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เนคเทค สวทช. กระทรวง อว. เปิดงาน 

NECTEC-ACE 2019 พร้อมเปิดตัว

แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย "AI FOR THAI"

9 กันยายน 62 กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำาปี 2562 (NECTEC Annual 

Conference and Exhibitions 2019 : NECTEC-ACE 2019) พร้อมประกาศเปิดตัว AI FOR THAI โดยได้รับการสนับสนุนจาก CAT INET pantip.com และ KBTG 

รวมทั้งมีความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ซึ่ง AI FOR THAI : Thai AI Service Platform หรือแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่

เนคเทค สวทช. สะสมองค์ความรู้มาเปน็เวลากว่า 20 ป ีโดยมุง่หวงัให้เป็นแพลตฟอรม์สำาคัญในการเพิม่ศักยภาพและความสามารถการแข่งขันของอตุสาหกรรม

และบริการ ยกระดับประสิทธิภาพภาคเศรษฐกิจไทยท้ังระบบ เป็นแพลตฟอร์มสำาหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน รวมถึงสร้าง

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/nectec-ace2019-aiforthai.html

3 กันยายน 62 ณ อาคารเค เอกซ์ (Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความ

ร่วมมือ “โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ

ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ แข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายและ

ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า 20 ราย ในระยะเวลา 2 ปี

รศ. ดร.ธเนศ ธนิตยธ์รีพนัธ ์คณบดคีณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีกลา่ววา่ ความรว่มมอืระหวา่ง 

3 หน่วยงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์พัฒนายกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถพึ่งพาตนเองของผู้ประกอบการทั้งระดับกลาง

และระดับย่อย พัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์ทั้งในด้านการใช้งานและความสวยงาม สร้างสรรค์แนวทางการใช้ทรัพยากรทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำาให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์และมีศักยภาพในการแข่งขันได้

ทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12739-20190903-mou-nstda

สวทช. - มจธ. - มจพ. ร่วมยกระดับ
ผปก.อุตฯ บรรจุภัณฑ์และโซ่อุปทานไทย
ให้แข่งขันได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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มท. จับมือ อว. นำาเทคโนโลยี เนคเทค สวทช.
มาใช้พัฒนาเมือง ช่วยบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

สวทช. จับมือ ASEAN Centre for Energy
สร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน
พร้อมผลักดันใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย์ในอาเซียน

สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ลงนามรว่มกบั ศนูยพ์ลงังานอาเซยีน (ASEAN Centre for Energy : ACE) ในดา้นการศึกษา 

การวิจัย และการพัฒนาชุมชน (Education, Research, and Community Development) เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ 

และสง่เสรมิผลกัดนัใหม้กีารใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพเชงิพาณชิยใ์นภมูภิาคอาเซยีนเพิม่ขึน้ โดยม ีดร.อาร ีธนบญุสมบัต ิรองผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นผู้แทน สวทช. และ Dr.Nuki Agya Utama ผู้อำานวยการ ACE ร่วมลงนาม เมื่อเร็วๆ นี้ (5 ก.ย.) ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ

ดร.อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เปิดเผยว่า จากการประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 33 ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ประชุมได้

เห็นชอบเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในอาเซียนให้เท่ากับร้อยละ 23 ของการจัดหาพลังงานขั้นต้นภายในปี ค.ศ. 2025 และเห็นชอบเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจด้านการลงทุนโครงการพลังงานทดแทน การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและเช้ือเพลิงชีวภาพ 

ตลอดจนผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12754-20190905-asean-centre-for-energy

กระทรวงมหาดไทย (มท.) จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือใน “โครงการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชว่ยเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการเมืองและบรกิารประชาชน เพือ่ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยท่ีี เนคเทค สวทช. พฒันาขึน้มาใชใ้นการพฒันาเมอืง 

ขับเคล่ือนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ โดยนำาเทคโนโลยี Big Data ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน มาส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำาไปใช้ประโยชน์ นำาร่องด้วยให้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ให้ประชาชนใช้แจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง

และชมุชน และระบบ Traffy Waste เคร่ืองมือบรหิารจดัการการเกบ็ขยะ คาดจะชว่ยให้บรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของเมอืงและชมุชนไดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น โดยลงนามความร่วมมือไปเมื่อเร็วๆ นี้ (9 ก.ย.) ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำาปี 2562 

(NECTEC-ACE2019) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12749-20190909-mou
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ศูนย์ A-MED สวทช. ติวเข้มเยาวชน 
พสวท. เรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับฟัน 
เสริมความเป็นนวัตกรให้เยาวชน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : เยาวชน พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กว่า 80 คนที่ร่วมเข้า “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

ประจำาปี พ.ศ. 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ (ACM) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) เพือ่รบัการตวิเขม้จากพี่ๆ  ทีมวจิยัศนูยว์จิยัเทคโนโลยีสิง่อำานวย

ความสะดวกและเครือ่งมอืแพทย ์หรือ A-MED ของ สวทช. ทีไ่ดอ้อกแบบกจิกรรมเกีย่วกบับรกิารทางทนัตกรรมดว้ยการเชือ่มโยงกบัสิง่ทีพ่บเหน็ในชวีติประจำาวนั 

เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ระบบฟันผ่านกลไกงานวิจัยต่างๆ ของศูนย์ A-MED และเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ปลุกความเป็นนวัตกร (Innovator) ให้แก่

เยาวชน ซึ่งผลงานอาจจะสามารถต่อยอดจริง พัฒนาเป็นนวัตกรรม (Innovation) ในอนาคตได้ 

ดร.สิรสา ยอดมงคล นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. 

เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 

พ.ศ. 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” โดยทีมวิจัยได้นำาเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในงานด้านทันตกรรมมาเสริมความรู้ให้น้องๆ โดยเริ่มต้น

จากการบรรยายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรม เช่น การเอกซเรย์ อินทราออรัลสแกนเนอร์ และตัวอย่างการใช้งานต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12755-20190916-amed

16-17 กนัยายน 62 ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด ์กรงุเทพฯ - สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) โดยศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดเวทีพิชชิ่ง 2P Safety Tech Pitching ภายใต้งาน 

“วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (The 1st World Patient Safety Day)” และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย 

(The 3rd Thailand Patient and Personnel Safety Day)” ที่จัดโดย สรพ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยเวทีพิชชิ่งเป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมด้าน Innovation for 2P Safety ที่เปิดโอกาสให้ 12 โรงพยาบาลในโครงการ 2P Safety Tech Hospitals นำาเสนอนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกนวัตกรรม

ที่มีผลงานดีเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่ Care, Change, Collaboration ผลปรากฏ รพ.หนองม่วง ลพบุรี กับผลงานรถขนส่งอาหารขับเคลื่อนไฟฟ้า คว้ารางวัลด้าน 

Collaboration ขณะที่ด้าน Care มี 2 แห่งคือ รพ.มหาสารคาม กับผลงาน Smart OPD และรพ.สุไหงโก-ลก กับผลงานเครื่องมือ Stop Fall ส่วนรางวัลด้าน 

Care คือ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กับผลงานระบบบริหารเวรเปล ซึ่งทุกนวัตกรรมต้นแบบที่พัฒนาจะเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัญหาของ

โรงพยาบาลแตล่ะแห่ง ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลมีความปลอดภยัและสะดวกยิง่ข้ึน สนบัสนนุการเปน็โรงพยาบาลอจัฉรยิะ (Smart 

Hospital) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12774-20190918-2p-safety-tech-pitching

สรพ. ร่วมกับ สวทช. มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
2P Safety Tech ให้โรงพยาบาลที่นำานวัตกรรม
ปรับใช้เพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน
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สวทช. คว้า 3 รางวัล ในงานมอบ
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 62

สวทช. และหน่วยงานใต้ อว. ร่วมงาน
มหกรรมจีน - อาเซียนครั้งที่ 16

ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน 

20 กันยายน 2562 - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเชิญจาก ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยจีนี-อาเซยีน (China-ASEAN Technology Transfer Center หรอื CATTC) และกรมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่เขตปกครองตนเองกว่างซจีว้ง (Science 

and Technology Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region) เข้าร่วมงาน “The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation” ภายใต้งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 (The 16th China-ASEAN Expo) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำาโดย รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) รวมทั้งผู้ประกอบการจากประเทศไทยมากกว่า 20 ราย

