
1มกราคม 2565  •

มกราคม 2565 ปีที่ 7 ฉบับที่ 10

Traffy Fondue

อว. ผนึก อก. ยกระดับมาตรฐานการผลิต 'กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร' สู่อุตสาหกรรม 
สีเขียวตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรและอาหาร

สวทช. เดินหน้านำา BCG สู่ภูมิภาค “ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” 
ด้วย “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

อว. เปิดงาน BCG Health Tech Thailand 2021 ‘มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์
และสุขภาพ’  ดันไทยสู่เป้าหมาย ‘ศูนย์กลางการแพทย์ในอาเซียน’ ในปี 2570

สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำากัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง

สวทช. จับมือ NIMS ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาขดลวดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจทำา
จากวัสดุทนทานแบบใหม่ แก้ปัญหาขดลวดเสื่อมสภาพ

เนคเทค สวทช. จับมือ ส.อ.ท. พร้อมพันธมิตรเอกชนร่วมยกระดับอุตสาหกรรม 
4.0 ด้วยแพลตฟอร์มสารสนเทศขั้นสูงพร้อมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน 
(Sustainable Manufacturing Center: SMC)

พม. สวทช. ร่วมกับ สสส. พัฒนาแพลตฟอร์ม “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” ช่วยคน
พิการ-ผู้สูงอายุ ลดพึ่งพาผู้อื่น พร้อมขยายพื้นที่ จัดการเมืองยั่งยืน Inclusive City

สวทช. ร่วมมือพันธมิตรวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบประจุไฟฟ้าแบบ 
สับเปลี่ยนสำาหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่
ในประเทศ

บทความ Article

ข่าว News

ที่ปรึกษา	 ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล,	 ดร.ชฎามาศ	 ธุวะเศรษฐกุล,	 ดร.ทวีศักดิ์	 กออนันตกูล 
 ดร.ลดาวัลย์	กระแสร์ชล,	กุลประภา	นาวานุเคราะห์
กองบรรณาธิการ	ชนานันท	์คงธนาฤทธ์ิ,	อาทติย	์ลมลูปลัง่,	วชัราภรณ	์สนทนา,	วรรณงาม	วรีะผาสกุ 
อุดมรัตน์	 วัฒนกูล,	 ไพรัตน์	 ปัญญารักกิจ,	 สายพิณ	 ธนะศิริวัฒนา,	 บุญเลิศ	 อรุณพิบูลย์	 
ตอ่ตระกลู	พลูโสภา,	ชมพนุูช	อนุศาสน์สิทธิกจิ,	วณีา	ยศวงัใจ,	ปรมาภรณ	์จฑูะจนัทร์,	พรีภฏั	บญุชู
ศิลปกรรม	ชุมพล	พินิจธนสาร

ทีมงาน	NSTDA	e-newsletter

ผู้ผลิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	และฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
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สวรส. จับมือ เอ็มเทค สวทช. พัฒนา “เปล-เต็นท์ความดันลบ” ผลงานการต่อยอดวิจัย 
สู่นวัตกรรมมาตรฐานสากล พร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาลและสถานพักฟื้นช่วยแยกผู้ติด
เชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์ที่ยังคงการระบาด

สวทช. ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ผนึกกำาลังพัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนากำาลังคนด้าน ICT/
Digital ของประเทศ

เอ็มเทค สวทช. - บ.ธนัทธร เปิดตัว ‘กรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก’ 
ขานรับภาคอุตสาหกรรม ผสมยางพารา 30 % ‘ทนทาน-ไม่แตกหักง่าย-ลดการใช้
พลาสติก’

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงาน
สนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น

สวทช. เปิดเวทีเสริมแกร่งผู้ประกอบการอาหาร ร่วมแบ่งปันแนวคิดพัฒนาธุรกิจยุค 
Covid-19 ในงาน Next step networking & sharing Food Accelerate 2021

มูลนิธิโครงการหลวง - สวทช. ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
พัฒนาคน ยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง

สวทช. มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์สำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศ ประจำาปี 2564 
พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ

‘ชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำานมดิบ’ จากนาโนเทค สวทช. นวัตกรรมยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นม

สวทช. ออมสิน จับมือพันธมิตร Kick off โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ภายใต้
แนวคิด 4 ให้
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1	ธันวาคม	2564	-	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรม ITAP สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ติวเข้มกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารและซัพพลายเชน ในการยกระดับโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ให้ได้ 100% ภายในปี 2568 ตอบโจทย์นโยบาย 
BCG Economy Model สาขาเกษตรและอาหาร

