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30 ป ีสวทช.
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(STI Driving BCG Economy for Sustainability)

25 - 30 มีนาคม 2564

การประชุมวิชาการประจําป ี2564 สวทช. 



ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของ สวทช.
ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

แห่งความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น ตามพระราชดำริฯ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุม วังสระปทุม



สารบัญ

ความเปน็มา

พิธีเปดิการประชุมวิชาการประจําป ี2564 ของ สวทช.

รูปแบบการเข้าชมกิจกรรมภายในงาน

ภาพรวมสัมมนาวิชาการภายในงาน 
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ความเป็นมา
 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดประกาศใหระบบเศรษฐกิจแบบ BCG (Bio-Circular-Green Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ

-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) เปนวาระแหงชาติของไทยเม่ือวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา โดยประกาศ

เปาหมายให BCG เปนหน่ึงในเคร่ืองจักรสําคัญชวยผลักดันเศรษฐกิจไทยใหมีรายไดสูงข้ึนโดยอาศัยจุดเดนของประเทศไทย 

3 ดาน คือ เกษตร สาธารณสุขและการทองเท่ียว ภายใตแผนยุทธศาสตรการขับเคล่ือนประเทศไทยดวย BCG เปนระยะเวลา 

5 ป ต้ังแต พ.ศ. 2564-2569 ประกอบดวย 4 แผนยุทธศาสตร ไดแก 1. เกษตรและอาหาร 2. สุขภาพและการแพทย 

3. พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4. การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชประโยชนจากฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพและวัฒนธรรมของประเทศไทย

 ในโอกาสกาวเขาสูปท่ี 30 แหงการจัดต้ัง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตาม

พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงไดประกาศใหมีผล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จากพันธกิจท่ีมุงเนน

การสรางเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering) จนสามารถ

ถายทอดไปสูการใชประโยชน (Technology Transfer) พรอมสงเสริมดานการพัฒนากําลังคน (Human Resource 

Development) และโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจําเปน เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และไดปรับปรุงแผนบริหารงานภายในใหสงเสริมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 

ของประเทศอยางตอเน่ือง นับต้ังแตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดประกาศความมุงเนน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยดวย BCG Model สวทช. ภายใตการกํากับของกระทรวง อว. จึงจัดงานประชุมวิชาการ

ประจําป คร้ังท่ี 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ข้ึน ระหวางวันท่ี 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ภายใตธีมงาน “30 ป สวทช. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (STI Driving BCG Economy for

Sustainability)” ผานชองทางออนไลนตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) ในเว็บไซต https://www.nstda.or.th/nac/2021

โดยนําเสนอองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การจัด

สัมมนาวิชาการ การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัท

ผูเชาในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน กิจกรรมรับสมัครงานดาน ว. และ ท. ควบคูกับ

สัมมนาอบรมเพ่ือติดอาวุธใหผูสมัครงาน ซ่ึงทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) แตยังคงไวซ่ึงสาระเน้ือหา

ครบถวน และผูเขารวมสัมมนาสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธกับวิทยากรได โดยไมจําเปนตองเดินทางมาเขารวมงานท่ี สวทช. 

สามารถประหยัดเวลาและคาใชจาย และยังเขาชมยอนหลังไดอีกดวย

 กิจกรรมสัมมนาในงานประชุมวิชาการประจําป คร้ังท่ี 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 

ประกอบดวยหัวขอสัมมนาท่ีหลากหลายรวมกันกวา 34 หัวขอ โดยมีตัวอยางหัวขอสัมมนาท่ีนาสนใจในแตละดานของ BCG 

อาทิ ดานนวัตกรรมอาหาร ดานสุขภาพและการแพทยโดยเนนเร่ืองวัคซีนโควิด-19 ดานพลังงาน และเทรนดอุตสาหกรรม

ท่ีสะทอนจากมุมมองเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงหัวขอสัมมนาอ่ืน ๆ  ท่ีใหความรูเก่ียวกับ วทน. ท่ีจะชวยเปนรากฐานใหเศรษฐกิจ 

BCG เชน การพัฒนาประเทศดวยแพลตฟอรมขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent, AI) 

การใชลีน (Lean) ในการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต

5
30 ปี สวทช.
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พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของ สวทช.
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กำหนดการ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของ สวทช.

ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
แห่งความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น ตามพระราชดำริฯ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

เวลา 09.00 น. • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
  เสด็จลง ณ หองประชุม อาคารหอพระสมุดสวนพระองค วังสระปทุม

 • เสด็จเขาหองประชุม

 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กราบบังคมทูลรายงาน
 
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
  ทรงมีพระราชดํารัสเปดการประชุมวิชาการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
  ประจําป 2564 ภายใตหัวขอ “วทน. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
  (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” (ใชเวลา 5 นาที)

 • จบพระราชดํารัส

 • ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ป แหงความสัมพันธไทย – เซิรน 
  ตามพระราชดําริ ฯ (ใชเวลา 20 นาที)

 • ทอดพระเนตรวีดิทัศนผูบริหาร CERN จํานวน 3 ราย กลาวแสดงความยินดี
  เน่ืองในโอกาสครบรอบ 20 ป แหงความสัมพันธไทย – เซิรน (ใชเวลา 5 นาที)

 • ทอดพระเนตรวีดิทัศนนิทรรศการ 20 ป แหงความสัมพันธไทย – เซิรน และนิทรรศการความกาวหนา
  ทางงานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(จํานวน 3 ชุด)
   • ชุดท่ี 1 20 ป แหงความสัมพันธไทย – เซิรน (ใชเวลา 5 นาที)
   • ชุดท่ี 2 ผลงานวิจัย วทน. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (ใชเวลา 10 นาที)
   • ชุดท่ี 3 ผลงานนวัตกรรม สวทช. ท่ีนําไปใชในสถานการณ COVID-19 (ใชเวลา 5 นาที)

 • จบการประชุม

การแตงกาย - แตงเคร่ืองแบบปกติกากีคอพับแขนยาว



รูปแบบการเข้าชมกิจกรรมภายในงาน 

การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน
Cisco WebEx Meetings

ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

ผ่านเว็บบราวเซอร์ระบบปฏิบัติการ MacOS และ Windows

*ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meetings สําหรับ MacOS,  Windows

ผ่านแอปพลิเคชันบน iOS ผ่านแอปพลิเคชันบน Android

7
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ผ่านเว็บบราวเซอร์ระบบปฏิบัติการ MacOS และ Windows

1.1 เม่ือถึงเวลาเร่ิมการสัมมนาออนไลน ขอใหทานคลิกลิงคสัมมนาท่ีผูจัดงาน สงมาใหทาง email จะปรากฎหนาจอ
ตามภาพดานลาง

1.2 กรอก First name:
1.3 กรอก Last name:
1.4 กรอก Email address:
1.5 ไมตองกรอก Event password (ระบบจะสราง ใหโดยอัตโนมัติ)
1.6 คลิก Join Now เพ่ือเขาสูการสัมมนาออนไลน

1.7 หากทานเปดผาน Microsoft Edge &  Chrome บน Windows หรือ Safari บน macOS จําเปนตองติดต้ัง Extension

1.8 คลิก Join Event  เพ่ือเขารวมสัมมนา
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*ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meetings สําหรับ MacOS,  Windows



1.9. ตัวอยางหนาจอสัมมนาท่ีทานจะไดรับชม
1.10. ทานสามารถฝากคําถามถึงวิทยากรท่ีกลองขอความ Q&A หรือรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดท่ีชอง Chat 
 ดานขวามือของจอ

ผ่านแอปพลิเคชันบน iOS

3.1 ติดต้ัง Cisco Webex Meetings                     3.3 กรอกช่ือ นามสกุล และอีเมล เลือก OK 3.5 เลือก Join

3.2 คลิกลิงคสัมมนาและเลือก Open                    3.4 เลือก OK
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ผ่านแอปพลิเคชันบน Android

3.1 ติดต้ัง Cisco Webex Meetings 3.3 กรอกช่ือ นามสกุล และอีเมล เลือก OK 3.5 เขาสูสัมมนา

3.2 คลิกลิงคสัมมนาและเลือก Join 3.4 เลือก Join
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ภาพรวมสัมมนาวิชาการ ภายในงาน
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https://www.nstda.or.th/nac/2021/
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 วันท่ี 25 มีนาคม 2564