ภายในงานดังกล่าว ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ได้รับเชิญให้ปาฐกถาพิเศษในช่วง ASEAN Plus Three Young Scientist Innovation 

Forum หวัขอ้ “A Role of NSTDA in People Development and People to People Cooperation on S&T between Thailand and China” ซึง่มเีนือ้หากล่าวถงึ 

แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ภายใต้บริบทและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง

มุ่งหวังในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12776-the-16th-china-asean-expo

23 กนัยายน 2562 ณ ห้องจปิูเตอร ์4-7 อาคารชาเลนเจอร ์อมิแพค เมืองทองธาน ี: ดร.ลดาวลัย ์กระแสรช์ล รองผู้อำานวยการสำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนสำานักงานและผู้อำานวยการ สวทช. รับมอบ 3 รางวัล

ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำาปี 2562 จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จำานวน 3 รางวัล จากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานในพธิ ีประกอบดว้ย รางวลัผลการดำาเนินงานดเีดน่ จากกองทุนเพือ่การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรางวลัประสทิธิภาพดา้นการบรหิารจัดการดเีดน่ 

จากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น ได้แก่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. เพื่อยกย่อง

ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป จากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พร้อมกันนี้ ภายในงาน สวทช. ได้แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในเรื่อง TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) หรือระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยเนคเทค สวทช. รวมถึงผลงานพัฒนาของเอ็มเทค สวทช. ในด้านผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางที่

ใช้งานกองทัพเรือ ParaFIT (พาราฟิต) น้ำายางพาราข้นสำาหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา และ LOMAR (โลมาร์) น้ำายางพาราเข้มข้นสำาหรับผสมกับ

แอสฟัลต์เพื่อทำาถนน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12777-20190923-nstda
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สวทช. อว. ผนึกพันธมิตร ผลักดัน 
“Smart Tambon Model” ยกระดับ

คุณภาพชีวิตท้องถิ่นด้วย วทน.

26 กันยายน 2562 : สวทช. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน และเครือเบทาโกร ลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม พฒันาชมุชนเชงิพ้ืนทีแ่บบองคร์วม 5 ดา้น สรา้งความรู ้ลดความเหลือ่มล้ำา นำารอ่งต้นแบบ 7 ตำาบล 5 จงัหวดั ภายใต้ 

“โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำาบล : Smart Tambon” ณ ห้องออดิทอเรียม 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือของหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ภายใต้โครงการ Smart Tambon Model เพื่อพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกลไกขับเคลื่อนสำาคัญนั้น สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีภารกิจสำาคัญ คือ “สร้างและพัฒนาคน” ให้เป็น 

Smart Citizen เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ำา “สร้างและพัฒนาองค์ความรู้” ไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำาไปสู่นวัตกรรม บูรณาการงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำาและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนเป็นสำาคัญ และ “สร้างและพัฒนานวัตกรรม” ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม โดยจะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ

สีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12795-20190926-smart-tambon

สวทช. อ.สค. จับมือวิจัย “โคนม”
แบบครบวงจร

4 ตุลาคม 62 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนากิจการโคนมแบบครบวงจร หวังยกระดับกิจการโคนมด้วย วทน. เดินหน้าวิจัย ‘นมผงพันธุ์ไทย-นมอัดเม็ด

พรีเมี่ยม-ผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อผู้สูงวัย’ เฟสแรก 63-65 พร้อมลุยตลาดต่างประเทศ นำาร่องบุกอาเซียนปี 64

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพน้ำานมดิบให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลใหน้ำานมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมี

คุณภาพดีขึ้น โดยข้อมูลจากสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ว่า ปี 2562 นี้ ความต้องการบริโภคนมจะเพิ่มขึ้น จากการที่

หลายภาคสว่นรว่มกนัรณรงคก์ารบรโิภคนมของประชาชนในประเทศ โดยในป ี2562 คาดวา่ มปีรมิาณการบรโิภค 1,332,180 ตนั เพิม่ข้ึนถงึ 8% จาก 1,233,483 ตนั 

ของปี 2561 ในขณะเดียวกัน การส่งออก - การนำาเข้าผลิตภัณฑ์นมจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดนมพาณิชย์มีการผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนมีการร่วมมือกันสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกนมสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12814-20191004-nanotec
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350 เมตร จากระดับน้ำาทะเลปานกลางคือความสูงของ “เขาดินสอ” ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร หมุดหมาย

