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สวทช. ผนึก 40 พันธมิตร จัดงาน “THAILAND TECH SHOW 
2020” ออนไลน์เต็มรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน 
พลาดไม่ได้ 2 – 4 ธันวาคม นี้

สวทช. อว. ร่วมกับหัวเหว่ย นำาผู้ประกอบการ โครงการ SUCCESS 
2020 เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

สวทช. อว. จับมือ โชคนำาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง วว. และ สมอ. 
ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ นำาอุตสาหกรรมไทยให้
ทันโลก

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หนุนผู้ประกอบการ เสริมความรู้ 
รับเทรนด์ Plant-based Food

3 กระทรวงฯ ผนึกกำาลัง พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์สมัยใหม่ ยก
ระดับขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

สวทช. ยกระดับคุณภาพ “มะม่วงไทย” สู่ผลไม้พรีเมียม เพิ่มช่อง
ทางตลาดไฮเอนด์ ปรับกลยุทธ์ดันยอดขายสู้วิกฤตโควิด

SB ขานรับสังคมสูงวัย จับมือ เอ็มเทค สวทช. พัฒนาเตียงสำาหรับ
ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยพักฟื้น

สกสว.-สวทช.-วช. ผนึกกำาลังโชว์สินค้านวัตกรรม SMEs พร้อมมอบ
รางวัล Innovative house awards 2020

โครงการ TechBiz Starter ปี 63 ประกาศรางวัล TechBiz Starter 
Funds มอบทุน 10 ผลงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมจากผู้ประกอบ
การหน้าใหม่

สวทช. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขีดความสามารถ SMEs และ 
Startups นำาเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ

ไบโอเทค สวทช. สร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยถ่ายทอดข้าวเหนียว 
“พันธุ์หอมนาคา” สู่เกษตรกรโดยให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เอ็มเทค สวทช.- ไทยเบฟ เปิดตัว Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ด
มวลเบาสังเคราะห์ สำาหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน

สวทช. จัดกิจกรรม “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” ปีที่ 7 สู่การพัฒนา
เยาวชน เพิ่มศักยภาพด้านวิทย์ฯ

สวทช. เปิดอบรมให้เยาวชนในสถานพินิจตามมาตรฐานอาชีพด้าน 
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Power Lift Bed
นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ  รับสังคมสูงวัย
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กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.) โดย ดร.ฐติาภา สมตินินท ์รองผูอ้ำานวยการ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำานวยการ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (สกสว.) และ ดร.วภิารัตน์ ดอีอ่ง ผูอ้ำานวยการ สำานกังานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) ร่วมลงนามใน “บนัทกึข้อตกลงการดำาเนิน
งานและการโอนการดำาเนินงาน	 ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง	(ระยะที่	3)” โดยมุ่งหวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้
อยา่งย่ังยนืบนฐานความรู้ ภายใตแ้นวคดิ “วจิยัได.้..ขายจริง” ผา่นกลไกการานของโปรแกรมสนับสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
(ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. และชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house วช. โดยการจัดสรร
ทุนวิจัยจาก สกสว. ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องสำาอางและเวชสำาอาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13609-20201102-mou

สกสว.-สวทช.-วช. ผนึกกำ ลังโชว์สินค้านวัตกรรม SMEs
พร้อมมอบรางวัล Innovative house awards 2020
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โครงการ TechBiz Starter ปี 63
ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds

มอบทุน 10 ผลงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ที เอ็ม ซี) สวทช. ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds มอบ
ทุนสนับสนุน จำานวนเงิน 40,000 บาท สำาหรับผลงาน 10 อันดับที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในโครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม	
(TechBiz	Starter)” ปี 2563 ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นดำาเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้สามารถสร้างรากฐาน ดำาเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง และสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13610-20201103-techbiz-starter-funds
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สวทช. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพิ่มขีดความสามารถ SMEs และ Startups

นำ เทคโนโลยียกระดับธุรกิจ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม ลงนาม MOU 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startups นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในดำาเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดขั้นตอนด้วยการเชื่อมโยงผ่านระบบจัดการองค์กร
ที่สำาคัญ อาทิ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผลงานวิจัย
ของ สวทช. เพื่อนำาไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพร้อมให้เติบโตผ่านกลไกตลาดทุน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13612-20201109-mou
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ไบโอเทค สวทช. สร้างความเข้มแข็งชุมชน
โดยถ่ายทอดข้าวเหนียว “พันธุ์หอมนาคา” สู่เกษตรกร

