
1พฤษภาคม 2565  •

พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ครั้งแรกในไทย!

เปิดตัว  ‘รถโดยสารไฟฟ้า’ 4 คัน
                      จากองค์ความรู้นักวิจัยไทย พัฒนาโดยภาคเอกชนไทย

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
โทรศัพท์	0	2564	7000	ต่อ	71725	โทรสาร	0	2564	7078
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ไบโอเทค สวทช. พัฒนา ‘ไวรัสตัวแทน’ ทดสอบสูตรวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 แบบเชิงรุก

นักวิจัย สวทช. คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำาปี 2565

สวทช. เปิดโอกาสให้ร่วมพัฒนาศักยภาพกับกิจกรรม RoboInnovator Challenge 2022 in Northeast

สวทช. ผนึกกำาลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาบูรณาการสร้างสมรรถนะ เตรียมความพร้อมสู่ยุค Metaverse 
สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

แจ็กซา (JAXA) ร่วม สวทช. ชวนเด็กไทย เสนอไอเดียทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำา

สวทช. ผนึกกำาลัง สพฐ. และ ทีมก่อการครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการนำาเสนอผลงานวิชาการ SHOW & SHARE สอดคล้องกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC สู่หลักสูตรสถานศึกษา

เอ็มเทค สวทช. มอบ "ถุงห่อทุเรียน Magik Growth" ช่วยให้ ‘เปลือกบาง-เนื้อหนาขึ้น’ ลดสารเคมี สู่ต้นแบบสวนทุเรียนพรีเมี่ยมเพื่อการส่งออก

สวทช. จับมือ อคส. ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

วช. - สวทช. มหาวิทยาลัยไทย 5 แห่ง และ Tokyo Tech ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรมทักษะสูงสำาหรับภาคอุตสาหกรรม

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน “หมวกควบคุมแรงดันลบ 
(nSPHERE-)” โดยนาโนเทค สวทช. ให้กับ 3 โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ

NCTC สวทช. เปิดแล็บบริการตรวจวิเคราะห์พืช “กระท่อม” ต่อจาก “กัญชา-กัญชง” หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกให้ได้มาตรฐานปลอดภัยก่อนการแปรรูป

สวทช. ร่วมปฏิบัติการสำารวจธรรมชาติในเมือง สร้างห้องเรียนธรรมชาติ เสริมสร้างนักวิทย์ฯ พลเมือง



2 NSTDA •   May 2022

พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

	 ที่ผ่านมาการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยา	 รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพวัคซีนรักษาโรคโควิด-19	 นักวิจัยต้องดำาเนิน
งานบนความเสี่ยงสูงแยกไวรัส	SARS-CoV-2	 จากสารคัดหลั่งของผู้ป่วยในประเทศ	 และเพิ่มปริมาณไวรัสที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วและ 
มีความรุนแรงชนิดน้ีภายในห้องห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ	3	 (BSL3)	 ซึ่งประเทศไทยเองมีไม่มากนัก	 ทำาให้การดำาเนินงานทำาได้
ลำาบากและล่าช้า	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนายาและวัคซีนให้ทันต่อการระบาดของโรค	และการเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสที่มี 
กลายพันธุ์ตลอดเวลา	เพื่อให้ประเทศไทยรับมือการระบาดของโรคโควิด-19	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทีมวิจัยไบโอเทค	สวทช.	ได้นำาความ
รู้ความเช่ียวชาญเร่ืองการพัฒนา	 ‘Pseudotyped	Virus’	 หรือ	 ‘ไวรัสตัวแทน’	 ที่มีกลไกในการติดเช้ือเข้าสู่เซลล์ได้เหมือนไวรัสตัวจริง 
แตต่วัไวรัสเองถูกปรับใหม้คีณุสมบติัทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายใดๆ	ตอ่มนุษย	์เปน็เทคโนโลยทีีอ่งคก์ารอนามยัโลก	(WHO)	ใหก้ารยอมรับเร่ือง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย	รวมถึงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	มาใช้พัฒนา	 ‘ไวรัสตัวแทนไวรัสก่อโรคโควิด-19’	สำาเร็จ
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/sci-update-pseudotyped-virus/

