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                    สวทช. เปิดให้บริการศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมมาตรการป้องกันแบบ New Normal

ITAP สวทช. จัดผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการ นำา IoT ประยุกต์ใช้กับสินค้าแฮนด์เมด พัฒนาระบบอัดเสียงภายในตัวตุ๊กตา คลายเหงาผู้สูงอายุ

รัฐมนตรีกระทรวง อว. นำา 8 ผู้นำาในทุกภาคส่วน เสนอโมเดล BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด – 19 กระตุ้น GDP 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี

ทอ. ใช้ FaceD-Tech: AI face Tracking ระบบจดจำาใบหน้าบุคคล ของ สวทช. ในตู้ปันสุขกองทัพอากาศ "อินทรีปันสุข" 

ลอรีอัล มอบทุนพิเศษ 3 นักวิจัยสตรีไทย เพื่องานวิจัยโควิด-19

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว เพิ่มกำาลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า

สวทช. ประกาศผล ‘สเปซ ฟลายอิ้ง โรบอท’ ทีม ‘won-SpaceY’ คว้าตั๋วชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่น กันยายนนี้

สวทช. จับมือ ทีเซลส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมและงานวิจัยการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการพัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร

สวทช. พร้อมเดินหน้าจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) หลัง ครม. อนุมัติ เพื่อมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ

13 พันธมิตรจับมือเดินหน้าพัฒนา EECi มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงาน 
ด้วยแพลตฟอร์ม IDA ช่วยเหลือ SME ไทยหลังโควิด-19

กรมเจ้าท่า และ สวทช. ผนึกองค์กรเอกชนชั้นนำา บ้านปูเน็กซ์ และ สกุลฎ์ซี ร่วมลงนามพัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลำาแรกในประเทศไทย

สวทช. ร่วมสนับสนุน ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ชุมชนการเรียนรู้ ในวิถีชีวิตใหม่

สวทช. ร่วมเป็น 1 ใน“องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9

‘รถเข็นรักษ์โลก’
         อัพเกรด ‘สตรีทฟู้ด’
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สวทช. เปิดให้บริการ
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

พร้อมมาตรการป้องกันแบบวิถีชีวิตใหม่

	 4	 มิถุนายน	2563	- ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. พร้อมเปิดบริการให้กับหน่วยงานบริษัท และ 
ผู้สนใจทั่วไปที่มีความประสงค์ในการเช่าพื้นที่เพื่อการจัดสัมมนา ประชุม และกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและคัดกรอง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณชเนตร แก้วเล็ก, คุณอภิรดี ว่องวานิช โทรศัพท์ 02-564-7000  
ต่อ 6011 - 6012 หรืออีเมล sms@nstda.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13260-20200604-nstda-cc
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ITAP สวทช. จัดผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการ
นำา IoT ประยุกต์ใช้กับสินค้าแฮนด์เมด พัฒนาระบบอัดเสียง

ภายในตัวตุ๊กตา คลายเหงาผู้สูงอายุ

	 8	มิถุนายน	2563	-	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวตักรรม (ITAP: ไอแทป) ใหก้ารสนับสนุนผูเ้ช่ียวชาญภายใต ้“โครงการชนชราแหง่อนาคต” จาก บริษทั FABLAB ในการนำาเทคโนโลยี
และนวตักรรมมาปรับใช้กบัการเพิม่มลูคา่ใหก้บัผลติภัณฑ ์OTOP ของผูป้ระกอบการร้านมลัลกิา กิฟ๊ชอป จ.สพุรรณบรีุ ดว้ยการนำาเทคโนโลยี
ระบบ Internet of Things หรือ IoT มาปรับใช้กบัตุก๊ตาอดัเสยีง ทำาใหไ้ดโ้ปรแกรมตน้แบบระบบอดัเสยีงภายในตุก๊ตา ซึง่เปน็สนิคา้แฮนดเ์มด  
และเป็น niche market หรือตลาดเฉพาะกลุ่มสำาหรับช่วยคลายเหงาและเป็นเพื่อนแก่ผู้สูงอายุ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13293-20200608-aging-society
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รัฐมนตรีกระทรวง อว. นำา 8 ผู้นำาในทุกภาคส่วน
เสนอโมเดล BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด – 19

กระตุ้น GDP 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี

	 8	มิถุนายน	2563	-	กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง อว. นำาทีมผู้นำาในทุกภาคส่วนจำานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากผู้ประกอบการ ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม 
เอกชน นักวิชาการ หน่วยงานของรัฐ และภาคสังคม เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางการใช้โมเดล  
BCG (BCG: Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy) โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกัน 
การมีงานทำา และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาตอบสนองความต้องการในแต่พื้นที่ไปสู่การเดินหน้า 
ไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13295-20200608-bcg
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ทอ. ใช้ FaceD-Tech: AI face Tracking
ระบบจดจำาใบหน้าบุคคล ของ สวทช. 

ในตู้ปันสุขกองทัพอากาศ "อินทรีปันสุข" 

	 10	มิถุนายน	2563	-	กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำาตู้ปันสุขกองทัพอากาศ "อินทรีปันสุข" ขึ้น พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ต้นแบบ 
FaceD-Tech: AI face Tracking จากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD: National Security  
and Dual-Use Technology Center) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FaceD-Tech: AI face  
Tracking เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผลสำาหรับการจดจำาใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์
ตรวจพบลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติใช้ในการตรวจจับและทำาการปลดล็อกตู้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13298-20200609
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ลอรีอัล มอบทุนพิเศษ 3 นักวิจัยสตรีไทย
 เพื่องานวิจัยโควิด-19

	 11	มิถุนายน	2563	-	บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด ประกาศรายชื่อ 3 นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนพิเศษ เพื่องานวิจัยโควิด-19 
จากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ที่มีผลงานสร้างประโยชน์อย่างโดดเด่นในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายด้าน ตอกย้ำาความมุ่งมั่นโครงการ L’Oreal Thailand COVID-19 Solidarity ในการปันน้ำาใจและ
ให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19  โดย 3 นักวิจัยสตรี ประกอบด้วย 
 • รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ 
  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 • ดร. อนันต์ลดา โชติมงคล จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ 
  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13302-l%E2%80%99or%C3%A9al-thailand-covid-19
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ไบโอเทค สวทช.
พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว 

เพิ่มกำาลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า

	 12	 มิถุนายน	2563	-	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ระบบ
อาหารเหลว และนำาเอาระบบไบโอรีแอคเตอร์ (Bioreactor) มาเพิม่ประสทิธิภาพในการผลติตน้พนัธ์ุของพชืเศรษฐกิจทีส่ำาคญั เพือ่ลดตน้ทนุ 
แรงงาน และระยะเวลาในการพัฒนาต้นกล้าพันธุ์ดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13303
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สวทช. ประกาศผล ‘สเปซ ฟลายอิ้ง โรบอท’
ทีม ‘won-SpaceY’

คว้าตั๋วชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่น กันยายนนี้

	 16	มิถุนายน	63	-	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์กรสำารวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และหน่วย
งานพันธมิตร ประกาศผลการแข่งขัน “โครงการ	Space	Flying	Robot	Programming	Challenge	2020” หรือ SRPC2020 ผลปรากฏว่า
ได้ทีมวอน สเปซวาย (won-SpaceY) เป็นทีมชนะเลิศ ตัวแทนประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ศูนย์อวกาศ
สึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้ กับภารกิจแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ 
ที่ใช้งานอยู่จริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station : ISS) ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13307-srpc2020
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สวทช. จับมือ ทีเซลส์
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและงานวิจัยการแพทย์

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

	 16	มถินุายน	2563	กรุงเทพฯ	-	กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดย สำานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) โดย ดร.ณรงค์ 
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.นเรศ ดำารงชัย ผู้อำานวยการศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์) จับมือร่วมลงนามความร่วมมือ “ด้านการเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางการ
แพทย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย” เพื่อพัฒนาส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมทางการ
แพทย์ สามารถถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดันภาคเอกชนในการทดสอบเครื่องมือแพทย์
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากทุกประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) พร้อมระบชุ่วงแรกจะร่วมกนัพฒันายาทีใ่ช้เทคโนโลยข้ัีนสงู ทดแทนยานำาเข้า 
และขาดแคลนในประเทศ เพิ่มองค์ความรู้ ศักยภาพการผลิตยาเพื่อความม่ันคง และตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น  
โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13310
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สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการ
พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร

	 17	มิถุนายน	2563	-	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตักรรม (อว.) โดยโปรแกรมสนับสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) ใหก้ารสนับสนุนผูเ้ช่ียวชาญโปรแกรม ITAP  
โดยอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ (มจพ.) แก ่บริษทั ลอฟท ์บวิเดอร์ จำากดั ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง  
ที่แตกไลน์ธุรกิจ นำาเทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory มาใช้กับการปลูกพืชออแกนิกในห้องพักอพาร์ทเมนท์ 
ใจกลางเมืองของบริษัทฯ ทำาให้ได้ต้นแบบห้องที่ปลูกผักและผลไม้ออแกนิกชนิดต่าง ๆ เช่น สตรอว์เบอร์รี Kale และสมุนไพรเมืองหนาว 
อาทิ พาสเลย์และดอกไม้กินได้ สำาหรับไว้ปั่นทานได้ทุกฤดูกาล พร้อมเป็นสถานที่ดูงานของลูกค้าบริษัทฯ ที่สนใจจะทำาระบบฟาร์มเกษตร
ในอาคารได้เห็นต้นแบบของธุรกิจประเภทน้ี เพราะผักและผลไม้ออแกนิกที่ปลูกเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงในตลาด ราคาแพง และการลงทุน 
ของเทคโนโลยีนี้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถจะพอลงทุนได้ด้วยกำาลังของตัวเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13326-20200617
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สวทช. พร้อมเดินหน้าจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) 

หลัง ครม. อนุมัติ
เพื่อมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ

	 18	 มิถุนายน	2563	-	สวทช. ประกาศพร้อมเดินหน้าจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology 
Center: ENTEC) ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6.2 (พ.ศ. 2562 - 2566) ภายหลังได้รับการเห็นชอบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 ให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ของประเทศ เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนพลังงานไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเกิดฐานองค์ความรู้ที่บูรณาการ
ร่วมกนัมากข้ึน เพือ่นำาประเทศสูอ่สิรภาพทางดา้นเทคโนโลย ีพร้อมทัง้ยกตัวอยา่งถงึพลงังานชีวมวล มศีกัยภาพในการพฒันาเปน็พลงังาน
เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก รวมถึงจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานด้านอื่น ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13328
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13 พันธมิตรจับมือเดินหน้าพัฒนา EECi
มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยแพลตฟอร์ม IDA ช่วยเหลือ SME ไทย

หลังโควิด-19

	 19	มถินุายน	2563	-	พธีิลงนามความร่วมมอืแบบพหพุาคอีอนไลน์ผา่นระบบ Webex คร้ังแรกในประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์
ในความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data 
Analytics Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักร
การผลิต และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด ตอบสนองความจำาเป็นเร่งด่วนต่อการ
ปรับตัวของ SME ในภาคการผลิต สอดรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านภายหลังจากโควิด-19

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13331-20200619-ida
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กรมเจ้าท่า และ สวทช.
ผนึกองค์กรเอกชนชั้นนำา บ้านปูเน็กซ์ และสกุลฎ์ซี 

ร่วมลงนามพัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า
ลำาแรกในประเทศไทย

	 25	มิถุนายน	2563	กรุงเทพฯ	-	4 ภาคีจากภาครัฐ และเอกชน กรมเจ้าท่า สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) บ้านปูเน็กซ์ บริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำากัด ผนึกความร่วมมือลงนาม
บันทึกข้อตกลงด้าน ‘การพัฒนาการออกแบบ	การผลิต	และมาตรฐาน	สำาหรับเรือไฟฟ้าที่มีคุณภาพ	เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทาง
น้ำา	และส่งเสริมการพาณิชยนาวี’ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมยกระดับมาตรฐานการผลิตเรือไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ นำาไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เล็งเห็น
ความสำาคัญของการใช้พลงังานสะอาดในภาคอตุสาหกรรม และภาคธรุกจิมากข้ึน โดยเฉพาะการใชเ้รือไฟฟา้ในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13335
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สวทช. ร่วมสนับสนุน ALTV
ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ชุมชนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตใหม่

