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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

9
รัฐมนตรีช่วยฯ จีน เยี่ยมชมและดูงานวิจัย สวทช.

นายกฯ ชมผลงานสตาร์ทอัพ Deep Tech ด้าน Health Tech

ก.วิทย์ สวทช. หนุนเศรษฐกิจนวัตกรรมตั้ง InnoSpace (Thailand)

อาจารย์ จุฬาฯ และ มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำา 2561 รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวการนำาร่องใช้น้ำามัน B10

เตรียมปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณกับงาน “Maker Faire Bangkok 2019”

ข่าว News

บทความ Article

สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น คัด 19 ทูตเยาวชนวิทย์ฯ ร่วมโครงการ JENESYS 2017
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6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวการนำาร่องใช้น้ำามัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้

โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำามันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12298-20181206-b10

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าว
การนำาร่องใช้น้ำามัน B10 จากไบโอดีเซล

คุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง
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สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น
คัด 19 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์

ร่วมโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

6 ธันวาคม 2561 : ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดง

ความยินดีและปฐมนิเทศแก่ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน 19 คนจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS2018 

Inbound Program 16th Batch Country: Thailand (Technology) Science and Technology Exchange ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2561 ณ 

จังหวัดฮอกไกโด และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี
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รัฐมนตรีช่วยฯ จีน เยี่ยมชมและดูงานวิจัย สวทช.

12 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรุงเทพฯ : H.E.Zhang Jianguo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เข้าเย่ียมชมและร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมี ดร.ณรงค์ 

ศริเิลศิวรกุล ผูอ้ำานวยการ สวทช. ใหก้ารตอ้นรับในโอกาสทีม่าประชมุคณะกรรมการรว่มวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการไทย-จนี โดยทัง้สองฝา่ย

ได้หารือถึงแนวทางที่จะผลักดันโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในภาคการเกษตร พลังงาน และการแพทย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ของท้ังสองประเทศ ซ่ึง H.E.Zhang Jianguo รฐัมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี กลา่ววา่ รูส้กึยนิดเีป็นอยา่งยิง่

ที่ได้มาเยี่ยมชม สวทช. และจะพยายามผลักดันทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ดำาเนินไปด้วยดี
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นายกฯ ชมผลงานสตาร์ทอัพ
Deep Tech ด้าน Health Tech

18 ธันวาคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

รัฐมนตรี ชมตัวอย่างผลงานกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ Deep Tech โดยเฉพาะด้าน Health Tech ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่

มีความซับซ้อนในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ลอกเลียนแบบได้ยาก ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี ดร.สุวิทย์ 

เมษนิทรยี ์รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มดว้ยผูบ้รหิารหนว่ยงานในสงักดั และกลุม่ผูป้ระกอบการ Health Tech เพือ่นำา

เสนอผลงานท่ีสรา้งโอกาสดว้ยนวตักรรมและเพิม่ประสทิธภิาพในการแขง่ขนัในทอ้งตลาดหนนุเศรษฐกจิและสงัคมระดบัมหภาค เตรยีมความพรอ้มสูศ่ตวรรษที ่21

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12317-20181218-health-tech
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เตรียมปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ
กับงาน “Maker Faire Bangkok 2019”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย สานต่อความสำาเร็จงาน Maker Faire สู่ปีที่ 4 เตรียมจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL 

MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปกล้าคิด กล้าประดิษฐ์ 

สรา้งสรรคผ์ลงานชิน้ใหม่ๆ  ตามแนวทางของตวัเอง พร้อมนำาพาประเทศไทยสู่การเปน็ “เมกเกอรเ์นช่ัน” หรอืประเทศแหง่นกัพัฒนาท่ีมคีวามเป็นเลิศดา้นเทคโนโลย ี

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระดมพลสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศร่วมแสดงผลงานเต็มพื้นที่กว่า 70 บูธ 

พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะช่วยจุดประกายและถ่ายทอดวัฒนธรรมเมกเกอร์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา 

เข้าชมฟรีตลอดงาน!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12319-20181214-maker-faire-bangkok-2019
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19 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ : กระทรวงอตุสาหกรรม ดงึเอกชนไทยลงขนั 500 ลา้นบาท และประสานความรว่มมอืกบั Hong Kong cyberPort หนว่ยงาน

ส่งเสริมสตาร์ทอัพของอิสราเอลผู้นำาสตาร์ทอัพโลก สวทช. และสถาบันการศึกษา ก่อตั้ง InnoSpace (Thailand) ครั้งแรกในเมืองไทย เป็นแพลตฟอร์มกลาง