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

อว. ผนึก อก. ยกระดับมาตรฐานการผลิต
'กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร' สู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรและอาหาร
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2	ธันวาคม	2564	-	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สท.) และฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช. ลงพื้นที่ 
ร่วมกับภาคเอกชนกระชับความร่วมมือกับ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาฯ และ 3 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ขับเคลื่อน “โปรแกรมการ
ยกระดบัคณุภาพชีวติดว้ยวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมในพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห”้ กำาหนดโจทยม์ุง่เปา้และวางแผนดำาเนนิงานร่วมกนั  
ใหส้อดคลอ้งกบัโมเดลเศรษฐกจิ BCG ตัง้เปา้ยกระดบัคนจนเปา้หมายในมติิเศรษฐกิจพืน้ทีทุ่ง่กุลาร้องไห ้มรีายไดก้้าวพน้เสน้ความยากจน 
ยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-bcg/

สวทช. เดินหน้านำ  BCG สู่ภูมิภาค
“ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” 
ด้วย “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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อว. เปิดงาน BCG Health Tech Thailand 2021 
‘มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ’

ดันไทยสู่เป้าหมาย ‘ศูนย์กลางการแพทย์ในอาเซียน’
ในปี 2570

8	ธันวาคม	2564	-	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ร่วมกบัองคก์รพนัธมติร สำานกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (สสปน.) ศนูยค์วาม
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 150 หน่วยงาน จาก 7 เขตเศรษฐกิจ จัดงาน “มหกรรม
นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ	(BCG	Health	Tech	Thailand	2021)” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบไฮบริด อีเวนต์ (Hy-
brid Event) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และออนไลน์เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 3D เต็มรูปแบบบนช่องทาง www.
healthtech-thailand.com ขานรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่  BCG Economy Model เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
อย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวเปิดงานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์
การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/healthtech-thailand/
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8	ธันวาคม	2564	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย 
สำานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบใบรบัรองระบบบรหิารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้
แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำากัด (มหาชน) เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พร้อมสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200% สำาหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง

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

สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ให้กับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ กัด (มหาชน)
ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง
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8	ธันวาคม	2564	-	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี	ในงาน BCG Health Tech Thailand 2021 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ National Institute for 
Materials Science (NIMS) ประเทศญีปุ่น่ ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื “การพฒันาเคร่ืองมอืแพทยฝั์งในขดลวดค้ำายนัผนังหลอด
เลือดหัวใจ	(stent)” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำานวยการ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ลงนามร่วมกับ DR.Kazuhiro Kimura และ Dr.Tsuchiya Koichi 
ผู้บริหาร NIMS ประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-nstda-htt2021/

สวทช. จับมือ NIMS ประเทศญี่ปุ่น
พัฒนาขดลวดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

ทำ จากวัสดุทนทานแบบใหม่ แก้ปัญหาขดลวดเสื่อมสภาพ
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13	ธันวาคม	2564	-	ณ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(มทร.กรุงเทพ) และหน่วยงานพันธมิตรเอกชน จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำาปี 2564 
หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2021 (NECTEC–ACE 2021)  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล	พัฒนา
ไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้นด้าน “Digital	Transformation	for	Sustainable	Manufacturing	and	Services” เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความ
สามารถภาคอุตสาหกรรม ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถ
นำาไปใช้แก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้งานได้จริงในสายการผลิต พร้อมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing 
Center: SMC) ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

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

เนคเทค สวทช. จับมือ ส.อ.ท. พร้อมพันธมิตรเอกชน
ร่วมยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์ม

สารสนเทศขั้นสูงพร้อมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน
(Sustainable Manufacturing Center: SMC)
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พม. สวทช. ร่วมกับ สสส. พัฒนาแพลตฟอร์ม
“เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ ลดพึ่งพาผู้อื่น