13:45 - 16:15 สัมมนา: 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดําริ 
   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
   สยามบรมราชกุมารี    
13:00 - 16:00 สัมมนา: เศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ : 
   ความท้าทายและทางออก    
13:30 - 15:40 สัมมนา: เปิดแนวคิด เทรนด์อุตสาหกรรม ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน    
13:30 - 15:30 สัมมนา: รู้ไว้.... “ไต” แข็งแรง: "ปอ้งกัน" และ"รับมือ" โรคไตเร้ือรัง
   อย่างถูกวิธี   
13:30 - 15:30 สัมมนา: โอกาสสมุนไพรไทยในตลาดจีน หลังวิกฤติ COVID-19    
13.30 - 16.30 Seminar : Thailand-UK newton research on BCG 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 วันท่ี 26 มีนาคม 2564  ช่วงเช้า

09:00 - 11:00 นาโนโรโบติก พิชิตมะเร็ง (The Future of Nanorobotics: A Revolution 
Era of Medical Treatment)

09:00 - 12:00 กลยุทธ์และทิศทางของปญัญาประดิษฐ์ในประเทศไทย
09:00 - 12:00 จีโนมิกส์ประเทศไทย: บริการการแพทย์จีโนมิกส์สู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

BCG Model
09:00 - 12:00 แนวทางการกํากับดูแลและข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร 
09:00 - 12:00 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบราง
09:00 - 12:00 มาตรฐานและระเบียบสําหรับหุ่นยนต์สําหรับดูแลผู้สูงอายุและเตียงอัจฉริยะ

สําหรับผู้ป่วย
09:30 - 12:20 เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตระบบส่งกําลังเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต

เรือไฟฟา้ และรถจักรยานยนต์ไฟฟา้

 วันท่ี 26 มีนาคม 2564  ช่วงเช้า-บ่าย

09:00 - 15:45 พลิกโฉมอุตสาหกรรมเวชสําอางไทยด้วยนิยาม “เวชสําอางสมุนไพร: 
Herbal Cosmeceutical” และ Knowledge Sharing "Ex-vivo Model"

09:00 - 16:30 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพ่ือการขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืน (Biocontrol)
09:00 - 16:00 Taiwan Data Cube workshop
09:00 - 15:45 พลิกโฉมอุตสาหกรรมเวชสําอางไทยด้วยนิยาม “เวชสําอางสมุนไพร: 

Herbal Cosmeceutical” และ Knowledge Sharing "Ex-vivo Model"
09:00 - 16:30 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพ่ือการขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืน (Biocontrol)
09:00 - 16:00 Taiwan Data Cube workshop

 วันท่ี 26 มีนาคม 2564  ช่วงบ่าย

13:30 - 16:30 Presidents’ Forum 2021 “Bio-Circular-Green Economy: Turning 
Challenges into Opportunities in the Post-COVID-19 World”

13:00 - 16:30 การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 : ความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อม
ตอบสนองต่อโรคอุบัติใหม่ (COVID-19 vaccine development)

13:00 - 16:00 สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับชุมชน (Community Big 
Data Platform) ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

13:00 - 16:00 Functional ingredients กับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมหลังโควิด-19 

16
30 ปี สวทช.
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 วันท่ี 29 มีนาคม 2564  ช่วงเช้า

09:00 - 12:00 นวัตกรรมแบตเตอร่ีปลอดภัยทางเลือกใหม่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
09:00 - 12:00 เทคโนโลยีแบบเปิดเพ่ือความต่อเน่ืองและย่ังยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตร

อัจฉริยะ (HandySense)
09:00 - 12:00 แนวทางการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์การแพทย์ข้ันสูงและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

กับ GMP/PICs   

 วันท่ี 29 มีนาคม 2564  ช่วงบ่าย

13:30 - 15:15 Lean! ทางรอด SME ในยุค 4.0    
13:30 - 15:00 การยกระดับงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วัสดุนาโนข้ันสูงแบบ Operando/In situ XAS   
13:00 - 16:00 ยกระดับการท่องเท่ียวมูลค่าสูง บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ   
13:00 - 16:00 ความต้องการน้ําของพืชและการออกแบบระบบน้ําอย่างง่าย   
13:30 - 16:30 UK Building a Sustainable Future Through Entrepreneurship 

(LIF) 

18
30 ปี สวทช.
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 วันท่ี 30 มีนาคม 2564  ช่วงเช้า