โดยให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเองตามเกณฑ์มาตรฐาน

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) โดยศูนย์
พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ พันธมิตร พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว “หอมนาคา” ขยายผลสู่เกษตรกร พร้อม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าว
คุณภาพตรงตามพันธุ์ ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13615-20201111
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เอ็มเทค สวทช.- ไทยเบฟ เปิดตัว Green Rock
นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์

สำ หรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ถนน	โยธี:	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ G Rock สู่ Green Rock นวัตกรรมสำาหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความ
ยั่งยืน โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล 
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และนายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสาย
บริหารทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์สำาหรับ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืนเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13614-20201113-g-rock
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สวทช. จัดกิจกรรม “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” ปีที่ 7
สู่การพัฒนาเยาวชน เพิ่มศักยภาพด้านวิทย์ฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับ
การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ถนนวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาและบ่มเพาะ
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย
พิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำาวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้
ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ช้ันนำาของไทย เป็นการบ่มเพาะเยาวชนเหล่าน้ีสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ณ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13617-20201116-nstda
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สวทช. เปิดอบรมให้เยาวชนในสถานพินิจ
ตามมาตรฐานอาชีพด้าน e-Commerce

มลูนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำาริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ร่วมกบั	สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพธอ.)	ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา	
(CCDKM)	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช	(มสธ.)	และ	กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	(กสศ.)	จดักิจกรรมเวทสีร้างความเข้าใจ
และการมสีว่นร่วมใหเ้ยาวชน (การสร้างแรงบนัดาลใจ) ภายใตโ้ครงการพฒันาสมรรถนะของเยาวชนในสถานพนิิจตามมาตรฐานอาชีพดา้น 
e-Commerce เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น เพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมการดำาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของ
เยาวชนในสถานพินิจตามมาตรฐานอาชีพด้าน e-Commerce ให้กับ เยาวชน และครูที่เข้าร่วมโครงการ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
ในการเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ และ ติดตั้งองค์ความรู้เรื่องการออกแบบกระบวนการเพื่อสร้าง
ทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21 ให้กับ เยาวชน และครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13618-20201112
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สวทช. ผนึก 40 พันธมิตร จัดงาน
“THAILAND TECH SHOW 2020”

ออนไลน์เต็มรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ 
นวัตกรรม เพื่อการลงทุน พลาดไม่ได้ 2– 4 ธันวาคม นี้

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย ดร. 
ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. แถลงข่าวการจัดงาน THAILAND TECH SHOW 2020 พร้อมโชว์ตัวอย่างไฮไลท์ผลงานวิจัยพร้อม
ต่อยอดธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่	นวัตกรรม	เพื่อการลงทุน” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 นำาทัพผลงานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก สวทช. และ 40 พันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศรวมกว่า 290 ผลงาน จัดเต็มในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่น เพื่อให้เป็นตลาดเทคโนโลยี เชื่อมโยงงานวิจัยจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรสู่ภาคธุรกิจ เกิดการต่อยอดงานวิจัยสู่การ
สร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13619-thailand-tech-show-2020
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ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	(BIC)	ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี	(TMC)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.) นำาโดย คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. และโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2563 (SUCCESS 2020) รุ่นที่ 18 จัดกิจกรรม
ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด นำาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในโครงการฯ จำานวน 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท  
ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำากัด, บริษัท ไทย อินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำากัด, บริษัท ชิปป๊อป จำากัด, บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำากัด, บริษัท มิวแทรค 
จำากัด, บริษัท ฟร็อก ดิจิตอล กรุ๊ป จำากัด, บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำากัด, บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำากัด, บริษัท ไอเวิร์ค อินเตอร์
แอ็คทีฟ จำากัด, บริษัท คีย์ จำากัด, บริษัท ฟินน์ โซลูชั่น จำากัด, บริษัท ไอเอสบีซี จำากัด เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ 
(CSIC: Customer Solution Innovation and Integration Experience Center ) ที่รวบรวมตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ทาง
เทคโนโลยี 5G และ Digital Transformation เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำากัด 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13639-20201123_success-2020_huawei

สวทช. อว. ร่วมกับหัวเหว่ย นำ ผู้ประกอบการ
โครงการ SUCCESS 2020

เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี	:	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ บริษัท โชคนำาชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำากัด, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ 
สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ของไทยทั้ง
รถ ราง เรือ ให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการออกแบบ, พัฒนา, ผลิต, ทดสอบ 
และรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล จนถึงสามารถออกเป็นผลิตภัณฑ์ยานพาหนะสมัยใหม่ทางด้านขนส่งลงสู่ตลาดไทย รวมถึงการ
ส่งออกต่างประเทศได้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13641-20201124_mou_nstda_cnc-h_tista_tisi