พร้อมขยายพื้นที่ จัดการเมืองยั่งยืน Inclusive City

13	 ธันวาคม	2564	-	ณ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรม 
สง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร เปน็ประธานงานแถลงขา่วเปดิโครงการ “แพลตฟอร์มการข้ึนทะเบยีนสิง่อำานวยความสะดวกสำาหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม 
Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ	แจ้ง	แจ่ม	แจ๋ว” โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ (เนคเทค) สวทช. นางภรณี ภูป่ระเสริฐ ผูอ้ำานวยการสำานักสนับสนุนสขุภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล องค์กรคนพิการ ภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/line-chatbot/
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15	ธันวาคม	2564	-	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำากัด บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำากัด และ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่
มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำาหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ภายใต้ทุนวิจัยร่วมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.) เพือ่วิจยัและพฒันา แพลตฟอร์มระบบประจไุฟฟา้แบบสบัเปลีย่นสำาหรับยานยนตไ์ฟฟา้เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรม
ยานยนตส์มัยใหม่ในประเทศ โดยมี ดร.จุลเทพ ขจรไชยกลู รกัษาการผู้อำานวยการศนูย์เอ็นเทค สวทช. และ ดร.พมิพา ลิ้มทองกลุ หัวหนา้
ทีมวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เอ็นเทค สวทช. พร้อมผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

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

สวทช. ร่วมมือพันธมิตรวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม
ระบบประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนสำ หรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ
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สวรส. จับมือ เอ็มเทค สวทช.
พัฒนา “เปล-เต็นท์ความดันลบ” ผลงานการต่อยอดวิจัย
สู่นวัตกรรมมาตรฐานสากล พร้อมส่งมอบแก่โรงพยาบาล

และสถานพักฟื้น ช่วยแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19
ในสถานการณ์ที่ยังคงการระบาด

 
20	ธันวาคม	2564	-	ณ	อาคาร	ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมส่งมอบนวัตกรรม “ไฮพีท	(HI	PETE)	 เต็นท์ความดันลบสำาหรับแยกผู้ป่วย	และพีท	(PETE)	 
เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ” ผลงานจากการต่อยอดงานวิจัยพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือทางอากาศแบบ 
เคลือ่นยา้ยได ้ใหแ้กส่ถานพกัฟืน้และดแูลสขุภาพ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้: MJU Well-Being Hospitech และโรงพยาบาลสนัทราย เพือ่สนับสนนุ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/hi-pete-nstda-20122564/
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20	 ธันวาคม	2564	-	 ดร.ฐิตาภา	 สมิตินนท์	 รองผู้อำานวยการ	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) ร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเร่ือง “การพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากำาลังคนด้าน	ICT/Digital	 
ของประเทศ” พร้อมด้วย นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ศ.ดร.พฤทธา 
ณ นคร ผู้อำานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากำาลังคนด้าน ICT/Digital ของประเทศ 
ให้รองรับกรอบความตกลงที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมอาเซียน 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/ict-digital-nstda-mou-20122564/

สวทช. ร่วมกับ 3 หน่วยงาน
ผนึกกำ ลังพัฒนาทักษะวิชาชีพพัฒนากำ ลังคน

ด้าน ICT/Digital ของประเทศ
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เอ็มเทค สวทช. - บ.ธนัทธร เปิดตัว
‘กรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก’ 
ขานรับภาคอุตสาหกรรม ผสมยางพารา 30 % 
‘ทนทาน-ไม่แตกหักง่าย-ลดการใช้พลาสติก’

 
21	 ธันวาคม	2564	-	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(เอ็มเทค) เปิดตัวกรวยจราจรยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ที่ได้จาก 
การผสมยางธรรมชาติและพลาสติก ทดแทนกรวยจราจรแบบเดิมที่ผลิตจากพลาสติก ทำาให้ใช้เวลาในการฉีดข้ึนรูปกรวยจราจรต่อรอบ 
ต่อชิ้นน้อยลงกว่าเดิม สามารถแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ฉีดได้ง่ายกว่า ทำาให้มีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้น ได้กรวยจราจรที่มีความยืดหยุ่น 
ไม่แตกหักเมื่อถูกรถชนหรือทับ ทั้งยังช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตขณะน้ีผ่านการทดสอบการใช้งานจริงจากผู้ประกอบการ อีกทั้ง
ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตและจัดจำาหน่ายแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-mtec-21122564/
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21	ธันวาคม	2564	-	ณ	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	กรุงเทพฯ: ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชดำาริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทีป่รึกษาอาวโุสผูอ้ำานวยการสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย นายวีรพนธ์ ศรีนวล ผู้อำานวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ทางสังคม สำานักงาน กสทช. 
และศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมเป็นประธานขึ้นมอบ รางวัลเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น จำานวน 27 หน่วยงาน ทั้งนี้ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. ได้ขึ้นรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-21122564/

