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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 
พระราชดำารัสในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2022 ณ เขตบริหารพิเศษ 
ฮ่องกง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์

ศ. ดร.ชูกิจ เปิดวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหาร สวทช. ครั้งแรกกับบุคลากร สวทช. ในเวที
กิจกรรม NSTDA DAY

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีอนุภาคกักเก็บสารสกัดเห็ดหลินจือ ส่งต่อเอกชน 
สู่นวัตกรรมความงามถึงมือผู้ใช้

เนคเทค สวทช. จับมือเครือข่ายพันธมิตร เสริมแกร่งเกษตรกรรมไทย เปิดโลกเทคโนโลยี
เกษตรดิจิทัล ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในงาน NECTEC-ACE 2022

สหภาพยุโรปและประเทศไทยลงนามความร่วมมือเพื่อผลักดันด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า

สวทช. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ผอ.สวทช. ปล้ืม พร้อมเดินหน้านำาวิทยาศาสตร์ฯ แก้ปัญหา
ประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงฯ สวทช. นำาร่องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานฯ “สถานีชาร์จ
เรือไฟฟ้า” นำาเที่ยวชุมชนวิสาหกิจนครเนื่องเขต จ. ฉะเชิงเทรา

สวทช.-พันธมิตร อัพสกิลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สัก จ.แพร่

สวทช. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ - สถาบันการศึกษา ผนึกกำาลัง 
นำา วทน. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/บุคลากรสายวิชาการ

สวทช. ผนึกกำาลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมครูแกนนำา “การสร้างสรรค์
นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

สวทช. ผนึกพันธมิตรยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานการปลูกพืชสมุนไพร ใช้กลไกตลาดนำาการผลิต 
สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลา

สวทช. ผนึกพันธมิตร 40 หน่วยงาน จัดยิ่งใหญ่ งาน APEC BCG Economy Thailand 2022: 
Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) โชว์กว่า 200 ผลงาน ‘นวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจ'

สวทช.-พันธมิตร จัดใหญ่ Thai-BISPA DAY 2022 ฉลอง 13 ปี สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

ทีมเยาวชนเจ๋ง คว้าสุดยอดรางวัล  Intel AI Global Impact Festival ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศผลรางวัลโครงการ Software Park – WealthMagik 3 ทีมสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ 
เวทีเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 7 “ออมลงทุน คุณทำาได้”

3 หน่วยงานรัฐ เสริมแกร่งท้องถิ่น ใช้ Traffy Fondue ‘ไลน์สร้างสุข’ บริการประชาชน “เจอ แจ้ง 
จบ สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ”

สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา  
กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การดำาเนินการของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว Ve-Chick (วีชิค) ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชจากแล็บ  
สู่เชิงพาณิชย์ ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

สวทช. สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนประเทศ ขนงานวิจัยร่วมมหกรรมด้านความยั่งยืน Sustain-
ability Expo 2022

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ สวทช. และภาคเอกชน มุ่งเสริมกำาลังสมรรถนะ ‘บุคลากร-นักศึกษา’ 
ตอบโจทย์ภาคการผลิต สู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำารัสในพิธีเปิดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ เร่ืองวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก คร้ังที่ 15 หรือ i-CREATe 2022 ผ่านระบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ
และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาววันทนีย์  
พันธชาติ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ดร.เคนเนธ ฟอง ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2022 และ นายไซมอน หวอง ประธานจัดงาน
และประธานกลุ่มความร่วมมือ CREATe Asia พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/i-create-2022/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำ รัส

ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2022
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์



3ตุลาคม 2565  •

ตุลาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 7

ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท่านที่ 6 ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์  
ผู้อำานวยการ สวทช. เปิดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดำาเนินงาน พร้อมแนะนำาทีมผู้บริหารยุค NSTDA 6.0 ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญ
สนับสนุนการทำางานและขับเคลื่อน สวทช. ให้เป็นขุมพลังหลักของประเทศ ภายในการจัดกิจกรรม “NSTDA DAY ตอน The New Journey 
Begins” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยมีพนักงาน สวทช. เข้าร่วมกิจกรรมและรับชมรวม 2,918 คน/views

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstdaday-2022/

ศ. ดร.ชูกิจ เปิดวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหาร สวทช.
ครั้งแรกกับบุคลากร สวทช. ในเวทีกิจกรรม NSTDA DAY
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นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาเทคโนโลยี 
การสกัดสารสำาคัญจากดอกเห็ดหลินจือเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำาอางสูง สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง และพัฒนา
ระบบห่อหุ้มที่เพิ่มความคงตัวและความปลอดภัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ฟาร์มคิดดี จำากัด สู่ผลิตภัณฑ์เซร่ัมบำารุงผิวหน้า 
ผสมอนุภาคกักเก็บสารสกดัเหด็หลนิจอื หวงัยกระดบัพชืสมนุไพรใหใ้ช้งานไดห้ลากหลายมติ ิเพิม่มลูคา่ รวมถงึสร้างโอกาสทางการตลาดใหม ่ 
ตอบเทรนด์แนวคิดเศรษฐกิจ BCG