ไบโอเทค สวทช. พัฒนา ‘ไวรัสตัวแทน’
ทดสอบสูตรวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19

แบบเชิงรุก
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	 4	เมษายน	2565	ณ	Mitrtown	Hall	1-2	ชั้น	5	สามย่านมิตรทาวน์:	ศ.กิตติคุณ	นพ.สุทธิพร	จิตต์มิตรภาพ	ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	(กสว.)	 เป็นประธานในการมอบรางวัล	 ผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง	 ประจำาปี	2565	
(Prime	Minister’s	TRIUP	Award	for	Research	Utilization	with	High	Impact	2022)	โดยนักวิจัยของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	คว้ารางวัลระดับดี	2	รางวัล	พร้อมเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(กองทุนส่ง
เสริม	ววน.)	รางวัลละ	100,000	บาท	ประกอบด้วยผลงาน	“แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์”	 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับดี	 สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 ผลงานโดย	 ดร.วสันต์	 ภัทรอธิคม	 และทีมวิจัยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	 สวทช.	 และ	 และผลงาน	 “ปุ๋ยคีเลตธาตุอาหารเพื่อเร่งการเจริญของพืช”  
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ	ระดับดี	สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง	ผลงานโดย	ดร.คมสันต์	สุทธิสินทอง	และทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(นาโนเทค)	สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/prime-ministers-triup-award/

นักวิจัย สวทช. คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ
ที่มีผลกระทบสูง ประจำ ปี 2565
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สวทช. ผนึกกำ ลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา บูรณาการสร้างสมรรถนะ 

เตรียมความพร้อมสู่ยุค Metaverse
สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 สายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
โดยฝา่ยวชิาการ	หลกัสตูร	และสือ่การเรียนรู้	ร่วมกบัสำานกับริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	 
(สพฐ.)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา	 และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี	 ระยอง	 จัดอบรม 
เชิงปฏบิตักิารการออกแบบกจิกรรมสะเตม็ศกึษาบรูณาการสร้างสมรรถนะ	เตรียมความพร้อมสูย่คุ	Metaverse	ระหวา่งวนัที	่6	–	7	เมษายน	
2565	ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม	Zoom	และถ่ายทอดสดผ่านทาง	Facebook	Live	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 มีเน้ือหาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม 
สะเต็มศึกษาบูรณาการสร้างสมรรถนะ	 เช่ือมโยงกับการเตรียมความพร้อมสู่ยุค	Metaverse	 ครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ 
หลักการและตัวอย่างกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษา	 และสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน	ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่กำาลังเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	 
Economic	Corridor:	EEC)	ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-sciencecamp/
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	 7	เมษายน	2565	กระทรวงการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรม	(อว.)	โดยสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ	(สวทช.)	ร่วมกับองค์การสำารวจอวกาศญี่ปุ่น	หรือ	แจ็กซา	(JAXA)	ประเทศญี่ปุ่น	จัดทำาโครงการ	“Asian	Try	Zero-G	2022”	 
เชิญชวนเยาวชนไทยสง่	“แนวคดิการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติในสภาวะแรงโนม้ถว่งต่ำา”	ร่วมแข่งขันกับประเทศสมาชิกในภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิก	สำาหรับใช้ทดลอดจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ	โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่	1-30	เมษายน	2565	

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/asian-try-zero-g-2022/

แจ็กซา (JAXA) ร่วม สวทช.
ชวนเด็กไทยเสนอไอเดียทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ 
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	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 สายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
โดยฝ่ายวิชาการ	 หลักสูตร	 และสื่อการเรียนรู้	 ร่วมกับสำานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน	(สพฐ.)	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี	 ระยอง	 และ	 
ทมีกอ่การครู	จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ	เตรียมความพร้อมการนำาเสนอผลงานวชิาการ	SHOW	&	SHARE	การพฒันารายวชิาเพิม่เตมิทีส่อดคลอ้ง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	สู่หลักสูตรสถานศึกษา	ในวันที่	8	เมษายน	2565	ผ่านระบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม	Zoom	 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่	EEC	(จังหวัดฉะเชิงเทรา	
ชลบุรี	และระยอง)	จำานวน	180	คน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/acm-show-and-share/