ครบวงจร เชื่อมต่อกับระบบนิเวศสากล เพื่อผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพไทยโกอินเตอร์ มุ่งเป้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นเกษตรอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ 

ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และจะเปิดตัวต้นปี 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12320-20181219-innospace

มกราคม 2562 ปีที่ 4 ฉบับที่ 10

ก.วิทย์ สวทช. หนุนเศรษฐกิจนวัตกรรมตั้ง
InnoSpace (Thailand) ดันสตาร์ทอัพไทยสู่สากล
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อาจารย์ จุฬาฯ และ มจธ. คว้านักวิจัยแกนนำา 2561 
รับงบวิจัยขนาดใหญ่ 20 ล้านบาท สานต่องาน

ด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

21 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ : กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสำานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ประกาศผูไ้ดร้บัรางวลั 

“นกัวจัิยแกนนำา ประจำาป ี2561” ไดแ้ก ่ศ. ดร.นพ.อภวิฒัน ์มุทริางกรู คณะแพทยศาสตร ์จฬุาฯ จากโครงการวจิยัทางการแพทยฟ์ืน้ฟภูาพดเีอน็เอ และตรวจกรอง

มะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว และ ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยพัฒนา

กระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาทต่อโครงการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง สวทช. สนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่องในการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่แก่นักวิจัยแกนนำาที่มีขีดความสามารถสูงทำางานได้อย่างเต็มศักยภาพ คล่องตัว และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็ง รวมถึงมีส่วน

เชื่อมโยงภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทยในอนาคต โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. 

ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12323-20181221-nstda
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สวทช. เปิดกลยุทธ์ 6-6-10
ติดปีกอุตสาหกรรม
นำานวัตกรรมไทยสู่สากล

สวทช. แถลงผลงานเด่น ปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมเปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานวิจัย ปี 2562 ภายใต้แนวคิด 

“NSTDA Beyond Limits : 6-6-10” ติดปีกอุตสาหกรรม นำานวัตกรรมไทยสู่สากล

กลยุทธ์ 6-6-10 คือ 6 Research Pillars, 6 Frontier Research และ 10 Technology Development Groups : 

TDGs หรือกรอบการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(วทน.) ขั้นสูง เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 

ซึ่ง สวทช. ได้ยึดหลักการทำางานเพื่อส่งมอบผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอันดับแรก และยึดถือ

เป็นพันธกิจหลักในการดำาเนินนโยบายเช่นนี้มาตลอด 27 ปี ของการก่อตั้ง สวทช.

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ถ่ายภาพ : ชัชวาล โบสุวรรณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
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ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล  

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงว่า สวทช. ได้ดำาเนินการพัฒนางานวิจัย 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทยน์โยบายรัฐบาล ภาคธรุกจิและประชาชน

ในทุกมิติ โดยในปี 2561 ได้ส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ  

• ผลิตภัณฑ์ดูดจับสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์จาก

เอนไซม์โปรติเอส (Enzyme Protease)

ผลงานจากศูนย์นาโนเทค เอนไซม์โปรติเอส ถือเป็นนวัตกรรมระดับ

แนวหน้าจาก สวทช. ที่ได้ดำาเนินการวิจัยให้กับ บริษัท คลีน กรีนเทค จำากัด 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่สำาหรับใช้ลดปริมาณสารพิษจากเชื้อราปนเปื้อน

ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถลดปริมาณสารพิษ

ปนเปื้อนได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะสารฟูโมนิซินและซีราลีโนน 

สารพษิจากเชือ้ราทีส่รา้งความเสยีหายในอตุสาหกรรมอาหารเลีย้งสตัวเ์ปน็ลำาดบั

ต้นๆ ในประเทศไทย (พบในกลุ่มอาหารสัตว์ ไก่ เป็ด สุกร และโค) นอกจากนี้ 

เอนไซม์โปรติเอสยังสามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของสารพิษพวกเช้ือราให้

อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพิษ และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมี

การผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ Zeta L-Tonic ทั้งในและต่างประเทศ 

รวม 7 ประเทศแล้ว และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทในประเทศสิงคโปร์ 

สร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 6,000 ล้านบาท !!

• eLysozymeTM สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว 

ไบโอเทคได้วิจัยและพัฒนา “ไลโซไซม์ (Lysozyme)” ซ่ึงเป็นโปรตีน

ชนิดหนึ่งที่อยู่ในไข่ขาวของไก่ ทำาหน้าท่ีปกป้องตัวอ่อนของไก่จากการรุกราน

ของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมอาหารมีการนำาไลโซไซม์มาใช้

ประโยชน์ในฐานะของสารยับยั้งแบคทีเรียหรือสารกันบูดจากธรรมชาติ (Natural 

Preservative) ทัง้นีไ้ลโซไซมไ์ดร้บัการยอมรบัจากองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่
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สหประชาชาติ (FAO) องค์การอนามัยโลก (WHO) และหลายๆ ประเทศ ทั้งใน

ยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการบริโภค และได้รับอนุญาตให้ใช้ใน

ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และการบำาบัดรักษาบางประเภท

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวกำาลังนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลโซไซม์

ประสิทธิภาพสูง ภายใต้ชื่อทางการค้า eLysozymeTM (eLYS-T1) สำาหรับใช้เป็น

สารยับยั้งแบคทีเรียในอาหาร และ eLysozymeTM (eLYS-T2) สำาหรับใช้เป็นสาร

ยับย้ังแบคทีเรียในอาหารสัตว์ ทั้งน้ี สวทช. ได้ทำาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

ผลงานวจัิยการผลติสารยับย้ังแบคทเีรียจากโปรตนีไขข่าว ให้แก ่บริษัท ดเีอม็เอฟ 

(ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำากัด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

และจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทกำาลังติดตั้งเครื่องจักรสำาหรับ

ผลติ และมแีผนทดลองผลติสารยบัยัง้แบคทเีรียจากโปรตนีไขข่าวรอบแรกเรว็ๆ นี้

• ข้อเข่าเทียมที่มีขนาดรูปทรง และการงอเข่าที่เหมาะสมกับคนเอเชีย

เอม็เทคไดพ้ฒันาขอ้เขา่เทียมท่ีมขีนาด รปูทรงและการงอเข่าทีเ่หมาะสม

กับคนเอเชีย จากการอ้างอิงการวัดกายวิภาคข้อเข่าคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยมี

บริษัท เทยิน นาคาซิม่า เมดิคอล (Teijin Nakashima Medical) ซึ่งเป็นบริษัท

ผูผ้ลติและจำาหน่ายข้อเทียมในประเทศญีปุ่น่เปน็ผูร้ว่มดำาเนินโครงการกบัเอม็เทค 

ซึ่งแต่ละฝ่ายได้ศึกษาวิจัยกายวิภาคข้อเข่าของกลุ่มตัวอย่างคนญี่ปุ่นและคนไทย

เพศหญิงฝ่ายละ 100 ราย แล้วนำามาใช้อ้างอิงในการออกแบบพัฒนาข้อเข่าเทียม

เดิมให้เหมาะสมกับกายวิภาคข้อเข่าคนเอเชียมากขึ้น รวมทั้งออกแบบให้รองรับ

การงอเข่าได้ถึง 150 องศา เพื่อให้ตรงกับอิริยาบถการใช้ชีวิตประจำาวันในการ

นัง่พืน้ของคนเอเชยีซึง่ตา่งจากชาวตะวนัตก มกีารผา่ตดัในผูป่้วยในประเทศญีปุ่่น

แล้วมากกว่า 200 ราย ซึง่ประสิทธผิลของขอ้เขา่เทยีมหลังผา่ตัดเปน็ทีย่อมรบัอยา่ง

มากจากศัลยแพทย์ ทั้งนี้ สวทช. ได้เตรียมการจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

เพื่อนำาผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านรูปแบบบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง สวทช. 

บรษิทั เทยนิ นาคาซมิา่ เมดคิอล และบรษิทัเอกชนไทย เพือ่ผลกัดนัให้เกดิบรษิทั

เครื่องมือแพทย์ขั้นสูงขึ้นในประเทศไทยต่อไป
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• ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Thai Telecommu-

nication Relay Service : TTRS) 

เนคเทคได้ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พัฒนาระบบบริการ

ถ่ายทอดการสื่อสาร สำาหรับคนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูด 

ประกอบด้วย บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น, บริการถ่ายทอดการ

สื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่าน TTRS Message, บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ

สนทนาข้อความผ่าน TTRS Live Chat, บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนา

วดิโีอผ่านตู ้TTRS, บรกิารถา่ยทอดการสือ่สารแบบแปลงเสยีงเปน็ขอ้ความผา่น TTRS 

Caption และบรกิารถา่ยทอดการสือ่สารแบบปรับปรุงเสยีงพดูสำาหรับคนไรก้ลอ่ง

เสียงและปากแหว่งเพดานโหว่ มีจำานวนสมาชิกที่ใช้งานรวม 47,721 คน และมี

จำานวนครั้งการใช้บริการรวม 900,934 ครั้ง ทั้งนี้ศูนย์ TTRS เป็นกลไกหนึ่งภายใต้

การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม สนับสนุน

ให้คนพกิารและผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมสามารถเขา้ถงึบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน

ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างผลกระทบเชิงสังคมมูลค่ามากกว่า 4,900 ล้านบาท 

ปี 61 โชว์ศักยภาพวิจัยฯ สร้างผลกระทบ 4.5 หมื่นล้านบาท 

ผูอ้ำานวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า ตลอดป ี2561 ทีผ่า่นมา สวทช. ไดมุ้ง่มัน่

พฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปสู่การใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันา

ประเทศตามเป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0” โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้ 

ด้านงานวิจัยและพัฒนา สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

546 เรื่อง มากกว่า 1 ใน 4 ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชั้นนำาของโลก และถูกนำา

ไปใช้อ้างอิงทางวิชาการสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้มีการยื่น

ขอจดทรัพย์สินทางปัญญามากถึง 383 รายการ 

ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี สวทช. ถ่ายทอดผลงาน 261 โครงการ 

ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวม 335 หน่วยงาน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 45,000 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้าน

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ของภาคการผลติและบรกิาร มลูคา่เกอืบ 

14,000 ล้านบาท 

นอกจากนี ้สวทช. ยังมกีลไกสนบัสนนุ สรา้งแรงจงูใจใหภ้าคเอกชนลงทนุ

วจิยัเพ่ิมขึน้ อาทิ เทคโนโลยรีาคาเดยีว 30,000 บาท มผู้ีขอรบัถา่ยทอดเทคโนโลยี

กว่า 485 รายการ  ภาษี 300% มีการรับรอง 404 โครงการ มูลค่า 1,313 ล้านบาท 

บญัชนีวตักรรมไทย คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัผิลงานนวตักรรม และได้

อนมุตัผิูยื้น่ขอขึน้บญัชนีวตักรรมไทยรวมทัง้สิน้ 270 ผลงาน โดยสำานกังบประมาณ
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ประกาศขึน้บญัชนีวัตกรรมไทยแลว้จำานวนทัง้สิน้ 226 ผลงาน โครงการสตารท์อพั 

เวาเชอร์ (Startup Voucher) สนับสนุนเงินด้านการตลาด 87 ราย มูลค่ากว่า 64 

ล้านบาท สร้างรายได้รวม 915 ล้านบาท

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ได้

สนับสนุน SMEs จำานวน 1,610 ราย มีการลงทุน 737 ล้านบาท สร้างผลกระทบ 

มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท และ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้บริการมากกว่า 

50,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท 

ด้านการพัฒนากำาลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีสวทช. ให้ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพที่มีศักยภาพ

ให้กับประเทศมากกว่า 790 ทุน สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศเขา้รว่มงานในหอ้งปฏบัิตกิารของศนูย์แหง่ชาต ิ324 คน และสง่เสรมิ

พัฒนาเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia 

Pacific Conference on Giftedness หรือ APCG 2018 

การเพิม่ขดีความสามารถเกษตรกร สวทช. ถา่ยทอดเทคโนโลยสูีเ่กษตรกร 

จำานวน 6,781 คน 264 ชุมชน ใน 35 จังหวัด จัดทำาชุดความรู้เทคโนโลยี 19 ชุด 

ผลักดันให้เกิดกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูป 2 กลุ่ม ได้แก่ มะม่วง และกะหล่ำาปลี และ

พัฒนาเกษตรกรแกนนำาผู้ประกอบการนวัตกรรม 825 คน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชน

เข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

วิจัยตอบโจทย์ประเทศด้วยโครงการ BIG ROCK 

สวทช. ได้มุ่งมั่นใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK 

ของรัฐบาล เช่น โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิงในโรงเรียนหรือ Coding at 

School Project ฝึกเยาวชนเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright 

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ FabLab 

พฒันาทกัษะความเป็นนวตักรแกเ่ดก็และเยาวชนไทย โครงการธนาคารทรพัยากร

ชีวภาพแห่งชาติเพ่ืออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและชุมชน 

(National Biobank) โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อการผลิต

สมนุไพร (Plant Factory) โครงการขยายผลงานวจิยั DentiiScan เครือ่งเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 

