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สวรส. ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบสำาหรับแยกผู้ป่วย ให้แก่ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 
และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ไบโอเทค สวทช. แถลงความสำาเร็จการขยายผลการผลิตต้นกล้าอินทผลัมในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่เกษตรกรไทย

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ผนึกกำาลังเดินหน้าโครงการนำาร่องวิน มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 50 คัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริม
การใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย

เยาวชนไทยจากโครงการ YSC สุดปัง! กวาด 7 รางวัลโครงงานวิทย์ฯ บนเวทีโลก 5 รางวัล Grand Awards และ 2 รางวัลพิเศษ 
‘ISEF2022’ สหรัฐอเมริกา

กระทรวง อว. ปลื้ม นักวิทย์ฯ-ทีมเยาวชนไทย กวาด 10 รางวัลเวทีโลก โครงงานวิทย์ฯ ‘ISEF2022’ จากสหรัฐอเมริกา

“กร ทัพพะรังสี” เยี่ยมชมแล็บ NCTC สวทช. ถกแผนผลักดัน 57 วิสาหกิจชุมชนปลูกพืช “กระท่อม” ให้ได้คุณภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร

สวทช.-อุบลไบโอเอทานอล เดินหน้า “อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม” ยกระดับมันสำาปะหลังอินทรีย์

สวทช. ร่วมกับ อพวช. สรุปผลการสำารวจของ “กิจกรรมปฏิบัติการสำารวจธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2022)”

สวทช. เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต’ ครบ จบ คุ้ม ราคาเดียว

ครั้งแรกในไทย! สวทช. - เครือข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไทย เปิดตัวและส่งมอบ ‘4 ต้นแบบ EV BUS’ เตรียมต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมการ
ผลิตและออกแบบการบริการในอนาคต
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2	พฤษภาคม	2565	ณ	อาคารสำานักงานกลาง	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จากสถานการณ์โรคระบาด
โควดิ-19 ทีย่งัคงมกีารระบาดและแพร่กระจายเช้ือในวงกว้างอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะทีย่งัคงพึง่พาการนำาเข้าเคร่ืองมอืแพทยจ์ากตา่งประเทศ
ซึง่นอกจากตอ้งใช้งบประมาณสงู ยงัพบปญัหาการใช้งานของเคร่ืองมอืแพทยท์ีไ่มต่อบโจทยข์องบคุลากรทางการแพทยอ์กีดว้ย สถาบนัวิจยั
ระบบสาธารณสขุ (สวรส.) เลง็เหน็ปญัหาดงักลา่วจงึสนบัสนุนทนุวจิยัใหก้บัทมีวจิยัศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สวทช. 
ในการพฒันาอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีผ่ลติใช้เองในประเทศและมคีณุภาพมาตรฐานเทยีบเคยีงกบัผลติภณัฑท์ีน่ำาเข้าจากตา่งประเทศ โดยมี
จดุเดน่ทีส่ามารถออกแบบใหเ้ปน็ระบบสร้างความดนัลบและหอ้งแยกผูป้ว่ย สามารถปรบัใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบความตอ้งการใชง้าน และ
ขนาดพื้นที่ได้ โดยส่งมอบนวัตกรรมไฮพีท (HI PETE) เต็นท์ความดันลบสำาหรับแยกผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และโรงพยาบาล
เซนต์เมรี่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รับมือสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-mtec-hipete/

สวรส. ร่วมกับเอ็มเทค สวทช.
ส่งมอบนวัตกรรม HI PETE (ไฮพีท) เต็นท์ความดันลบ

สำ หรับแยกผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
และโรงพยาบาลเซนต์เมรี่



3มิถุนายน 2565  •

มิถุนายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

3	พฤษภาคม	2565	สำานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
(อว.)	โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับบริษัท พี โซลูชัน จำากัด พัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์
อินทผลัมพันธุ์บาฮีในเชิงการค้า โดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำาให้สามารถขยายต้นกล้าอินทผลัมพันธุ์บาฮีในระดับห้องปฏิบัติการ 
และต่อยอดสู่ในระดับเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาการขยายต้นกล้าพันธุ์ดีของพืชมูลค่าสูง และยังช่วยให้ผลิตจำานวนต้นกล้าพันธุ์ดีเพียงพอ
ตอ่ความตอ้งการของภาคเกษตรกรผูผ้ลติ โดยไดรั้บการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) สวทช.