สวทช. ผนึกกำ ลัง สพฐ. และ ทีมก่อการครู
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการนำ เสนอ

ผลงานวิชาการ SHOW & SHARE
สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC

สู่หลักสูตรสถานศึกษา
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พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

	 สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	โดย	ศนูยน์วตักรรมการผลติยัง่ยนื	(Sustainable	Manufacturing	 
Center:	SMC)	 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	(Software	Park	Thailand:	SWP)	 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี	(TMC)	 และ
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	 Innovation:	EECi)	 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดการแข่งขัน	RoboInnovator	Challenge	2022	 in	Northeast	 ในหัวข้อ	:	Self	Driving	Car	+	Logistics	 
ขึ้นระหว่างวันที่	25-27	มีนาคม	2565	เพื่อเป็นเวทีสำาหรับผู้มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษ	(Talents)	ด้านระบบอัตโนมัติ	หุ่นยนต์	
และระบบอัจฉริยะ	(Automation	Robotics	&	Intelligent	System:	ARI)	 ในการออกแบบสร้างสรรค์หุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับและ 
มคีวามสามารถดา้นโลจสิตกิสด์ว้ยการใช้ปญัญาประดษิฐ	์(Artificial	Intelligent:	AI)	และมผีูส้มคัรเข้าร่วมแข่งขันในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 
จำานวน	41	ทีม	163	คน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/roboinnovator-challenge-2022-in-northeast/

สวทช. เปิดโอกาสให้ร่วมพัฒนาศักยภาพกับกิจกรรม
RoboInnovator Challenge 2022 in Northeast
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พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

	 7	เมษายน	2565	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	(สวทช.)	โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(เอ็มเทค)	นำาโดยนางกุลประภา	นาวานุเคราะห์	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	สวทช.		
ดร.ณัฐภพ	สุวรรณเมฆ	นักวิจัย	ทีมวิจัยสิ่งทอ	กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง	 เอ็มเทค	สวทช.	ผศ.ดร.	ลำาแพน	ขวัญพูล	อาจารย์
ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	(สจล.)	พร้อม
ด้วยนายพีรพันธ์	จิวะพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สาลี่	คัลเล่อร์	จำากัด	(มหาชน)	ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี	Magik	Growth	และ 
คุณอรทัย	 เอื้อตระกูล	 อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำาเข้าและส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต	 ร่วมลงพื้นที่มอบ	 “ถุงห่อทุเรียน	Magik	
Growth	สู่ต้นแบบสวนทุเรียนพรีเมี่ยมเพื่อการส่งออก”	ณ	สวนทุเรียนคุณนวลนภา	ต.วังหว้า	อ.แกลง	ระยอง	 โดยมี	นางสาวนวลนภา	
เจริญรวย	เจ้าของสวนทุเรียนคุณนวลนภา	“สวนสไตล์ช๊าลฮิ”	อำาเภอแกลง	จังหวัดระยอง	ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/magik-growth-mtec-nstda-pr-07042565/

เอ็มเทค สวทช. มอบ "ถุงห่อทุเรียน
Magik Growth" ช่วยให้ ‘เปลือกบาง-เนื้อหนาขึ้น’ 
ลดสารเคมี สู่ต้นแบบสวนทุเรียนพรีเมี่ยม เพื่อการส่งออก
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พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

	 18	เมษายน	2565	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี:	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	
(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย	 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม	 (DECC)	 
ร่วมกบั	องคก์ารคลงัสนิคา้	(อคส.)	กระทรวงพาณิชย	์จดัพธีิลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืดา้นวจิยัและพฒันา	เพือ่สง่เสริมนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน	 โดยมี	 น.สพ.สนัด	 วงศ์ทวีทอง	 รองผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 
เปน็ประธาน	พร้อมทัง้	นายอมัพร	โพธิใ์ย	ผูอ้ำานวยการ	ศนูยบ์ริการปรึกษาการออกแบบและวศิวกรรม	สวทช.	และ	นายเกรียงศกัดิ	์ประทปี
วิศรุต	ผู้อำานวยการองค์การคลังสินค้า	เป็นผู้ลงนาม