เป็นต้น

ปี 62 เปิดกลยุทธ์วิจัย 6-6-10 ติดปีกอุตสาหกรรมไทย สู่เวทีโลก 

นอกจากการสรุปผลงาน สวทช. ประจำาปี 2561 ที่สร้างผลกระทบให้กับ

ทุกภาคส่วนด้วย วทน. แล้ว ในโอกาสนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ 

สวทช. ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) ของ สวทช. ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด NSTDA Beyond Limits : 6-6-10 

ว่า... 
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รหัส 6-6-10 นั้น เลข 6 ตัวแรก คือ 5 Research pillars หรือ 

5 สาขาวิจัยหลักที่เป็นความเชี่ยวชาญของ สวทช. ประกอบด้วย Bioscience 

and Biotechnology, Nanoscience and Nanotechnology, Electronics and 

Information Technology, Materials and Manufacturing Technology และ 

Energy Technology รวมกับ Agenda-based หรือกลุ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

ความต้องการประเทศในปัจจุบัน 

เลข 6 ตัวถัดมา คือ 6 Frontier research หรือ 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า 

เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ ได้แก่ Quantum Computing, 

Exoskeleton, Nanorobotics, Terahertz, DNA Data Storage และ Artificial 

Photosynthesis

ส่วนตัวเลข 10 คือ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย เรียกว่า Technology 

Development Groups หรือ TDGs ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

แบบจับต้องได้ ประกอบด้วย 

(1) สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ หรือ Biochemicals ต่างๆ เช่น 

สารประกอบที่สำาคัญในอุตสาหกรรม 

(2) สารสกัดที่จะนำามาใช้ทำาเครื่องสำาอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารใน

กลุ่มสมุนไพร 

(3) ยาแบบใหม่ที่ใช้กระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ 

(4) การทำาวิจัยการแพทยแ์บบแม่นยำา (precision medicine) ทีจ่ะนำาไปสู่

การตัง้คลงัขอ้มลูพนัธกุรรม การใชเ้ทคโนโลยีนาโนในการตรวจและรักษา รวมไปถึง

การรักษาโรคแบบจำาเพาะบุคคล 

(5) งานวิจัยที่เกี่ยวกับ Medical devices & implants เช่น การพัฒนา

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นเครือ่งมอืแพทย ์นวตักรรมสุขภาพ อปุกรณ์ประมวลผล

สัญญาณชีวการแพทย์ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(6) Food & Feed เปน็กลุม่ทีศ่กึษา functional ingredients ในอาหารคน 

อาหารสัตว์ และอาหารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาหารสำาหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 

รวมไปถึง smart packaging แบบต่างๆ ที่จะทำาให้อาหารสดอยู่ได้นาน 

(7) เกษตรแม่นยำา (precision agriculture) 

(8) Mobility & Logistics การศึกษาระบบโครงสร้าง การขับเคล่ือน

มอเตอร์ การชาร์จไฟ ระบบควบคุมและให้สัญญาณ รวมถึงต้นแบบชิ้นส่วน

รถไฟฟ้ารางเบา 

(9) พลงังาน ทัง้การพฒันาแบตเตอรีแ่บบแพก็ ทีใ่ชก้บัรถยนต์ไฟฟา้ รวมถึง

วัสดุกับระบบพลังงานทางเลือกแบบต่างๆ เช่น ไบโอดีเซล 

(10) Dual-use defense เช่น การพัฒนาเครื่อง jammer สำาหรับโดรน 

และเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือสารเสพติดต่างๆ  

ทัง้หมดนี ้สวทช. และหนว่ยงานพนัธมติร พรอ้มทีจ่ะ Go Beyond Limits 

โดยใช้ศักยภาพของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนทุก

ภาคสว่นเพือ่กา้วขา้มอปุสรรคตา่งๆ และผลกัดนัเศรษฐกจิของประเทศใหก้า้วพน้

คำาวา่ “ประเทศกบัดกัรายไดป้านกลาง” ไปสูป่ระเทศไทย 4.0 นำาพาอตุสาหกรรม

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิจัย และนวัตกรรม เพื่อขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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• สวทช. โดยโครงการ TAIST - Tokyo Tech เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร

นานาชาติ จำานวน 90 ทุน  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ 
(หมายเหตุ : กำาหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ) 

• ขอเชิญพบกับเทคกาลแห่งความสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดบ้าน

ต้อนรับเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และน้องๆ จากโรงเรียนทั่วภูมิภาค 

9-10 มกราคม 2562 ณ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี


