรนด์ที่เห็นได้ชัด 

โดย World Urbanization Prospects คาดว่า จำานวนประชากรโลกที่เป็นคนเมือง

จะมีมากถึงร้อยละ 66 ในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งจะเกิดผลดีต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในเมือง แต่ก็อาจต้องการบริการที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคม 

การจัดการทรัพยากร และสภาพแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย

เมืองกายภาพ หรือ physical city และเมืองไซเบอร์ หรือ cyber city 

จะเชือ่มโยงกนัผา่นเครอืขา่ยเซนเซอร์ คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์หลากหลายชนดิ 

เกดิความเปน็ เมอืงแบบไซเบอร-์ฟสิคิลั (Cyber-Physical City) โดยมเีทคโนโลยี

อนิเทอรเ์นต็ของสรรพสิง่ หรอื ไอโอท ี(IoT) เปน็ตวัชว่ยสำาคญั ทำาใหเ้กดิโอกาสทาง

ธุรกิจแบบใหม่จำานวนมาก ทั้งธุรกิจบริการ มีตัวอย่างบ้างแล้ว เช่น ระบบบริการ

รถของอูเบอร์ (UBER), ร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีแคชเชียร์ (Amazon Go) ปัจจุบัน 

สวทช. กำาลังสร้างฐานเทคโนโลยีระบบนี้อยู่ผ่าน โครงการเน็ตพาย (NETPIE) และ

โครงการเมืองอัจฉริยะ (smart city) โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐ

และเอกชน เป็นต้น

10. เทคโนโลยีแช็ตบอต (Chatbot Technology)

ทกุวนันี ้โลกกำาลงัขยบัจากยคุดจิทิลัเขา้สูย่คุอัจฉรยิะ (Intelligence Era) 

คนจำานวนมากมีเครื่องคอมพิวเตอร์พลังสูงพกติดตัว ในอนาคตอันใกล้การเชื่อม

ต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้ อาจะไม่ต้องพึ่งคีย์บอร์ด เมาส์ หรือทัชสกรีน แต่เป็นการ

สนทนาด้วยภาษาธรรมชาติ (Seamless Conversation) ผ่านเทคโนโลยีแช็ตบอต 

ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้มนุษย์พูดคุย สั่งงาน และสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้เฉก

เช่นเดียวกับการสนทนากับคนด้วยกันเอง 

เทคโนโลยแีบบนีม้หีลายรปูแบบ เชน่ ใชท้ำาแชต็บอตสำาหรบับรกิารลกูคา้ 

(Customer Service Chatbot) เช่น Line@ และ Siri และ Echo ระบบในหุ่นยนต์

ดูแลผู้สูงอายุ เช่น หุ่นยนต์ดินสอ ทั้งนี้หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์(HCCRU) ศูนยเ์นคเทค สวทช. ทำาวิจยัส่วนประกอบตา่งๆ ทีก่ลา่วมา

แล้ว 20 ปีต่อเนื่อง ปัจจุบันมีระบบรู้จำาเสียงพูดภาษาไทยที่รองรับคำาศัพท์หลาก

หลาย มีระบบจัดการการสนทนา และระบบสังเคราะห์เสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ 

และร่วมกับพันธมิตรเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริการลูกค้าแบบเฉพาะด้านอีกด้วย 
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ดร.ณรงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จะสังเกตได้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ เปลี่ยนแปลงก้าวหน้ารวดเร็วมาก และปราศจากพรมแดน ไม่ได้เป็นของชาติใด

ชาติหนึง่ ประเทศไทยจึงสามารถมีสว่นร่วมในการคดิคน้เทคโนโลยตีา่งๆ ดงัท่ียกตวัอยา่งเอาไว ้มากบา้งนอ้ยบา้ง ซึง่จะเปน็ประโยชนส์ำาหรบันกัลงทนุในการ

ทำาความเขา้ใจทิศทางและแนวโนม้เทคโนโลยใีหม่เพือ่เลอืกพิจารณาลงทนุใหเ้หมาะสม เพราะเทคโนโลยใีกลช้ดิกบัเราอยา่งมากโดยคาดไมถ่งึในทกุมิติของชีวติ
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• สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักวิจัย สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 

ประเทศเยอรมนี และการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS) ประเทศสิงคโปร์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรง

มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และการประชุม 

Global Young Scientist Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จาก

ประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

ในการนี้ สวทช. จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักวิจัย สมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัล

โนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสาขาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-5 กรกฎาคม 2562 และการประชุม Global Young 

Scientist Summit (GYSS2019) ในสาขา เคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์หรือสรีรวิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ณ ประเทศ

สาธารณรฐัสงิคโปร ์ระหว่างในวนัที ่20-25 มกราคม 2562 โดยมกีจิกรรมนำาเสนอผลงาน บรรยายพเิศษและการเสวนากลุม่ยอ่ยดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำาของโลก

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สมัครออนไลน์ได้ที ่www.nstda.or.th/lindau/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206 และ 77224 หรือ 081 006 5454 อีเมล pdys@nstda.or.th หรือ

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที ่http://www.lindau-nobel.org/ และ http://www.gyss-one-north.sg/

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 138

• เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในอวกาศ Call for Proposals for Microgravity Experiment

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเสนอ 

งานวิจัยไปทดลองในอวกาศกับโครงการ “การทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง - National Space Experiment NSE-II”

ลักษณะงานวิจัยที่เปิดรับ เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ใช้คุณสมบัติของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง สร้างผลการทดลองและองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ที่แตกต่างจากการทดลองบนโลก

ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31กรกฎาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/nse2018/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-mail : nse@nstda.or.th

• สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาเตรียมพร้อมสินค้าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สุงอายุกลุ่มใหม่ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญ

ผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมสัมมนาฟรี! หัวข้อ 

“ชนชราแห่งอนาคต : ความท้าทายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชนชราแห่งอนาคต” เพื่อรับทราบข้อมูลสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือบริการที่ท้าทายโอกาสและศักยภาพของสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึง Wearable gadget หรือ IOT Platform ในวันพฤหัสบดีที่ 

19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ 

รับจำานวนจำากัด 60 ท่านเท่านั้น สงวนสิทธิ์รับ 1 คน/นิติบุคคล หมดเขตภายใน 13 ก.ค. 61 ลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ panita@nstda.or.th 

โทรสาร 0 2564 7082 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301, 1368, 1381
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• Big Rock Fab Lab Thailand :  กิจกรรม “สะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ”

17-18 กรกฎาคม 2561 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับโครงการ

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

• กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก สำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

19 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 สำาหรับนักเรียระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

ธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

24-26 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมความรู้คู่ความสนุกกับการออกแบบทางวิศวกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการโรงประลองต้นแบบทาง

วิศวกรรม (Fabrication Lab) สวทช. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” 

สำาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส

 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดยฝ่ายบริหารบา้นวทิยาศาสตร์สิรินธร รว่มกบัหน่วยวจิยัเทคโนโลยชีวีภาพพืช ศช. ณ บา้นวิทยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย สวทช.

• อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “การนำาแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 

สำาหรบัครรูะดบัชัน้ประถมศกึษา” STEM Approach Implementation in Schools for Elementary School Teachers หลกัสตูร

ระดับกลาง

27-29 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

เปิดรับสมัคร

• ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ 

และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำาปี 2562

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/lindau/ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206 และ 77224 หรือ 081 006 5454 อีเมล pdys@nstda.or.th หรือ

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที ่http://www.lindau-nobel.org/ และ http://www.gyss-one-north.sg/