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

สวทช. จับมือ อคส. ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตร

อย่างยั่งยืน
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พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

วช. - สวทช. มหาวิทยาลัยไทย 5 แห่ง และ Tokyo Tech 
ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรม

ทักษะสูงสำ หรับภาคอุตสาหกรรม

	 19	เมษายน	2565	สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว	หรือ	Tokyo	Institute	of	Technology	(Tokyo	Tech)	ประเทศญี่ปุ่น	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง	(สจล.)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	(SIIT)	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	(มธ.)	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร	์(มก.)	และมหาวทิยาลัยมหิดล	ได้ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงการดำาเนนิการโครงการทุนสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย	(Thailand	Advanced	Institute	of	Science	and	Technology:	TAIST)	และสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว	(Tokyo	Institute	of	Technology)	หรือ	TAIST-Tokyo	Tech	ระยะที่	4	(พ.ศ.	2565-2570)		เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
และสร้างเครือข่ายจัดการศึกษา	วิจัยและพัฒนาในหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพ	เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรมทักษะ
สงูในระดบับณัฑติศกึษา	(ปริญญาโท)	เพือ่รองรับความต้องการของภาคอตุสาหกรรมใน	3	สาขา	ไดแ้ก	่วศิวกรรมยานยนตแ์ละระบบขนสง่
ข้ันสงู	(Automotive	and	Advanced	Transportation	Engineering)	ปญัญาประดษิฐแ์ละอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่	(Artificial	Intelligence	
and	Internet	of	Things)	และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน	(Sustainable	Energy	and	Resources	Engineering)	และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง	(Rail	Transportation	Certificate)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/taist-19042565/
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พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบสิ่งของ

พระราชทาน “หมวกควบคุมแรงดันลบ (nSPHERE-)”
โดยนาโนเทค สวทช. ให้กับ 3 โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ

	 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ส่งมอบสิ่งของพระราชทาน	
“หมวกควบคุมแรงดันลบ	(nSPHERE-)”	 นวัตกรรมจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 กระทรวงการ
อดุมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	โดยศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(นาโนเทค)	ในรูปแบบออนไลน์	ใหก้บัโรงพยาบาลฝาง,	 
โรงพยาบาลนครพิงค์	จังหวัดเชียงใหม่	และโรงพยาบาลพะเยา	จังหวัดพะเยา	เพื่อใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19	ที่ต้องเข้ารับการฟอกไต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nsphere-nanotec/
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	 27	เมษายน	2565	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	(สวทช.)	โดย	ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ	สวทช.	(NCTC)	เปิดแล็บให้บรกิารตรวจวิเคราะห์สารสำาคัญและหาสารปนเปื้อนในพืช	
“กระท่อม”	ต่อจาก	“กัญชา-กัญชง”	หนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเพาะปลูกให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยก่อนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nctc-pr-27042565/

NCTC สวทช. เปิดแล็บบริการตรวจวิเคราะห์พืช 
“กระท่อม” ต่อจาก “กัญชา-กัญชง”

หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
ก่อนการแปรรูป
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พฤษภาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

สวทช. ร่วมปฏิบัติการสำ รวจธรรมชาติในเมือง
สร้างห้องเรียนธรรมชาติ เสริมสร้างนักวิทย์ฯ พลเมือง

	 30	เมษายน	2565	นางกลุประภา	นาวานุเคราะห	์ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	
เข้าร่วม	 “กิจกรรมปฏิบัติการสำารวจธรรมชาติในเมือง	(City	Nature	Challenge	2022)”	 กิจกรรมระดับโลกที่ในแต่ละพื้นที่เมืองทั่วโลก
มากกว่า	400	เมือง	ใน	40	ประเทศของ	6	ทวีป	ร่วมจัดงานกันอย่างพร้อมเพรียง	โดยประเทศไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่	29	เมษายน	–	
2	พฤษภาคม	2565	ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรและอาสาสมัครที่ทำางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์พลเมือง	 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล,	เมอืงระยอง,	เมอืงขอนแกน่,	เมอืงเชียงใหม	่และเมอืงหาดใหญ	่สำาหรับในกรุงเทพมหานคร
ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการสำารวจธรรมชาติในเมืองขึ้นเมื่อวันที่	30	เมษายน	2565	เวลา	15.00-21.00	น.	ณ	สวนเบญจกิติ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-city-nature-challenge-2022/
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เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

ครั้งแรกในไทย!