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

ไบโอเทค สวทช. แถลงความสำ เร็จการขยายผล
การผลิตต้นกล้าอินทผลัมในเชิงพาณิชย์

ด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่เกษตรกรไทย
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เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน
ผนึกกำ ลังเดินหน้าโครงการนำ ร่องวินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 50 คัน

ภายใต้บันทึกข้อตกลง
การส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย

5	 พฤษภาคม	2565	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 โดย	 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ	(เอ็นเทค)	 
ไดจ้ดัใหม้กีารลงนามบนัทกึข้อตกลงการสง่เสริมการใช้รถจกัรยานยนต์ไฟฟา้สาธารณะ และการเร่ิมโครงการความร่วมมอืดา้นงานวจิยั โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ คุณสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหาร
จัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุณอารีรัตน์ ศรีประทาย กรรมการผู้จัดการบริษัท Stallions และ Mr. Li 
Yao ประธานบริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle Co., Ltd. (TAILG) โดยมี Dr.Mushtaq Memon, Regional Coordinator for 
Chemicals and Pollution Action และ Mr.Bert Fabian จาก United Nations Environment Programme (UNEP) ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-mou-05052565/
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13	พฤษภาคม	2565	ณ	แอตแลนตา	มลรัฐจอร์เจีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา:	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	
โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผนึกกำาลังคัดเลือกเยาวชนไทย 16 ทีม 35 คน จากการ
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์คร้ังที ่24 (Young Scientist Competition, YSC 2022) และจากคา่ยนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์หง่ชาต ิ
ประจำาปี 2564 (Thai Young Scientist Festival, TYSF 2022) ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ 
Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ 
เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีโครงงานเข้าร่วมประกวด 1,410 ผลงาน จำานวนนักเรียน 1,750 คน จาก 63 
ประเทศ และมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

เยาวชนไทยจากโครงการ YSC สุดปัง!
กวาด 7 รางวัลโครงงานวิทย์ฯ บนเวทีโลก  

5 รางวัล Grand Awards และ 2 รางวัลพิเศษ 
‘ISEF2022’ สหรัฐอเมริกา
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18	พฤษภาคม	2565	ณ	 สวทช.	 อาคารโยธี:	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. รศ.ดร.
บญุโชต ิเผา่สวสัดิย์รรยง อปุนายกสมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ดร.กรรณิการ์ เฉนิ รองผูอ้ำานวยการองคก์าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำานวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) นางสาวอารยา  ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย
ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์และเยาวชนไทย ร่วมแถลงข่าว “ความสำาเร็จนักวิทยาศาสตร์ทีมเยาวชนประเทศไทย กวาด 10 รางวัลโครงงาน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ” Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) 2022 
ซึ่งเยาวชนไทยกวาดรางวัลระดับโลกมาถึง 10 รางวัล มูลค่ารวม 66,000 เหรียญสหรัฐ จากการแข่งขันในรายการ Regeneron ISEF 2022 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยปีนี้มีโครงงานเข้าร่วมประกวด 
1,410 ผลงานจากนักเรียน 1,750 คน จาก 63 ประเทศและมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/award-isef2022/