ของ “นักดูนก” ประเทศในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป ต่างเดินทางมาท่องเที่ยวดูนกเป็นประจำาทุกปีตั้งแต่เดือน

สิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จนทำาให้ “เขาดินสอ” ติดอันดับจุดดูเหยี่ยวและนกอพยพที่ดีที่สุด 1 ใน 5 ของโลก

เหยี่ยวและนกอพยพเรือนแสน ใช้เส้นทางอพยพเอเชียตะวันออกผ่านแผ่นดินใหญ่ (East Asian Continental 

Flyway) จากเขตไซบีเรียและจีน ลงมาตามแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคาบสมุทรไทย-มาเลเซีย 

และหมู่เกาะของอินโดนีเซีย เส้นทางอพยพนี้ผ่าน “เขาดินสอ” อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเส้นทางที่ถือเป็น

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ใหเ้หลา่นกัดนูกไดศ้กึษาพฤตกิรรมและจำาแนกชนดิเหยีย่วและนกอพยพเพ่ือ

การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. 

สู่การร่วมอนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน

นายแอนดรูว์ เจ เพียร์ซ (Mr. Andrew J. Pierce) ผู้เชี่ยวชาญห้อง

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(มจธ.) และคณะวิจัย เปิดเผยว่า เส้นทางอพยพเอเชียตะวันออก เป็นเส้นทาง

อพยพของเหยี่ยวที่มีข้อมูลและการศึกษาน้อยที่สุด ดังนั้นทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติ

การนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และ 

มูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ จึงร่วมกันศึกษาเส้นทางของเหยี่ยวและนก

อพยพเส้นทางนี้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเข้ามาช่วย ภายใต้การสนับสนุน

ของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อศึกษาข้อมูลเส้นทาง

การอพยพและจุดแวะพักท่ีสำาคัญของเหยี่ยวนกเขา 2 ชนิด คือเหยี่ยวนกเขา

พันธุ์จีน (Chinese Sparrowhawk ชื่อวิทยาศาสตร์ Accipiter soloensis) และ

เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Japanese Sparrowhawk ชื่อวิทยาศาสตร์ Accipiter 

gularis) ท่ีมีการอพยพผ่านประเทศไทยบริเวณเขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว 

จ.ชุมพร เนือ่งจากเขาดินสอต้ังอยูบ่นพืน้ท่ีทีแ่คบท่ีสุดของทวีปเอเชีย ในคาบสมุทร

ไทย-มาเลเซีย (คอคอดกระ) ใกล้ชายฝั่งทะเลและมีความสูงจากระดับน้ำาทะเล

ปานกลาง 200-350 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่สามารถพบเห็นเหยี่ยวจำานวนมากรวมตัว

อพยพผ่านบริเวณนี้

ทมีวจิยัไดท้ำ�ก�รจบัเหยีย่วนกเข�ทีอ่พยพผ�่นบรเิวณเข�ดนิสอ ระหว�่ง

เดือนกันย�ยนและเดือนตุล�คม (ซึ่งเป็นช่วงที่มีเหย่ียวอพยพผ่�นเข�ดินสอม�ก

ที่สุดของปี) ในปี 2559-2560 โดยก�รใช้ต�ข่�ยแบบพร�งต�เพื่อทำ�ก�รติดตั้ง

เครื่องส่งสัญญ�ณด�วเทียมพลังง�นแสงอ�ทิตย์ที่มีน้ำ�หนักไม่เกิน 4% ของ

น้ำ�หนักตัวเหยี่ยว โดยติดที่ตัวเหยี่ยวนกเข�พันธุ์จีน 4 ตัว และเหยี่ยวนกเข�พันธุ์

ญี่ปุ่น 4 ตัว ในลักษณะสะพ�ยหลัง (backpack) ซึ่งทุกขั้นตอนดำ�เนินก�รโดย

ผู้เชี่ยวช�ญและมีประสบก�รณ์เพื่อไม่ให้เกิดอันตร�ยกับเหยี่ยว

“จากการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมให้กับเหยี่ยวนกเขาทั้ง 8 ตัว