	 26	มิถุนายน	2563	-	ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวและแสดงความยินดีในงานเปิดตัว “Growing	Up	Together	และ	Learning	Innovation	Forum	
:	ALTV	วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่	21” ซึ่ง สวทช. ได้นำาผลงาน เช่น สื่อการศึกษาแบบเปิด หรือโครงการ MOOCs (Massive Open 
Online Course) หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีสำาหรับทุก ๆ คน สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำากัดจำานวน 
เน้นในระดับการศึกษาขั้นสูงที่ในระบบการศึกษาแบบเดิมมีข้อจำากัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน และรองรับผู้เรียนในจำานวนน้อย รวมถึงการ
ร่วมผลิตรายการสารคดี เช่น คิดวิทย์ (https://program.thaipbs.or.th/Kidwit) และสารคดีโรคอุบัติใหม่ มาสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13336-20200626
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สวทช. ร่วมเป็น 1 
ใน “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9

	 26	มิถุนายน	2563	-	ณ ห้องนนทบุรี สำานักงาน ป.ป.ช. : พลตำารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ สำานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติ
มอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ให้แก่ ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13337-20200626-nacc-integrity-awards
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‘รถเข็นรักษ์โลก’
              อัพเกรด ‘สตรีทฟู้ด’

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

เรื่องความสะอาด สตรีทฟู้ดที่อยู่ตามข้างทางทุกวันนี้ เราจะโดนต่อว่าอยู่เรื่อย ๆ  
ในเรื่องภาชนะทุกอย่างไม่ค่อยสะอาดแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทย เราจะชินกับสิ่งนี้

แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว หรือชาวต่างชาติ เขาไม่ได้ชินเหมือนเรา ฉะนั้นการมีรถเข็นรักษ์โลก
ที่มีบ่อดักไขมัน มีอ่างล้างมือ มีความจำาเป็นมากสำาหรับสตรีทฟู้ด”

“
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	 ‘ร้านอาหารข้างทาง’ หรือ ‘สตรีทฟู้ด’	 (Street	Food)	 
ข้ึนช่ือว่าเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่สร้างช่ือให้กับประเทศไทย 
อย่างมาก ยิ่ ง เฉพาะในกรุงเทพฯ ถือเป็นแดนสวรรค์ของ 
นักชิมที่จะได้สัมผัสกับอาหารที่หลากหลายแถมเลือกทานได้
ตั้งแต่เช้าจรดค่ำา โดยสำานักข่าว CNN เคยยกให้กรุงเทพฯ  
เป็นเมืองที่มีอาหารริมทางดีที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน ถือเป็น 
หน่ึงในไฮไลต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาลองลิ้มชิมรสอาหารไทย  
ที่นอกจากมีวัตถุดิบให้เลือกมากมายแล้วยังมีความคุ้มค่าด้านราคา
ที่ไม่แพง 
 สตรีทฟู้ดไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดี แต่
ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างมาก ข้อมูลจากยูโร
มอนิเตอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล (Euromonitor International) บริษัทวจิยั
ระดบัโลก เปดิเผยเมือ่ปลายปทีีแ่ลว้ ระบวุา่มลูคา่ตลาดธุรกจิอาหาร
ไทยโดยรวม ในป ี2560 อยูท่ี ่410,000 ลา้นบาทตอ่ป ีในจำานวนน้ีมากกวา่  
60 – 70% เป็นร้านอาหารประเภทสตรีทฟู้ด ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำากว่า  
276,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็น 340,000 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ย 5.3% ต่อปี 
 ดังน้ันเพื่อยกระดับสตรีทฟู้ดไทย สำานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยศนูยบ์ริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้พัฒนา ‘นวัตกรรมรถเข็น
รักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด’ ด้วยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยยกระดับมาตรฐานทั้งความอร่อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัย 
รวมทั้งยังมีระบบที่ช่วยลดการสร้างมลพิษและขยะของเสีย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำานวยการศูนย์บริการปรึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. กล่าวว่า นวัตกรรมรถเข็น
รักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด มีจุดเริ่มต้นมาจาก ทีมกะเพราซาวห้า โดย
คุณพงษ์มนัส มังคละศรี ที่ได้พัฒนาระบบรถเข็นขายกะเพราที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่ขนานกับการพัฒนาน้ำามันกะเพราที่จะช่วย

