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สำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) และบริษทั เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำ�กดั ลงน�มคว�มร่วมมอื

ด้�นก�รวิจัยพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนก�รทดสอบแบตเตอรี่ในย�นยนต์ไฟฟ้� โดยมอบให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ 

(PTEC) สวทช. เป็นแล็บทดสอบแบตเตอรี่ย�นยนต์ไฟฟ้�แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมก�รจัดตั้งโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นคุณภ�พของประเทศเพื่อ

สนับสนุนอุตส�หกรรมย�นยนต์ในอน�คต เช่น ก�รจัดตั้งห้องปฏิบัติก�รทดสอบแบตเตอรี่ และห้องปฏิบัติก�รทดสอบย�นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยตั้งเป้�ให้

เกิดก�รใช้ง�นห้องปฏิบัติก�รทดสอบแบตเตอรี่ในประเทศไทยและพัฒน�ทักษะองค์คว�มรู้ของผู้ปฏิบัติง�นทดสอบในประเทศ เพื่อสนองนโยบ�ยก�รสนับสนุน

อุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่และพัฒน�ฐ�นก�รผลิตแบตเตอรี่ให้เกิดในประเทศไทยอย่�งมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12692-20190802-ptec-nstda

เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ สวทช.
ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยานยนต์ไฟฟ้าและการทดสอบ
แบตเตอรี่ลิเธียมแห่งแรกในไทยและอาเซียน
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ผลิตไม่ทันขาย! สหกรณ์บ้านแพรกหาฯ จ.พัทลุง 

นำานวัตกรรม ParaFIT แปรรูป “หมอน-ที่นอน

ยางพารา” สร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง

7 สิงห�คม 2562 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) นำ�โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำ�นวยก�ร 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค) สวทช. น�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. พร้อมทีมนักวิจัยเอ็มเทค สวทช.นำ�คณะ

สือ่มวลชนลงพ้ืนท่ีเย่ียมชมสหกรณ์ก�รเกษตรบ�้นแพรกห� จำ�กดั อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ โดยมนี�ยขจรศักดิ ์เจรญิโสภ� รองผู้ว�่ร�ชก�รจงัหวดัพทัลงุ น�ยสมศกัดิ ์

บุญโยม รักษ�ร�ชก�รแทนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้�ร่วมเยี่ยมชมกระบวนก�รผลิตน้ำ�ย�งข้นพ�ร�ฟิต ParaFIT เพื่อใช้แปรรูปเป็น

หมอนและที่นอนย�งพ�ร�ที่ได้คุณภ�พจ�กฝีมือเกษตรกรช�วสวนย�ง จ.พัทลุง ทั้งนี้มีคณะกรรมก�ร เจ้�หน้�ที่ พร้อมสม�ชิกสหกรณ์ก�รเกษตรบ้�นแพรกห� 

จำ�กัด ให้ก�รต้อนรับ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12714-20190807-parafit
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สวทช. อว. จับมือ สสช. 
หนุนงานวิจัย Big Data

เสริมศักยภาพและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อทุย�นวทิย�ศ�สตรป์ระเทศไทย : สำ�นกัง�นพฒัน�วิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) จบัมอื สำ�นกัง�นสถติแิหง่ช�ต ิ(สสช.) ลงน�มคว�มรว่มมือ 

“ก�รพัฒน�สถิติและส�รสนเทศเพื่อก�รสนับสนุนก�รตัดสินใจของประเทศ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน�ข้อมูล สถิติ และส�รสนเทศที่ใช้ในก�รว�งแผน 

ก�รกำ�หนดนโยบ�ย และก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นรัฐในระดับต่�งๆ ด้วยก�รใช้ Big Data รวมถึงสร้�งองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีใน

ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�สถิติและส�รสนเทศ สำ�หรับใช้ในก�รสนับสนุนก�รตัดสินใจของประเทศ เสริมคว�มเข้มแข็งและศักยภ�พในก�รพัฒน�ประเทศก้�วสู่

ไทยแลนด์ 4.0 อย่�งมั่นคงต่อไป โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และ น�ยภุชพงค์ 

โนดไธสง ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ร่วมลงน�ม

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12716-20190813-mou
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สวก. ผนึกกำาลัง สวทช. อว.
ดึงเกษตร-อุตสาหกรรมสัตว์น้ำา หนุน EECi
โชว์เคสเปิดตัวเทคโนโลยีผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน-พืชไร่ฯ

20 สิงห�คม 2562 สำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมสัมมน�เปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศก�รผลง�นวิจัย

กลุม่เรือ่งพืชสวน/พืชไรฯ่ “ปลดลอ็คนวตักรรมเกษตรไทย เพือ่ผลผลติทีก่�้วไกลอย�่งยัง่ยืน” และจดัลงน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอื “ก�รสนบัสนุนก�รพฒัน�

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)” ระหว่�ง สวก. และ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

รวมถึงแนวท�งก�รสนับสนุนกิจกรรมด้�นก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (Grand ballroom) โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นส์ หลักสี่ 

กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำ�นวยก�ร (สวก.) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ร่วมลงน�ม