ทำาใหเ้ราทราบวา่ เหยีย่วนกเขาพนัธุจ์นี จะอพยพลงใตไ้ปยังบรเิวณเกาะสมุาตรา 

ฝัง่ตะวนัออกของเกาะ Nusa Tenggara ในประเทศอนิโดนเีซยี และไปยงัประเทศ

ติมอร์-เลสเต ซ่ึงเหยี่ยวชนิดนี้จะใช้เป็นพื้นท่ีอาศัยในช่วงฤดูหนาว (wintering 

grounds) ประมาณ 70-80 วัน และเมื่อถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 

เหยี่ยวจะอพยพกลับไปยังพื้นที่ผสมพันธ์ุทางตอนใต้ของจีน นอกจากนี้ข้อมูล

จากเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน 4 ตัวที่ทีมวิจัยติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณฯ มีเพียง 2 ตัว

เท่านั้นที่สามารถจับสัญญาณการอพยพผ่านเขาดินสอได้อีกครั้งในปี 2561 ทำาให้

รูเ้สน้ทางการอพยพทีส่มบูรณ์ของเหย่ียวชนิดน้ี ซ่ึงใชร้ะยะทางในการอพยพทัง้สิน้ 

14,532 กม. (ซึ่งมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก) และ 9,710 กม. 

เปิดเส้นทางอพยพ 
“เหยี่ยวนกเขา”
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ในส่วนของเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่นนั้น ทีมวิจัยสามารถติดตามสัญญาณ

ไปถงึพืน้ท่ีของเกาะสมุาตรา และบอร์เนยีว ซึง่เปน็พืน้ทีอ่าศยัในชว่งฤดหูนาวและ

ใชเ้วลาบรเิวณน้ีประมาณ 130-170 วนั กอ่นท่ีจะอพยพกลบัขึน้ทางเหนอื แต่เปน็ที่

นา่เสยีดายท่ีทีมวิจัยสามารถรบัสญัญาณจากเหยีย่วนกเขาพันธุญ์ีปุ่น่ไดเ้พยีง 1 ตวั

เท่านั้น ในช่วงอพยพกลับ โดยเหยี่ยวตัวนี้เดินทางออกจากพื้นที่อาศัยบนเกาะ 

Bangka ประเทศอนิโดนีเซีย ไปยงัพืน้ทีผ่สมพนัธุใ์นเขตอามรู ์(Amur) ทางตะวันออก

ของประเทศรัสเซีย ก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไป ทำาให้สรุปรวมระยะทางอพยพ

ได้ทั้งสิ้น 7,699 กม. ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 50 วัน”

ผูเ้ชีย่วชาญห้องปฏบิติัการนเิวศวิทยาการอนรัุกษ์ มจธ. อธิบายเพ่ิมเติมว่า 

การติดตามแส้นทางอพยพของเหยี่ยวทั้ง 2 ชนิดนี้ ยังทำาให้ทีมวิจัยทราบอีกว่า

พืน้ทีอ่าศยัในชว่งฤดูหนาวหรอืจดุหยดุพกัทีส่ำาคญัของเหยีย่วทัง้ 2 ชนดินีเ้ปน็พืน้ที่

ที่มีมนุษย์เข้ามาใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดั้งเดิมให้กลายเป็นพื้นที่

ทางการเกษตรไมว่่าจะเปน็พ้ืนทีป่ลกูปาลม์น้ำามนั ยางพาราและพชืสกลุอะเคเซยี 

อย่�งไรกต็�มเหย่ียวจดัเปน็ผูล่้�ชัน้สงูสดุบนหว่งโซอ่�ห�รจงึถอืเปน็ดชันี

ชี้วัดที่สำ�คัญของคุณภ�พสิ่งแวดล้อม แต่เหยี่ยวหล�ยชนิดกำ�ลังถูกคุกค�ม

เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อ�ศัย ดังนั้นก�รศึกษ�ลักษณะพื้นที่อ�ศัยใน

ชว่งฤดผูสมพนัธุแ์ละฤดหูน�วรวมถงึเส้นท�งก�รอพยพและจดุแวะพกัระหว�่งท�ง

จึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รอนุรักษ์

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ ์รองผู้อำานวยการ สวทช. กลา่ววา่ สวทช. 

