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“แบตเตอรี่สังกะสีไอออน”
นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัย 

ครั้งแรกในไทย วิจัย “โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์”

พัฒนาสู่เนื้อบดเทียมทดแทนเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน

ไบโอเทค สวทช. ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำาเนินโครงการจากกองทุนพิเศษ 
แม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-Mekong Cooperation Special Fund) 2 โครงการ 
กว่า 27 ล้านบาท

สวทช. – APSA ขยายระยะเวลาความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์พืช เดินหน้าสู่ 
เป้าหมายความมั่นคงทางอาหารของโลก

สวทช. ผนึก มธ. เสริมแกร่งบริการ-วิเคราะห์ทดสอบ ยกระดับอุตสาหกรรมและ
งานวิจัยตามมาตรฐานสากล

ประกาศแล้ว ผู้ชนะการประกวดผลงาน วทน. ‘NSTIF 2021’ ครั้งที่ 1  สวทช.- 
วช. หนุนสร้าง ‘นวัตกร’ พัฒนากำาลังคนของประเทศ

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน  
รุ่นที่ 3”

สวทช. จัดงาน ‘NAC2021’ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 25-30 มี.ค.นี้ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG Economy Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2564 (NAC2021)  
แบบออนไลน์
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บทความ Article

ไบโอเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ National Institute of Genetic 
Engineering and Biotechnology (NIGEB) ประเทศอิหร่าน

สวทช. จัดงาน NAC2021 เสิร์ฟงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ออนไลน์
เต็มรูปแบบ 25-30 มีนาคมนี้

นักวิจัย สวทช. สังเคราะห์สารตั้งต้น ยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ สำาเร็จ ทดแทนวัตถุดิบ
นำาเข้าจากต่างประเทศ

สวทช. จับมือ มจษ. พัฒนาสื่อสาระความรู้ดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิด 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ไบโอเทค สวทช. – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาแพลตฟอร์มการปรับปรุง
พันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาวะเครียด

สวทช. ผนึก วช. เฟ้นหา ‘เยาวชนคนเก่ง’ แข่งขันผลงาน ‘วิทย์ฯ -เทคโนโลยี-
นวัตกรรม’ บนเวที ‘NSTIF 2021’ ครั้งแรก

สวทช. สนับสนุน โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม พัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความชื้น 
ตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19"

สวทช. เผย อย. ไฟเขียว โคซี่-แอมป์ 'COXY-AMP'  ชุดตรวจโควิด-19 ด้วย 
เทคนิคแลมป์ เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี คัดกรองโควิด-19 เชิงรุก

เอ็มจี เดินหน้าหนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยจับมือ สวทช. กำาหนดมาตรฐาน
สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเตรียมเปิดให้บริการสถานีชาร์จ MG SUPER 
CHARGE
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อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 จ.ปทุมธานี	 :	 ดร.วรรณพ	 วิเศษสงวน	 ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งชาติ	(ไบโอเทค) พร้อมด้วย นายซัยยิด	เรซ่า	โนบัคตี	(H.E.	Mr.	Seyed	Reza	Nobakhti)	เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ประจำาประเทศไทย	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ระหว่าง ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB) ประเทศอิหร่าน  
โดยมี ดร.ณรงค์	ศิริเลิศวรกุล	ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) ร่วมเป็นประธานและสักขีพยาน 
นอกจากนี้ คณะจากสถานทูตอิหร่านประจำาประเทศไทยยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของไบโอเทค และหารือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารชีวภัณฑ์ การปรับแต่งจีโนมเพื่อปรับปรุงพันธ์ุไม้ดอก เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุพืชเศรษฐกิจ 
รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/biotec_mou_nigeb/

ไบโอเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ
National Institute of Genetic Engineering
and Biotechnology (NIGEB) ประเทศอิหร่าน



3เมษายน 2564  •

เมษายน 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

สวทช. จัดงาน NAC2021 เสิร์ฟงานวิจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ออนไลน์เต็มรูปแบบ 25-30 มีนาคม 64