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12720-20190820-eeci
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สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ.
จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019”
เฟ้นหานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เสริมความเข้มแข็ง EEC

20 สิงห�คม 2562 บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร : สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร หน่วยง�นพันธมิตร จัดประกวดแข่งขันโครงก�รพัฒน�นักศึกษ�

อ�ชีวศึกษ�สู่ก�รเป็นนวัตกร “R Cheewa Hackathon 2019” สำ�หรับสถ�บันอ�ชีวศึกษ�ในพื้นที่ EEC ภ�ยใต้หัวข้อ Smart Farm, Smart Home, Smart Factory 

ระหว่�งวันที่ 20 - 22 สิงห�คม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธ�นี

R Cheewa Hackathon 2019 เปน็ก�รแขง่ขนัเพือ่ประยกุตว์ทิย�ศ�สตรแ์ละคอมพวิเตอร ์รวมถงึสง่เสรมิและกระตุน้ใหน้กัศกึษ�ระดบัอ�ชวีศกึษ�ในเขต

พื้นที่ EEC ให้มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�ร Coding และ IoT เฟ้นห�สุดยอดนวัตกรมืออ�ชีพที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ศักยภ�พของประเทศในอน�คต โดยมี 

คุณหญิงกัลย� โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) เป็นประธ�นเปิดง�น ในก�รนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และ ดร.ประช�คม จันทรชิต รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� ให้ก�รต้อนรับ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12721-20190820-r-cheewa-hackathon-2019
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นาโนเทค สวทช. จับมือ เอกชนเกาหลี

วิจัยเครื่องสำาอาง

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยก�ร ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวง

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ น�ยเมียง ซัม พัค (Mr.Myeong Sam Park) หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและนวัตกรรม บริษัทซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ 

จำ�กัด (COSMAX) ประเทศเก�หลีใต้ และคณะผู้บริห�ร ลงน�มคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นวิจัยและพัฒน�เวชสำ�อ�งระดับอุตส�หกรรมในไทยและ

ต่�งประเทศเพือ่ตอ่ยอดง�นวจัิยท�งด�้นเทคโนโลยกี�รกกัเกบ็ หรือน�โนเอน็แคปซเูลชัน่ (Nano-Encapsulation Technology) เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิ�พของผลติภณัฑ ์

สร้�งมูลค่�และส่งต่อสู่ตล�ดอุตส�หกรรมเวชสำ�อ�งระดับโลก ที่อ�ค�ร INC2 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย
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สวทช. หนุน Tech Startup
มอบ 12 ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI 
รองรับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมใหม่ ยุค 4.0

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต ิ(สวทช.) กระทรวงก�รอดุมศึกษ� วทิย�ศ�สตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดยง�นสง่เสรมิเทคโนโลยี 

เขตอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พ�ร์ค) มอบทุนสนับสนุนก�รพัฒน�ต้นแบบนวัตกรรมปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) สู่เชิงพ�ณิชย์ จำ�นวน 12 ทุน 

จำ�นวนหนึ่งแสนบ�ท ให้แก่ 12 ทีม ที่เป็นนักพัฒน�ซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบก�ร นักธุรกิจ นักศึกษ� นักเรียน และคนรุ่นใหม่ ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�ร

สร้�งต้นแบบนวัตกรรม ใน “โครงก�รพัฒน�ทักษะก�รสร้�งนวัตกรรมปัญญ�ประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart)” เพื่อพัฒน�ต้นแบบนวัตกรรม AI ที่พร้อม

ขย�ยผลใช้ง�นจริงในอน�คต สร้�งโอก�สให้กลุ่มนักพัฒน�เทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ก้�วกระโดดเข้�สู่ธุรกิจเชิงพ�ณิชย์ (สต�ร์ทอัพ) ที่ตอบสนอง

คว�มตอ้งก�รของลกูค�้และอตุส�หกรรมใหม่ ซึง่จำ�เปน็อย�่งย่ิงตอ่ก�รพฒัน�ประเทศ เพือ่ยกระดบัขดีคว�มส�ม�รถผู้ประกอบก�รไทยใหท้ดัเทยีมน�น�ประเทศ 

ตอบโจทย์ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12731-ai-innovation-jumpstart
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สวทช. ร่วมกับ สนพ. จัดสัมมนา
เสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน
หวังสร้างฐานความรู้ ต่อยอดพัฒนานวัตกรรม 

ตามนโยบายพลังงาน 4.0

28 สิงห�คม 2562 กรุงเทพฯ : สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ได้รับมอบหม�ยจ�ก กองทุนเพื่อส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น โดยสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น (สนพ.) กระทรวงพลังง�น ทำ�หน้�ที่บริห�รจัดก�ร

ทุนวิจัยใน “โครงก�รสนับสนุนก�รศึกษ� วิจัย พัฒน�เทคโนโลยีพลังง�นทดแทน ปีงบประม�ณ 2559 (Energy Storage)” มีระยะเวล�ดำ�เนินโครงก�ร 3 ปี 

(13 ก.ย. 59 - 12 ก.ย. 62) เพื่อสนับสนุนให้เกิดก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังง�นในด้�นต่�งๆ เช่น คว�มมั่นคงและภัยพิบัติ พลังง�นทดแทน 

และย�นยนต์ไฟฟ้� เป็นต้น ตลอดก�รดำ�เนินง�นมีโครงก�รวิจัยภ�ยใต้โครงก�รฯ จำ�นวน 27 โครงก�ร จ�ก 12 หน่วยง�น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคว�มก้�วหน้�

ง�นวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังง�นของประเทศ และเป็นช่องท�งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่�งนักวิจัย จึงจัดสัมมน�เพื่อนำ�เสนอผลง�นขึ้น 

เพื่อสร้�งฐ�นองค์คว�มรู้ในก�รต่อยอดพัฒน�นวัตกรรมระบบกักเก็บพลังง�นสู่ก�รใช้ประโยชน์ต�มนโยบ�ยพลังง�น 4.0 ต่อไป

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12732-20190828
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สวทช. อว. จัดประชุมการบริหาร
จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019

28 สิงห�คม 2562 ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย : สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และ สำ�นักง�นเลข�นุก�รคณะ

กรรมก�รส่งเสริมกิจก�รอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ (สอว.) จัดประชุมก�รบริห�รจัดก�รอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ในประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน 2019 (ASEAN Science 

Park Management Conference 2019) ระหว่�งวันที่ 28 - 30 สิงห�คม 2562 ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย โดยมีผู้แทนประเทศสม�ชิกอ�เซียนจ�ก 9 

ประเทศ (บรูไน กัมพูช� อินโดนีเซีย ล�ว ม�เลเซีย เมียนม�ร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดน�ม) ผู้แทนอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย อุทย�นวิทย�ศ�สตร์

ภูมภิ�ค เขตนวัตกรรมทัง้ภ�ครัฐและเอกชนร่วมง�นกว�่ 100 คน เพือ่สนบัสนนุและสง่เสริมใหก้จิก�รอทุย�นวทิย�ศ�สตรเ์ตบิโตและพัฒน�ไดอ้ย�่งยัง่ยนื รวมถงึ

ก�รสร�้งเครอืข�่ยและก�รเชือ่มโยงระหว�่งอทุย�นวทิย�ศ�สตร์ท้ังในและต�่งประเทศ โดยเฉพ�ะประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีนใหเ้ปน็เครอืข�่ยรปูธรรมเพือ่เพิม่ขีด

คว�มส�ม�รถของอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ในก�รให้บริก�รต่อไป โดยมี น�ยเพิ่มสุข สัจจ�ภิวัฒน์ หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่�วร�ยง�นก�รจัดง�น ทั้งนี้ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี เป็นประธ�นเปิดก�รประชุม พร้อมทั้งเป็นสักขีพย�นในก�รลงน�มข้อตกลงร่วมกันในก�รจัดตั้ง World Business Angle Forum ส�ข�ประเทศไทย 

ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในก�รจัดตั้งส�ข�ในแถบภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปน็กลไกสำ�คัญด้�นแหล่งเงินทุนสนับสนุนในก�รช่วยผลักดันง�นวิจัย พัฒน� 

และนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่เชิงพ�ณิชย์เพิ่มม�กขึ้นทั้งในและต่�งประเทศ

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12733-20190828asean
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สวทช. อว. จัดเต็ม! เปิดอย่างยิ่งใหญ่ 
งาน Thailand Tech Show 2019 
ของดีงานวิจัยเพื่อภาคเอกชนและนักลงทุน

5 กันย�ยน 62 กรงุเทพฯ : สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศกึษ� วิทย�ศ�สตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) 

เปิดยิง่ใหญ ่ง�น THAILAND TECH SHOW 2019 ภายใตแ้นวคดิ “นวตักรรม 360 องศา เพือ่ความยัง่ยนื” เพ่ือเสรมิคว�มเขม้แขง็ของธรุกจิเทคโนโลยดีว้ยวทิย�ศ�สตร ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่�งยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจ�ก ดร.อัจฉร� วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธ�นเปิดง�น 

และมอบกิตติกรรมประก�ศคว�มสำ�เร็จในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี พร้อมอัพเดท 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองประจำาปี 2562 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

ผู้อำานวยการ สวทช. และร่วมโหวตผลง�นที่น่�ลงทุนและนำ�เสนอดีที่สุดกับกิจกรรม NSTDA Investors' Day 2019 ในรูปแบบพิชชิ่งจ�ก 11 ผลง�นเด่นประจำ�ปี 

(สวทช. 5 ผลง�น และหน่วยง�นพันธมิตร 6 ผลง�น) รวมถึงเสวน�และบรรย�ยพิเศษในหล�ยหัวข้อเพื่อเสริมคว�มรู้ทั้งในด้�นนวัตกรรมสุขภ�พ อ�ห�ร และ

พลังง�น โดยวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิจ�กภ�ครัฐและอุตส�หกรรม และโอก�สเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินเพื่อนวัตกรรมของ สวทช. ตลอดจนเวทีพิชชิ่งประจำ�ปี 