โดยฝ่ายบริการวิจัยเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ เล็งเห็นความสำาคัญในการทำา

วิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการติดตามเส้นทางเหยี่ยวอพยพ เนื่องจากเหยี่ยว

เปน็สตัวท์ีอ่พยพเปน็ระยะทางไกลผา่นหลายประเทศในทวปีเอเชยี โดยเริม่ต้นจาก

รัสเซีย ผ่านไทยจนถึงจุดแวะพักในฤดูหนาวที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทีมวิจัยนำา

เทคโนโลยเีครือ่งสง่สญัญาณดาวเทยีมพลงังานแสงอาทติยม์าใชเ้พือ่ทำาการติดตาม

การอพยพและระบุตำาแหน่งของเหยี่ยวนกเขา 2 ชนิด โดยดำาเนินการมาอย่างต่อ

เนื่องมาตลอด 2 ปี ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำาในระยะ 0.5-1.5 กิโลเมตรและ

สามารถติดตามเส้นทางการอพยพและตำาแหน่งของเหยีย่วได ้ดว้ยการดาวนโ์หลด

หรือตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ http://www.argos-system.org/ 

หรือผ่านแอปพลิเคชัน CLS view บนมือถือ ซึ่งถือว่ามีความสะดวกและรวดเร็ว 

นับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำาไปใช้ประโยชน์ใช้องค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำาทางสู่การอนุรักษ์และการท่องเท่ียวชุมชน เพ่ือ

นำาร่องให้พื้นที่เขาดินสอจะเป็นต้นแบบที่สำาคัญในการใช้องค์ความรู้และผลงาน

วจิยัไปถา่ยทอดและขยายผลสูก่ารพฒันาการทอ่งเท่ียวบนฐานความรู ้โดยเฉพาะ

การพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาตใินประเทศไทยทีม่คีวามอดุมสมบรูณแ์ละมเีอกลกัษณโ์ดดเดน่

เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก

นายชูเกียรติ นวลศรี ประธานมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ กล่าวว่า 

ด้วยบริเวณเขาดินสอ จ.ชุมพร มีพื้นที่ป่าโดยรอบกว่า 2,000 ไร่ ที่ยังมีความเป็น

ธรรมชาตอิยูม่ากจงึเปน็พืน้ทีด่เูหยีย่วทีด่ทีีส่ดุตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของโลกโดยมสีาย

พันธุ์เหยี่ยวที่พบแล้วจำานวน 38 สายพันธุ์ ทั้งนี้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจะเริ่ม

พบเหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่นอพยพ ตามด้วยเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีนและเหยี่ยวผึ้ง 

ซึ่งจะมีจำานวนหนาแน่นมากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึงสัปดาห์แรกของต้น

เดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังพบเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำาอพยพผ่านบริเวณนี้จำานวนหลาย

หมื่นตัวต่อวันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม (ช่วงวันปิยะมหาราช) ซึ่ง

สามารถเห็นไดม้ากทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้อกีทัง้ยงัพบกลุม่เหยีย่วนกเขา

มากที่สุดในโลกถึง 6 ชนิดด้วย ดังนั้นการที่มีงานวิจัยสนับสนุนใช้องค์ความรู้นำา

การท่องเท่ียวจะนำาไปสู่การอนุรักษ์อย่างถูกต้องทั้งในเชิงพื้นที่และภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

แห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ต้ังแต่ปี 2545 จังหวัดชุมพรมีการจัดกิจกรรม

ชมเหยี่ยวอพยพโดยทุกภาคส่วนท้ังรัฐและเอกชน กระทั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชม

เหยีย่วอพยพทีม่ช่ืีอเสยีงในระดบัโลกในปจัจบุนั โดยแตล่ะปมีนีกัทอ่งเทีย่วตา่งชาติ

มาจากประเทศในเอเชีย สหรฐัอเมรกิาและยุโรป ตัง้ใจเดนิทางมาเทีย่วทีเ่ขาดนิสอ

ทุกปีเพื่อชมเหยี่ยวอพยพแบบใกล้ชิด อย่างไรก็ดีการได้ทราบเส้นทางอพยพของ

เหยีย่วจากการวจิยัน้ันไดช้ว่ยสง่เสรมิใหพ้ืน้ทีเ่ขาดนิสอเปน็จดุศกึษาวจิยัและจดุชม

เหยีย่วอพยพทีส่ำาคญัของภมิูภาคเอเชยีและของโลก ทำาให้ผู้คนทัง้ภมูภิาคอาเซยีน

ตระหนกัและสนใจถงึความสำาคัญของเหย่ียวรวมถงึภยัคุกคามท่ีเกดิกบัเหย่ียวและ

หนัมารว่มกนัอนรุกัษณท์รพัยากรในพืน้ทีข่องประเทศตนเองมากขึน้ และหวงัวา่จะ

ชว่ยสรา้งโอกาสให้พืน้ทีเ่ขาดนิสอเปน็หนึง่ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่ว