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ 
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ

หน่วยงานสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารดีเด่น
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สวทช. เปิดเวทีเสริมแกร่งผู้ประกอบการอาหาร
ร่วมแบ่งปันแนวคิดพัฒนาธุรกิจยุค Covid-19 

ในงาน Next step networking
& sharing Food Accelerate 2021

 
22	ธันวาคม	2564	ณ	อาคารเคเอกซ์	(Knowledge	Exchange	–	KX)	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ ศูนย์บริหาร
จดัการเทคโนโลย ี(TMC) เปดิพืน้ทีใ่หก้บัผูป้ระกอบการดา้นอาหารไดพ้ดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์ พร้อมเสริมแกร่งความรู้ทางดา้นตลาด
ทุน ในงาน Next step networking & sharing Food Accelerate 2021 โดยมีนางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบ
การธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำานวยการโปรแกรมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ภาคเอกชน (ITAP) สวทช. และคุณอดิสัน กันชาติ ผู้บริหารงานฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/next_step_sharing-food-accelerate-2021/
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มูลนิธิโครงการหลวง - สวทช.
ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัย

ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาคน ยกระดับอาชีพ
และคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง

 
23	 ธันวาคม	2564	-	ณ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง	(ชนกาธิเบศรดำาริ):	มูลนิธิโครงการหลวง และสำานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ลงนามบนัทกึความร่วมมอื “การพฒันางานวจิยัและการถา่ยทอดองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน” สอดคล้องตามแนวทางของมูลนิธิที่มุ่งให้ "เกษตรกรมีราย
ได้พอเพียง	ชุมชนเข้มแข็ง	ป่าต้นน้ำาลำาธารได้รับการฟื้นฟู”

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou_agritec_royalprojectthailand/
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24	ธันวาคม	2564	-	ณ	ไบเทค	บางนา:	ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระ
ราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ 
(A-MED) สวทช. เข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำาปี 2564 พร้อมทั้ง
เยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวและผลงานวิจัย สวทช. และพันธมิตร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/i-create-nstda-24122654/

สวทช. มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์สำ หรับคนพิการ
และผู้สูงอายุในประเทศ ประจำ ปี 2564

พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ
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นักวจิยันาโนเทค สวทช. ต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาเซนเซอร์ทางไฟฟา้เคมสีูชุ่ดตรวจสารปนเปือ้นในน้ำานมดบิทีม่คีวามไวสงู สามารถ
ตรวจไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดใ์นน้ำานมดบิไดแ้มม้คีวามเขม้ข้นนอ้ย ราคาถูก ใชง้านง่าย ตรวจวดัและวเิคราะหผ์ลเร็ว มีความจำาเพาะเจาะจง
และความถูกต้องสูง ลดการสูญเสียน้ำานมดิบที่ไม่มีคุณภาพ และลดผลกระทบต่อกระบวนการแปรรูปน้ำานมดิบ ส่งมอบ อ.ส.ค. สำาหรับใช้
ในศูนย์รับน้ำานม อ.ส.ค ทั่วประเทศ หวังเป็นตัวช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรมโคนมของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/peroxide-test-stripe/

‘ชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำ นมดิบ’
จากนาโนเทค สวทช. 

นวัตกรรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์นม
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สวทช. ออมสิน จับมือพันธมิตร Kick off โครงการ 
“สร้างงาน สร้างอาชีพ" ภายใต้แนวคิด 4 ให้

 
27	ธันวาคม	2564	-	ณ	ธนาคารออมสิน	สำานักงานใหญ่	:	นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
เปิดโครงการออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมพิธีมอบเงินสนับสนุนจัดทำารถเข็นรักษ์โลก ซึ่งเป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล  
ที่ได้มอบหมายให้ ธนาคารออมสิน โดย นายวิชัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ช่วยฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชน ผู้ตกงานหรือ
ขาดรายได้ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มุ่งหวังให้สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 
ภายใต้แนวคิด 4 ให้ ได้แก่ ให้ทักษะ ให้เงินทุน ให้อุปกรณ์ และ ให้พื้นที่ค้าขาย โดยมี ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำานวยการ ศูนย์บริการปรึกษา
การออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย สำานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันอุดมศึกษา และ กรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/street-food-decc/
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Traffy Fondue

นวัตกรรมSmart City

จบปัญหาเมืองในแพลตฟอร์มเดียว

เรียบเรียง: ภัทรา สัปปินันทน์

  ตอนนีไ้มว่า่เมอืงไหนในโลกตา่งกต็ัง้เปา้

สู่การเป็น ‘Smart	City’ เมืองที่ผ่านการพัฒนา

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย เพื่อ

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

แต่เมื่อหันกลับมามองประเทศไทยในช่วงเวลา

นี้ การจะก้าวสู่ Smart City คงไม่ใช่เรื่องง่าย 

หากการแจ้งความต้องการหรือปัญหาเกี่ยวกับ

เมืองให้ผู้ดูแลรับผิดชอบยังทำาได้ยาก เสียเวลา 

และเสียค่าใช้จ่าย 
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ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม

ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ 

(ITS) เนคเทค สวทช.

ประชาชนแจ้งปัญหาเมืองได้ง่าย
ผ่านสมาร์ตโฟน

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความ

ลำาบากของประชาชนในการแจ้ ง

ความต้องการหรือปัญหาไปยังหน่วย

งานผู้ดูแลพื้นที่ต่างๆ และเข้าใจถึง

อุปสรรคในการทำางานของเจ้าหน้าที่

ในการสำารวจปัญหาเมือง จึงได้พัฒนา

แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพือ่อำานวย

ความสะดวกในการรับแจ้งปัญหา  

พร้อมทั้งส่งตรงถึง ‘หน่วยงานผู้รับ

ผิดชอบ’ ช่วยให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหา

ได้รวดเร็ว ปัญหาไม่ลุกลาม ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน ที่สำาคัญ

ตรวจสอบได้

  สภาพปัญหาเมืองที่เกิดขึ้นใน

แต่ละวันทั้งถนนชำารุด ไฟฟ้าไม่ส่อง

สว่าง ทางเท้าไม่สะอาด ฝาท่อน้ำา 

ถูกเปิดทิ้งไว้ โรงงานส่งกลิ่นเหม็น ฯลฯ 

แจ้งปัญหาที่พบเพื่อ ร่วมกันพัฒนา

เมืองได้ง่ายๆ ผ่าน Traffy Fondue  

ไมต่อ้งมเีบอร์หนว่ยงาน ไมต่อ้งเสยีเวลา  

ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทาง

  ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ทีมวิจัย

ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) 

เนคเทค สวทช. อธิบายว่า Traffy  

Fondue เป็นแพลตฟอร์มตัวกลาง

ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่ดูแล

รับผิดชอบ ทำาหน้าที่ รับแจ้งปัญหา 

(Ticketing system) ผ่านแอปพลิเคชัน

ไลน์ (Line) ซึง่มรีะบบแชตบอต (Chat-
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bot) หรือระบบตอบอัตโนมัติในการ

สอบถามรายละเอียดของปัญหาและ

ข้อมลูตา่งๆ ทีจ่ำาเปน็ อาท ิตำาแหน่งทีต่ัง้

และภาพถา่ยของปญัหา จากน้ัน AI จะ

ทำาหน้าที่วิเคราะห์ปัญหานั้นๆ แล้วจัด

ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแบบ

เรียลไทม์ โดยผู้ดูแลรับผิดชอบปัญหา

สามารถส่งรายงานความคืบหน้าการ

แก้ไขให้ประชาชนรับทราบผ่านระบบ

ด้วยเช่นกัน 

  “สำาหรับปญัหาเมอืงทีป่ระชาชน

สามารถแจ้งผ่าน	Traffy	Fondue	มี	16	

ด้านหลัก	คือ	ไฟฟ้า/แสงสว่าง	ประปา	

จราจร/รถยนต์	 ถนน	 ทางเท้า	 ระบบ

สื่อสาร	กลิ่น	เสียง	ความสะอาด	ความ

ปลอดภัย	 ต้นไม้สาธารณะ	 อาคาร

คลิก https://lin.ee/nwxfnHw ก็จะ

สามารถพิมพ์แจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้า

แชต เช่น พิมพ์แจ้งว่า ‘พบปัญหาถนน

ชำารุด’ หรือ ‘ได้กลิ่นสารเคมี’ เป็นต้น 

ระบบจะสอบถามรายละเอียดที่จำาเป็น

เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ หลังจากแจ้ง

ปัญหาแล้ว ผู้แจ้งสามารถติดตามการ

แก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ได้ผ่านหน้า

แชตเดมิ รวมถงึประเมินความพึงพอใจ

ในการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย

  ดร.วสันต์ กล่าวว่า ในส่วน

ของหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบอาคาร

สถานที่หรือเมืองทั้งภาครัฐและเอกชน 

สามารถใช้บริการระบบ Traffy Fondue 

เพื่อรับแจ้งปัญหาได้ง่ายและไม่มีค่า

ใช้จ่ายเช่นกัน เพียงลงทะเบียนพื้นที่

และความรับผิดชอบผ่านแอปพลิเคชัน 

Traffy Fondue (ดูรายละเอียดวิธีการ

สมัครได้ที่ https://bit.ly/3qfJAXQ) 

ก็จะรับแจ้งปัญหาหรือความต้องการ

จากประชาชนได้ทันที โดยไม่ต้องมี

เจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งและสอบถามราย

ละเอียดปัญหา เพราะระบบ Traffy 

Fondue จะสอบถามรายละเอยีดสำาคญั

มาให้อย่างครบถ้วนโดยอัตโนมัติ 

  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถต้ังค่า

แสดงสถานะการดำาเนินการแก้ปัญหา

พร้อมรายละเอียดให้ผู้แจ้งได้รับทราบ

ผ่านแอปพลิเคชัน และตรวจสอบสถิติ

การรับแจ้ง ความรวดเร็วในการแก้

ปัญหา และความพึงพอใจจากผู้แจ้ง

ได้ผ่าน Dashboard ระบบน้ีจะช่วย

ลดข้ันตอนการทำางาน ลดโอกาสการ

ชำารุด	 วัสดุชำารุด	 ห้องประชุม	 ระบบ

ปรับอากาศ	 และสัตว์	 ซึ่งหากจุดที่

เกิดเหตุยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลงทะเบียนไว้ในแพลตฟอร์ม	 Traffy	 

Fondue	 ระบบจะดำาเนินการแจ้งให้ผู้

แจ้งเหตุรับทราบโดยอัตโนมัติ	 เพื่อให้ 

ผู้แจ้งดำาเนินการแจ้งปัญหาที่เกิดข้ึน

ผ่านช่องทางอื่นๆ	 ต่อไป	 ทั้งน้ีที่ผ่าน

มามีการใช้	 Traffy	 Fondue	 อย่าง

แพร่หลายแล้วในหลายพื้นที่ของหลาย

จังหวัด	 เช่น	 ในจังหวัดอุบลราชธานี	

ปทุมธานี	และชลบุรี"

  Traffy Fondue ใช้งานง่าย ไม่มี

ค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน 

เพียงประชาชนเข้าแอปพลิเคชันไลน์ 

แล้วเพิ่มเพื่อน ID @traffyfondue หรือ
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ลุกลามของปัญหา และยังได้รับความ

ประทับใจในการเข้าถึงและจัดการ

ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากประชาชน 

นอกจากน้ีผู้บริหารยังสามารถตรวจ

สอบประสทิธิภาพและความโปร่งใสการ

ทำางานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ง่าย อีก

ทั้งสามารถนำาฐานข้อมูลไปใช้ในการ

บริหารหน่วยงานใหม้ปีระสทิธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

  ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้ระบบ 

Traffy Fondue ในการรับแจ้งปัญหา

แล้วเป็นจำานวนมาก ประกอบด้วย

เทศบาล 357 แห่ง อบต. 350 แห่ง 

หน่วยงานสงักดักรมปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภัย 96 หน่วยงาน นิคม

อุตสาหกรรม 12 แห่ง และยังมีหน่วย

ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทำาให้ Traffy 

Fondue ได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากฝั่ง

ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประชาชนร้อยละ 89 มีความพึงพอใจ

ในการใช้งาน เพราะช่วยลดเวลาใน

การแจ้งปัญหาได้เฉลี่ย 65 นาที และ

ลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งปัญหาได้เฉลี่ย 

79 บาท ต่อการแจ้งปัญหา 1 ครั้ง ทาง

ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบร้อยละ 81 

มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

เพราะแกป้ญัหาไดร้วดเร็วข้ึน เฉลีย่ 6.2 

ช่ัวโมงต่อเร่ือง และช่วยลดค่าใช้จา่ยให้

แกห่นว่ยงานต่างๆ ทีใ่ช้บริการรวมแลว้

มากกว่า 42.45 ล้านบาท  

	 	 “ น อ ก จ า ก จุ ด แ ข็ ง ข อ ง

แพลตฟอร์มที่กล่าวถึงในข้างต้นแล้ว	

อกีเร่ืองหนึง่ทีท่มีวจิยัใหค้วามสำาคญัใน

การพัฒนาไม่แพ้กันคือ	 ‘ความยั่งยืน’	

ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบให้ระบบ	Traffy	

Fondue	 จัดเก็บข้อมูลและประมวล

ผลการทำางานผ่านระบบคลาวด์	 ซึ่ง

นอกจากช่วยให้ประมวลผลได้แบบ 

เรียลไทม์แล้ว	 ยังเอื้อให้ขยายพื้นที่ใน

การจัดเก็บและพัฒนาความฉลาดให้

กบัระบบประมวลผลไดอ้ยู่เสมออกีดว้ย	

ทำาให้ระบบมีความพร้อมให้บริการใน

ระยะยาว”

  ด้ วยจุดแข็งทั้ งหมดน้ีทำ าให้

แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นผล

งานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

ประจำาปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

งานที่ใช้ระบบน้ีในการรับแจ้งปัญหา

อาคาร สถานที่ หรือปัญหาประเภท

อื่นๆ อีกมากกว่า 600 หน่วยงาน ซึ่ง

ล่าสุดเนคเทคได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชน์

สาธารณะ (กทปส.) โดยสำานักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) สำาหรับขยายผล

การใช้งานระบบ Traffy Fondue ไปสู่

เทศบาลและ อบต. ทั่วประเทศภายใน 

2 ปีข้างหน้า เพื่อหนุนเสริมการยก

ระดบัประเทศไทยสูก่ารเปน็ Smart City 

  ดร.วสันต์ เสริมว่า ด้วยความ
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Traffy Fondue
รองรับความต้องการของเมืองที่หลากหลาย

  แพลตฟอร์ม Traffy Fondue 

ไม่ได้มีดีแค่การรับแจ้งปัญหาหลักของ

เมืองที่ครอบคลุมถึง 16 ด้าน แต่ด้วย

การออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่น

สูง จึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทำางานของ Traffy Fondue ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความ

ต้องการของผู้รับแจ้งได้อีกด้วย 

  ดร.วสันต์ ยกตัวอย่างสำาคัญ

ในการปรับระบบ Traffy Fondue ให้

สามารถรับแจ้งปัญหาเร่งด่วนของ

ประเทศได้ เช่น ในปี 2563 ช่วง

เร่ิมต้นการระบาดของโรคโควิด-19  

ในประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยได้

ใช้บริการระบบ Traffy Fondue ในการ

เปิดให้บริการรับแจ้งความเสี่ยงในการ

ติดโควิด-19 แจ้งขอความช่วยเหลือให้

ผู้ป่วยที่ติดโรค แจ้งเรียกรถพยาบาล 

แจ้งส่งต่อผู้ป่วย แจ้งจองคิวการตรวจ

โรค รวมถึงแจ้งเบาะแสให้ตรวจสอบ

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดหรือแพร่

กระจายโรค 

เหตุสาธารณภัย	 ของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย	 ผ่านไลน์	 ID	

@1784DDPM	 โดยประชาชนสามารถ

แจ้งภัยได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ทั้งภัยแล้ง	

วาตภัย	ภัยหนาว	ไฟป่า	อัคคีภัย	แผ่น

ดินไหว	 ดิน/โคลนถล่ม	 อาคารถล่ม/

ทรุด	 ภัยจากการก่อความไม่สงบ/

วนิาศภยั	ภยัทางถนน	ฯลฯ	อกีตวัอยา่ง

ที่สำาคัญคือการใช้เป็นแพลตฟอร์มรับ

แจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชน

ของรัฐบาล	 ซึ่งประชาชนสามารถทั้ง

ร้องทกุข์	เสนอข้อคดิเหน็	และตชิมการ

ทำางานได้ผ่านไลน์	ID	@psc1111	 ได้

ตลอด	24	ชั่วโมงเช่นกัน”

  แพลตฟอร์ม Traffy Fondue 

เกิดขึ้นจากการผสานการทำางานของ 2 

เทคโนโลยีหลัก คือ  Geographical 

Information System (GIS) ซึ่งเป็น

เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บรายละเอียด

ข้อมูล ตำาแหน่งของสถานที่ รวมถึง

รูปภาพของสถานที่ และเทคโนโลยี 

AI ซึ่งทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล Big 

Data ออกมาเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน 

รวมถงึการมจีดุแขง็ทีก่ารมแีพลตฟอร์ม

ให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ง่าย ทำาให้

สามารถประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม 

Traffy Fondue เพื่อส่งเสริมการเป็น 

Smart City ในดา้นอืน่ๆ ใหก้บัประเทศ

ได้อีกหลากหลาย 
 	 “นอกจากการเพ่ิมฟงักชั์นเฉพาะ

กิจเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนแล้ว	 ทีมวิจัย

ยังเปิดให้บริการวิจัยและออกแบบ

แพลตฟอร์มเพื่อรับแจ้งปัญหาเฉพาะ

ทางของแต่ละหน่วยงาน	 ตัวอย่างการ

ให้บริการที่ผ่านมา	 เช่น	 การพัฒนา

แพลตฟอร์ม	 Traffy	 Fondue	 เพื่อ

ใช้ในการรับแจ้งและบริหารจัดการ
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  ดร.วสันต์  อธิบายเพิ่ม เ ติม

ว่า ล่าสุดในปีที่ผ่านมาทีมวิจัยได้นำา

แพลตฟอร์ม Traffy Fondue ไปปรับใช้

กับการพัฒนายกระดับ Smart City ใน

ด้านสุขภาวะของคนพิการและผู้สูงวัย 

โดยร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ

ทำาแพลตฟอร์ม ‘เมืองใจดี	เที่ยวได้ทุก

วัย’ เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนสิ่งอำานวยความ

สะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ รวม

ถึงผู้ที่มีความต้องการใช้สิ่งอำานวย

ความสะดวก เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก

เล็ก และผู้ป่วย ประชาชนสามารถ

ช่วยกันระบุรายละเอียดที่สำาคัญ เช่น 

ประเภทของสิ่งอำานวยความสะดวก 

อาทิ ที่จอดรถ ห้องน้ำา และทางลาด 

ฯลฯ จำานวนและตำาแหน่งของสิง่อำานวย

ความสะดวก รวมถึงช่วยกันประเมิน

ว่าสิ่งอำานวยความสะดวกเหล่าน้ันได้

มาตรฐานหรือไม่ และควรปรับปรุง

แก้ไขอย่างไร โดยฐานข้อมูลนี้จะนำาไป

สู่การพัฒนายกระดับสิ่งอำานวยความ

สะดวกให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ที่

มีความต้องการใช้งานเข้าถึงข้อมูล

ตำาแหน่งของสิ่งอำานวยความสะดวกได้

ง่ายและรวดเร็วต่อไปในอนาคต รวม

ถึงเป็นการช่วยสนับสนุนการลดความ

เหลื่อมล้ำาในสังคม ปัจจุบันการทำางาน

ของแพลตฟอร์มน้ีอยู่ในระยะที่ 1 คือ

การข้ึนทะเบียนสิ่งอำานวยความสะดวก 

เจ้าของอาคารสถานที่หรือผู้ที่พบเห็น

สิ่งอำานวยความสะดวกสามารถร่วมข้ึน

ทะเบียนได้ที่ไลน์ ID @jaideecity ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.

ly/3fcCqxc

  ดร.วสันต์ ทิ้งท้ายว่า เนคเทค 

สวทช. พร้อมให้บริการวิจัยและพัฒนา

แพลตฟอร์ม Traffy Fondue ในรูปแบบ

เฉพาะทีห่น่วยงานตอ้งการ ติดตอ่ขอรับ

บริการได้ที่ไลน์ ID @fonduehelp หรือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Traffy 

Fondue ได้ที่ www.traffy.in.th

	 	 คำาว่า	 ‘Smart	City’	จะไม่ไกล

เกนิเอือ้มสำาหรับเมอืงไทยอกีตอ่ไป	ร่วม

กันยกระดับ	 ‘หน่วยงาน’	 ของคุณให้	

‘สมาร์ต’	 จัดการปัญหาได้รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์ม	Traffy	

Fondue	 และคุณก็ร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ในการขับเคลื่อนเมืองให้น่าอยู่ข้ึนได้

ง่ายๆ	 เพียงหยิบมือถือมาแอดไลน์	@

traffyfondue	 แล้วบอกเราว่าคุณเจอ

ปัญหาเมืองที่ตรงไหน