เปิดตัว  ‘รถโดยสารไฟฟ้า’ 4 คัน

จากองค์ความรู้นักวิจัยไทย พัฒนาโดยภาคเอกชนไทย
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	 ถือเป็นการเปิดตัวคร้ังแรก

ในประเทศไทย	 สำาหรับ	4	 ต้นแบบ

รถโดยสารไฟฟ้าฝีมือคนไทยทำา	 

ซึ่ งดัดแปลงจากรถเมล์ 	 ขสมก.	 

ใช้แล้ว	20	 ปีที่ถูกปลดระวางไปแล้ว	

และนำามาปรับปรุงและพัฒนาเป็นรถ

โดยสารไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้

อย่างปลอดภัย	 ลดต้นทุนการนำาเข้า

ร้อยละ	30	หรือลดต้นทุนได้	7	 ล้าน

บาทตอ่คนัดว้ยมลูคา่สดัสว่นการผลติ

ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ	40	

	 ทั้ ง น้ีภายหลั งทีมวิ จั ยและ 

ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยนำา

มาวิ่งบนเส้นทางให้บริการจริงของ	

ขสมก.	 นานกว่า	3	 เดือน	 ทีมวิจัย	

สวทช.	 และภาคีเครือข่ายพัฒนา

อุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้าไทยที่

ร่วมกันพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า	ได้ส่ง

มอบตน้แบบรถโดยสารไฟฟา้	ใหก้บั	4	

หน่วยงาน	ได้แก่	ขสมก.	กฟผ.	กฟน.	

และ	 กฟภ.	 นำาไปทดลองขับใช้งาน

เต็มประสิทธิภาพ	 เพื่อการออกแบบ

รูปแบบการให้บริการรถโดยสาร

ไฟฟ้าสาธารณะในระยะยาว	เป็นการ

สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้บริการ	 

ทีส่ำาคญัคอืไดเ้หน็โอกาสและศกัยภาพ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสาร

ไฟฟ้าในประเทศ	 โดยทั้ง	4	 คัน	 ทีม

วิจัย	 สวทช.	 ยังให้เสนอแนวทางและ

องค์ความรู้ต่างๆ	 ในการออกแบบ

และพัฒนา	 ซึ่งมีใช้วัสดุในประเทศ

ช่วยประหยัดต้นทุนรถบัสนำาเข้า	30	%	
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	 การผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและ

ทำาการส่งมอบคร้ังน้ี	 เกิดข้ึนภายใต้

โครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า	จาก

รถโดยสารประจำาทางใช้แล้ว	 ขสมก.	

(City	transit	E-buses)	โดยกระทรวง

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย

และนวัตกรรม	(อว.)	 โดยสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	(สวทช.)	ร่วมกับ	ภาคีเครือ

ข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

รถโดยสารไฟฟ้าไทย	 และองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	 

จัดแถลงข่าว	 “เปิดตัวและส่งมอบ

ผลงานโครงการการพัฒนาต้นแบบ

อตุสาหกรรมการผลติรถโดยสารไฟฟา้

ภายใต้โครงการพัฒนารถโดยสาร

ไฟฟ้า	 จากรถโดยสารประจำาทางใช้

แล้ว	ขสมก.	(City	transit	E-buses)”	

หรือ	EV	BUS	ครั้งแรกในไทย	จำานวน	

4	 คัน	 ณ	 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	 (ขสมก.)	 สำานักงานใหญ่	

เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคมที่ผ่านมา	

โดยมี	 ดร.พัชรินรุจา	 จันทโรนานนท์	 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	 กระทรวง