2	มีนาคม	2564	ทีห่อ้งแถลงข่าว	ช้ัน	1	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.):	ดร.ณรงค	์ศริิเลศิวรกลุ	ผู้อำานวยการ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 พร้อมด้วย	 ดร.วรรณี	 ฉินศิริกุล	 ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี 
แห่งชาติ	(นาโนเทค)	สวทช.	 และ	ดร.ชัย	 วุฒิวิวัฒน์ชัย	ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	
สวทช.	 นำาทีมนักวิจัย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. คร้ังที่ 16 (16th NSTDA  
Annual Conference: NAC2021) ภายใตแ้นวคดิ “30 ป ีสวทช. ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ BCG เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” โดยจดับนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac/ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nac2021/



4 NSTDA •   April 2021

เมษายน 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

นักวิจัย สวทช. สังเคราะห์สารตั้งต้นยา ‘ฟาวิพิราเวียร์’ สำ เร็จ 
ทดแทนวัตถุดิบนำ เข้าจากต่างประเทศ 

3	มีนาคม	2564	ที่ห้องแถลงข่าว	ชั้น	1	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.):	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เอนก	
เหลา่ธรรมทศัน์	รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม เปน็ประธานการแถลงขา่ว ความร่วมมอืเพือ่สร้าง
ความสามารถในการพฒันากระบวนการสงัเคราะหส์ารออกฤทธิท์างเภสชักรรม (API: Active Pharmaceutical Ingredients) ของประเทศ: 
ยาต้านไวรัส “Favipiravir” โดยมี ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
และ นพ.วิฑูรย์		ด่านวิบูลย์	ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม	(อภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและและนักวิจัยจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมแถลงข่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/favipiravir/
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สวทช. จับมือ มจษ. พัฒนาสื่อสาระความรู้ดิจิทัล
สนับสนุนการเรียนรู้แบบเปิด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

5	 มีนาคม	2564	 อาคาร	 สวทช.	 ถ.พระราม	6	:	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย ฝา่ยบริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(STKS) ร่วมกบั คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม (มจษ.) จัดพิธบีันทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ “ด้านวชิาการและดา้นการบรหิารจดัการสือ่ดจิิทลั
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม” เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำาเนินงานทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล 
โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาสื่อสาระความรู้ 
ในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะ สร้างประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำาไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
ของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกำาหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี โดยมี ดร.จุฬารัตน์	ตันประเสริฐ	 รองผู้อำานวยการ	สวทช.	และ	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	 วงศ์ทองคำา	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 มจษ.	 เป็นผู้ลงนาม	 และมี	 คุณวรวัจน์	 สุวคนธ์	 รองผู้จัดการใหญ่	 
ผู้บริหารสูงสุด	SCB	Academy	เป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-mou-chandrakasem/
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ไบโอเทค สวทช. – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาแพลตฟอร์มการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาวะเครียด

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำาเนินโครงการวิจัย “Investigating	 
the	potential	adaptive	responses	of	the	Thai	rice	resource	to	biotic	and	abiotic	stresses	under	future	climate	change	
conditions” เพื่อศึกษาการปรับตัวของข้าวต่อสภาวะเครียดทั้งทางกายภาพและชีวภาพที่เกิดจากสาเหตุของสภาวะโลกร้อน เพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์มการปรับปรุงพันธ์ุข้าวให้ทนต่อสภาวะเครียดต่างๆ โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล เพื่อรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/biotec/
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11	 มีนาคม	2564	 โถงชั้น	1	 อาคารสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 ถนนโยธี	:	 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวยการสำานักงานการวิจัย 
แห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ “สวทช. ผนึก วช.  
สร้างเยาวชนคนเก่ง เปิดเวที “การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	 ครั้งที่	1” หรือ ‘NSTIF 2021 รวม
ทั้งเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘ความร่วมมือในการพัฒนากำาลังคนและความสำาเร็จจากวันวาน..สู่วันน้ี’ จากศิษย์เก่าโครงการการประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือ YSC และศิษย์เก่าการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ NSC ได้แก่  
รศ.ดร.ทวธีรรม	ลมิปานุภาพ	หวัหน้าสาขาวชิาเคมีจากวทิยาลยันานาชาติ	มหาวทิยาลยัมหดิล ในฐานะนกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหมป่ระจำาป ี2563 
พร้อมดว้ย นายณฎัฐ	์ปยิะปราโมทย	์Senior	Software	Engineer	บริษทั	Agoda	Services	Co.,	Ltd. เพือ่ถา่ยทอดประสบการณ์ทีเ่คยอยูใ่นแวดวง 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จนถึงความสำาเร็จในวันนี้กับหน้าที่การงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstif-2021/