เชิงนิเวศที่สำาคัญของประเทศไทยและของโลกต่อไป

ทัง้นีผู้ส้นใจดเูหยีย่วอพยพสามารถเดนิทางมาชมได ้ณ เขาดนิสอ ต.บาง

สน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกป ี

ข้อมูลเพิ่มเติม www.theflywayfoundation.or.th

ภาพเหยี่ยวโดย : ชูเกียรติ นวลศรี, Desmond Allen

เส้นทางอพยพ เหยี่ยวนกเขาพันธ์ุจีน

เส้นทางอพยพ เหยี่ยวนกเขาพันธ์ุญี่ปุ่น
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• สวทช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมสมัครประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร ชิงทุนการศึกษากว่า 700,000 บาท 

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และ KCG Corporation ขอเชิญนิสิต นักศึกษา 

ทุกชั้นปี ร่วมสมัคร “โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2019/20” ภายใต้หัวข้อการประกวด 

นวัตกรรมของวัตถุดิบพื้นถิ่น และ นวัตกรรมของโปรตีนแห่งอนาคต ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท อีกทั้งทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหาร 

ในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ท่ีปรึกษา (สำาหรับรุ่น Light weight) โอกาสแสดงผลงานที่งาน THAIFEX และโอกาสร่วมงานกับ Food Factors และ 

บุญรอดบริวเวอรี่ รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร (สำาหรับรุ่น Heavy Weight)  

สมัครและอัพโหลดเอกสารได้ ภายในวันที่ 25 ต.ค. 62 รุ่น Light weight ที่ https://forms.gle/jDKGeywih6HzXqJ2A รุ่น Heavy weight ที่ https://

forms.gle/P4KQmPUzc6Dch4uT7 ติดตามข่าวสารและสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest/

• สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหาร ร่วมโครงการ "PAD THAI ครั้งที่ 4" 

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหาร และบุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ธุรกิจนวัตกรรมอาหารขององค์กร และจดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำากว่า 1 ปี พร้อมมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวจากธุรกิจ Local สู่ Global เข้าร่วม 

“โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารของไทย (PAD THAI ครั้งที่ 4)” โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด From Local to Global ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง รวมถึงโอกาสอื่นๆ อีกมากจาก Food Innopolis สวทช.  

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. นี้ ที่ https://forms.gle/GsoC4rtiu5nWHgZL6  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก PADTHAI by Food Innopolis หรือผู้ดูแลโครงการ โทร. 091-7135433 (กรองจิตร), 082-441-4169 (สันติ)

• สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบร่วมศึกษาดูงานด้านสมาร์ทโฮมที่จีน 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเรียนเชิญ 

ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน Smart Home (สมาร์ทโฮม) เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีอำานวยความสะดวกสำาหรับ

บ้าน-อาคาร-สำานักงาน ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2562 ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าชมงาน The 8th Guangzhou 

International Smart Home Exhibition โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายพงศธร ละเอียดอ่อน ร่วมเดินทาง  

รับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น ภายใน 30 พฤศจิกายนนี ้ค่าใช้จ่าย 49,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)  

พักเดี่ยวเพิ่ม 7,000 บาท/ท่าน สำารองที่นั่งได้ที่โปรแกรม ITAP สวทช. คุณวลัยรัตน์ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1368, 1301 / มือถือ 093 956 1556 หรือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล chanaghan@nstda.or.th 
 

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 6 

15-18 ตุลาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมผึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำาปี 2562 หัวข้อ “3D modelling design and 3D Printer” 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

22 ตุลาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 22 

28-31 ตุลาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• เปิดรับสมัคร 

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รุ่นที่ 23 ประจำาปี 2562 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤศจิการยน 2562 สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.nstda.or.th/jstp


