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พบอนาคตที่สัมผัสได้ในงาน “Maker Fair Bangkok 2020” ตอกย้ำาความสำาเร็จปีที่ 5

โตโยต้า จับมือ อว. โดย สวทช. และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลดเปลี่ยนโลก เพิ่มนวัตกรรม

สวทช. เปิดตัว 3 นักวิจัยแกนนำาปี 62 พร้อมงบสนับสนุนรวม 50 ล้านบาท

10 กระทรวง MOU ครั้งประวัติศาสตร์ คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

ถึงเวลา “TIME” เสริมกำาลังนโยบาย Thailand Plus Package ของรัฐบาล 

สวทช. อว. จับมือ มจพ. พัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูงด้าน วทน. ระดับปริญญาโท เอก

“สุวิทย์” ชูนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% นำานวัตกรรม
 ต่อยอดผลผลิตการเกษตร ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy

สวทช. จัดงาน Innovation Network Center เพิ่มโอกาสและความท้าทายสินค้านวัตกรรมไทย

ข่าว News

นาโนเทค สวทช. พัฒนา “โบรอนอินทรีย์” เภสัชรังสีตรวจวินิจฉัยมะเร็ง
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“สุวิทย์” ชูนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย100% 

นำานวัตกรรมต่อยอดผลผลิตการเกษตร 

ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy

"สุวิทย์” ขานรับนโยบายรัฐบาล งดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 มราคม 2563 นี้ ผนึกภาคเอกชน - SMEs ไทย สร้างนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% 

จากแป้งมันสำาปะหลัง ปฏิวัติรูปแบบถุงพลาสติกไทย ตอกย้ำาแนวคิดนำานวัตกรรมต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตร 

ตอบโจทย์ BCG Economy

          วันที่ 9 ธันวาคม 2562 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี - นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนา

ผลิตพลาสติกชีวภาพ ด้วยการนำาแป้งมันสำาปะหลังมาพัฒนาเป็นพลาสติก ณ โรงงาน บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่นจำากัด ที่ร่วมวิจัยและพัฒนา "ถุงพลาสติก

ยอ่ยสลายไดส้ำาหรบัขยะเศษอาหาร” กบั ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สวทช. โดยมบีรษิทั ทานตะวนัอตุสาหกรรม จำากดั (มหาชน) สนบัสนนุ

กระบวนการเป่าขึ้นรูปถุงพลาสติกย่อยสลายได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12928-20191209-bcg-economy

นาโนเทค สวทช. พัฒนา “โบรอนอินทรีย์” 
เภสัชรังสีตรวจวินิจฉัยมะเร็ง

นกัวจิยันาโนเทค สวทช. กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) พฒันาสารตัง้ตน้เภสชัรงัสจีากสารประกอบโบรอนอนิทรยี ์สำาหรบั

ใช้จบัสญัญาณมะเรง็ดว้ยเครือ่งเพทสแกน ชูจดุเดน่ทีก่ระบวนการเตรยีมสารใช้สภาวะทีไ่มร่นุแรง ทำาให้จำาเพาะกับเซลลม์ะเรง็ในระยะเริม่ตน้ได ้และมคีวามคงตวั 

กอ่นตอ่ยอดงานวจิยัโดยเพ่ิมสารเรอืงแสง หวงัเปน็ไกดน์ำาทางแพทยผ่์าตดัรกัษามะเรง็ไดแ้มน่ยำายิง่ข้ึน และปูทางเภสชัรงัสีพนัธุไ์ทย ลดการนำาเขา้จากตา่งประเทศ

ดร.กนัตพฒัน ์จนัทรแ์สนภกัดิ ์ทมีวจิยัวสัดตุอบสนองระดบันาโน กลุม่วจิยัวสัดตุอบสนองและเซน็เซอรร์ะดบันาโน ศนูยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(นาโนเทค) สำานกังาน

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) กล่าววา่ ปกติแล้ว สารเภสัชรงัสีท่ีใช้เพือ่การตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรคในทางการแพทยข์องประเทศไทย จะตอ้ง

นำาเข้าวัตถุดิบที่เป็นสารตั้งต้นจากต่างประเทศ ก่อนจะผ่านเครื่องไซโคลตรอนเพื่อผลิตเภสัชรังสี ซึ่งสารเภสัชรังสีต้องเติมฟลูออรีน-18 ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสี

ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในเทคนิคโพซิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟี (Positron Emission Tomography : PET) หรือเรียกสั้นๆ ว่าเทคนิคเพท สำาหรับเครื่องเพทสแกน 

ซึ่งเทคนิคโพซิตรอนอีมิสชันโทโมกราฟี หรือเพทสแกน เป็นเทคนิคที่มีความสำาคัญมากในการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น การวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 

หรอืโรคความจำาเสือ่ม เปน็ตน้ โดยเทคนคิดงักลา่วตอ้งอาศยัการฉดีสารเภสชัรงัสีทีเ่ตรยีมไดจ้ากธาตไุอโซโทปรงัส ีไดแ้ก ่ฟลูออรนี-18 ใหกั้บผูป้ว่ย เพือ่ตดิตามโรค 

แต่ปัญหาหนึ่งของการเตรียมสารเภสัชรังสีในปัจจุบัน คือ การใช้สภาวะการเตรียมที่รุนแรง เช่น มีความเป็นกรดสูงและใช้อุณหภูมิสูง ส่งผลให้สารเภสัชรังสี

บางชนิดที่เป็นอนุพันธ์ของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น เปปไทด์ โปรตีน หรือแอนติบอดี้ สลายตัว โดยปัจจุบันการแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถทำาได้โดยการ

ติดฉลากในสารตัวกลางท่ีเป็นตัวรับฟลูออรีน-18 (18F captor) ก่อน แล้วจึงนำาไปต่อกับโมเลกุลเปปไทด์หรือโปรตีนโดยใช้สภาวะท่ีไม่รุนแรงภายหลัง ทำาให้

กระบวนการผลิตซับซ้อนกว่าเดิม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12929-20191211-pet
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พบอนาคตที่สัมผัสได้ในงาน “Maker Fair 
Bangkok 2020” ตอกย้ำาความสำาเร็จปีที่ 5 

ภายใต้ธีม “The Future We Make”
ด้วยผลงานที่สร้างสรรค์โดยเมกเกอร์

12 ธันวาคม 2562 - บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลติ จำากดั รว่มกบั กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม โดย สำานกังาน

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และกลุม่เมกเกอรใ์นประเทศไทย เตรยีมสานตอ่ความสำาเรจ็ของงานเมกเกอรแ์ฟรเ์ปน็ปีท่ี 5 ดว้ยการจดังาน 

“Maker Faire Bangkok 2020 : The Future We Make” มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศ

ซึง่จะเผยให้เห็นถึงความสำาเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์ในการสรา้งความเปล่ียนแปลง พฒันาคุณภาพชวีติของผูค้นในสังคม อนัจะนำามาซ่ึงอนาคตทีก่า้วไกล

ของประเทศไทยและโลกใบนีด้ว้ยผลงาน สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรมหลากหลายแขนงจากฝมีอืของเหลา่เมกเกอร ์ทีม่ารว่มจดัแสดงจากทัว่ไทยและตา่งประเทศจนเตม็

ความจขุองพืน้ที ่พรอ้มดว้ยกจิกรรมเวร์ิคชอ็ปอีกมากมายทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิวฒันธรรมเมกเกอรใ์หม้กีารเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในประเทศไทยเพือ่กา้วไปเปน็ศนูยก์ลางของ

เมกเกอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา สามารถเข้าชมฟรีได้ตลอดทั้งงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12930-20191212-mfb2020

สวทช. จัดงาน Innovation Network Center 
เพิ่มโอกาสและความท้าทายสินค้านวัตกรรมไทย

12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

(Thailand Science Park) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Innovation Network Center” แก่ผู้ประกอบการ SME 

และผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นอุทยานวทิยาศาสตรก์วา่ 200 คน เพือ่ใหเ้ปน็เวทเีครอืข่ายแลกเปลีย่นความรูใ้นเรือ่งการพฒันานวตักรรมระหวา่งกนั โดยมีนางสุวภิา วรรณสาธพ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ

ไฮไลท์ในงาน Innovation Network Center ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายสินค้านวัตกรรมไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา 

ประกอบด้วย คุณประพันธ์ วิไลเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำากัด คุณธนัฐณ์ มีศรี Sales & Marketing Director บริษัท คีนน์ จำากัด และคุณสุดารัตน์ พุกบุญมี นักวิเคราะห์อาวุโส 