สวทช. ผนึก วช. เฟ้นหา ‘เยาวชนคนเก่ง’ แข่งขันผลงาน
‘วิทย์ฯ -เทคโนโลยี-นวัตกรรม’

บนเวที ‘NSTIF 2021’ ครั้งแรก 
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สวทช. สนับสนุน โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม
พัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความชื้นตู้เก็บวัคซีนโควิด-19

ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19"

11	มีนาคม	2564	ณ	กระทรวงสาธารณสุข	:	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “โครงการ	FTI	 ช่วยชาติสู้โควิด-19”  
ส่งมอบตู้เก็บวัคซีนและชุดอุปกรณ์ Monitoring ให้แก่สถานพยาบาลรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความช้ืนตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท โนวากรีน  
เพาเวอร์ซิสเต็ม จำากัด หน่ึงในสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยระบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยมี 
นายอนุทนิ	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ	เปน็ประธานในพธีิรับมอบ พร้อมดว้ย	ดร.ฐติาภา	สมตินินท	์ 
รองผู้อำานวยการ	 สวทช.	 นางสุวิภา	 วรรณสาธพ	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	 สวทช.	 และผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 ดร.ศิว
รักษ์	ศิวโมกษธรรม	ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์	(NSD)	สวทช.	ในฐานะที่ปรึกษา
โครงการ	และนายจิรเดช	อ่อนชุม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โนวากรีน	เพาเวอร์ซิสเต็ม	จำากัด	เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20210311-fti-covid-19/



9เมษายน 2564  •

เมษายน 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาผลงานวิจัย 'COXY-AMP' ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในข้ันตอนเดียว สำาหรับวินิจฉัยโรค 
โควิด-19 แบบคัดกรองรายบุคคล ซึ่งล่าสุด สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกใบรับรองผ่านการประเมินเทคโนโลยี 
เครื่องมือแพทย์ นับเป็นชุดตรวจโควิด-19 ชิ้นแรกที่ผลิตและผ่านการรับรองในประเทศไทย เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชนทีส่นใจ เพือ่ผลติชุดตรวจฯ ใช้คดักรองเชิงรุกควบคุมโรคโควดิ-19 และโรคอุบตัใิหม่อ่ืนๆ ไดเ้องในประเทศ อกีทัง้ยงัสามารถต่อยอด 
ยกระดับอุตสาหกรรมสู่การผลิตเพื่อส่งออกในอนาคต ที่สำาคัญคุณภาพของ 'COXY-AMP' ชุดตรวจโควิด-19 ยังการันตีด้วยการเป็นหนึ่ง
เดียวจากภูมิภาคเอเชียที่ผ่านการเข้ารอบ 1 ใน 20 ทีมสุดท้าย ในการประกวดของมูลนิธิ XPRIZE ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/oxy-amp/

สวทช. เผย อย. ไฟเขียว โคซี่-แอมป์ 'COXY-AMP'
ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์

เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี คัดกรองโควิด-19 เชิงรุก
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บริษัท	เอสเอไอซี	มอเตอร์	–	ซีพี	จำากัด	และ	บริษัท	เอ็มจี	เซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย	
เร่งผลักดันการใช้รถยนต์พลังานไฟฟ้าในประเทศให้เติบโต อย่างแข็งแกร่ง แถลงความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐาน EV Charging Station  และเดินหน้าทยอยเปิดให้บริการสถานีชาร์จ 
MG SUPER CHARGE หลังบรรลุแผนติดตั้งสถานีชาร์จที่โชว์รูมเอ็มจีทั่วประเทศแล้วเสร็จจำานวนทั้งสิ้น 108 แห่ง พร้อมเดินแผนขยายเพิ่ม
อย่างต่อเนื่องอีก 500 แห่งภายในปีนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda_mou_mg/

เอ็มจี เดินหน้าหนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยจับมือ สวทช. 
กำ หนดมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

พร้อมเตรียมเปิดให้บริการสถานีชาร์จ MG SUPER CHARGE
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กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดยศูนยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัวความสำาเร็จผลงานวิจัย “โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์” หรือ “มัยคอโปรตีน	
(Mycoprotein)” ที่ผลิตได้ในประเทศเป็นครั้งแรก โดยโปรตีนที่ได้มีลักษณะเส้นใยคล้ายเนื้อสัตว์ ไม่มีคอเลสเตอรอล อุดมด้วยไฟเบอร์ 
วิตามิน และเบต้ากลูแคน ที่สำาคัญบริโภคได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ที่สำาคัญเตรียมร่วมมือบริษัทเอกชน พัฒนาสู่ “เนื้อบด
เทียม” และ “ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป” ออกสู่ตลาด

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/functional-ingredient-microbe-minched-pork/

ครั้งแรกในไทย วิจัย “โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์” 
พัฒนาสู่เนื้อบดเทียมทดแทนเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน
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ไบโอเทค สวทช. ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำาเนินโครงการจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-Mekong Cooperation  
Special Fund) 2 โครงการกว่า 27 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Train-the-Trainer Program under Lancang – Mekong Coopera-
tion to Enhance Production Capacity and People’s Livelihood by Improving the Value Chain for Cassava Cultivation and  
Application: Clean Cassava Chips, Native Starch, Modified Starch, Ethanol and Biogas Production ได้รับทุนสนับสนุน 
13,732,488.11 บาท และโครงการพัฒนาดัชนีจุลินทรีย์ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการประเมินสถานภาพของระบบ
นิเวศในลุ่มน้ำาแม่โขง-ล้านช้าง (A Microbial-based Index to Assess the Ecological Status of the Lancang-Mekong River based 
on Molecular Approaches and DNA Barcoding) หรือโครงการ MekongDNA ได้รับทุนวิจัยจำานวน 13,690,937.46 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/biotec-lancang-mekong-cooperation-special-fund/

ไบโอเทค สวทช. ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำ เนินโครงการ
จากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

(Lancang-Mekong Cooperation Special Fund)
2 โครงการกว่า 27 ล้านบาท
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ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาความร่วมมือด้านเมล็ดพันธ์ุพืช ระหว่าง
สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) และ สวทช. โดยมี ศ.นพ.ประสิทธิ์	ผลิตผลการพิมพ์	รองผู้อำานวยการ	สวทช.	
นางวรรณิพา	ทองสิมา	ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ	(RNS)	สวทช.	นายวิชัย	 เหล่าเจริญพรกุล	
ประธานคณะกรรมการ	สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค	(APSA) และ ดร.กนกวรรณ	ชดเชย	ผู้อำานวยการบริหาร	APSA	
ไดร่้วมลงนามบนัทกึข้อตกลงขยายระยะเวลาความร่วมมอืดา้นเมลด็พนัธ์ุพชื ซึง่มเีปา้หมายเพือ่ผลกัดนังานวิจยัและนวตักรรมอตุสาหกรรม
เมล็ดพันธุ์ในระดับเอเชีย ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลากร และ
ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเดิมมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กรกฎาคม 
2565 ให้ขยายระยะเวลาบันทึกข้อตกลงจนถึงเดือนกรกฎาคม 2570 เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายความมั่นคงทางอาหารของ
โลกและต่อสู้กับปัจจัยที่ท้าทายในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-apsa/