สวทช. อว. จับมือ โชคนำ ชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง
วว. และ สมอ. ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

นำ อุตสาหกรรมไทยให้ทันโลก
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
หนุนผู้ประกอบการ เสริมความรู้ รับเทรนด์ Plant-based Food

กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	โดย	อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ศนูยบ์ริหารจดัการเทคโนโลยี	(TMC)	
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ร่วมกับ SMS Corporation Co.,Ltd. จัดกิจรรมในหัวข้อ “Healthy	living	
with	Plant-based	solutions” เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริม ต่อยอดให้กับบริษัทภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร่วมถึงผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่ม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโปรตีนพิเศษ หรือ Plant-based meat เป็นช่องทางสู่การสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ  
ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการ สวทช. ผูอ้ำานวยการอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย เปน็ประธาน และ คณุวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา ประธานกลุม่อตุสาหกรรม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป ที่ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร โดยภายในงานมีภาค
เอกชน ผู้ประกอบการ startup  และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมกว่า 70 ราย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13646-20201125_plant-based-food
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3 กระทรวงฯ ผนึกกำ ลังพัฒนาบุคลากร
ด้านยานยนต์สมัยใหม่

ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม	จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	2	ฉบับ	โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรง
ศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
สร้างและพฒันาบคุลากรเพือ่รองรับอตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม ่และพธีิลงนามบนัทกึความเข้าใจวา่ดว้ยการยกระดบัขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง กระทรวง อว. โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 
สำานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13643-20201124-nstda-mou
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ณ	วสิาหกิจชมุชนผูผ้ลติมะมว่งสง่ออกอำาเภอบางแพ	จ.ราชบรีุ	:	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	สำานักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	โดยโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) ศูนยบ์ริหาร
จดัการเทคโนโลยี (TMC) สง่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยจีากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกำาแพงแสน ปรับเปลีย่นเทคโนโลยกีารบม่
มะมว่งดว้ยแกส๊เอทลินี แทนการใช้ถา่นแกส๊แคลเซยีมคาร์ไบด ์ช่วยลดความสญูเสยีทีเ่กดิข้ึนในระหวา่งการบม่และลดการใช้สารเคมทีีเ่ปน็
อันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำาเภอบางแพ จ.ราชบุรี ได้มะม่วงที่มีคุณภาพ
เกรดพรีเมยีมสง่ขายในซเูปอร์มาร์เกต็ช้ันนำาปรบักลยทุธ์ดา้นการตลาด ดนัยอดขายสูว้กิฤตโควดิ-19 ชว่ยสร้างงานและเพิม่รายไดใ้หชุ้มชน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13645-20201127-itap

สวทช. ยกระดับคุณภาพ “มะม่วงไทย” สู่ผลไม้พรีเมียม
เพิ่มช่องทางตลาดไฮเอนด์ ปรับกลยุทธ์ดันยอดขายสู้วิกฤตโควิด
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SB ขานรับสังคมสูงวัย จับมือ เอ็มเทค สวทช.
พัฒนาเตียงสำ หรับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยพักฟื้น

เอสบ	ีดไีซน์สแควร์	ตอกย้ำาความเปน็ผูน้ำาดา้นนวตักรรมและดไีซน์เฟอร์นิเจอร์ของเมอืงไทย ลา่สดุจบัมอืกบั เอม็เทค สวทช. พฒันา Power 
Lift Bed เตียงนอนสำาหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น ที่มีกลไกช่วยให้ลุกนั่งยืนได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน และ
ควบคุมง่ายผ่านรีโมตคอนโทรล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ
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เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง 

 ข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 นั่นหมายความว่า ในสังคม
หรือประเทศนั้นๆ จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ
 ด้วยการแพทย์ที่ทันสมัย ทำาให้ประชากรผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนข้ึน ทว่าบางคร้ังสภาพร่างกายที่ เสื่อม
สภาพไปตามวัยอาจทำาให้หลาย ๆ คร้ัง การใช้ชีวิตประจำาวันของผู้สูงอายุ มีอุปสรรคในด้านร่างกายทั้งการลุก การน่ัง  
การยืนหรือเกิดอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มได้ 
 การคิดค้นนวัตกรรมจากงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมสูงวัย จึงเป็นเทรนด์ที่กำาลังมาแรง โดยล่าสุด เอสบี	 ดีไซน์	 
สแควร์ จับมือกับ เอ็มเทค	 สวทช. พัฒนา Power	 Lift	Bed	 เตียงนอนสำาหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น ที่มีกลไกช่วยให้การ
ลุก น่ัง ยืน ได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูงในการใช้งานและควบคุมง่ายผ่านรีโมตคอนโทรล เพื่อเป็นทางเลือก
ใหม่และสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ ประหน่ึงเป็นเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนสุดล้ำาในบ้านที่อุ่นใจ  
มีความปลอดภัยและเหมาะกับการใช้งานในสังคมสูงวัย 

Power Lift Bed
นวัตกรรมเตียงนอนสุดล้ำ  รับสังคมสูงวัย
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 ดร.จุลเทพ	ขจรไชยกูล	ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ	 (เอ็มเทค)	 สวทช. เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ  
เอสบี คร้ังน้ี เอ็มเทค สวทช. ให้ความสำาคัญกับการทำาวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ และ
สนับสนุนงานวจัิยและนวตักรรมดา้นสขุภาพและความเปน็อยูท่ีด่โีดย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์คือผู้สูงอายุที่พอดูแลตัวเองได้และ 
ผู้ป่วยพักฟื้น เนื่องจากปัจจุบันประชากรโลกเสียชีวิตน้อยลงกว่าใน
อดีตมาก ส่วนหนึ่งก็มาจากนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตตั้งแต่
ด้านสุขภาพ การแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีช่วยอำานวยความสะดวก
ต่างๆ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผล 
ในเชิงพฤตกิรรมของผูค้นกลบัมาเหน็ความสำาคญัในเร่ืองการสขุภาพ
และสุขอนามัยมากขึ้น ทำาให้เกิด New Normal หรือความปกติรูป
แบบใหม่กับผู้สูงอายุที่ต้องออกห่างสังคมนอกบ้านมาใช้ชีวิตอยู่กับ
บ้านมากขึ้น 
 การพัฒนานวัตกรรมเชิงป้องกัน จึงเป็นโจทย์และเป็น
แนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองได้ใช้
ประโยชนจ์ากนวัตกรรมเพือ่ปอ้งกนัปญัหาสขุภาพตนเองในระยะยาว 
ช่วยลดความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การพลัดตกหกล้ม ซึ่งเป็นโจทย์
ทีส่ำาคญัในการพฒันานวตักรรมทีต่อ้งตอบโจทยค์วามตอ้งการของผู้
ใช้งานจริง โดยทมีวจิยั นำาโดย ดร.ศราวธุ	เลศิพลงัสนัต ิหวัหน้าทมี
วิจัยออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิง
วศิวกรรมและการคำานวณ เอม็เทค สวทช. ใช้กระบวนการออกแบบ
ที่นำาเอาผู้ใช้มาเป็นศูนย์กลาง หรือ Human-centric design ที่
ให้ความสำาคัญทั้งผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง ในทุกช่วงของการออกแบบ
อุปกรณ์การใช้งานเพื่อให้งานวิจัยมีโอกาสนำาไปใช้จริง 
 ผลงานวิจัย “โจอี้	 –	 เตียงตื่นตัว” เป็นตัวช่วยให้ผู้สูง
อายุลุกน่ังและลุกข้ึนยืนได้สะดวกมากข้ึน ลดความเสี่ยงต่อการ
หกล้ม และลดภาระของผู้ดูแล นอกจากน้ียังตอบโจทย์ผู้ป่วยที่อยู่
ในช่วงฟืน้ฟหูลงัการผา่ตัดและผูป้ว่ยทีม่คีวามลำาบากในการเคลือ่นที ่
เช่น โรคอัมพฤกษ์ โดยเตียงตื่นตัวได้รับการออกแบบจากมุมมอง
ด้านต่างๆ ของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล แพทย์และพยาบาล 
และพัฒนาจนมั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแท้จริง โดย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการผลิตและจำาหน่ายจากบริษัท
เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำาอย่างบริษัท SB Design square ทำาการปรับให้เข้า
กบัผลิตภณัฑข์องบรษิทั โดยเนน้ความสวยงามนา่ใช ้ไมไ่ด้ให้ความ
รู้สกึเหมอืนเตียงผูป้ว่ย และตอนน้ีกพ็ร้อมแลว้สูก่ารนำาไปใชจ้ริงภาย
ใต้ชื่อเตียง Power Lift Bed
	 นายพิเดช	ชวาลดิฐ	กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท	เอสบี	
เฟอร์นิเจอร์	เปดิเผยวา่ ตลอดการดำาเนินธุรกจิกวา่ 50 ป ีกลุม่บริษทั 
เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เรามุ่งเน้นเรื่อง Customer Centric หรือการมี
ลกูค้าเปน็ศนูยก์ลางในการสร้างสรรคส์นิคา้และบริการ เพือ่ใหท้กุๆ 
การพฒันาเกดิข้ึนเพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้ริง