(Technology Pitching) ที่จะนำ�เสนอเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี พร้อมจัดเต็ม! ตลอดง�นทั้ง 2 วัน

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12744-20190905-thailand-tech-show-2019
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นบัเปน็คร้ังท่ี 10 แลว้ สำาหรบัการบรรยายเรือ่ง 10 เทคโนโลยทีีค่วรจบัตามอง (10 Technologies 

To Watch) ซึง่สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดยคณะทำางาน สวทช. คดัสรรมาเพือ่การคาดการณเ์ทคโนโลยี

ที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 5 - 10 ปีข้างหน้า บางเทคโนโลยีอาจใกล้จะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการใหม่ๆ  ไดแ้ล้ว บางชนดิอาจจะยงัเปน็ต้นแบบหรอืการทดสอบเบ้ืองตน้ แตมี่ความเป็นไปไดส้งูทีจ่ะ

ส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

จับตา 10 เทคโนโลยี
พลิกโฉมธุรกิจ
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ในปีน้ี ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการ สวทช. บรรยายพเิศษเรือ่ง 10 

เทคโนโลยทีีน่า่จับตามอง ในงาน THAILAND TECH SHOW 2019 จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่

5 - 6 กันยายนที่ผ่านมา ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ฯ 

เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อแสดงผลง�นวิจัยให้เป็นตล�ดเทคโนโลยีผู้ซื้อพบนักเทคโนโลยี 

เชื่อมโยงง�นวิจัยจ�ก สวทช. และหน่วยง�นพันธมิตรต่�งๆ สู่ภ�คธุรกิจ ภ�ยใต้

แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน" (360 ำ Innovation X Sustain-

ability) พร้อมต่อยอดง�นวิจัยสู่ก�รสร้�งนวัตกรรมพร้อมข�ยในเชิงพ�ณิชย์ 

เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของคนไทย

ผู้อำานวยการ สวทช. กล่�วว่� เริ่มจ�กเทคโนโลยีใกล้ตัวที่สุดคือ 

1. เครือข่ายมือถือ 5G/6G (Mobile Network 5G/6G) 

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) กล�ยเป็นอวัยวะที่ 33 ของหล�ยคน

ไปแล้ว ระบบ 4G ที่ใช้กันในปัจจุบันก็ส�ม�รถทำ�คว�มเร็วในก�รรับส่งข้อมูล

สูงสุดเพิ่มขึ้นจ�ก 3G อีกร�ว 50 เท่� และสำ�หรับ 5G จะมีก�รรับส่งข้อมูลสูงสุด

เพิ่มขึ้นไปอีก 20 เท่�จ�ก 4G แต่ที่พิเศษคือใช้ก�รได้แม้แต่ขณะที่เคลื่อนที่เร็วถึง 

500 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส�ม�รถส่งข้อมูลต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 100 เท่� ดังนั้น 5G 

จะเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีอื่นๆ เข้�ไว้ด้วยกัน เช่น AI, 

Big Data, Cloud และ IoT เป็นต้น ทำ�ให้ส�ม�รถรองรับระบบรถยนต์ไร้คนขับ 

เกิดบริก�รรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีม�ก่อน 

ล่�สดุค่�ยมอืถอืแห่งหนึง่ โชวศ์กัยภ�พคว�มเร็วของสัญญ�ณ 5G บงัคบั

รถยนต์ไร้คนขับข้�มภูมิภ�ค กรุงเทพฯ-ห�ดใหญ่ ซึ่งก�รส�ธิตก�รบังคับรถยนต์

ข้�มภูมิภ�คครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่สั่งง�นระยะไกลแบบเรียลไทม์บนเครือข่�ย 

5G เป็นระยะท�งไกลถงึ 950 กโิลเมตร และมกี�รตอบสนองแบบทนัททีนัใด โดย

ได้รับเกียรติจ�ก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ลงมือขับด้วยตัวเองจ�กกรุงเทพฯ

2. การคำานวณและวิศวกรรมควอนตัม (Quantum Computing & Engineering)

ทศวรรษหน�้ โลกจะส�ม�รถรองรบัขอ้มลูข�่วส�รทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบั

โจทย์ปัญห�ต่�งๆ ที่ละเอียดและย�กยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เร�จึงต้องก�รหน่วย

ประมวลผลที่ดีขึ้น เทคโนโลยีควอนตัม จะเข้�ม�มีบทบ�ททำ�ให้ภ�พท่ีเร�

จินตน�ก�รไว้เกิดขึ้นได้จริง เช่น คอมพิวเตอร์ส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พให้ดีขึ้น

หล�ยพนัเท�่ส�ม�รถถอดรหสัดเีอน็เอของส่ิงมชีวีติทีย่�วม�กเปน็พนัๆ ล�้นหนว่ย 

ส�ม�รถสร้�งแบบจำ�ลองเพ่ือค้นห�ย�ใหม่ๆ ท่ีใช้ได้อย่�งแม่นยำ�กับผู้ป่วย ใช้

ตรวจวินิจฉัยโรคในก�รแพทย์ได้อย่�งรวดเร็วไม่ต้องรอผลแล็บหล�ยวัน รวมถึง

ยงัมกี�รสร�้งอปุกรณ์ไฮเทคอืน่ๆ เชน่ ชปิสำ�หรบัน�ฬิก�อะตอม (Atomic Clock) 