กระทรวง อว. ปลื้ม นักวิทย์ฯ-ทีมเยาวชนไทย
กวาด 10 รางวัลเวทีโลก 

โครงงานวิทย์ฯ ‘ISEF2022’ จากสหรัฐอเมริกา
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นายกร	ทัพพะรังสี	อดีตรองนายกรัฐนตรี	เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชา	กัญชง	(Cannabis	Analytical	
Testing	Center	:	CATC)	และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์พืชกระท่อม	(Kratom	Analytical	Testing	Service	:	KATS	)	ของ	ศูนย์บริการ
วิเคราะห์ทดสอบ		(NCTC)	สวทช.	ที่มีเทคโนโลยีสำาหรับตรวจหาปริมาณสารออกฤทธิ์สำาคัญ Mitragynine และ 7-Hydroxy mitragynine 
ในพืชกระท่อมได้ เตรียมประสานเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 57 แห่งทั่วประเทศ ทำาความร่วมมือในการปลูกพืช “กระท่อม”  
ให้ได้คุณภาพก่อนส่งขายแปรรูป เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรไทย โดยมี ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธ์ุ ผู้อำานวยการศูนย์ NCTC ให้การต้อนรับ  
พร้อมมกีารหารือร่วมกนัถงึแนวทางความร่วมมอืในการตรวจวิเคราะหท์ดสอบพชืกญัชา กญัชง และกระทอ่ม ใหก้บักลุม่เกษตรกรวิสาหกจิ
ชุมชนในอนาคต

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

“กร ทัพพะรังสี” เยี่ยมชมแล็บ NCTC สวทช.
ถกแผนผลักดัน 57 วิสาหกิจชุมชน

ปลูกพืช “กระท่อม” ให้ได้คุณภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร
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กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดยสำานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ลงนาม
บันทึกความร่วมมือกับบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำากัด (มหาชน) หรือ UBE ภายใต้โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเกษตรอินทรีย์ 
ต่อยอดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำาปะหลัง “อุบลโมเดล” ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ “อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม” ขยาย
พื้นที่ทำางานครอบคลุม 4 จังหวัดแหล่งผลิตมันสำาปะหลังสำาคัญของภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำานาจเจริญ 
ยกระดับการผลิตมันสำาปะหลังอินทรีย์ ต้นทางวัตถุดิบคุณภาพสู่การแปรรูป “ฟลาวมันสำาปะหลัง” อาหารแห่งอนาคต ตอบโจทย์โมเดล
เศรษฐกิจ BCG ใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

สวทช.-อุบลไบโอเอทานอล เดินหน้า
“อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม”
ยกระดับมันสำ ปะหลังอินทรีย์
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24	 พฤษภาคม	2565	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
(อพวช.) และ Nature Plearn Club พร้อมด้วยการผนึกกำาลังขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงอาสาสมัครที่ทำางานด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์พลเมือง จัดแถลงข่าวสรุปผลการสำารวจของ “กิจกรรมปฏิบัติการสำารวจธรรมชาติในเมือง	
(City	Nature	Challenge	2022)” ในการร่วมกันสำารวจ เก็บตัวอย่าง และบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist เพื่อเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตชนิด
ต่าง ๆ ในเขตเมืองอย่างเป็นระบบ ที่มีผู้ร่วมสำารวจมากถึง 445 เมือง จาก 47 ประเทศทั่วโลก พบสิ่งมีชีวิตมากกว่า 50,176 ชนิด และ 
รวมมากกว่า 2,244 ชนิดที่เป็นชนิดหายาก ใกล้สูญพันธุ์

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

สวทช. ร่วมกับ อพวช. สรุปผลการสำ รวจของ
“กิจกรรมปฏิบัติการสำ รวจธรรมชาติในเมือง 

(City Nature Challenge 2022)”
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สวทช. เปิดตัวแพลตฟอร์ม
‘ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต’

ครบ จบ คุ้ม ราคาเดียว

26	พฤษภาคม	2565	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ	 
(สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA)  
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำานวยการ สวทช. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “สวทช.	เสริมแกร่งศักยภาพด้าน	วทน.	ด้วย	e-Learning	 
ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต..ครบ..จบ..คุ้ม” พร้อมทั้งการเสวนา จุดเด่นของ e-Learning Platform โดยมี ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์  
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก 
แห่งประเทศไทย คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ ผู้อำานวยการ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. และ รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการ
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวง อว. ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-e-learning/
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ครั้งแรกในไทย! สวทช. - เครือข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไทย
เปิดตัวและส่งมอบ ‘4 ต้นแบบ EV BUS’

เตรียมต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมการผลิตและออกแบบ
การบริการในอนาคต

31	 พฤษภาคม	2565	 ณ	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 สำานักงานใหญ่	 ห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ:	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแถลงข่าว “เปิดตัวและส่งมอบผลงานโครงการการพัฒนา
ต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายใต้โครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า	 จากรถโดยสารประจำาทางใช้แล้ว	 ขสมก.	(City	
transit	E-buses)”	หรือ EV BUS ครั้งแรกในไทย จำานวน 4 คัน โดยมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แหง่ชาต ิ(สวทช.) รศ. ดร.วรีะศกัดิ ์อดุมกจิเดชา ประธานคณะกรรมการพจิารณาและตดิตามโครงการภายใตบ้นัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
ด้านการวิจัยและพัฒนา โครงการการพัฒนารถโดยสารประจำาทางใช้แล้วฯ ร่วมแถลงข่าว พร้อมส่งมอบต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าให้แก่ 
4 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/ev-bus-th/
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ก้าวใหม่ สวทช. ดันวิจัยจากแล็บสู่ธุรกิจ

 ‘กระจกตาชีวภาพ’ แบบใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 

ผู้บริจาคออกแบบให้ เหมาะกับค่าสายตาคนไข้ หรือ  

‘เข็มขนาดไมโคร’ ในรูปแบบแผ่นแปะที่ช่วยส่งสารสำาคัญ

ผ่านผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น 2 ผลงาน ใน 9  

ผลงานจาก ‘นาสทด์า้	สตาร์ตอปั’	NSTDA Startup สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน

แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการคร้ังแรกสู่สาธารณชนแล้ว

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้ 

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมผลักดันธุรกิจ

เทคโนโลยกีบั NSTDA Startup และเปน็การเปดิโลกการลงทนุ

ใหม ่เพือ่งานวจิยัจากแหลง่การลงทนุใหมข่องนกัลงทนุทัง้ใน

และต่างประเทศ

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง
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 โดย สวทช. องค์กรวิจัยระดับประเทศ ได้สร้าง

กลไกใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำากัดของการวิจัย ด้วยกลไกที่

พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ทำางานวิจัย ก้าวขีดจำากัดของ

ตนเองลกุข้ึนมาขายสนิคา้นวตักรรมในรูปแบบ ‘สตารต์อปั’  

ในลกัษณะทำาเอง หาคูธุ่รกจิเพือ่ร่วมลงทนุและขยายโอกาส

หาช่องทางตลาดร่วมกัน โดยมีหน่วย NSTDA Startup เป็น

พี่เลี้ยง คอยหนุนเสริมกลไกต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจวิจัยไปถึง

มือผู้ใช้จริง

 “โดยหลักคือจะมีกลุ่มนักวิจัยเข้าร่วมกับพันธมิตร

ภาคเอกชนและ/หรือ	 สวทช.	 ในการปั้นโมเดลธุรกิจ	 

(Business	Model)	จากผลงานวิจัยของ	สวทช.	เพื่อนำาไปสู่

การพฒันาเปน็แผนธรุกจิ	(Business	Plan)	อยา่งเปน็รูปธรรม	

แล้วก้าวไปสู่การร่วมจัดตั้งเป็นบริษัทสตาร์ตอัป” ดร.ณรงค์ 

ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ฉายภาพให้เห็นโมเดล

ธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น

 ดร.ณรงค ์ย้ำาวา่ สวทช. เปน็องคก์รทีม่บีทบาทสำาคญั

ในด้านการวิจัยและพัฒนาที่สร้างคุณค่าและต่อยอดให้กับ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค

ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

และให้ความสำาคัญในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ดังนั้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ

สง่ผา่นงานวจิยัไปสูเ่ชิงพาณิชยใ์นรูปแบบธรุกิจใหม ่สวทช. 

