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สวทช. เปิดให้บริการศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมมาตรการป้องกันแบบ New Normal 2
ITAP สวทช. จัดผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการ นำ� IoT ประยุกต์ใช้กับสินค้าแฮนด์เมด พัฒนาระบบอัดเสียงภายในตัวตุ๊กตา คลายเหงาผู้สูงอายุ
รัฐมนตรีกระทรวง อว. นำ� 8 ผู้นำ�ในทุกภาคส่วน เสนอโมเดล BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด – 19 กระตุ้น GDP 4.4 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี
ทอ. ใช้ FaceD-Tech: AI face Tracking ระบบจดจำ�ใบหน้าบุคคล ของ สวทช. ในตู้ปันสุขกองทัพอากาศ "อินทรีปันสุข"
ลอรีอัล มอบทุนพิเศษ 3 นักวิจัยสตรีไทย เพื่องานวิจัยโควิด-19
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาระบบเพาะเลี้ยงพืชในอาหารเหลว เพิ่มกำ�ลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า
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. ผนึกองค์กรเอกชนชั้นนำ� บ้านปูเน็กซ์ และ สกุลฎ์ซี ร่วมลงนามพัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลำ�แรกในประเทศไทย
สวทช. ร่วมสนับสนุน ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ชุมชนการเรียนรู้ ในวิถีชีวิตใหม่
สวทช. ร่วมเป็น 1 ใน“องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9
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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
นำ� IoT ประยุกต์ใช้กับสินค้าแฮนด์เมด พัฒนาระบบอัดเสียง

ภายในตัวตุ๊กตา คลายเหงาผู้สูงอายุ

8 มิถุนายน 2563 - สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) ให้การสนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญภายใต้ “โครงการชนชราแห่งอนาคต” จาก บริษทั FABLAB ในการนำ�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาปรับใช้กบั การเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผูป้ ระกอบการร้านมัลลิกา กิฟ๊ ชอป จ.สุพรรณบุรี ด้วยการนำ�เทคโนโลยี
ระบบ Internet of Things หรือ IoT มาปรับใช้กบั ตุก๊ ตาอัดเสียง ทำ�ให้ได้โปรแกรมต้นแบบระบบอัดเสียงภายในตุก๊ ตา ซึง่ เป็นสินค้าแฮนด์เมด
และเป็น niche market หรือตลาดเฉพาะกลุ่มสำ�หรับช่วยคลายเหงาและเป็นเพื่อนแก่ผู้สูงอายุ
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13293-20200608-aging-society
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รัฐมนตรีกระทรวง อว. นำ� 8 ผู้นำ�ในทุกภาคส่วน

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. นำ�ทีมผู้นำ�ในทุกภาคส่วนจำ�นวน 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
การมีงานทำ� 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
ระบบจดจำ�ใบหน้าบุคคล ของ สวทช.

ในตู้ปันสุขกองทัพอากาศ "อินทรีปันสุข"

10 มิถุนายน 2563 - กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำ�ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ "อินทรีปันสุข" ขึ้น พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ต้นแบบ
FaceD-Tech: AI face Tracking จากศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD: National Security
and Dual-Use Technology Center) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FaceD-Tech: AI face
Tracking เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผลสำ�หรับการจดจำ�ใบหน้าบุคคลที่อุปกรณ์
ตรวจพบลงในฐานข้อมูลอัตโนมัติใช้ในการตรวจจับและทำ�การปลดล็อกตู้
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) จำ�กัด ประกาศรายชื่อ 3 นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนพิเศษ เพื่องานวิจัยโควิด-19
จากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ที่มีผลงานสร้างประโยชน์อย่างโดดเด่นในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายด้าน ตอกย้ำ�ความมุ่งมั่นโครงการ L’Oreal Thailand COVID-19 Solidarity ในการปันน้ำ�ใจและ
ให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมช่วยเหลือในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดย 3 นักวิจัยสตรี ประกอบด้วย
• รศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์ จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
		 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• ดร. อนันต์ลดา โชติมงคล จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์
		 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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
เพิ่มกำ�ลังการขยายพันธุ์ต้นกล้า

12 มิถุนายน 2563 - สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) ร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ระบบ
อาหารเหลว และนำ�เอาระบบไบโอรีแอคเตอร์ (Bioreactor) มาเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตต้นพันธุข์ องพืชเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญ เพือ่ ลดต้นทุน
แรงงาน และระยะเวลาในการพัฒนาต้นกล้าพันธุ์ดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13303
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สวทช. ประกาศผล ‘สเปซ ฟลายอิ้ง โรบอท’
ทีม
คว้าตั๋วชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่น กันยายนนี้