ทำาให้กลิ่นและรสชาติของกะเพราะสม่ำาเสมอ เพื่อเข้าร่วมโครงการ 
GSB Street Food เวทีประกวดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อยกระดับสตรีท
ฟูด้ไทยใหก้า้วไกลดว้ยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ภาย
ใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และ สวทช. 
 “ทีมกะเพราซาวห้าได้พัฒนาสร้างรถเข็นสตรีทฟู้ดข้ึน
ด้วยประสบการณ์ของตัวเอง	 แต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควร	 
เน่ืองจากรถมีน้ำาหนักมากเกินไปและระบบดูดควันไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน	 ทาง	DECC	 สวทช.	 ในฐานะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม 
ในโครงการ	GSB	Street	Food	 ได้เข้ามาช่วยให้คำาแนะนำาพัฒนา 
รถเข็นกะเพราซาวหา้ใหใ้ช้งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพและตอบโจทย์
มากข้ึน	จนกระทัง่ทมีกะเพราซาวหา้สามารถควา้รางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับ	 2	 ได้สำาเร็จ	 ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันไปแล้ว	 
ทีมผู้เช่ียวชาญ	DECC	 ยังได้ปรับปรุงพัฒนาระบบรถเข็นเพิ่มเติม	 
เพื่อให้ได้เวอร์ช่ันที่สมบูรณ์แบบเหมาะสมต่อการใช้งานจริงมาก
ที่สุด”
 โดยโจทย์อันท้าทายของการพัฒนาต่อยอดรถเข็นสตรีท
ฟู้ด ดร.อัมพร บอกว่า มี  3 องค์ประกอบหลักสำาคัญคือต้องทำาให้
รถเข็นมีน้ำาหนักเบาที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการดูดควันให้สามารถ
ใช้งานในพื้นที่ปิดได้ รวมทั้งปรับปรุงระบบบำาบัดน้ำาให้ทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้ปัจจุบัน สวทช. สามารถพัฒนา
นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกที่พร้อมใช้งานสมบูรณ์แบบ จำานวนทั้งสิ้น  
3 โมเดล ได้แก่ 1. รถเข็นน้ำาหนักเบาพร้อมระบบน้ำาดี, ถังบำาบัด
และซิงค์น้ำา 2. รถเข็นน้ำาหนักเบาพร้อมระบบน้ำาดี, ถังบำาบัดและ
ซิงค์น้ำา +ระบบดูดควัน และ 3. รถเข็นน้ำาหนักเบาพร้อมระบบน้ำาดี,  
ถงับำาบดัและซงิค์น้ำา+ ระบบดดูควนั + หวัเตาแกส๊ 2 หวั โดยตัง้เปา้สง่
มอบนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกไมน้่อยกวา่ 100 คัน แก่ผูป้ระกอบการ 
สตรีทฟู้ดให้ได้ใช้งานจริงเพื่อประกอบกิจการหลังสถานการณ์โควิด  
โดยแต่ละโมเดลได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยแบ่งเบา 
ภาระผู้ประกอบการและกระตุ้นให้เกิดการใช้งานจริงในภาค
อุตสาหกรรมด้วย
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 ทั้งนี้ ‘เฮียวัตร	ปังตอทอง’ แฟรนไชส์ ข้าวเหนียวหมู-เนื้อ
 อาหารสำาเร็จรูปพร้อมทาน คอืหน่ึงในผูป้ระกอบการทีน่ำานวตักรรม
รถเข็นรักษโ์ลกเพือ่สตรีทฟูด้ไปใช้งานจริง โดยมุ่งหวงัใหค้วามสำาคญั
กบัสขุอนามยัหน้าร้านคา้ ซึง่นอกจากจะสร้างความมัน่ใจเร่ืองความ
สะอาดให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยยกระดับ ‘สตรีทฟู้ด’ ไปอีกขั้น  
 วิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์ เจ้าของธุรกิจข้าวเหนียวหมู-เน้ือ 
แบรนด ์เฮียวตัร ปงัตอทอง กลา่ววา่ ความสะอาด ณ จดุขายสนิคา้ 
หรือหน้าร้านค้าน้ันเปน็สิง่สำาคญัมาก แตผู่ป้ระกอบการสตรีทฟูด้มกั
มองข้ามเรื่องนี้ไป อาจเพราะว่าความไม่สะดวกสบายของหน้าร้าน 
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บนรถเข็นแบบเดิม ๆ ไม่มีฟังก์ชันที่เหมาะสม 
กับการล้างทำาความสะอาดและการบำาบัดน้ำาก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำา  

ทำาให้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดไทยอย่างมาก
ดังนั้นตนจึงนำา ‘รถเข็นรักษ์โลก’ จาก สวทช. มาเป็นตัวช่วยเพื่อ
ทำาให้เกิดสุขอนามัยที่ถูกต้อง ณ จุดขายสินค้า และเป็นการเปลี่ยน
มมุมองใหมข่องผูบ้ริโภคใหม้องสตรีทฟูด้ไทยวา่มมีาตรฐานข้ึนมาอกี
ระดบัหน่ึง ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหกั้บลกูค้า โดยหวังใหค้วามตัง้ใจ
ในการนำานวตักรรมรถเข็นรักษ์โลกน้ีมาใช้กบัธุรกจิเปน็ตวัอย่างทีจ่ะ
ช่วยยกระดบัอาชีพสตรีทฟูด้ใหเ้ปน็ทีย่อมรับกับลกูคา้ทกุกลุม่ “เร่ือง
ความสะอาด	สตรีทฟูด้ทีอ่ยูต่ามข้างทางทกุวนันี	้เราจะโดนตอ่ว่าอยู่
เร่ือยๆ	ในเร่ืองภาชนะทกุอยา่งไมค่อ่ยสะอาดแตด่ว้ยความทีเ่ราเปน็
คนไทย	เราจะชินกับสิ่งนี้	แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว	หรือชาวต่างชาติ
	เขาไม่ได้ชินเหมือนเรา	ฉะนั้นการมีรถเข็นรักษ์โลกที่มีบ่อดักไขมัน	
มีอ่างล้างมือ	มีความจำาเป็นมากสำาหรับสตรีทฟู้ด” 
 วิวัฒน์ บอกด้วยว่า การมีนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกมา
ใช้กับแบรนด์สินค้าของตนเองน้ัน ช่วยเสริมภาพลักษณ์ในการขาย
สินค้าให้ดีข้ึน เพราะแม้จะเป็นสตรีทฟู้ดขายข้าวเหนียวหมู-เน้ือ  
ธรรมดา ก็อยากให้เป็นร้านที่ได้มาตรฐาน มีฟังก์ชันที่เป็นมิตรต่อ
ลูกค้าและสิ่งแวดล้อม ทั้งอ่างล้างมือ บ่อบำาบัดน้ำาทิ้ง พร้อมในคัน
เดยีว สามารถเคลือ่นยา้ยไปขายยงัทำาเลตา่งๆ ไดโ้ดยไมส่ร้างความ
เดอืดร้อนดา้นมลพษิและสิง่แวลดลอ้มใหกั้บสถานทีห่รือชุมชนน้ันๆ  
อีกทั้งยังช่วยขยายทำาเลการขายได้หลากหลายและขยายการเข้าถึง
ลกูคา้ไดก้วา้งข้ึน ทีส่ำาคัญทำาใหผู้บ้ริโภคทกุกลุม่สามารถเข้าถงึสนิคา้
ที่มีคุณภาพมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยในราคาที่ไม่แพง

สำาหรับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดที่สนใจ

‘รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก’
สามารถสั่งจองออนไลน์ ได้ที่ http://www.decc.or.th/streetfood/

ภายใน 31 ก.ค. 63 นี้
สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0 2564 6310-11 ต่อ 101, 106 หรือ ช่องทาง Line: @679hqbmi
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสร้างศักยภาพสู่สากล 
ด้วยมาตรฐาน CMMI

 สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ขอเชิญ
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้
และขอรับรองมาตรฐาน CMMI® สมคัรเข้าร่วม “โครงการสง่เสริมใหผู้้ประกอบการไดรั้บมาตรฐาน	CMMI®	(Capability	Maturity	Model	
Integration	Promotion	Project)	ปี	2563” เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและการบริการให้มีคุณภาพด้านซอฟต์แวร์ที่ดี  
เป็นมาตรฐานที่ยอมรับและได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก พร้อมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล โดยโครงการฯ  
จะให้ทุนสนับสนุนสูงสุดรายละ 800,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านประเมินมาตรฐาน CMMI® แล้วอย่างเป็นทางการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.swpark.or.th/cmmi/
หรือสอบถามงานปรึกษาด้านไอที โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1431-3 หรืออีเมล cmmi@swpark.or.th
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เปดิรบัสมคัรนกัเรยีนชัน้มธัยมปลายสายวทิย์ เขา้รบัการฝกึอบรม 
เฉพาะทาง หวัข้อ "เหด็ป่าหนา้ฝน" ซึง่จะจดัข้ึนในวนัท่ี 5-7  
สิงหาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 กิจกรรม 3 วัน 2 คืนนี้ ออกแบบสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีความสนใจในการแยกชนิดเห็ดที่พบในธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมน้ี
จะประกอบไปด้วย การสำารวจและเก็บตัวอย่างเห็ดจากธรรมชาติ การเรียน
รู้โครงสร้างสัณฐานวิทยาของเห็ดผ่านกล้องจุลทรรศน์ และผ่านกิจกรรมปั้น
โมเดลเห็ดเสมือนจริง การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดแบบแห้ง กิจกรรมนี้ยังสอด
แทรกเน้ือหาเก่ียวกับนิเวศวทิยาความสมัพนัธ์ระหวา่งเหด็กบัปา่ไมใ้หเ้ยาวชน
ได้เรียนรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์	 https://www.nstda.or.th/ssh/
หรือ อีเมล juntira.pun@nstda.or.th

เปิดรับสมัครเยาวชนเพ่ือเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ทักษะเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำาหรับ
เยาวชนไทย เพ่ือการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์แบบบรูณาการ
 รุ่นที่ 7 ประจำาปี 2563 

 สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยบา้น
วิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ชาต ิเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนรุ่นใหมท่ีส่นใจหรือมคีวามสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเข้ามาฝกึฝนทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
ชีวภาพพืชภายใต้การดูแลและให้คำาปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึก
ปฏบิตักิารในสภาพแวดลอ้มของหอ้งปฏิบตักิารทีม่คีวามเช่ือมโยงกบังานวิจยั
ของสวทช. เพือ่เสริมสร้างทกัษะ ความรู้และเทคนิคดา้นเทคโนโลยชีีวภาพพชื  
อาทิ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช นวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร เป็นต้น 
ตลอดจนสามารถนำาความรู้และเทคโนโลยทีีไ่ดไ้ปประยกุตห์รือตอ่ยอดในการ
ศกึษาวิทยาการช้ันสงูอาท ิดา้นพนัธุวิศวกรรม ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ เปน็ตน้ 
พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำางานในสายวิจัยอาชีพต่อไป 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 5297100 ต่อ 77220 หรืออีเมล์ saowanee@nstda.or.th  
https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/245-plant-tissue-culture-
project-63-2.html
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บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดรับสมัครโรงเรียน 
เขา้ร่วมกจิกรรม Fun Science Day สำาหรับนกัเรยีนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) จำานวน 35 – 40 คน

กำาหนดจัดกิจกรรม
 - วันที่ 3, 18 และ 27 สิงหาคม 2563 
 - วันที่ 10 และ 15 กันยายน 2563
 กิจกรรม Fun Science Dayเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้
สัมผัสกิจกรรมและการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตวัเปน็สือ่กลางในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ พร้อมเปดิโอกาสใหน้กัเรียนคดิ
อยา่งอสิระ พฒันาทักษะการคดิวเิคราะหแ์ละแกโ้จทยท์ีไ่ดรั้บมอบหมาย ทัง้น้ี
โรงเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ โดยมี 5 หัวข้อ ดังนี้
 (1) Fun Science Day ตอน Virus
 (2) Fun Science Day ตอน DNA
 (3) Fun Science Day ตอน Chromatography
 (4) Fun Science Day ตอน Plant
 (5) Fun Science Day ตอน Plastic

ติดต่อ : nipapornp@nstda.or.th

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาย 
วิทยาศาสตร์  เ ข้ า รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง หั วข้อ  
“มหศัจรรย์สารพันธกุรรมดีเอ็นเอ” ซึง่จะจดัข้ึน 
ในวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 
 โดยเป็นกิจกรรม 5 วันที่เหมาะสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีความ
สนใจทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชข้ันพื้นฐาน นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียน
นอกห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะ 
นักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอ
และเทคนิคพืน้ฐานเกีย่วกบัดเีอน็เอ เช่น การสกัดดเีอ็นเอจากพชื การตรวจสอบ 
ดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis เทคนิค 
การทำาใหช้ิ้นสว่นดเีอน็เอตา่งๆ บริสทุธ์ิ การตดัดเีอน็เอดว้ยเอนไซมต์ดัจำาเพาะ 
การออกแบบไพรเมอร์ และการเพิม่ปริมาณสารพนัธุกรรมดเีอน็เอดว้ยปฏิกริิยา
ลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR)

ติดต่อ email: kannaporn.suc@nstda.or.th