จึง ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ ภายใต้กลไกการ 

ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์อีกรูปแบบ

หน่ึงของ สวทช. หรือที่เรียกว่า ‘นาสท์ด้า	 สตาร์ตอัป’ 

NSTDA Startup ต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อผลักดัน

ผลงานวิจัยนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยังช่วย

ตอกย้ำาศักยภาพงานวิจัยสู่การตอบโจทย์ความต้องการ

ของอุตสาหกรรม โดยมีสตาร์ตอัป ที่ได้รับการอนุมัติจาก 

สวทช. จำานวน 9 ผลงาน โดยกลไกของ NSTDA Startup นี้

จะช่วยตอบโจทยก์ารเร่งใหเ้กดิการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์

ให้เร็วยิ่งขึ้น 

 สำาหรับ 9 NSTDA Startup : Deep-tech Star-

tup เพื่อขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย  

ด้านอุตสาหกรรม Biotechnology & BIO Service  ได้แก่ 

บริษัท ไบโอเทค โกลเบิ้ล อินโนเวช่ัน จำากัด ให้บริการ
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แพลตฟอร์มด้าน Biotechnology และ Life Science  

ครบวงจรรายแรกของประเทศ ที่ต้องการสร้างกลไก 

ขับเคลื่อนธุรกิจไบโอเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ลดการ

พึ่งพาเทคโนโลยีหรือเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ และช่วย

เพิม่โอกาสการเข้าถงึยาทีม่ปีระสทิธิภาพ และตน้ทนุถกูกวา่ 

ยานำาเข้าให้กับประชาชน

 ด้านอุตสาหกรรม Digital ได้แก่ บริษัท เอไอไนน์ 

จำากัด (AI9) เป็นแพลตฟอร์ม AI ของบริษัทไทยรายแรก 

ที่ให้บริการการถอดเสียงการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี 

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในด้านเสียงและการสนทนา 

(Speech and Conversation) รวมทั้งด้านการเข้าใจ

ภาษา เพื่อให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าใจและ

สามารถสือ่สารภาษาของมนุษยไ์ด ้ตอบโจทยค์วามต้องการ 

ภาคเอกชนที่ต้องการยกระดับ workflow การทำางาน 

ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 บริษัท ดาร์วินเทค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำากัด  

ผูพ้ฒันาแพลตฟอร์มการจดัอาหารและดแูลสขุภาพในสถาน

ศึกษาแบบครบวงจร รองรับการจัดอาหารแบบ Smart 

Canteen โดยใหนั้กเรียนเลอืกอาหารเอง หรือ Tailor-Made 

รายคน เช่ือมโยงขอ้มลูอาหารทีจ่ดัเข้าสู ่Thai School Lunch 

เพื่อให้ทางโรงเรียนตรวจสอบรายการอาหาร คุณภาพ และ

ปริมาณวตัถดุบิ ซึง่สตาร์ตอปัถอืเปน็สว่นหน่ึงในการผลกัดนั

งานวจิยัไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์สอดคลอ้งกนันโยบายสง่

เสริมสุขภาพของประเทศ

 บริษัท บิ๊กโก อนาไลติกส์ จำากัด ให้บริการ

แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big Data / Data Analytic) ที่ช่วยให้ธุรกิจ

ต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจได้อย่าง

แม่นยำายิ่งข้ึน ด้วยต้นทุนที่ลดลง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี

จากต่างประเทศ

 ด้านอุตสาหกรรม Aging Society/Quality of Life 

ได้แก่ โครงการ รีไลฟ์ (อยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียน 