ใชเ้ทียบค�่เวล�ส�กลทีม่คีว�มแมน่ยำ�ม�ก ถงึระดบัน�โนวนิ�ท ี(nano-second) 

รองรับก�รซื้อข�ยในระบบธน�ค�ร หรือคำ�ส่ังซื้อในตล�ดหลักทรัพย์ท่ีมีปริม�ณ

ถึง 100 ล้�นคำ�สั่งต่อวิน�ทีได้ 
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3. เอไอแห่งอนาคต (Future AI) 

ระบบปัญญ�ประดิษฐ์แห่งอน�คตหรือ Future Artificial Intelligence 

จะมีส่วนที่เป็นหัวใจหรือสมองของระบบได้แก่ เทคโนโลยีก�รเรียนรู้ของเครื่อง 

หรือ Machine Learning ด้วยเครือข่�ยประส�ทเทียม ที่เรียกว่� Deep Neural 

Network ซ่ึงสร�้งโดยเลยีนแบบเครือข�่ยเซลลป์ระส�ทในสมองของมนุษย ์คว�ม

ส�ม�รถของ AI ที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ระบบไซเบอร์-ฟิสิคัล (Cyber-Physical System) 

ทีส่่งผ่�นขอ้มลูระหว�่งโลกอนิเทอร์เนต็กบัโลกจริงท�งก�ยภ�พมีประสทิธภิ�พม�ก

ขึ้น เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ AI ประมวลผลและสั่งก�รควบคุม

ก�รขบัรถไดใ้นเวล�เส้ียววิน�ทดีว้ยประสทิธภิ�พและคว�มปลอดภัยทีม่�กขึน้ แต่

อ�จจะทำ�ให้คนขับรถจำ�นวนม�กต้องตกง�น โดยบริษัท McKinsey ประเมินว่�

ในปี ค.ศ. 2030 ระบบแบบน้ีจะทำ�ใหต้ำ�แหนง่ง�นห�ยไป 400 - 800 ล�้นตำ�แหนง่ 

แม้จะทำ�ให้เกิดง�นใหม่ๆ ขึ้นม�พอๆ กัน แต่จะเป็นทักษะที่แตกต่�งออกไป

อย่�งสิ้นเชิง 

4. การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Mobility-as-a-Service, MaaS) 

ในมห�นครที่ก�รจร�จรซับซ้อนก�รให้บริก�รนำ�ผู้โดยส�รไปยังที่หม�ย

อย�่งสะดวกสบ�ยทีส่ดุ ซ่ึงเรยีกรวมๆ ว�่เปน็ Mobility-as-a-Service หรอื แมส 

(Maas) มีก�รเติบโตแบบก้�วกระโดดของเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน ตัวอย่�งผู้ให้

บริก�รแมสร�ยใหญ่ 2 ร�ยคือ อูเบอร์ (Uber) ของสหรัฐฯ กับ ตี๊ตี๊ (DiDi) ของจีน 

ขอ้มลูป ีพ.ศ. 2560 ระบุว่�มลูค่�ของบริษัทตีต๊ีอ๊ยูท่ีร่�ว 56,000 ล�้นเหรยีญสหรฐัฯ 

ขณะท่ีอเูบอรม์�กกว่�คอื 62,000 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ทีน่�่สนใจคอื ตีต๊ี ๊เปน็บรษิทั

ที่โตอย่�งก้�วกระโดดจ�กก�รเทคโอเวอร์บริษัทอูเบอร์ในจีน เม่ือปี พ.ศ. 2559 

ปัจจุบัน นอกจ�กก�รนำ�ผู้โดยส�รไปยังที่หม�ยแล้วยังบริก�รส่งของต่�งๆ อย่�ง

บริก�ร GrabFood และ Line Man ที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งสูงในประเทศไทย

อยู่ในขณะนี้ 

5. เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ (Perovskite Solar Cell)

เซลล์แสงอ�ทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์ มีโครงสร้�งผลึกคล้�ยแร่แคลเซียม

ไทเทเนียมออกไซด์ (CaTiO3) หรือแร่เพอรอฟสไกต์ ที่ดูดซับแสงและเปลี่ยนแสง

อ�ทติยเ์ป็นพลังง�นไฟฟ�้ไดด้ ียงัส�ม�รถขึน้รปูไดใ้นลักษณะส�รละล�ยคล�้ยกบั

น้ำ�หมกึพมิพ ์เพือ่นำ�ไปพมิพบ์นแผน่ฟลิม์หรอืพืน้ผวิต�่งๆ โดยมตีน้ทนุก�รผลติต่ำ� 

คือ 30 - 50% ของเซลล์แสงอ�ทิตย์แบบซิลิคอน 

มีก�รประเมินว่�ในอีก 5 - 6 ปีข้�งหน้�ตล�ดของเซลล์แสงอ�ทิตย์น่�จะ

เติบโตไปได้จนถึง 1.4 แสนล้�นเหรียญ และด้วยข้อดีของเซลล์แบบนี้ท่ีมี

น้ำ�หนกัเบ�และโค้งงอไดไ้มเ่สียห�ย ปจัจบุนัจงึมภี�คเอกชนจ�กสหร�ชอ�ณ�จกัร 

เนเธอรแ์ลนด ์และจนี ต้ังเป�้ผลติเซลลแ์สงอ�ทติยเ์พอรอฟสไกทอ์อกข�ยในปีหน�้ 

สำ�หรับประเทศไทย นักวิจัย สวทช. พัฒน�ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้�งวัสดุในก�ร

