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การรถไฟ จับมือ สวทช. วิจัยทดสอบ
รับรองผลิตภัณฑ์ ในระบบราง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

7 มกราคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) : นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำ�แหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และ ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพือ่ ร่วมมือกัน
ด้านการวิจัยพัฒนาในการส่งเสริมมาตรฐานและการทดสอบสำ�หรับผลิตภัณฑ์ในระบบราง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านระบบรางใน
ประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12344-20190107-mou
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สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก!
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี’62

9 - 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 เป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�หรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย
โดยมีน้องๆ กว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน ผ่านฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
มากมายกว่า 20 ฐาน โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ
ร่วมในงานโดยพร้อมเพรียง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12347-20190109-nstda
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นักวิจัย สวทช. ได้รับรางวัล
วุฒิเมธีวิจัยจาก สกว.

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส
สกว.” ครั้งที่ 18 พร้อมมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ผลกระทบต่อวงวิชาการและสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำ�ลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
ทั้งนี้ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สวทช. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวุฒิเมธีวิจัย โดยมี
ดร.ศิวรักษ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี
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กทม. จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย
ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ
ทางทันตกรรม “เดนตีสแกน”

กรุงเทพมหานคร โดยสำ�นักการแพทย์ (สนพ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจยั DentiiScan เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ไทย” เพือ่ ส่งเสริมและผลักดัน
นวัตกรรมไทย สู่การใช้งานเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 ในโรงพยาบาลสังกัดสำ�นักการแพทย์ จำ�นวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ
โรงพยาบาลสิรนิ ธร เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ สูป่ ระชาชน โดยมี ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ทีป่ รึกษาอาวุโส สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และผู้อำ�นวยการโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องเดนตีสแกน นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค ผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์ และคณะผู้บริหารทั้งสององค์กร เข้าร่วมเป็น
เกียรติในพิธีลงนาม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12353-กทม-จับมือ-สวทช-ส่งเสริมนวัตกรรมไทย-ใช้เครื่องเอกซเรย์
				
คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม-“เดนตีสแกน”
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บริติช เคานซิล จับมือ ก.วิทย์ และกลุ่มทรู

เปิดตัว FameLab Thailand 2019

ค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

17 มกราคม 2562 : กรุงเทพฯ บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เดอะ สแตนดาร์ด กลุ่มทรู และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “FameLab Thailand 2019” การแข่งขันนำ�เสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 4
ในประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2562
โอกาสนี้ยังได้เชิญ FameLab Ambassadors ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ 3 เจนเนอเรชั่น นำ�โดย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ได้รับทุน Newton Fund และเฌอปราง อารีย์กุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแชร์มุมมองถึงความสำ�คัญของ “การสื่อสารวิทยาศาสตร์” เพื่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12355-20190117-famelab2019
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สวทช. ร่วมกับ สถานทูตอังกฤษ และ BBSRC
จัดเวทีประชุมความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว
ภายใต้กองทุนนิวตัน

18 มกราคม 2562 กรุงเทพฯ : พลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติรว่ มงาน Dissemination Workshop for Newton Rice Initiative
หรือการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสรุปความร่วมมือวิจยั และพัฒนาข้าวภายใต้กองทุนนิวตัน พร้อมมอบรางวัลโปสเตอร์งานวิจยั ดีเด่นแก่นกั วิจยั จำ�นวน 3 ท่าน จัดโดย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำ�ประเทศไทย และ UK Biotechnology and
Biological Sciences Research Council (BBSRC) ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีประชุมหารือในกลุ่มนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหัวข้อด้านข้าว ภายใต้โครงการ Newton Fund และเปิดโอกาสให้หน่วยงานให้ทุนวิจัยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการร่วมทุนวิจัย การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนและหน่วยงานให้ทุนวิจัยจาก 5
ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12356-20190118-newton-fund
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เชฟรอน และ สวทช. ผนึกกำ�ลังเมกเกอร์

สร้างปรากฏการณ์ ใน

“Maker Faire Bangkok 2019”

19 มกราคม 2562 - บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS
ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” มหกรรมแสดงผลงานสิง่ ประดิษฐ์ของสุดยอดเมกเกอร์ทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกขบวนผลงานของเมกเกอร์
จากประเทศไทยและนานาประเทศมาเต็มความจุพนื้ ทีก่ ว่า 70 บูธ พร้อมกิจกรรมเวิรก์ ช็อป DIY ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้สมั ผัสวัฒนธรรมเมกเกอร์ดว้ ยตัวเอง
เพื่อจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคนไทย และสานต่อความสำ�เร็จของงานเมกเกอร์แฟร์ ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย
4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12358-20190119-maker-faire-bangkok-2019
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สวทช. เดินหน้าขยายผลงานวิจัย
e-Museum และ Museum Pool
นำ�ร่อง 5 พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดลำ�ปาง

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช). โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ สวทช. ภาคเหนือ
เดินหน้าขยายผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำ�ชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) ที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ
วิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค-สวทช. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หลังถ่ายทอดแห่งแรกที่เชียงใหม่ และขยายผลมายังลำ�ปาง เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการนำ�เทคโนโลยีมาอนุรักษ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเข้าถึงง่าย นำ�ร่องในพิพิธภัณฑ์ 5 แห่งในเมืองลำ�ปาง ส่งเสริม
การท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรองเขตภาคเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12359-20190120-e-museum
กุมภาพันธ์ 2562 •

9

กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11

ITAP สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญ

พัฒนาเตาเผาเซรามิกระบบอัตโนมัติ
วัดอุณหภูมิแม่นยำ� แสดงผลได้ทุกที่

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) หรือไอแทป ให้การ
สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญ ผศ. ทวีเดช ศิรธิ นาพิพฒั น์ และคณะวิจยั ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจยั พัฒนา
และช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SME ถึงในโรงงาน ในโครงการ “การออกแบบและพัฒนาระบบวัดและแสดงผลอุณหภูมิเตาเผาเซรามิก” แก่ฆ้อนทอง
เซรามิกส์ ผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดลำ�ปาง เพื่อพัฒนาไปสู่การปรับปรุงเตาเผาเซรามิกในรูปแบบระบบอัตโนมัติ ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้แม่นยำ�มากขึ้น
ทำ�ให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น และลดความเสี่ยงการเสียหายระหว่างการเผา พร้อมนำ�เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ นำ�ค่าอุณหภูมิของเตาเผาขึ้นบน
Cloud ทำ�ให้เห็นค่าได้จากทุกแห่งในโลก จึงประเมินคุณลักษณะการเผาไหม้ทเ่ี กิดขึน้ และปรับปรุงกระบวนการได้ทนั ท่วงที ส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพมากขึน้ และ
ทันเวลานัดส่งสินค้า ตอบโจทย์การยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซารามิกไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12360-20190121-itap
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ปล่อยพลัง

‘เมกเกอร์’

ในตัวคุณ

“ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” มอตโต้สั้นๆ แต่แฝงไปด้วยประกายไอเดียให้คนอ่านฉุกคิด และค้นหาความเป็น
นักประดิษฐ์ในตัวเอง ..ใช่แล้ว ใครๆ ก็เป็นเมกเกอร์ได้ ซึ่งในงานมหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ “Maker Faire Bangkok 2019 : WE ARE ALL MAKERS จัดขึน้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา เมือ่ วันที่
19 - 20 มกราคม ที่ผ่านมา หลากหลายผลงานสุดยอดไอเดียสิ่งประดิษฐ์ถือเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ที่ได้เข้าไปร่วมสัมผัส
ประสบการณ์
เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
กุมภาพันธ์ 2562 •
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“Maker Faire Bangkok 2019 : WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลัง
‘เมกเกอร์’ ในตัวคุณ จัดโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด
ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรและกลุม่ เมกเกอร์
ในประเทศไทยยกขบวนผลงานของเมกเกอร์จากประเทศไทยและนานาประเทศ
มาเต็มความจุพื้นที่กว่า 70 บูธ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY ที่เปิดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่วมงานได้สมั ผัสวัฒนธรรมเมกเกอร์ดว้ ยตัวเอง เพือ่ จุดประกายความสนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคนไทย และสานต่อความสำ�เร็จของงาน
เมกเกอร์แฟร์ ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็น
“เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
ไฮไลต์ส�ำ คัญ ในงานมีการประกาศผลและมอบรางวัลใหญ่ ให้แก่ผชู้ นะเลิศ
ในโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ
“นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว” ของนักเรียนสายสามัญและอาชีวศึกษาซึ่งปีนี้
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ผู้ชนะเลิศสายสามัญ ได้แก่ ผลงาน "หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ำ�" จาก
โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง ผลงานดังกล่าวออกแบบลักษณะคล้ายเรือที่ลอย
บนผิวน้ำ� มีกลไกเครื่องจักรที่ช่วยดึงและขจัดคราบน้ำ�มันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ�ได้
ออกแบบการใช้งานได้อย่างดีเยีย่ มและนำ�ไปแก้ปญั หาได้จริงแล้วบริเวณคลองสาย
ต่างๆ โดยรอบโรงเรียน ซึง่ อยูใ่ กล้แหล่งจ่ายน้�ำ มันและมีการปนเปือ้ นคราบน้�ำ มัน
ในคลองอยู่บ่อยครั้ง ส่วน ผู้ชนะเลิศสายอาชีวะ ได้แก่ ผลงาน "คลีน ออยสเตอร์
(CLEAN OYSTER)" จาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ได้ออกแบบ
เครือ่ งล้างหอยนางรม เพือ่ ลดแบคทีเรียทีท่ �ำ ให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ท้องเสีย ซึง่
น้องๆ ได้ออกแบบเครื่องล้างหอยนางรมโดยใช้วิธีธรรมชาติของหอยนางรมเอง
คือใช้น้ำ�ทะเลสะอาดมาทำ�ความสะอาด รวมถึงดึงเมือกของเสียและแบคทีเรีย
ด้วยเครือ่ งโปรตีนสกิมเมอร์ ซึง่ ยังคงความสดใหม่ของหอยนางรมได้ดี นอกจากนี้
สำ�หรับน้ำ�ที่ใช้แล้วยังสามรถนำ�กลับมาใช้ได้อีก การทำ�งานของเครื่องยังใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ทตี่ ดิ ตัง้ ได้บนหลังคาของรถเข็นขนาดกะทัดรัด
และมีความปลอดภัยถูกสุขอนามัย เครื่องดังกล่าวสามารถนำ�ไปใช้จริงแล้วใน
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สถานประกอบการร้านอาหารทะเลเพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจแก่ลกู ค้าผูช้ นื่ ชอบความสด
จากทะเลอีกด้วย โดยทั้ง 2 ทีมได้รับรางวัลมูลค่าทีมละ 500,000 บาท และได้
สิทธิ์ไปร่วมงาน Maker Faire Bay Area ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “สวทช. มีหน้าที่ในการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และ
ขับเคลือ่ นประเทศไทยสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ในหลายปีทผี่ า่ นมา “วัฒนธรรมเมกเกอร์”
มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนในสาขาสะเต็ม (การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านการลงมือทำ�การทดลอง และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่นำ�
ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สวทช. เห็น
ถึงความสำ�คัญของวัฒนธรรมเมกเกอร์นกั สร้างสรรค์นวัตกรรม ฟันเฟืองสำ�คัญที่
ช่วยเพิม่ ศักยภาพของคนในชาติ ทำ�ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี เกิดเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” ขึ้นในประเทศ สวทช. จึงมีความยินดี
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ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด และหน่วยงาน
พันธมิตร ผ่านการจัดงานเมกเกอร์แฟร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron
Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่ให้เหล่า
เมกเกอร์ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ยังเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมกเกอร์ในการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ อันเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้ประเทศไทยมีความเป็นเลิศทางด้าน
วทน. ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคงต่อไป”
นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยสนับสนุนธุรกิจ บริษทั เชฟรอน
ประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด กล่าวว่า “เป็นที่ยอมรับว่า เมกเกอร์ หรือ
นักสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
ผลงานของเมกเกอร์สามารถนำ�ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นสิง่ ให้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ทีส่ ามารถช่วยยกระดับความเป็นอยูข่ องคนในสังคมให้ดขี นึ้ ทัง้ ยังสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความสำ�คัญกับ
การสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ รวมถึงประเทศไทย จากนโยบายกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศวิสยั ทัศน์การขับเคลือ่ นประเทศไทยสูก่ าร
กุมภาพันธ์ 2562 •
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เป็น ‘เมกเกอร์เนชั่น’ หรือ ‘เมืองแห่งนักพัฒนา’ ซึ่งเชฟรอนยินดีที่ได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ กับ สวทช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลุ่มเมกเกอร์ใน
ประเทศไทย และองค์กรพันธมิตร ภายใต้โครงการ ‘Chevron Enjoy Science :
สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต’ ส่งเสริมการพัฒนาของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคม
ไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดงานเมกเกอร์แฟร์ เพือ่ เป็นเวทีให้เมกเกอร์ได้แสดงผลงานและแนะนำ�วัฒน
ธรรมเมกเกอร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้กลายเป็นงานเมกเกอร์แฟร์ที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงาน
กว่า 10,000 คน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์เยาวชนสายสามัญ
และอาชีพ ในโครงการ Young Makers Contest ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11

โดยเฉพาะปีนี้เป็นที่สนใจของเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 399 ผลงาน
และหลายผลงานยังมีศกั ยภาพสามารถนำ�ไปผลิตและสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม
ได้จริง สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์ หรือมีความเป็น
เมกเกอร์อยู่ในตัวสูงมาก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีย่ิงที่โครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยให้
เกิดพลังสร้างสรรค์กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย”
จากวัฒนธรรมเมกเกอร์ ในกลุม่ คนไม่กคี่ น ทีเ่ ริม่ ต้นในจากความกล้าคิด
กล้าทำ�ในสิ่งเล็กๆ และพร้อมแบ่งปันความรู้ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเมกเกอร์เพื่อ
แลกเปลีย่ นไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ทหี่ ลากหลาย ให้สงั คมได้ไทยได้
สัมผัสและใช้ประโยชน์สิ่งประดิษฐ์จากฝีมือและมันสมองของคนไทย วันนี้
‘วัฒนธรรมเมกเกอร์’ ได้เข้าไปจุดประกายความคิดให้กบั ใครหลายคนในสังคมไทย
แล้ว ถึงเวลาปล่อยพลัง ‘เมกเกอร์’ ในตัวคุณแล้วรึยงั …เป็นคำ�ถามทีค่ ณุ เท่านัน้ ทีร่ ู้

เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรือ
อาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.),
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ
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• สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ระยอง และ EEC ร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากล

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
ขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและพื้นที่ในเขต EEC เข้าร่วมอบรมสัมมนา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 “การเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Blue Marine โรงแรมภูมิมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
(ทั้ง 2 หัวข้อ) ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น จำ�นวน 1 คน/นิติบุคคล
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063 915 6656 หรืออีเมล panita@nstda.or.th

• กิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเขียนโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น” ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในอำ�เภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (รุ่นประถมศึกษา)
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โรงเรียนจารุศรบำ�รุง - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

• การสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง “ถอดบทเรียนก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป และสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย” ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สวทช. ในงานวิทย์สัญจร (สงขลา)

21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำ�เภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
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