‘won-SpaceY’

16 มิถุนายน 63 - สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์กรสำ�รวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น 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 มิถนุ ายน 2563 กรุงเทพฯ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) โดย ดร.ณรงค์
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.นเรศ ดำ�รงชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ทีเซลส์) จับมือร่วมลงนามความร่วมมือ “ด้านการเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางการ
แพทย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย” เพื่อพัฒนาส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมทางการ
แพทย์ สามารถถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดันภาคเอกชนในการทดสอบเครื่องมือแพทย์
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากทุกประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมระบุชว่ งแรกจะร่วมกันพัฒนายาทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ทดแทนยานำ�เข้า
และขาดแคลนในประเทศ เพิ่มองค์ความรู้ ศักยภาพการผลิตยาเพื่อความมั่นคง และตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น
โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13310
กรกฎาคม 2563 •
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สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญช่วยผู้ประกอบการ
พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร

17 มิถุนายน 2563 - สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) ให้การสนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญโปรแกรม ITAP
โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แก่ บริษทั ลอฟท์ บิวเดอร์ จำ�กัด ผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง
ที่แตกไลน์ธุรกิจ นำ�เทคโนโลยีระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร หรือ Plant Factory มาใช้กับการปลูกพืชออแกนิกในห้องพักอพาร์ทเมนท์
ใจกลางเมืองของบริษัทฯ ทำ�ให้ได้ต้นแบบห้องที่ปลูกผักและผลไม้ออแกนิกชนิดต่าง ๆ เช่น สตรอว์เบอร์รี Kale และสมุนไพรเมืองหนาว
อาทิ พาสเลย์และดอกไม้กินได้ สำ�หรับไว้ปั่นทานได้ทุกฤดูกาล พร้อมเป็นสถานที่ดูงานของลูกค้าบริษัทฯ ที่สนใจจะทำ�ระบบฟาร์มเกษตร
ในอาคารได้เห็นต้นแบบของธุรกิจประเภทนี้ เพราะผักและผลไม้ออแกนิกที่ปลูกเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงในตลาด ราคาแพง และการลงทุน
ของเทคโนโลยีนี้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถจะพอลงทุนได้ด้วยกำ�ลังของตัวเอง
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 เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ของประเทศ เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนพลังงานไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเกิดฐานองค์ความรู้ที่บูรณาการ
ร่วมกันมากขึน้ เพือ่ นำ�ประเทศสูอ่ สิ รภาพทางด้านเทคโนโลยี พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างถึงพลังงานชีวมวล มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็นพลังงาน
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 มิถนุ ายน 2563 - พิธลี งนามความร่วมมือแบบพหุพาคีออนไลน์ผา่ นระบบ Webex ครัง้ แรกในประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์
ในความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data
Analytics Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักร
การผลิต และนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด ตอบสนองความจำ�เป็นเร่งด่วนต่อการ
ปรับตัวของ SME ในภาคการผลิต สอดรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านภายหลังจากโควิด-19
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13331-20200619-ida
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กรมเจ้าท่า และ สวทช.

ผนึกองค์กรเอกชนชั้นนำ� บ้านปูเน็กซ์ และสกุลฎ์ซี
ร่วมลงนามพัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า
ลำ�แรกในประเทศไทย

25 มิถุนายน 2563 กรุงเทพฯ - 4 ภาคีจากภาครัฐ และเอกชน กรมเจ้าท่า สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) บ้านปูเน็กซ์ บริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำ�กัด ผนึกความร่วมมือลงนาม
บันทึกข้อตกลงด้าน ‘การพัฒนาการออกแบบ การผลิต และมาตรฐาน สำ�หรับเรือไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทาง
น้ำ�  และส่งเสริมการพาณิชยนาวี’ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมยกระดับมาตรฐานการผลิตเรือไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ นำ�ไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเรือไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เล็งเห็น
ความสำ�คัญของการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจมากขึน้ โดยเฉพาะการใช้เรือไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
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 รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวและแสดงความยินดีในงานเปิดตัว “Growing Up Together และ Learning Innovation Forum
: ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21” ซึ่ง สวทช. ได้นำ�ผลงาน เช่น สื่อการศึกษาแบบเปิด หรือโครงการ MOOCs (Massive Open
Online Course) หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบบเปิดเสรีสำ�หรับทุก ๆ คน สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จำ�กัดจำ�นวน
เน้นในระดับการศึกษาขั้นสูงที่ในระบบการศึกษาแบบเดิมมีข้อจำ�กัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียน และรองรับผู้เรียนในจำ�นวนน้อย 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 สำ�นักงาน ป.ป.ช. : พลตำ�รวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.) และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติ
มอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ให้แก่ ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนา
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 มีความจำ�เป็นมากสำ�หรับสตรีทฟู้ด

”

16 NSTDA

• July 2020

กรกฎาคม 2563

‘ร้านอาหารข้างทาง’ หรือ ‘สตรีทฟู้ด’ (Street Food)
ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น เสน่ ห์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ที่ ส ร้ า งชื่ อ ให้ กั บ ประเทศไทย
อย่ า งมาก ยิ่ ง เฉพาะในกรุ ง เทพฯ ถื อ เป็ น แดนสวรรค์ ข อง
นั ก ชิ ม ที่ จ ะได้ สั ม ผั ส กั บ อาหารที่ ห ลากหลายแถมเลื อ กทานได้
ตั้ ง แต่ เ ช้ า จรดค่ำ � โดยสำ � นั ก ข่ า ว CNN เคยยกให้ ก รุ ง เทพฯ
เป็ น เมื อ งที่ มี อ าหารริ ม ทางดี ที่ สุ ดในโลก 2 ปี ซ้ อ น ถื อ เป็ น
หนึ่งในไฮไลต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาลองลิ้มชิมรสอาหารไทย
ที่นอกจากมีวัตถุดิบให้เลือกมากมายแล้วยังมีความคุ้มค่าด้านราคา
ที่ไม่แพง
สตรีทฟู้ดไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดี แต่
ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างมาก ข้อมูลจากยูโร
มอนิเตอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (Euromonitor International) บริษทั วิจยั
ระดับโลก เปิดเผยเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว ระบุวา่ มูลค่าตลาดธุรกิจอาหาร
ไทยโดยรวม ในปี 2560 อยูท่ ี่ 410,000 ล้านบาทต่อปี ในจำ�นวนนีม้ ากกว่า
60 – 70% เป็นร้านอาหารประเภทสตรีทฟู้ด ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำ�กว่า
276,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2564 จะเพิ่มขึ้นเป็น 340,000
ล้านบาท คิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ย 5.3% ต่อปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ยกระดั บ สตรี ท ฟู้ ดไทย สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้พัฒนา ‘นวัตกรรมรถเข็น
รักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด’ ด้วยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ช่วยยกระดับมาตรฐานทั้งความอร่อย ความสะอาด ถูกสุขอนามัย
รวมทั้งยังมีระบบที่ช่วยลดการสร้างมลพิษและขยะของเสีย เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4

ทำ�ให้กลิ่นและรสชาติของกะเพราะสม่ำ�เสมอ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
GSB Street Food เวทีประกวดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อยกระดับสตรีท
ฟูด้ ไทยให้กา้ วไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภาย
ใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน และ สวทช.
“ทีมกะเพราซาวห้าได้พัฒนาสร้างรถเข็นสตรีทฟู้ดขึ้น
ด้วยประสบการณ์ของตัวเอง แต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าที่ควร
เนื่องจากรถมีน้ำ�หนักมากเกินไปและระบบดูดควันไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ทาง DECC สวทช. ในฐานะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
ในโครงการ GSB Street Food ได้เข้ามาช่วยให้คำ�แนะนำ�พัฒนา
รถเข็นกะเพราซาวห้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์
มากขึน้ จนกระทัง่ ทีมกะเพราซาวห้าสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ 2 ได้ สำ � เร็ จ ซึ่ ง ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น การแข่ ง ขั น ไปแล้ ว
ทีมผู้เชี่ยวชาญ DECC ยังได้ปรับปรุงพัฒนาระบบรถเข็นเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบเหมาะสมต่อการใช้งานจริงมาก
ที่สุด”
โดยโจทย์อันท้าทายของการพัฒนาต่อยอดรถเข็นสตรีท
ฟู้ด ดร.อัมพร บอกว่า มี 3 องค์ประกอบหลักสำ�คัญคือต้องทำ�ให้
รถเข็นมีน้ำ�หนักเบาที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพการดูดควันให้สามารถ
ใช้งานในพื้นที่ปิดได้ รวมทั้งปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�ให้ทำ�งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ�ให้ปัจจุบัน สวทช. สามารถพัฒนา
นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกที่พร้อมใช้งานสมบูรณ์แบบ จำ�นวนทั้งสิ้น
3 โมเดล ได้แก่ 1. รถเข็นน้ำ�หนักเบาพร้อมระบบน้ำ�ดี, ถังบำ�บัด
และซิงค์นำ้� 2. รถเข็นน้ำ�หนักเบาพร้อมระบบน้ำ�ดี, ถังบำ�บัดและ
ซิงค์น้ำ� +ระบบดูดควัน และ 3. รถเข็นน้ำ�หนักเบาพร้อมระบบน้ำ�ดี,
ถังบำ�บัดและซิงค์น�้ำ + ระบบดูดควัน + หัวเตาแก๊ส 2 หัว โดยตัง้ เป้าส่ง
มอบนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกไม่นอ้ ยกว่า 100 คัน แก่ผปู้ ระกอบการ
สตรีทฟู้ดให้ได้ใช้งานจริงเพื่อประกอบกิจการหลังสถานการณ์โควิด
โดยแต่ละโมเดลได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระผู้ ป ระกอบการและกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การใช้ ง านจริ ง ในภาค
อุตสาหกรรมด้วย

ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการปรึกษาการ
ออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. กล่าวว่า นวัตกรรมรถเข็น
รักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด มีจุดเริ่มต้นมาจาก ทีมกะเพราซาวห้า โดย
คุณพงษ์มนัส มังคละศรี ที่ได้พัฒนาระบบรถเข็นขายกะเพราที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่ขนานกับการพัฒนาน้ำ�มันกะเพราที่จะช่วย
กรกฎาคม 2563 •
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ทั้งนี้ ‘เฮียวัตร ปังตอทอง’ แฟรนไชส์ ข้าวเหนียวหมู-เนื้อ
อาหารสำ�เร็จรูปพร้อมทาน คือหนึง่ ในผูป้ ระกอบการทีน่ �ำ นวัตกรรม
รถเข็นรักษ์โลกเพือ่ สตรีทฟูด้ ไปใช้งานจริง โดยมุง่ หวังให้ความสำ�คัญ
กับสุขอนามัยหน้าร้านค้า ซึง่ นอกจากจะสร้างความมัน่ ใจเรือ่ งความ
สะอาดให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยยกระดับ ‘สตรีทฟู้ด’ ไปอีกขั้น
วิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์ เจ้าของธุรกิจข้าวเหนียวหมู-เนื้อ
แบรนด์ เฮียวัตร ปังตอทอง กล่าวว่า ความสะอาด ณ จุดขายสินค้า
หรือหน้าร้านค้านัน้ เป็นสิง่ สำ�คัญมาก แต่ผปู้ ระกอบการสตรีทฟูด้ มัก
มองข้ามเรื่องนี้ไป อาจเพราะว่าความไม่สะดวกสบายของหน้าร้าน
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บนรถเข็นแบบเดิม ๆ ไม่มีฟังก์ชันที่เหมาะสม
กับการล้างทำ�ความสะอาดและการบำ�บัดน้�ำ ก่อนปล่อยสูท่ อ่ ระบายน้�ำ
สำ�หรับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดที่สนใจ

‘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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ทำ�ให้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดไทยอย่างมาก
ดังนั้นตนจึงนำ� ‘รถเข็นรักษ์โลก’ จาก สวทช. มาเป็นตัวช่วยเพื่อ
ทำ�ให้เกิดสุขอนามัยที่ถูกต้อง ณ จุดขายสินค้า และเป็นการเปลี่ยน
มุมมองใหม่ของผูบ้ ริโภคให้มองสตรีทฟูด้ ไทยว่ามีมาตรฐานขึน้ มาอีก
ระดับหนึง่ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า โดยหวังให้ความตัง้ ใจ
ในการนำ�นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกนีม้ าใช้กบั ธุรกิจเป็นตัวอย่างทีจ่ ะ
ช่วยยกระดับอาชีพสตรีทฟูด้ ให้เป็นทีย่ อมรับกับลูกค้าทุกกลุม่ “เรือ่ ง
ความสะอาด สตรีทฟูด้ ทีอ่ ยูต่ ามข้างทางทุกวันนี้ เราจะโดนต่อว่าอยู่
เรือ่ ยๆ ในเรือ่ งภาชนะทุกอย่างไม่คอ่ ยสะอาดแต่ดว้ ยความทีเ่ ราเป็น
คนไทย เราจะชินกับสิ่งนี้ แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว หรือชาวต่างชาติ
เขาไม่ได้ชินเหมือนเรา ฉะนั้นการมีรถเข็นรักษ์โลกที่มีบ่อดักไขมัน
มีอ่างล้างมือ มีความจำ�เป็นมากสำ�หรับสตรีทฟู้ด”
วิวัฒน์ บอกด้วยว่า การมีนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกมา
ใช้กับแบรนด์สินค้าของตนเองนั้น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ในการขาย
สินค้าให้ดีขึ้น เพราะแม้จะเป็นสตรีทฟู้ดขายข้าวเหนียวหมู-เนื้อ
ธรรมดา ก็อยากให้เป็นร้านที่ได้มาตรฐาน มีฟังก์ชันที่เป็นมิตรต่อ
ลูกค้าและสิ่งแวดล้อม ทั้งอ่างล้างมือ บ่อบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง พร้อมในคัน
เดียว สามารถเคลือ่ นย้ายไปขายยังทำ�เลต่างๆ ได้โดยไม่สร้างความ
เดือดร้อนด้านมลพิษและสิง่ แวลดล้อมให้กบั สถานทีห่ รือชุมชนนัน้ ๆ
อีกทั้งยังช่วยขยายทำ�เลการขายได้หลากหลายและขยายการเข้าถึง
ลูกค้าได้กว้างขึน้ ทีส่ �ำ คัญทำ�ให้ผบู้ ริโภคทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงสินค้า
ที่มีคุณภาพมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยในราคาที่ไม่แพง