ในนามบริษัท รีไลฟ ์จำากดั) ผลติกระจกตาชีวภาพทีไ่มต่อ้ง

รอบริจาคจากผู้อื่น สามารถใช้ได้เลย สามารถออกแบบ 

ค่าสายตาให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคน ไม่มีความเสี่ยงจาก

การใช้กระจกตาจากผู้อื่นหรือวัสดุเทียม 

 บริษัท เบรนนิฟิต จำากัด ให้บริการแพลตฟอร์ม 

Game-based neurofeedback system ช่วยฟื้นฟู

ศักยภาพการเรียนรู้ได้ถึง 5 ด้าน และวัดผลได้อย่างแม่นยำา 

เป็นผู้นำา Neuro Technology นำางานวิจัยมาขยายผลการ
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ให้บริการรูปแบบ Home-based Rehabilitation ในระดับ

เชิงพาณิชย์ เช่น ระบบฝึกสมองโดยใช้สัญญาณป้อนกลับ 

และดา้นอตุสาหกรรมดา้นความงามและอาหารเสริม  ไดแ้ก ่

บริษัท สไปก์ อาร์ชิ เทคโทนิคส์ จำากัด ผลิตเข็มขนาด

ไมโคร (Microneedle) ในรูปแบบแผ่นแปะเทคโนโลยี 

Microspike ที่มีลักษณะพิเศษความเฉพาะที่สามารถ

ดีไซน์ได้ตามต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ทำาให้สามารถนำาส่งสารสำาคัญผ่าน

ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือผู้นำาด้านแพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีการผลิตเข็มขนาดไมโคร (Microneedle) 

สำาหรับเสริมประสิทธิภาพการดูแลผิวและนำาส่งสารสำาคัญ

ผ่านผิวหนัง เพื่ออุตสาหกรรมความงาม สุขภาพ และเป็น

เทคโนโลยทีีส่ามารถพฒันาการแพทยข์องไทยไดใ้นอนาคต 

 บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำากัด ใช้ประโยน์จาก

เทคโนโลยีชีวภาพ นำาเทคโนโลยีด้านไบโอรีไฟเนอร่ีและ 

ไฮบริดมาผลิตสารออกฤทธ์ิมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร เป็นการ สร้าง Ecosystem การผลิตสาร

มูลค่าสูงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สอดคล้องโมเดล

เศรษฐกิจ BCG ในการต่อยอดวัตถุดิบชีวมวลเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตรมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตสารมูลค่าสูง

 โครงการ KANTRUS ผลิตและจัดจำาหน่ายวัสดุ

ออกฤทธ์ิสำาหรับเคร่ืองสำาอางและการแพทย์ เช่น โปรตีน 

อีจีเอฟ ที่มีความบริสุทธิ์และความสามารถในการออกฤทธิ์

สูง ซึ่งเป็นสารชีววัตถุประเภทโกรทแฟกเตอร์ (growth 

factor) ที่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิสูงและกำาลังได้

รับความนิยมอย่างมากในตลาดโลก ผ่านกระบวนการ

ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง เช่น เทคโนโลยีดีเอ็นเอ

รีคอมบิแนนท์ (recombinant DNA technology) ทำาให้

โปรตนีทีบ่ริสทุธิอ์อกฤทธิส์งู ในราคาเข้าถึงได ้เพิม่ทางเลอืก 

ในการผลิตเคร่ืองสำาอางระดับพรีเมียมเพื่อแข่งขันกับ

แบรนด์ต่างๆ ระดับสากลได้

 ถือเป็นก้าวใหม่ของ สวทช. ในการส่งต่องานวิจัย

สู่สาธารณะ เพราะการวิจัยและพัฒนาที่รับโจทย์เพื่อทำา

วิจัยแล้วถ่ายทอดสิทธิ (Licensing) แบบเดิม อาจไม่เพียง

พอกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและส่งผลกระทบพวกเราทุกคนที่ต้อง

ก้าวให้ทันโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต