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย

และนวัตกรรม	 (อว.)	 ดร.ณรงค์	 

ศิริเลิศวรกุล	 ผู้อำานวยการสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	(สวทช.)	 รศ.	 ดร.วีระศักดิ์	

อุดมกิจเดชา	ประธานคณะกรรมการ

พิจารณาและติดตามโครงการภาย

ใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

การวิจัยและพัฒนา	 โครงการการ

พัฒนารถโดยสารประจำาทางใช้แล้วฯ	

ร่วมแถลงข่าว	 พร้อมส่งมอบต้นแบบ

รถโดยสารไฟฟ้าให้แก่	4	 หน่วยงาน

ประกอบด้วย	 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	(ขสมก.)	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	และ	การไฟฟ้า

นครหลวง	(กฟน.)

แถลงข่าว “เปิดตัวและส่งมอบผลงานโครงการการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า

ภายใต้โครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า จากรถโดยสารประจำาทางใช้แล้ว ขสมก. (City transit E-buses)”
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	 ดร.พัช รินรุจา	 จันทโรนานนท์	 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวัตกรรม	

(อว.)	ในฐานะประธานแถลงข่าวสง่มอบรถ

โดยสารไฟฟา้ฯ	กลา่ววา่	เปน็ทีน่า่ยนิดแีละ

น่าชื่นชม	 ที่โครงการฯ	 ดังกล่าว	 เกิดจาก

ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	ในการออกแบบ	พัฒนา	และ

ผลติรถโดยสารไฟฟา้	ดว้ยการใช้เทคโนโลยี

ข้ันสูง	 ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี	

รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน	 อุตสาหกรรมการผลิต	

พลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และกฎหมาย 

ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	 ทำาให้โครงการฯ	

ประสบความสำาเร็จกระทั่งได้เปิดตัวและ

ส่งมอบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	ซึ่งเป็น

โครงการฯ	 ที่เป็นตัวอย่างของการบูรณา

การทำางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนที่เป็นรูปแบบหน่ึงตัวอย่าง

สำาคัญในการผลักดันงานวิจัย	 พัฒนา	

และนวัตกรรมไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้จริง	 

เพือ่ผลักดนัใหง้านวิจยัและพฒันาดา้นยาน

ยนต์ไฟฟ้าต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	 ช่วยยก

ระดบัความสามารถในการแข่งขนัของภาค

เอกชนในอุตสาหกรรมระบบคมนาคมไทย	

ความสำาเร็จคร้ังน้ีถือเป็นความภาคภูมิใจ

ของคนไทยที่มีความสามารถไม่แพ้ชาติอื่น

	 ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล	 ผู้อำานวย

การสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 กล่าวว่า

ในช่วงระยะเวลา	 2	 –	3	 ปียานยนต์

ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากข้ึน	 เน่ืองจาก

ประโยชน์ในการลดต้นทุนด้านพลังงาน	

ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)
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และทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืการลดมลพษิทาง

สิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เปลีย่นมาใช้ยานยนตไ์ฟฟา้ในกลุม่รถ

โดยสารสาธารณะถือเป็นอีกหน่ึงทาง

เลือกที่น่าลงทุนและน่าสนใจอย่างต่อ

เน่ือง	 ดังน้ันต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า

ระดับอุตสาหกรรม	 จึงถูกพัฒนา

ข้ึนด้วยความร่วมมือ	 (Consortium)	

ภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรม

รถโดยสารไฟฟ้าไทย	 ที่ดำาเนินงาน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

สถาบันการศึกษา	 และสถาบันวิจัย	

ประกอบไปดว้ยสมาชิกจาก	การไฟฟา้

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 

การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค	 (กฟภ. )	 

การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	องค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	

สำ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์

อุตสาหกรรม	 สถาบันยานยนต์	

สำ า นักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งจราจร	 กรมการขนส่งทางบก	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ	(มจพ.)	 บริษัทเอกชน 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	

	 ทั้ ง น้ี 	 ส วทช . 	 ได้ รั บการ

สนับสนุนงบประมาณภายใต้บันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย 

และพัฒนา	 โครงการการพัฒนารถ 

โดยสารประจำาทางใช้แล้ว	 ขสมก.	

เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการ

ไทย	 ระหว่าง	 สวทช.	 กฟผ.	 กฟภ.	

กฟน.	 และ	 ขสมก.	 ซึ่งภายใต้โครง

การฯ	 ดังกล่าวใช้ความสามารถของ

ผู้ประกอบการไทยในการผลิตรถ

โดยสารไฟฟ้าที่มีคุณภาพ	 สามารถ

ใช้งานได้ดี	 มีมาตรฐานและต้นทุน

ต่ำา	 ซึ่งต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าทั้ง	 

4	รุ่น	ถกูพฒันาจากรถโดยสารประจำา

ทางใช้แลว้ของ	ขสมก.	ทีม่อีายกุารใช้

งานมากกว่า	20	ปี	ถูกแจ้งปลดระวาง

ไปแล้ว	 นำามาปรับปรุงและพัฒนา
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จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน	 และได้ประเมินประสิทธิภาพ

การให้บริการ	 ความเหมาะสมผ่าน

การทดลองให้บริการบนเส้นทางให้

บริการจริงของ	ขสมก.	เปน็ระยะเวลา	

3	 เดือน	 นอกจากน้ันยังมีความร่วม

มือกับ	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 

สิ ริ น ธ ร 	 ( S I I T ) 	 มห า วิ ท ย าลั ย

ธรรมศาสตร์	 ในการวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าในการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า	 

จากรถโดยสารประจำาทางใช้แล้ว	

ขสมก.”		

เป็นรถโดยสารไฟฟ้า	 ให้สามารถใช้

งานได้อย่างปลอดภัย	 ลดต้นทุนการ 

นำาเข้าหรือผลิตรถโดยสารไฟฟ้าใหม่	 

ด้วยมูลค่าสัดส่วนการผลิตช้ินส่วน

จากในประเทศมากกว่าร้อยละ	40	

และมีต้นทุนต่ำากว่าการผลิตและนำา

เข้ารถโดยสารไฟฟ้าใหม่มากกว่าร้อย

ละ	30	 หรือประมาณ	7	 ล้านบาท 

ต่อคัน	 ทำาให้ผู้ประกอบการไทยได้

เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบ

และผลติรถโดยสารไฟฟา้ไดม้คีณุภาพ

ภายใต้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเชิงวิศวกรรมจากความเช่ียวชาญ 

ของนักวิจัยของ	สวทช.และพันธมิตร

	 “สวทช.	 โดยทีมวิจัยจากศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	

(MTEC)	ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	

และ	 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่ง

ชาติ	 (ENTEC)	 ได้ร่วมให้คำาปรึกษา

การพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า	 พัฒนา

ต้นแบบสถานีประจุไฟฟ้าสำาหรับรถ

โดยสารไฟฟ้าที่มุ่งเน้นให้มีต้นทุนต่ำา	

ออกแบบวิธีการประเมิน	 วิเคราะห์

คุณลักษณะ	 ทดสอบประสิทธิภาพ	

สมรรถนะ	 รวมถึงพัฒนาสนาม

ทดสอบน้ำาท่วมขังร่วมกับ	 มจพ.	

วิทยาเขตปราจีนบุ รี	 และรับการ 
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	 ผู้อำานวยการ	 สวทช.	 กล่าว

ด้วยว่า	 ทั้งน้ีมีภาคเอกชนร่วมพัฒนา

รถโดยสารใช้แล้วของ	 ขสมก.	 เป็น 

รถโดยสารไฟฟ้า	 ก่อนส่งมอบให้

กับหน่วยงานผู้ ส นับสนุน	 กฟน.	