สวทช. – APSA ขยายระยะเวลาความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์พืช 
เดินหน้าสู่เป้าหมายความมั่นคงทางอาหารของโลก
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19 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC: NSTDA  
Characterization and Testing Service Center) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแถลงข่าว 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิเคราะห์ทดสอบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ระหว่าง สวทช. กับ สำานักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมแกร่งในการพัฒนาวิธีการและบริการแบบทวิภาคี โดยมี ดร.ลดาวัลย์	 กระแสร์ชล	 
รองผู้อำานวยการ	 สวทช.	 และ	 รองศาสตราจารย์	 เกศินี	 	 วิฑูรชาติ	 รักษาการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ร่วมลงนาม  
ภายใตบ้นัทกึข้อตกลงความร่วมมือการวิเคราะหท์ดสอบเคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์ ในการพฒันาวธิกีารและบริการแบบทวภิาค ีณ ช้ัน 1 Tower-C  
Hall อาคาร INC 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nctc-nstda-nqi/

สวทช. ผนึก มธ. เสริมแกร่งบริการ-วิเคราะห์ทดสอบ 
ยกระดับอุตสาหกรรมและงานวิจัยตามมาตรฐานสากล
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19 มนีาคม 2564 ทีบ่า้นวิทยาศาสตรส์ริินธร ณ อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทมุธานี สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศผล 
“การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรมแห่งชาติ	(วทน.)	ครั้งที่	1	(The	1st	National	Science	Technology	and	
Innovation	Fair	2021	 หรือ	NSTIF	2021)” เป็นผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาจากเวทีการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ (YSC) ครั้งที่ 23 และจากเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 23 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี  
ดร.ชฎามาศ	ธุวะเศรษฐกุล	รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	และ	นายธีรวัฒน์	บุญสม	ผู้อำานวยการ 
กองสง่เสริมและสนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม	สำานักงานการวจิยัแหง่ชาต	ิร่วมงานประกาศรางวลัแบบออนไลน์ถา่ยทอดสดผา่นช่องทาง
เฟซบุ๊ก NSTDA-สวทช. https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstif-2021-2/

ประกาศแล้ว ผู้ชนะการประกวดผลงาน วทน.
‘NSTIF 2021’ ครั้งที่ 1  

สวทช.- วช. หนุนสร้าง ‘นวัตกร’ พัฒนากำ ลังคนของประเทศ
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริม
และพฒันาการศกึษาสำาหรับคนพกิาร สำานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การใช้งานบอร์ด	KidBright	ขั้นพื้นฐาน	รุ่นที่	3”	ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2564 เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/kidbright3/

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”
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25	 มีนาคม	2564	 ณ	 วังสระปทุม	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ:	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2564 (NSTDA Annual Conference: 
NAC2021) ภายใต้แนวคิด “30	ปี	สวทช.	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	BCG	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 25 -30 
มีนาคม 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-nac2021/

สวทช. จัดงาน ‘NAC2021’
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 25-30 มี.ค. 64

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เมื่อเวลา	09.00	น.	วันที่	25	มีนาคม	2564	ณ	วังสระปทุม	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ:	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการ สวทช. ประจำาปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้แนวคิด “30	ปี	สวทช.	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	BCG	 
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” ถา่ยทอดสดจากวงัสระปทมุไปยงัหอ้งประชุมอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย จงัหวัดปทมุธานี โดยมคีณะผูบ้ริหาร
และพนักงานของ สวทช. ร่วมรับเสด็จฯ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nac-cern/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช.