09:00 - 12:00 การออกแบบท่ีโดนใจและเข้าเปา้ — กระบวนการและตัวอย่างจริงของ
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความเปน็อยู่ท่ีดี   

09:30 - 11:30 ศูนย์นวัตกรรมการผลิตย่ังยืน (Sustainable Manufacturing) จากงาน
วิจัยสู่การใช้ประโยชน์    

 วันท่ี 30 มีนาคม 2564  ช่วงบ่าย

13:30 - 16:30 แนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากล   
13:00 - 16:15 การวิจัยและการทดสอบของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต   
13:00 - 16:00 พลังงานกับการเกษตรยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 5.0 

19
30 ปี สวทช.
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รายชื่อผลงานนิทรรศการออนไลน์

วิดีโอนำเสนอผลงาน

39 คลิป
หัวข้อนิทรรศการออนไลน์

>64 หัวข้อ
วิดีทัศน์นำเสนอผลงาน
• Thai-CERN
• BCG
• วัคซีน COVID-19

20
30 ปี สวทช.
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ผลงานวิจัยจัดแสดงนิทรรศการงาน BCG Economy Model

 โซนเทิดพระเกียรติ
1. 20 ป ความรวมมือไทย 

 โซน เกษตร
1. การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ
 • การปรับปรุงพันธุขาว (ขาว 5 สี/ขาวพันธุพระราชทาน/ขาวใหม)
 • มะเขือเทศสายพันธุใหม ตานทานโรคใบหงิกเหลือง
 • การใชเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชโดยระบบ bioreactor
 • การสรางเทคโนโลยีฐานในการปรับปรุงพันธุไมดอกประดับ

2. ชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชเพ่ือการขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืน
 • ราบิวเวอเรีย ควบคุมแมลงศัตรูพืช
 • ไวรัสเอ็นพีวี (Nucleopolyhedro Virus: NPV)
 • วิปโปร (VipPro) ชีวภัณฑกําจัดแมลงศัตรูพืช
 • ราเมตาไรเซียม

3. ตนแบบระบบอัตโนมัติสําหรับเพาะเล้ียงปลากะพงในระบบปด

4. การปรับปรุงพันธุออยแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ําตาล

5. AGRITEC Station ปลูกความรูสูประชาชน

6. Zinc ion เพ่ือฆาเช้ือ สารปนเปอนในอาหารสัตว 

7. นวัตกรรมปุยคีเลต สําหรับพืชไรดินและพืชท่ัวไป (ฉีดพนทางใบ)

https://www.nstda.or.th/nac/2021/exhibition/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/exhibition/bcg/


 โซน อาหาร
1. Functional ingredient
 • ผลิตภัณฑสารผสมลวงหนา (premix) ชนิดสารเสริมชีวนะโพรไบโอติกในอาหารสัตว
 • eLYS-T1 ผลิตภัณฑไลโซไซมสําหรับยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 
 • ผลิตภัณฑไบโอแคลเซียมและเยื่อเปลือกไขไฮโดรไลเสทจากเปลือกไขไกเหลือท้ิง
 • ผลิตเบตากลูแคนโอลิโกแซคคารไลดจากเช้ือรา Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073
 • ผลิตภัณฑสารฆาเช้ือแบคทีเรียและไวรัสจากธรรมชาติในวัตถุดิบอาหารสัตวทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ (NaxZon)
 • กระบวนการผลิตน้ําสมสายชูหมักจากสับปะรด 
 • eLYSOZYME-T2/TPC อาหารเสริมโปรตีนสําหรับสัตว 

2. Functional food เชน อาหารเฉพาะกลุม อาหารทางการแพทย
 • ผลิตภัณฑโปรตีนทางเลือกจาก Mycoprotein 
 • M-Pro jelly drink 
 • ผลิตภัณฑทดแทนเน้ือไกจากโปรตีนพืช (Plant-based chicken meat) 

3. เทคโนโลยียกระดับกระบวนการผลิต
 • นวัตกรรมเคร่ืองจักรอาหาร (Food machine)
 • ผลิตภัณฑสเปรยแกไอ
 • THz moisture imaging: การพัฒนาเทคโนโลยเีทระเฮิรตซในการตรวจจับความช้ืนในผลิตภัณฑอาหารและการเกษตร 
 • Data Analytics Platform เพ่ือการบริหารจัดการอาหารและสุขภาวะนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน
 • บรรจุภัณฑยอยสลายไดท่ีมีสมบัติกันกล่ิน(Aroma barrier/Biodegradable packaging)

 โซนพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
1. Low Motor Noise Design for Green Compressor

2. ยานยนตขับข่ีอัตโนมัติเพ่ือการขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีปด

3. แบตเตอร่ีปลอดภัยไรลิเทียม (Non-Lithium Ion Batteries) NSD

 โซนยา วัคซีน
1. การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)

2. วัคซีนสําหรับไวรัสเซอรโคในสุกรชนิดท่ี 2 (PCV2)

3. การพัฒนาศักยภาพในการผลิตสารชีวภัณฑมูลคาสูงในประเทศไทยและประเทศภูมิภาคอาเซียน

4. โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา และโรคทางไวรัสท่ีสําคัญในประเทศไทย

5. การศึกษาต้ังแตระดับเซลลถึงผูปวยเพ่ือคนหาแนวทางการรักษาและตัวช้ีวัดชนิดใหม ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรมและภาวะ

เหล็กเกิน เพ่ือการปองกันการสูญเสียการทํางานของหัวใจและสมอ

 โซนเครื่องมือแพทย์
1. เคร่ืองเอกซเรยดิจิทัลบอดีเรย (BodiiRay) - S

2. เคร่ืองเอกซเรยดิจิทัลบอดีเรย (BodiiRay) - R

3. หนากากอนามัย Safie Plus

4. COVID-19 Colorimetric Detection Kit (COXY-AMP)

 โซนท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.   “นวนุรักษ”  ซอฟทแวรแพลตฟอรมสําหรับบริหารจัดการคลังขอมูลวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

21
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 โซนเศรษฐกิจหมุนเวียน
1.    Ecosystem of Informatics for Sustainability (ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน)

 โซนความหลากหลาย
1. การคนพบเช้ือราแมลงชนิดใหมของโลกจากประเทศไทย

 อื่น ๆ
1. ตนแบบเครนเหนือศีรษะอัตโนมัติ: การปรับปรุงความแมนยําและเท่ียงตรงของการควบคุม
2. ตนแบบหุนยนตขัดช้ินงาน
3. นวัตกรรมส่ือการสอนดวย KidBright
4. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 • เทคโนโลยกีารประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณข้ันสูงของพืช (Plant Phenomics Facility)
 • โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant)
 • ศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)
5. “มิวเทอรม-เฟสเซนซ” (µTherm-FaceSense) เคร่ืองวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ
6.  KidBright AI Simulator
7. AI for Thai : แพล็ตฟอรม AI สัญชาติไทย
8. KidBright AI Simulator: KidBright Virtual and Virtual Kanomchan
9. UtuNoi อุตุนอย Playground
10. บริการทดสอบระบบซอฟตแวร
11. ระบบตรวจสอบคุณภาพในบรรจุภัณฑดวยสัญญาณเทระเฮิรตซ 
12. ZpecSen: สเปกโตรมิเตอรสําหรับมือถือ
13. นวัตกรรมการตรวจวัดและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําเพ่ือชุมชน 
 • เทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาฟลูออไรดปนเปอนในน้ําอุปโภคบริโภคสําหรับพ้ืนท่ีชายขอบ
 • โครงการจัดการน้ําอุปโภคบริโภคใหแกโรงเรียน ตชด. และชุมชนชายขอบ
 • นาโนเซ็นเซอรเพ่ือวิเคราะหสารปนเปอนในแหลงน้ําอุปโภค บริโภค ท่ีเหน่ียวนําใหเกิดโรคไตเร้ือรังในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน
14. Technology Licensing Office: TLO
 • ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมท่ีมีสวนประกอบของอนุภาคใบหม่ีและบัวบก 
 • อนุภาคนาโนเพ่ือการนําสงบัวบก มังคุด กานพลูสําหรับผลิตภัณฑเวชสําอาง
 • สเปรยนาโนอิมัลช่ันจากสารสกัดกระชายดําสําหรับดับกล่ิน
 • แผนรองในรองเทาเฉพาะรายจากเคร่ืองพิมพสามมิติในกลุมผูปวยเทาเเบน
 • ฟลมคลุมโรงเรือนท่ีมีสมบัติลดการสองผานของรังสียูวีและมีการกระจายแสงท่ีดี 
 • วัสดุนําสงยาปฏิชีวนะ สําหรับการรักษาการอักเสบติดเช้ือของกระดูก
 • เคร่ืองตรวจวัดสุขภาพเบ้ืองตนอัตโนมัติ Health Check Kiosk
 • แพลตฟอรมดิจิทัลทางทันตกรรม (Digital Dentistry Platform)
 • MuEye RoboKid : มิวอายโรโบคิด
 • กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมโครเมตร ดวยเทคนิคการหักเหแสงในพอลิเมอรไวแสง
 • Biocontrol
  - ชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบดางมันสําปะหลังดวยเทคนิคอิไลซา
  - Cucurbits-3 in 1 Easy kit ชุดตรวจวินิจฉัยเช้ือกอโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน
  - VipPro ชีวภัณฑกําจัดแมลงศัตรูพืชจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
  - ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและปลาทับทิม
  - ชุดตรวจโรคกุงตายดวน (EMS) ดวยเทคนิค LAMP Nano gold
  - VIP-Safe Plus ชุดตรวจแลมปเคมีไฟฟาแบบรวดเร็วขนาดพกพา เพ่ือการตรวจหาเช้ือกอโรคในอาหาร
15. National Applied Research Laboratories (NARLabs), Taiwan
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https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/modern-agriculture/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/future-food/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/reforming-energy/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/nano-cosmetic/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/tourism-after-covid-19/
nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/circular-economy/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/regenerative-medicine-and-rehabilitation/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/business-opportunities-thailand-science-park/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/beyond-5g-cloud-for-empowering-thai-smes/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/smart-business-transformation/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/local-thai-fruit-business/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/08/smart-hospital/
https://www.nstda.or.th/eventnstda/nac/index.php?eventid=S21
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S&T Job Fair
Gear up your opportunity!