กรกฎาคม 2563

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไทยสร้างศักยภาพสู่สากล

ด้วยมาตรฐาน CMMI

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ขอเชิญ
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้
และขอรับรองมาตรฐาน CMMI® สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการได้รบั มาตรฐาน 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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เสริมสร้าง
ทั ก ษะเทคโนโลยี ชี ว ภาพพื ช สำ � หรั บ
เยาวชนไทย เพือ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แบบบูรณาการ

เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

รุ่นที่ 7 ประจำ�ปี 2563

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนรุน่ ใหม่ทสี่ นใจหรือมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้ามาฝึกฝนทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
ชีวภาพพืชภายใต้การดูแลและให้คำ�ปรึกษาของคณะนักวิจัย สวทช. และฝึก
ปฏิบตั กิ ารในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับงานวิจยั
ของสวทช. เพือ่ เสริมสร้างทักษะ ความรูแ้ ละเทคนิคด้านเทคโนโลยีชวี ภาพพืช
อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร เป็นต้น
ตลอดจนสามารถนำ�ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทไี่ ด้ไปประยุกต์หรือต่อยอดในการ
ศึกษาวิทยาการชัน้ สูงอาทิ ด้านพันธุวศิ วกรรม ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็นต้น
พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำ�งานในสายวิจัยอาชีพต่อไป

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-cultureproject-63-2.html
เปิดรับสมัครนักเรียนชัน้ มัธยมปลายสายวิทย์ เข้ารับการฝึกอบรม
เฉพาะทาง หัวข้อ "เห็ดป่าหน้าฝน" ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 5-7
สิงหาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

กิจกรรม 3 วัน 2 คืนนี้ ออกแบบสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีความสนใจในการแยกชนิดเห็ดที่พบในธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมนี้
จะประกอบไปด้วย การสำ�รวจและเก็บตัวอย่างเห็ดจากธรรมชาติ การเรียน
รู้โครงสร้างสัณฐานวิทยาของเห็ดผ่านกล้องจุลทรรศน์ และผ่านกิจกรรมปั้น
โมเดลเห็ดเสมือนจริง การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดแบบแห้ง กิจกรรมนี้ยังสอด
แทรกเนือ้ หาเกีย่ วกับนิเวศวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดกับป่าไม้ให้เยาวชน
ได้เรียนรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/ssh/
หรือ อีเมล juntira.pun@nstda.or.th
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บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดรับสมัครโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม Fun Science Day สำ�หรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) จำ�นวน 35 – 40 คน
กำ�หนดจัดกิจกรรม

- 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
รอบตัวเป็นสือ่ กลางในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้นกั เรียนคิด
อย่างอิสระ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ทไี่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้
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

เปิ ดรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสาย
วิ ท ยาศาสตร์ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเฉพาะทาง หั ว ข้ อ
“มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ” ซึง่ จะจัดขึน้
ในวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

โดยเป็นกิจกรรม 5 วันที่เหมาะสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีความ
สนใจทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชขั้นพื้นฐาน นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียน
นอกห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะ
นักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอ
และเทคนิคพืน้ ฐานเกีย่ วกับดีเอ็นเอ เช่น การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การตรวจสอบ
ดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis เทคนิค
การทำ�ให้ชนิ้ ส่วนดีเอ็นเอต่างๆ บริสทุ ธิ์ การตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตดั จำ�เพาะ
การออกแบบไพรเมอร์ และการเพิม่ ปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR)
ติดต่อ email: kannaporn.suc@nstda.or.th
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