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช. เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมโดยคนไทย

ที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน

ทัง้ในมติขิองโอกาสทางการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ และมติขิองความทา้ทายอปุสรรคทีผู่ป้ระกอบการยงัตอ้งฝา่ฟนั เพือ่ใหส้นิคา้นวตักรรมไทยไดม้ี

พื้นที่ในตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ ลดการนำาเข้าเทคโนโลยี สร้างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12943-20191212-innovation-network-center
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โตโยต้า จับมือ อว. โดย สวทช. 
และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

ลดเปลี่ยนโลก เพิ่มนวัตกรรม

19 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ร่วมกับ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวงาน 

“โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” บูรณาการความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมผ่านโครงการประกวด 2 ระดับ ได้แก่ “ชุมชนลดเปล่ียนโลก” และ 

“นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานฯ 

พร้อมด้วย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. และ 

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมงาน

บรษัิท โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จำากดั และ สถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ไดด้ำาเนนิกจิกรรม “โตโยตา้ ลดเมอืงรอ้น ดว้ยมอืเรา” หน่ึงในกจิกรรมภายใต้

โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยความมุ่งหวังในการสร้างจิตสำานึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อน 

พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข เปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำาแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะ

โลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยตลอดระยะเวลา 14 ปี ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 299 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และ ชุมชน 

162 แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 23,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปีนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12950-20191219

19 ธันวาคม 62 กรุงเทพฯ - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ประกาศผู้ได้รับเป็นนักวิจัยแกนนำา ประจำาปี 2562 จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสรีวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ ม.เชียงใหม่ ในงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบจากเคมีบำาบัดต่อหัวใจและสมอง ศ.ดร.สมนึก 

ตั้งเติมสิริกุล ม.ธรรมศาสตร์ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตเทคโนโลยี ในงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรมคอนกรีตก่อสร้าง และ ศ.ดร.สุขสันติ์ 

หอพบูิลสขุ ม.เทคโนโลยสีรุนาร ีนกัวจิยัผู้เชีย่วชาญดา้นวศิวกรรมถนน ในงานวจัิยทีเ่กีย่วกบันวตักรรมออกแบบถนน เพือ่ให้นกัวจัิยแกนนำาทีม่ศัีกยภาพสงู เกดิการ

รวมกลุ่มทำาวิจัยท่ีเข้มแข็งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย ท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่าง

ภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม พร้อมยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำานวยการ สวทช. 

กลา่ววา่ นกัวจิยัมีสว่นสำาคญัในการผลติผลงานวจิยัเพือ่ออกมาขับเคลือ่นการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมของประเทศ นกัวจิยัแกนนำา 

นับเป็นนักวิจัยที่เป็นแกนนำาในทุกด้านของการวิจัยและพัฒนา ทั้งแกนนำาการวิจัย และแกนนำาในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำาคัญที่ทำาให้เกิด

การเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ในประชาคมวิจยัของประเทศ ทา่มกลางความท้าทายทีห่ลากหลาย ซึง่คาดหวงัใหผ้ลงานของนกัวจิยัแกนนำา สามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ด้

จริงในบริบทที่เกี่ยวข้อง สร้างรากฐานที่เข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จะได้มีการส่งเสริมให้เกิดการ

ใช้งานจากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการของนักวิจัยแกนนำา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12951-20191219-nstda

สวทช. เปิดตัว 3 นักวิจัยแกนนำา ปี 62 
พร้อมงบสนับสนุนรวม 50 ล้านบาท
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ถึงเวลา “TIME” เสริมกำาลังนโยบาย 
Thailand Plus Package ของรัฐบาล 
รูปแบบการสร้างกำาลังคนแนวใหม่

สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดงานสัมมนา “Thailand Plus Package 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศไทย” ระดมภาครฐั เอกชน มหาวทิยาลยั แลกเปลีย่นมมุมองของการพฒันาบคุลากรทักษะสงู และรปูแบบการสรา้งกำาลงัคนแนวใหม่

ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำานวยการ สอวช. เปิดเผยว่า ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบกับสภาวะแวดล้อมและ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทั้งการท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงปัญหาผลิตภาพการผลิต 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ส่งผลให้ประเทศไทยมีความจำาเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นเครื่องมือในการรับมือที่ในปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการนำา วทน. มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการยกระดับ

กระบวนการผลติไปสูก่ารใชเ้ทคโนโลยทีีช่ว่ยในการผลติสนิคา้ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภครายบคุคลมากยิง่ข้ึน สรา้งสินคา้ทีเ่ป็นนวตักรรม และสามารถรองรบั

การเติบโตของภาคการผลิตและบริการอย่างเพียงพอในเชิงปริมาณและคุณภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12919-20191127-nsd

10 กระทรวง MOU ครั้งประวัติศาสตร์ 
คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 
สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร

12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

(Thailand Science Park) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Innovation Network Center” แก่ผู้ประกอบการ SME 

และผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นอุทยานวทิยาศาสตรก์วา่ 200 คน เพือ่ใหเ้ปน็เวทเีครอืข่ายแลกเปลีย่นความรูใ้นเรือ่งการพฒันานวตักรรมระหวา่งกนั โดยมีนางสุวภิา วรรณสาธพ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ

ไฮไลท์ในงาน Innovation Network Center ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายสินค้านวัตกรรมไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา 

ประกอบด้วย คุณประพันธ์ วิไลเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำากัด คุณธนัฐณ์ มีศรี Sales & Marketing Director บริษัท คีนน์ จำากัด และคุณสุดารัตน์ พุกบุญมี นักวิเคราะห์อาวุโส 

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช. เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมโดยคนไทย

ที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12956-20191225
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สวทช. อว. จับมือ มจพ. พัฒนาบัณฑิต
คุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาโท เอก

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม เพื่อมุ่งเน้นการทำางานวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ร่วมกับ สวทช. เพื่อยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความร่วมมือกันในด้านต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ของ สวทช. จำานวน 333 

โครงการ มีโครงการร่วมวิจัยระหว่าง มจพ. และ สวทช. จำานวน 11 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2557 - 2565) และโครงการวิจัยและพัฒนา ที่ สวทช. ให้ทุนสนับสนุน 

มจพ. จำานวน 6 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2558 - 2566) และโครงการรับจ้างวิจัย 1 โครงการ (ตั้งแต่ปี 2558 - 2560) นอกจากนี้ ด้านการพัฒนากำาลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มจพ. ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีการทำางานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. 

หรือภาคอุตสาหกรรม รวม 90 ทุน ในห้วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12919-20191127-nsd

สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

(อว.) ประกาศเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนา

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื ในป ี2563 ซ่ึงสอดคลอ้งกับโมเดลเศรษฐกิจใหม ่‘BCG Economy Model’ ทีร่ฐับาลมุง่เสริมผลกัดนั

ใหเ้กิดขึน้อยา่งเปน็รปูธรรม  โดย ดร.ณรงค ์ศิรเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการ สวทช. กลา่ววา่ ในป ี2563 ไดต้ัง้เปา้พัฒนาเทคโนโลยี

ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ‘BCG Economy Model’ ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 

เศรษฐกิจ คือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Economy) ไปพรอ้มๆ กนั โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) และสอดรับกบัหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหลักสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งเป้าดำาเนินการครอบคลุม 4 

อุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร, พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ, สุขภาพและการแพทย์ และ

การท่องเที่ยวบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เรียบเรียง : วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. 

สวทช. ชู นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
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ปัจจุบันมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีหลายชิ้นที่นำามาสู่การใช้งานใน 4 อุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างความสามารถในการพึ่งพา

ตนเอง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

1. เลี้ยงปลาระบบน้ำาหมุนเวียน 

 

ดร.สมวงษ ์ตระกลูรุ่ง ผูอ้ำานวยการศูนยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) กลา่ววา่ ไบโอเทคไดพั้ฒนา ‘ถงัเลีย้งปลานลิความ

หนาแนน่สูงระบบน้ำาหมนุเวยีน’ เปน็เทคโนโลยกีารเลีย้งสตัวน์้ำาทีใ่ชพ้ืน้ทีน่อ้ย ประหยัดพลงังาน ดว้ยการออกแบบใหน้้ำาไหลตามแรงโนม้ถว่ง จดุเด่นคอืมีระบบ