และแนวคิดน้ีก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญขององค์กรจวบจนปัจจุบัน  
ดังน้ันเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มของสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป 
กลุม่บริษทัเอสบฯี ในฐานะผูป้ระกอบภาคธรุกจิ มุ่งหวงัทีจ่ะเปน็สว่น
หนึง่ในการขับเคลือ่นสงัคมใหม้คีวามพร้อมรับกบัแนวโน้มสงัคมทีจ่ะ
เกดิข้ึน และยนิดเีปน็อยา่งยิง่ทีไ่ดรั้บความร่วมมอืจากทมีเอม็เทคใน
การพัฒนาโปรเจกต์ Power Lift Bed นี้ ให้เกิดขึ้นมาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งในด้านรูปลักษณ์ที่สวยงามและฟังก์ชันใช้สอยที่ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ เช่ือว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงและเป็น
ประโยชน์กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

	 “เตยีงนอน	Power	Lift	Bed	เปน็การพฒันาตอ่ยอดมาจาก
ผลงานวิจัยเตียงตื่นตัว	(Joey	-	Active	bed)	หรือเตียงนอนแบบ
มีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกยืน	โดยเอสบีได้รับอนุญาต
ใหใ้ช้สทิธปิระโยชน์จากผลงานวจิยัดงักลา่วในการผลติและจำาหน่าย
เชิงพาณิชย์	 	 ซึ่งนับเป็นรายแรกที่พัฒนาเตียงลักษณะน้ีข้ึนภายใน
ประเทศ	โดยเตียงนอน	Power	Lift	Bed	นี้	ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบ
โจทยผ์ูส้งูอายแุละผูป้ว่ยพกัฟืน้ทีม่คีวามลำาบากในการขยบัตวั	เตยีง
มีกลไกที่จะช่วยปรับท่าทางให้ผู้ใช้งานสามารถลุก	นั่ง	ยืน	ได้ด้วย
ตัวเอง	ลดความเสี่ยงในการหกล้ม	มีฟังก์ชันหมุนได้	90	องศา	และ
ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล	จึงสร้างความคล่องตัวได้มากกว่าเตียง
ธรรมดาทั่วไป” 
 กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท	เอสบี	กล่าวต่อว่า นอกจาก
เร่ืองฟังก์ชันที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เตียงนอน Power Lift 
Bed ยังได้รับการพัฒนาในด้านรูปลักษณ์ให้มีดีไซน์สวยงามดูเป็น
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งภายในบ้าน จึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเตียง
ผู้ป่วยแบบทั่วไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วย
เติมเต็มความสุขและการใช้ชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว  
ทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ใช้งานและลูกหลานที่ทำาหน้าที่ดูแลด้วย 
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	 “ผมเช่ือวา่การมสีขุภาพกายและสขุภาพใจทีด่คีอืของขวญั
ที่ล้ำาค่าที่สุดในชีวิตของทุกๆ	 คน	 เราจึงต้ังใจพัฒนาเตียงนอนน้ี	 
เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้ลูกหลานได้นำาไปมอบแทนความรัก
ความห่วงใยให้กับคุณพ่อคุณแม่	 เพื่อเป็นการดูแลคนที่คุณรักด้วย
สิ่งที่ดีที่สุด	 ซึ่งขณะน้ีเตียงนอน	Power	Lift	Bed	 จัดแสดงอยู่ที่	 
เอสบี	 ดีไซน์สแควร์	 สาขาเดอะคริสตัล	 เอสบี	 ราชพฤกษ์”  
นายพิเดช กล่าวทิ้งท้าย
 สำาหรับใครที่ต้องการพาผู้สูงอายุที่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่
ไปทดลองสินค้าจริงสามารถไปสัมผัสกันได้ที่เอสบี ดีไซน์สแควร์  
4 สาขา คือ สาขาเดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, สาขาคริสตัล 
ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) สาขาบางนา และสาขาพระราม 2 โดยมี
โปรโมชันดีลดีราคาพิเศษ ที่จะทำาให้ลูกๆ ได้มีของขวัญพิเศษรับปี
ใหม่น้ีให้คุณพ่อคุณแม่โดยมีส่วนลดเพิ่มให้อีก 10% และผ่อน 0%  
4 เดือน (กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2563