 คร้ังแรกกับมิติใหม่ของมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
S&T Job Fair Online โอกาสดีสําหรับการสมัครงานแบบไร้ข้อจํากัดกับองค์กร
คุณภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
 • ตําแหน่งงานว่าง รายได้เพ่ิม รายได้เสริม มากกว่า 2,000 อัตรา
 • ทุนการศึกษาปริญญาโท-เอก กว่า 200 ทุน

https://www.nstda.or.th/nac/2021/st-jobfair/
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https://www.nstda.or.th/jobfair/
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กิจกรรมเยาวชน
https://www.nstda.or.th/nac/2021/youth-activities/

25 มีนาคม 2564 
13:00 – 16:00

26 มีนาคม 2564 
09:30 – 12:00
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https://www.nstda.or.th/nac/2021/youth-activities/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/05/learning-in-rural-school/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/04/101-mentor-scientist-secret/
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29 มีนาคม 2564 
13.00 – 16.30

29 มีนาคม 2564 
09:00 – 11:00

27 มีนาคม 2564
09:00 – 12:00

27 มีนาคม 2564 
13:00 – 16:30

29 มีนาคม 2564
09:00 – 12:00

29 มีนาคม 2564
13:00 – 16:00

30 มีนาคม 2564
09:00 – 12:00

29 มีนาคม 2564 
13:00 – 16:30

https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/07/fun-science-buffet/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/07/origami/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/07/3d-printing/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/07/turmeric/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/07/laser-cutting/
https://www.nstda.or.th/nac/2021/2021/03/07/potato-balls/
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- สัมมนา
 20 ป ีความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น
 ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 สยามบรมราชกุมารี

- เชิญพบกับการเย่ียมชมเสมือนจริง CMS Virtual eVisit (Compact Muon Solenoid  
 detector) ถ่ายทอดสดจาก CERN องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) ซ่ึงเปน็
 องค์การวิจัยด้านฟสิิกส์พลังงานสูงช้ันนําระดับโลก 

ในงานประชุมวิชาการ สวทช. คร้ังที ่16 NAC2021 
วันที ่25 มีนาคม 2564 เวลา 13.15 - 16.00 น.



สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

       www.nstda.or.th

www.nstda.or.th/nac

nac2021@nstda.or.th
0-2564-8000