หมุนเวียนที่ดึงน้ำาจากถังมาทำาการบำาบัดแอมโมเนีย เพื่อนำาน้ำากลับไปใช้เลี้ยงปลาในถัง ทำาให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำาตลอดการเลี้ยง ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำา

ต่อวันมากกว่า 95% และเมื่อมีตะกอนขี้ปลา ปลาตายหรือปลาป่วยในถัง จะถูกดึงออกจากถังโดยอัตโนมัติผ่านทางท่อลำาเลียงไปยังถังแยกปลาตาย ทำาให้

ผูเ้ลีย้งตดิตามจำานวนปลาทีต่าย และแยกปลาปว่ยออกไปตรวจโรคเพือ่วางแผนการรกัษาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีลดปญัหาการเกดิโรคสตัวน์้ำา ลดการใชย้าปฏชีิวนะ 

“ที่สำาคัญเทคโนโลยีนี้เลี้ยงปลาได้ในปริมาณมาก โดยรองรับปลานิลได้ที่ความหนาแน่นมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่บ่อดินรองรับ

ไดเ้พยีง 1 กิโลกรมัตอ่ลูกบาศกเ์มตร ซึง่ผลการทดลองเลีย้งจริง พบวา่ปลานลิมอีตัราการรอดสูงมากกวา่ 90% อกีทัง้เนือ้ปลามรีสสัมผสัด ีไมม่ปีญัหากลิน่โคลน 

นอกจากนี้ไนโตรเจนที่เกิดจากการเลี้ยงปลายังนำาไปพัฒนาเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย” 

2. ‘ถุงพลาสติกสลายตัวได้’ ใส่เศษอาหาร 

‘ขยะพลาสติก’ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ผ่านมามีการผลิตพลาสติกเพื่อใช้งานบนโลกนี้แล้วกว่า 8,800 

ลา้นตนั ซ่ึงกวา่รอ้ยละ 40 เป็นขยะพลาสตกิแบบใช้งานเพยีงครัง้เดยีวท้ิง ดร.จลุเทพ ขจรไชยกลู ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) 

กลา่ววา่ ขณะน้ีเอม็เทคไดร้ว่มกบัหนว่ยงานพนัธมติรพฒันา ‘ถงุพลาสตกิสลายตวัได’้ สำาเรจ็ และเปน็การขยายการผลิตจากหอ้งปฏบิตักิารสูร่ะดบัอตุสาหกรรม

ได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีการใช้ ‘มันสำาปะหลัง’ พืชเศรษฐกิจสำาคัญเป็นวัตถุดิบมากถึง 40% 

“ถุงพลาสติกสลายตัวได้ ผลิตขึ้นจากการคิดค้นพัฒนา ‘เม็ดพลาสติกคอมพาวด์’ ที่มีส่วนประกอบของมันสำาปะหลัง และเม็ดพลาสติกชีวภาพอีก 

2 ชนิด คือ PBAT และ PLA  สามารถนำาไปเป่าขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกสลายตัวได้ด้วยเครื่องจักรพื้นฐานที่มีการใช้งานภายในประเทศ โดยจากการทดสอบใน

หอ้งปฏบิตักิารพบวา่หากนำาไปฝงัในพืน้ท่ีทีม่อีณุหภมูแิละความชืน้เหมาะสม ถงุพลาสตกิชนดินีส้ามารถยอ่ยสลายโดยจลุนิทรย์ีไดห้มดภายในเวลา 3-4 เดอืน 

ซ่ึงถุงพลาสติกสลายตัวได้ช้ินนี้เป็นผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ BCG Economy Model อย่างชัดเจน ท้ังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เมื่อย่อยสลายยังกลายเป็น

คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำา และชีวมวลท่ีพืชสามารถนำาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ ท่ีสำาคัญยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำาปะหลัง พืชเศรษฐกิจไทย 

ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น”

นอกจากการพัฒนาถุงพลาสติกสลายตัวได้แล้ว เอ็มเทค ยังมี ‘ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ’ เป็น 1 ใน 2 

ห้องปฏิบัติการท่ัวโลก ท่ีมีศักยภาพในการทดสอบพลาสติกชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะช่วยสร้างจุดแข็ง เพิ่มความสามารถ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ของประเทศไทยและรองรับผู้พัฒนาจากทั่วโลก
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3. ‘เข็มจิ๋วไมโคร-นาโน’ นวัตกรรมเพื่อการแพทย์

 

เทคโนโลยีในการนำาส่งยาไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 นาโนเทค สวทช. เตรียมพุ่งเป้าพัฒนาเข็มจิ๋วสู่

นาโนโรบอท

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กล่าวว่า นาโนเทค กำาลังเดินหน้าพัฒนาเข็มระดับ

ไมโคร/นาโน เพือ่ตอบโจทย์การแพทยแ์ม่นยำา และมีการประยกุตส์ู ่‘อุปกรณต์รวจตดิตามกลูโคสขนาดมอืถอืดว้ยเซน็เซอรเ์ขม็ระดบัไมโคร/นาโน’ 

โดยลกัษณะของเขม็จะมีขนาดเล็กมากจนสามารถแทรกผ่านผวิหนงัชัน้บนสดุของหนงักำาพรา้ หลกีเลีย่งการสมัผสักบัเส้นประสาทและหลอดเลือด

ที่อยู่ลึกลงไป และโครงสร้างนาโนที่อยู่บนผิวเข็มขนาดไมโครเมตรจะทำาหน้าที่ดูดซับโมเลกุลน้ำาตาลในของเหลวที่ถ่ายเทระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อ 

จึงทำาให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บ ไม่เกิดบาดแผลและไม่สูญเสียเลือด โดยวางแผนทดสอบทางคลินิกในปีหน้า ปูทางการแพทย์แห่งอนาคต

4. ‘AI FOR THAI’ แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีส่วนสำาคัญและจำาเป็นอย่างมากต่อการดำาเนินงานของหลายภาคส่วน และเป็น

เทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาพลกิโฉมหนา้เศรษฐกจิโลกในอนาคต ดร.ชยั วฒุวิวิฒันช์ยั ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(เนคเทค) 

กล่าวว่า เนคเทค สวทช. ได้พัฒนา ‘AI FOR THAI: Thai AI Service Platform’ หรือ ‘แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย’ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI 

ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ

“AI FOR THAI เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ที่เน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ เช่น 

ภาคธุรกิจกลุ่มค้าปลีก สามารถใช้ Chatbot โต้ตอบเพื่อตอบคำาถาม ให้บริการแก่ลูกค้าแทนพนักงาน กลุ่มโลจิสติกส์ใช้ระบบรู้จำาใบหน้าตรวจจับใบหน้า

ของพนักงานขับรถว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ ด้านการแพทย์ก็เริ่มใช้ AI วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของโรคส่วนบุคคล หรือการอ่านฟิล์ม 

X-rays แทนมนุษย์ ขณะที่การท่องเที่ยว สามารถใช้ AI แปลภาษาและวิเคราะห์รูปอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพถ่าย เป็นต้น

เนคเทค ยังมีการวิจัยพัฒนานำาเทคโนโลยี IT ใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มเพื่อการเกษตรแม่นยำา อาทิ การติดตั้งเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ 

และ AI ในแปลงเพาะปลูก เพื่อติดตามตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เพื่อนำามาวิเคราะห์และสร้างระบบอัตโนมัติควบคุมการเพาะปลูก เช่น 

การรดน้ำาตามความช้ืนดิน การเปิดและปิดอุปกรณ์ระบายอากาศตามอุณหภูมิและความช้ืนของโรงเรือน โดยท่ีผ่านมาได้ติดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อการเกษตร

แม่นยำาให้กับเกษตรกรต้นแบบในทุกอำาเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำานวน 34 แปลง พบว่าเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 20%”

ทั้งหมดนี้เป็นผลงานเพียงบางส่วนของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ สวทช. ขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงของประชาชน

ในทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ลดความเหลื่อมล้ำา นำาพาประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับ

การรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
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เปิดลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและส่งวิดีโอนำาเสนอแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศ

วกรรมระดับประเทศ FabLab Thailand Student Design and Engineering project Competition 2020 

ตอน "ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” 

เปิดลงทะเบียนวันนี้ - 20 ม.ค. 2563 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์สมัครที่ https://www.nstda.or.th/
 

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  

21 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมนำาเสนอผลงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์นักศึกษาทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน 

(YSTP) และ รายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) 

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกทักษาทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำาปี 2562 หัวข้อ “3D modeling design and 3D Printer” 

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

23 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 

27 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุร ี

29-30 มกราคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