กฟภ.	 กฟผ.	 และ	 ขสมก.	 นำาไป

ใช้งานจริง	 ประกอบด้วย1.	 บริษัท	

โชคนำาชัย-ไฮเทคเพลสซิ่ง	 จำากัด	

พัฒนารถโดยสารไฟฟ้า	 (CNC	EV	

BUS)	 สัดส่วนการใช้ช้ินส่วนภายใน

ประเทศ	40%	 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

ตัวถังจากวัสดุน้ำาหนักเบา	 ด้วยตัว

ถังอลูมิเนียม	 ลดน้ำาหนักตัวถังเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขับข่ี	 เพื่อส่งมอบ

ให้กับ	 กฟน.	 2.	 บริษัท	 พานทอง	 

กลการ	จำากัด	พฒันารถโดยสารไฟฟา้	

(PTM	EV	BUS)	สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วน

ภายในประเทศ	 60%	 โดยมีความ

ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่าย

ชุดแบตเตอร่ีลิเทียมไอออนภายใน

ประเทศเพื่อส่งมอบให้กับ	 กฟผ.	3.	

บริษัท	รถไฟฟ้า	(ประเทศไทย)	จำากัด	

(มหาชน)	 พัฒนารถโดยสารไฟฟ้า	

(EVT	EV	BUS)	สัดส่วนการใช้ชิ้นส่วน

ภายในประเทศ	40%	มีจุดเด่นที่ใช้ชิ้น

ส่วนสำาคัญจากผู้ผลิตช้ันนำาจากต่าง

ประเทศโดยตรง	ทำาให้มีความเชื่อมั่น

ในการใช้งานและรับประกัน	 เพื่อส่ง

มอบใหกั้บ	กฟภ.	และ	4.	บริษทั	สบาย

มอเตอร์	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	 พัฒนา	

รถโดยสารไฟฟ้า	 (SMT	 EV	 BUS)	 

ที่ มีจุดเด่นในความเชี่ยวชาญด้าน 

วิศกรรมการออกแบบระบบขับเคลือ่น	 

จากประสบการณ์พัฒนารถโดยสาร

ไฟฟ้าและทดสอบใช้งานบนสภาวะ

การขับข่ีจริง	บนระยะทางกวา่	25,000	

กิโลเมตร	เพื่อส่งมอบให้กับ	ขสมก.	

	 โดยทั้ง	 ขสมก.	 กฟผ.	 กฟน.

และ	 กฟภ.	 ในฐานะผู้สนับสนุนการ

พฒันาจะนำารถโดยสารไฟฟา้ทัง้	4	รุ่น

ไปทดลองขับใช้งานเต็มประสิทธิภาพ	

เพื่ อการออกแบบรูปแบบการให้

บริการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะใน

ระยะยาว	 สร้างความเช่ือมั่นให้กับ

ผู้ใช้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศ	 ที่

สำาคัญทำางานร่วมกับของหน่วยงาน

ต่างๆ	 แบบจตุภาคี	 ถือเป็นหัวใจ

สำาคัญของการทำาตามแนวนโยบาย

โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 ที่สามารถ

ผลติรถโดยสารไฟฟา้ใช้เองในประเทศ	 

ช่วยสร้างคณุภาพชีวติและเปน็มติรกับ

สิ่งแวดล้อมให้กับคนไทย	

	 ทั้ ง น้ีภายในงานแถลงข่าว 

นอกจากการส่ งมอบรถโดยสาร 

ไฟฟ้าแล้ว	 คณะผู้บ ริหาร	 แขก 

ผู้มี เกียรติและสื่อมวลชน	 ได้ชม

และทดสอบน่ังรถโดยสารไฟฟ้า

ทั้ง	 4	 รุ่น	 ระยะทาง	5	 กิโลเมตร	 

ซึ่งประสิทธิภาพและสมรรถนะของรถ

โดยสารไฟฟ้า	 สามารถวิ่งทดสอบได้

อย่างราบรื่น	ไม่ก่อมลพิษทั้งทางเสียง	

และทางอากาศ	 ภายในกว้างขวาง

มีสิ่งอำานวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยต่อผู้โดยสารตามมาตรฐาน

สากล

	 ถือเป็นมิติใหม่ของการวิจัย

และพัฒนารวมทั้ ง แสดงให้ เห็ น

ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่

มี ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของในอตุสาหกรรมรถบสัไฟฟา้ทีผ่ลติ

และประกอบช้ินส่วนได้เองภายใน

ประเทศ