สง่ผ�่นอเิลก็ตรอน ส�รเคลอืบผวิชนดิกนัน้ำ�และสะท้อนคว�มรอ้น รวมท้ังพัฒน�

กระบวนก�รเคลือบฟิล์มบ�งเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและเสถียรภ�พของเซลล์

แสงอ�ทิตย์ชนิดนี้
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6. แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า (Next Generation Lithium Ion Batteries)

ในป ีพ.ศ. 2561 มลูค�่ตล�ดของแบตเตอร่ีลเิทยีมไอออน สำ�หรบัย�นยนต์

ไฟฟ้� และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อยู่ที่ 36,000 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ เติบโต

ปีละ 13% และจีนเป็นผู้ผลิตร�ยใหญ่ที่สุด แม้จะยังไม่มีแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติ

ครบทุกอย่�ง แต่ก็มีแบตเตอรี่ที่น่�สนใจหล�ยแบบ เช่น แบตเตอรี่แบบ Solid-

state Lithium Ion ทีจ่พุลงัง�นไดม้�กขึน้เปน็ 2 เท�่ และมคีว�มปลอดภยัม�กขึน้ 

แบตเตอรีล่เิทยีม-ซัลเฟอร ์(Lithium-sulfur) ทีค่นหนัม�สนใจกนั เพร�ะจพุลงัง�น

ได้ม�กกว่�แบบลิเทียมไออน 2 - 4 เท่� แต่ร�ค�ถูกกว่� นอกจ�กนี้ยังมีแบตเตอรี่

ลิเทียม-แอร์ (Lithium-air) จุพลังง�นม�กขึ้นถึง 10 - 100 เท่� ทั้งนี้ เอ็มเทค 

สวทช. มีง�นวิจัยด้�นวัสดุใหม่ๆ และก�รออกแบบขึ้นรูปเซลล์ในแบตเตอรี่แบบ 

Solid-state Lithium Ion และ Lithium-air โดยเน้นไปที่ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ 

เพิ่มอ�ยุก�รใช้ง�น และลดร�ค�ต้นทุน

7. โครงเสริมภายนอกกาย (Exoskeleton) 

คงจะดีไม่น้อย ถ้�คนพิก�รที่เดินไม่ได้กลับม�เดินได้อีกครั้ง คนดูแล

ผู้ป่วยตวัเลก็ๆ ส�ม�รถยกเคลือ่นย�้ยผู้ปว่ยท่ีน้ำ�หนกัม�กทีน่อนตดิเตยีงไดอ้ย�่ง

สบ�ยๆ ไมป่วดหลงั เทคโนโลยนีีเ้รียกว�่ Exoskeleton หรือโครงเสริมภ�ยนอกก�ย 

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์มีพละกำ�ลังเสริม และยังป้องกันอันตร�ยบ�งอย่�ง

ตอ่ร�่งก�ยได ้ซ่ึงมกี�รนำ� Exoskeleton ใชช้ว่ยเพิม่คว�มส�ม�รถทำ�ภ�รกจิต่�งๆ 

ใช้ในท�งทห�ร ใช้กู้ภัย ใช้ช่วยเรื่องฝึกฝนและสร้�งสมรรถภ�พของนักกีฬ�ได้ 

และในท�งก�รแพทย์ก็ช่วยเร่งกระบวนก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พร่�งก�ยของผู้ป่วย 

ยกระดบัคณุภ�พชวิีตคนพิก�รหรอืผูส้งูอ�ยโุดยทัว่ไปไดอ้กีดว้ย ตัวอย�่งทีใ่ชง้�น

แล้วในระดับอุตส�หกรรม เช่น ชุด EskoVest ของ Esko Bionics ในโรงง�น

ประกอบรถยนต์ของ Ford ทั่วโลก ชุด Chairless chair ของ Noonee ที่เป็น

อปุกรณส์วมใสต่ดิอยู่บรเิวณเอว ข� และเท�้ของผูใ้ชส้�ม�รถก�งออกเปน็เก�้อีไ้ด ้

ซึ่งใช้ง�นแล้วม�กกว่� 350 ชิ้น 

8. ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์ (Microbial Multifunctional Fiber)

มีจุลินทรีย์หล�ยชนิดท่ีส�ม�รถสร้�งเซลลูโลส แต่เซลลูโลสในจุลินทรีย์

ต่�งจ�กเซลลูโลสในพืชตรงที ่ส�ม�รถทำ�ออกม�ใหบ้รสุิทธิไ์ดง้�่ยกว�่ แข็งแรงกว�่ 

ขึน้รปูไดง้�่ยและยังอุม้น้ำ�ไดด้ดีว้ย ตัวอย่�งจุลินทรยีท์ีผ่ลิตเซลลูโลสได ้ไดแ้ก ่พวก 