ประจำ ปี 2564 (NAC2021) แบบออนไลน์
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เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา

“แบตเตอรี่สังกะสีไอออน”
นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัย 
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  นับวันแบตเตอร่ีจะมีบทบาทสำาคัญมากข้ึน เพราะนอกจากจะนำาไปใช้งานเป็น

ระบบกักเก็บพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น สมาร์ตโฟน กล้องดิจิทัล 

คอมพวิเตอร์พกพา ยงัเปน็หวัใจสำาคญัของการพฒันาหุน่ยนตแ์ละยานยนตไ์ฟฟา้ในอนาคต 

ทว่าแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้จะมีน้ำาหนักเบาและความจุไฟฟ้าสูง 

ก็ยังมีข้อเสียเรื่องความปลอดภัย เพราะแบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถติดไฟและระเบิดได้ตามที่

ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีส่วนผสมของโลหะหนักที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม พัฒนา “แบตเตอร่ีสังกะสี

ไอออน” แบตเตอรี่ทางเลือกใหม่ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

“แบตเตอรี่ชนิดลิเทียม” ระเบิดได้ เสี่ยงขาดแคลน 
	 	 ดร.ศิวรักษ์	ศิวโมกษธรรม	ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ

และการประยุกต์เชิงพาณิชย์	(NSD)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.) กล่าวว่า ทุกวันน้ีแบตเตอร่ีที่นิยมใช้เชิงพาณิชย์คือแบตเตอร่ีแบบลิเทียมไอออน 

เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานสูงที่สุดเมื่อเทียบต่อน้ำาหนัก

ของแบตเตอร่ี เหมาะต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก แต่ยังมี

ข้อจำากัดคือ ปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ใช้อิเล็กโทรไลต์

อินทรีย์ซ่ึงเป็นพิษและไวไฟ สามารถระเบิดได้ นอกจากน้ีแบตเตอร่ีแบบลิเทียมไอออนยัง

มีส่วนผสมของโลหะหนัก ปัจจุบันใช้วิธีกำาจัดด้วยการฝังกลบ แต่หากมีการใช้จำานวนมาก 

ย่อมมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้

“ไม่เพียงปัญหาด้านความ

ปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยี

แบตเตอรี่แบบลิเทียม

ในประเทศไทยยังต้องอาศัย

การพึ่งพาต่างประเทศเป็นหลัก 

เพราะประเทศไทยไม่มีแหล่ง

ผลิตแร่ลิเทียม ต้องนำาเข้า

จากต่างประเทศทั้งหมด 

ขณะเดียวกันทรัพยากรแร่ลิเทียม

ยังเป็นแร่หายาก 

หากมีความต้องการใช้

ในปริมาณมากเพื่อสร้างระบบ

กักเก็บไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน

ไฟฟ้าหมุนเวียน รวมถึง

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

อาจจะทำาให้เกิดภาวะขาดแคลน 

และเกิดการขัดแย้ง

แย่งชิงทรัพยากรในอนาคต”
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	 	 “ไม่เพียงปัญหาด้านความปลอดภัย	การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบลิเทียมในประเทศไทยยังต้องอาศัยการพึ่งพาต่างประเทศ

เป็นหลัก	 เพราะประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตแร่ลิเทียม	 ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด	 ขณะเดียวกันทรัพยากรแร่ลิเทียมยังเป็นแร่ 

หายาก	หากมคีวามตอ้งการใช้ในปริมาณมากเพือ่สร้างระบบกกัเกบ็ไฟฟา้จากแหลง่พลงังานไฟฟา้หมนุเวียน	รวมถึงการผลติยานยนต์ไฟฟา้	

อาจจะทำาให้เกิดภาวะขาดแคลน	และเกิดการขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรในอนาคต”

“แบตเตอรี่สังกะสีไอออน” ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 ดร.อดิสร	เตือนตรานนท์	นักวิจัยศูนย์	NSD	สวทช. กล่าวว่า  แบตเตอรี่สังกะสีไอออนที่ทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาว่า ได้นำาเทคโนโลยี

กราฟนีเขา้มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการเกบ็ประจขุองแบตเตอร่ี มคีา่การเกบ็ประจสุงูถงึ 180-200 mAh/g และมค่ีาความหนาแน่นพลงังาน

อยู่ในช่วง 180-200 Wh/kg ให้ค่าแรงดันได้ 1.2–1.4 โวลต์ สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 1,000 รอบ มีประสิทธิภาพด้านความหนาแน่น

พลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และสามารถเทียบเคียงกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนบางชนิดได้ 

  นอกจากนั้นแล้วแบตเตอร่ีสังกะสีไอออนยังมีจุดเด่นในหลายด้าน เช่น ด้านราคา ด้านความปลอดภัย และด้านความเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากวัตถุดิบสังกะสีมีราคาถูกและมีปริมาณมากในธรรมชาติ แบตเตอร่ีสังกะสีไอออนมีความปลอดภัยสูง ไม่ติดไฟ  

ไม่ระเบิดแม้ถูกเจาะ ที่สำาคัญไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำามารีไซเคิลได้ ทั้งยังให้สมรรถนะที่ดี สำาหรับแนวทางการนำาไป 

ใช้งาน เช่น ระบบกักเกบ็พลงังานแบบอยูก่บัที ่แบตเตอร่ีสำารองไฟฟา้ในบา้นพกัอาศยั สถานีวทิยสุือ่สารทหาร รถไฟฟา้และรถบรรทกุไฟฟา้ 

หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง อาทิ แท่นขุดเจาะน้ำามัน



22 NSTDA •   April 2021

เมษายน 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

  ดร.ศิวรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยศักยภาพของแบตเตอรี่สังกะสีไอออนทั้งประสิทธิภาพ ราคา และความปลอดภัย ทำาให้มีการ 

ตั้งเป้าพัฒนาสู่ “แบตเตอรี่สมรรถนะสูง” นับเป็นโอกาสและความท้าทายในการสร้าง “อุตสาหกรรมใหม่” ให้แก่ประเทศ โดยแบตเตอรี่

สังกะสีไอออนที่ศูนย์ NSD วิจัยพัฒนาขึ้นมา มีประสิทธิภาพที่ไม่ได้ด้อยกว่าแบตเตอรี่แบบลิเทียมที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีราคาถูก

กว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำาคัญประเทศไทยมีแหล่งสำารองแร่สังกะสี จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ทาง 

ดา้นการผลติแบตเตอร่ีสงักะสแีบบปลอดภัยไดเ้องในประเทศ ซึง่ประโยชน์ทีเ่กดิข้ึนนอกจากจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขัน ลดการพึง่พา

เทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย 

  “ขณะนี้ สวทช. ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จัดตั้งและดำาเนินการศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอร่ีล้ำาสมัย ที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความม่ันคง เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการวิจัย และเป็น

ศูนย์กลางในเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมแบตเตอรี่ ที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดทำา “โครงการศึกษาความเป็นไป

ได้การลงทุนจัดตั้งโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่สังกะสีไอออนในประเทศไทย” โดยได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากแหล่งทุน กฟผ.-สวทช. 

เพือ่ศกึษาแนวทางในการพฒันาและผลกัดนัเทคโนโลยแีบตเตอร่ีสงักะสใีหเ้กดิข้ึนในประเทศไทย โดยมแีผนจดัสร้างโรงงานตน้แบบแบตเตอร่ี

สังกะสีไอออนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) ซึ่งตั้งอยู่ 

ในวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในอนาคตอันใกล้นี้”

  ความสำาเร็จในการวิจัยพัฒนา “แบตเตอร่ีสังกะสีไอออน” ของนักวิจัยไทย ไม่เพียงสร้างแบตเตอร่ีทางเลือกใหม่ที่ใช้ได้อย่าง

ปลอดภัย แต่ยงัเปน็ความหวังในการสร้างอตุสาหกรรมใหมท่ีจ่ะสร้างทัง้รายได ้ความมัน่คงทางพลงังาน รวมถงึการรักษาสิง่แวดลอ้มทีย่ัง่ยนื 

ให้แก่ประเทศ 