Acetobacter และ Agrobacteria โดยเซลลโูลสท่ีจลิุนทรียเ์หล่�น้ีส�ม�รถนำ�ม�

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หล�ยรูปแบบ ทั้งเป็นส�รตั้งต้นทำ�อ�ห�ร เช่น เติมใน

วุ้นมะพร้�ว เต้�หู้ ไอศกรีม หรือโปรตีนเกษตร ในท�งก�รแพทย์ส�ม�รถเปลี่ยน

น้ำ�ต�ล Mannitol ได ้เมือ่ผ�่นกระบวนก�รอกี 2 - 3 ขัน้ตอนจะเกดิเปน็ไบโอฟลิม์

(biofilm) ที่เหม�ะทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ปิดแผล หรือผิวหนังเทียม (artificial Skin) 

นักวิจัยจ�ก ETH Zurich University พัฒน�เทคนิคก�รพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้จุลินทรีย์

ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ประกอบนำ�ม�ผลิตน�โนฟิลเตอร์ ใช้กรองส�รพิษได้ 

ส่วนในด้�นอุตส�หกรรม บริษัท Nanollose ในออสเตรเลีย ตั้งต้นของเหลือทิ้ง

ในอุตส�หกรรมและก�รเกษตรนำ�ไฟเบอร์ท่ีได้ม�ผลิตเป็นเส้ือผ้�หรือผลิตภัณฑ์

อืน่ๆ โดยไมต่อ้งตดัพชื ซึง่ตอ้งอ�ศัยคว�มรูส้�ข�ใหมด่�้นชวีวทิย�ก�รสงัเคร�ะห์

ที่เติบโตอย่�งก้�วกระโดดในทศวรรษที่ผ่�นม� 
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9. กายจำาลองทดสอบยา (Companion Diagnostics)

ในปี พ.ศ. 2558 สวทช. เคยกล่�วถึงเทคโลยีก�รเพ�ะกลุ่มเซลล์สมอง

ที่เรียกว่� Brain Organoid ท่ีมีขน�ดและรูปร่�งคล้�ยกับสมองของตัวอ่อนใน

ครรภ์อ�ยุ 5 สัปด�ห์ มีขน�ดเท่�ก้อนย�งลบดินสอ และส่งถ่�ยกระแสประส�ท

ได้จรงิ จงึใชเ้ปน็โมเดลในก�รทดลองต�่งๆ แกปั้ญห�จรยิธรรมเร่ืองก�รใชม้นษุย์

ทดลองย�โดยตรง

ไมเ่พียงแตส่มองจ๋ิว ยังมีอวยัวะอืน่ๆ อกีหล�ยอย�่งกเ็พ�ะเลีย้งไดเ้ชน่กนั 

เรียกรวมๆ ว่�เป็น ออร์แกนอยด์ (Organoid) ที่แปลว่� “อวัยวะเล็กๆ” ถือเป็น

หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคร�ะห์ทดสอบที่สำ�คัญได้ เช่น ตรวจคว�มเป็นพิษ 

และศึกษ�ปฏิสัมพันธ์ของเซลล์กับส�รออกฤทธิ์ 

คว�มก้�วหน้�ครั้งใหญ่เกิดขึ้นจ�กระบบท่ีเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อ

ออแกนอยด์ของอวัยวะต่�งๆ เข้�ด้วยกันผ่�นระบบของเหลว จนได้ผลลัพธ์

คล้�ยเป็นร่�งก�ยเทียมขน�ดจิ๋ว หรือเป็น “ก�ยจำ�ลอง” ที่นำ�ม�ใช้ทดสอบย�ได้ 

จุดเด่นของระบบแบบนี้คือ ส�ม�รถออกแบบให้ใช้เหม�ะกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ 

จึงเป็นก�รแพทย์เฉพ�ะบคุคล (personalized medicine) แบบหนึง่ ระบบนีเ้รยีก

รวมๆ ว่�เป็น Companion Diagnostics หรือ “ก�ยจำ�ลองทดสอบย�” ทำ�ให้

ก�รทดสอบย�กับเซลลเ์พ�ะเลีย้งแตล่ะชนดิเปน็เร่ืองล�้สมัย เพร�ะส�ม�รถเลยีน

แบบก�รตอบสนองของร�่งก�ยจรงิๆ ไดอ้ย�่งน�่ทึง่ ทัง้ก�รบบีตวัของเซลลห์วัใจ 

ก�รตอบสนองของระบบภมูคิุม้กันของเซลลก์ระดกู ก�รสง่ถ�่ยและกำ�จัดส�รต่�งๆ 

ออกจ�กเซลล์ไต รวมไปถึงก�รเผ�ผล�ญทำ�ล�ยส�รต่�งๆ ในเซลล์ตับ เป็นต้น

10. วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล (Personalized Cancer Vaccine)

ก�รรักษ�โรคมะเร็ง โดยก�รฉ�ยรังสี ก�รใช้ย�เคมีบำ�บัด เป็นก�รรักษ�

แบบเหม�รวม ไมจ่ำ�เพ�ะกบับคุคล แตล่ะคนจงึตอบสนองกบัย�หรอืรงัสแีตกต�่ง

กันไป นอกจ�กนี้มักเกิดอ�ก�รข้�งเคียงรุนแรง และบ�งคร้ังผู้ป่วยท่ีห�ยแล้ว 

ก็อ�จเป็นมะเร็งเดิมได้อีก

วงก�รวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์จึงมีคว�มพย�ย�มที่จะทำ�วัคซีนหรือย�

สำ�หรบัโรคมะเร็งแบบเฉพ�ะบคุคลขึน้ โดยมีวธิกี�รคอื เริม่จ�กนำ�เซลลป์กตแิละ

เซลล์มะเร็งของผู้ป่วยออกม� “อ่�นรหัสดีเอ็นเอ” จ�กนั้น เปรียบเทียบรหัสใน

ตำ�แหน่งต่�งๆ เพื่อห�ว่�มีตำ�แหน่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้�ง โดยเฉพ�ะตำ�แหน่ง

ที่เก่ียวข้องกับก�รสร้�งโปรตีน จ�กนั้นใช้ซอฟต์แวร์ท�งชีวส�รสนเทศ หรือ 

bioinformatics ม�จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของส่วนที่เปล่ียนแปลงไปนั้น ข้อมูล

ดังกล่�วจะเป็นจุดต้ังต้นในก�รนำ�ม�สร้�งเป็นวัคซีนชนิดพิเศษ เรียกว่� 

นโีอแอนติเจนวัคซีน (Neoantigen Vaccine) ซึง่อ�จจะเปน็ส�ย RNA หรอื DNA กไ็ด ้

จ�กนั้นจะฉีดวัคซีนดังกล่�วเข้�ไปในร่�งก�ยผู้ป่วย โดยอ�จจะใส่เข้�ไป

แบบนั้น หรืออ�จห่อหุ้มด้วยส�รพอลิเมอร์ หรือ ไลโปโซม (Liposome) ซึ่งวัคซีน

จะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่�งก�ยให้จดจำ�เซลล์มะเร็งได้ ก่อนเริ่มก�ร

ค้นห�และทำ�ล�ยเซลล์มะเร็งอย่�งจำ�เพ�ะ โดยไม่ยุ่งกับเซลล์ปกติ 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัท BioNTech ของเยอรมนี ร่วมมือกับบริษัท 

Genetech ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทย�ยักษ์ใหญ่ Roche เร่ิมวิจัยคว�มเป็น

ไปได้ที่จะสร้�งวัคซีนมะเร็งแบบเฉพ�ะบุคคล และในปีต่อม�ก็เริ่มทดสอบใน

ผู้ป่วย 560 คน ที่เป็นมะเร็งแบบต่�งๆ ม�กกว่� 10 ชนิด ซึ่งยังอยู่ระหว่�งรอ

สรุปผลก�รวิจัย
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จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก และเราอาจมีบทบาทเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ผู้สร้างและสนับสนุนแล้วแต่เราจะเลือก 

ซึ่ง สวทช. อว. ได้ทุ่มเททรัพยากรไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไม่น้อยและมีผลงาน

คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงทุนเพื่อความเข้มแข็งของ วทน. ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
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• ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารฟังก์ชั่น ผู้สูงอายุ และสุขภาพ ร่วมสัมมนา 

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ  

ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ (TCELS) ขอเชิญผู้ประกอบก�รในกลุ่มผู้ผลิตอ�ห�รฟังก์ชั่น อ�ห�รผู้สูงอ�ยุ และอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ  

เข้�ร่วมสัมมน� Functional Food: Trend of Future - Health Claim - Market Strategy  

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุล�คม 2562 เวล� 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พ�ร์ค กรุงเทพฯ  

ง�นสัมมน�ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตอ�ห�รฟังก์ชั่นได้ข้อมูลครบทุกมิติ ทั้งทิศท�งสินค้�อ�ห�รฟังก์ชั่นจ�กข้อมูลเจ�ะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค  

แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมอ�ห�รสุขภ�พจ�กก�รวิเคร�ะห์แผนที่สิทธิบัตรเพื่อค้นห�โอก�สในก�รทำ�ตล�ดอ�ห�รฟังก์ชั่น พร้อมเข้�ใจหลักคิดและ

ข้อกำ�หนดของ อย. และคว�มเข้�ใจที่ผู้ผลิตอ�ห�รควรรู้เกี่ยวกับแนวท�งทำ�ธุรกิจอ�ห�รฟังก์ชั่นและอ�ห�รสำ�หรับผู้สูงอ�ย ุ 

รับจำ�นวนจำ�กัดเพียง 50 ท่�น (1 บริษัท ไม่เกิน 2 คน) ค่�ลงทะเบียนท่�นละ 700 บ�ท (รวม Vat 7%) โอนผ่�นธน�ค�รกรุงเทพ  

สอบถ�ม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1388 หรือ สมัครได้ที ่https://forms.gle/bc146Jr1Ubdjo239A