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

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีอนุภาค
กักเก็บสารสกัดเห็ดหลินจือ

ส่งต่อเอกชนสู่นวัตกรรมความงามถึงมือผู้ใช้
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(8 กันยายน 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพวิเตอร์แหง่ชาต ิ(เนคเทค) สวทช. ร่วมกบักรมสง่เสริมการเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ (พด.) ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)  
เครือเบทาโกร สมาคมไทยไอโอที จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำาปี 2565 หรือ NECTEC Annual Conference and 
Exhibitions 2022 (NECTEC–ACE 2022) ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” จัดแสดงผลงานและสัมมนา
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรยั่งยืน (Digital Technology for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 
2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และ รูปแบบสัมมนาออนไลน์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nectec-ace-2022-08092565/

เนคเทค สวทช. จับมือเครือข่ายพันธมิตร
เสริมแกร่งเกษตรกรรมไทย 

เปิดโลกเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ในงาน NECTEC-ACE 2022
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(9 กันยายน 2565) ที่สำานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย ณ แอทธินี ทาวเวอร์ ช้ัน 10: ฯพณฯ นายเดวิด  
เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำานวยการ บพค. ร่วมลงนาม
เอกสารความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือที่จัดขึ้นในวันนี้ ณ สำานักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย โดยความร่วมมือ
ของนักวิจัยชั้นนำาในประเทศไทยและนักวิจัยของสหภาพยุโรปที่ได้รับทุนของสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC) โดยมี 
คุณมาเรีย คริสตินา รุสโซ ผู้อำานวยการฝ่ายแนวทางโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมแห่งคณะ
กรรมาธิการยุโรป รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ  
ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผูอ้ำานวยการ เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi) ในฐานะผูแ้ทนผูอ้ำานวยการสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยังร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-mou-erc-09092565/

สหภาพยุโรปและประเทศไทยลงนามความร่วมมือ
เพื่อผลักดันด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า
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(12 กันยายน 2565)  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวทช. เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ 
เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งการพัฒนาคุณภาพที่ชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน 
การกินดีอยู่ดี มีรายได้ ชีวิตมั่นคงปลอดภัย มีความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม โดยในปีนี้ สวทช. ได้รับจำานวน 3 รางวัล 
ได้แก่ 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “ระบบ
บริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มและปัญญาประดิษฐ์” หรือ ‘ทราฟฟี่ ฟองดูว์’ และ 3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับ 
ดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ผลงาน “โครงการบูรณาการข้อมูลในการปฏิบัติการผลักดันน้ำาเค็มในแม่น้ำาเจ้าพระยา 
(Water Hammer Flow Operation)

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

สวทช. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ
ผอ.สวทช. ปลื้ม พร้อมเดินหน้านำ วิทยาศาสตร์ฯ แก้ปัญหาประเทศ
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(12 กันยายน 2565) ที่คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยตัวแทนจากทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ร่วมแสดง 
ผลงานนวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในงานแถลงข่าวการเปิดศูนย์ EEC Incubation  
Center ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมี ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาพิเศษ  
ด้านการพัฒนาการศึกษาและบุคลากร สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธี ดร.ธัชพล  
กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน EEC และ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำานวยการ
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/nsd-eec-incubation-center/

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงฯ สวทช. นำ ร่อง
ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานฯ  “สถานีชาร์จเรือไฟฟ้า”

นำ เที่ยวชุมชนวิสาหกิจนครเนื่องเขต จ. ฉะเชิงเทรา
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ณ จังหวัดแพร่: สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยทีมพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ฝ่ายยุทธศาสตร์
และประเมินผล สายงานอุตสาหกรรมและชุมชน ร่วมกับคณะทำางานโครงการนำาร่อง : “บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักครบวงจร 
ในพื้นที่เฉพาะ (Teak Valley Sand Box) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “อุตสาหกรรมไม้สัก: ก้าวต่อไปด้วย Business Model Canvas &  
Modern Marketing Online” ใหก้บัผูป้ระกอบการไมส้กั จ.แพร่ โดยการจดัอบรมดงักลา่วมวีตัถุประสงคเ์พือ่มุง่หวงัใหผู้ป้ระกอบการไมส้กั  
มีพื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ และภาพรวมอุตสาหกรรมไม้สักที่จะทำาให้ธุรกิจโตก้าวแบบกระโดดได้ และสร้างขีดความสามารถในแข่งขัน
ด้านการตลาดที่สูงกว่าคู่แข่งนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้แบบยั่งยืน

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

สวทช.-พันธมิตร
อัพสกิลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สัก จ.แพร่
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(16 กันยายน 2565) ณ ห้องแถลงข่าวช้ัน 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.): 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ได้แก่ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) สำานักงานการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แหง่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้วทิยาลยัอาชีวศกึษาภาวนาโพธคิณุ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาครบทุกขั้นตอน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม (วทน.) รวมถงึการพฒันาบคุลากรสายวชิาการของทัง้ 18 หน่วยงาน เพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุสำาหรับประเทศ โดยม ีศาสตราจารย ์
ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้ประกอบการด้วย วทน. รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-650916/

สวทช. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
กับหน่วยงานภาครัฐ-สถาบันการศึกษา ผนึกกำ ลังนำ  วทน.

ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/บุคลากรสายวิชาการ
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สวทช. ผนึกกำ ลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมครูแกนนำ  “การสร้างสรรค์นวัตกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทาง

โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิชาการ 
หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม
ครูแกนนำา “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 16 – 18 
กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ สมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เช่ือมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำาไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา เตรียม 
ความพร้อมใหผู้เ้รียนเกดิทกัษะ สมรรถนะ เกิดการสร้างสรรคน์วตักรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกจิใหม ่BCG พฒันา
ตอ่ยอดเปน็ทกัษะทางอาชีพ ซ่ึงจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันดว้ยนวตักรรม เกดิการกระจายรายไดล้งสูชุ่มชน ลดความเหลือ่มล้ำา  
ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เด็กและเยาวชน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg-ambassador/
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สวทช. ผนึกพันธมิตรยกระดับคุณภาพ-มาตรฐาน
การปลูกพืชสมุนไพร ใช้กลไกตลาดนำ การผลิต

สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลา

(17 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ: สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม: ด้านพืช สมุนไพร” ร่วมกับ 3 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม) รวมทั้งสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรนำาร่อง ขิง ไพล ฟ้าทะลายโจร พร้อมเชื่อมโยงบริษัท 
โอสถสภา จำากัด (มหาชน) และบริษัท กุยลิ้มฮึ้ง จำากัด รับซื้อผลผลิตคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการตลาด เปิดช่องทางการตลาดใหม่ 
สร้างเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากให้ยั่งยืนโดยใช้ฐานทรัพยากรในพื้นที่

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-650917/
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(21 กันยายน 2565) ที่โถงชั้น 1 สวทช. อาคารโยธี ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือพันธมิตรองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน แถลงข่าว “การจัดงานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG 
Economy Thailand 2022: Tech to Biz” (Thailand Tech Show 2022) ภายใต้แนวคิด ผสานพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing 
STI to Sustainable Business) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และ
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นำาผู้ประกอบการลงพื้นที่ (site visit) ชมโครงการที่ประสบความสำาเร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการเป็น
เจ้าภาพประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022 Thailand) และเปิดงาน Thailand Tech Show 2022 เวทีแสดงผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิจัยที่พร้อมต่อยอดธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมโอกาสความร่วมมือด้านธุรกิจ วิชาการระหว่างสมาชิกเอเปค
ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/apec-bcg-economy-thailand-2022/

สวทช. ผนึกพันธมิตร 40 หน่วยงาน จัดยิ่งใหญ่ 
งาน APEC BCG Economy Thailand 2022:
Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) 

โชว์กว่า 200 ผลงาน ‘นวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจ'
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(21 กันยายน 2565) ณ Swissotel Le Concorde Hotel Ratchada กรุงเทพฯ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้
อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมด้วย  
นางสาวชมพนูชุ อนศุาสนส์ทิธกิจิ ผูอ้ำานวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิและคลสัเตอร์นวตักรรม อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และนางศนัสนีย ์
ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 13 ปี สมาคม  
Thai-BISPA หรือ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยในฐานะหน่วยงานร่วมก่อตั้งสมาคมและหน่วยงานพันธมิตร  
รวมถึงร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการดีเด่นที่ได้รับรางวัล THE BEST INCUBATEE AWARD ที่มีทักษะความสามารถและความมุ่งมั่น
ในการดำาเนินธุรกิจ และการพัฒนาสินค้า บริการที่แตกต่าง โดดเด่น สามารถตอบโจทย์ทั้งในและต่างประเทศ และมีผลประกอบการ 
รวมถึงผลกระทบธุรกิจทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/thai-bispa-day-2022/

สวทช.-พันธมิตร จัดใหญ่ Thai-BISPA DAY 2022 
ฉลอง 13 ปี สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ

และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
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ทีมเยาวชนไทยเจ๋ง คว้าสุดยอดรางวัล
Intel AI Global Impact Festival

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแสดง
ความยินดีกับทีมเยาวชนประเทศไทย โดย นายธนภัทร จรัญวรพรรณ นายนพวิชญ์ ฉุนรัมย์ และ นายแมท แทนไทย คอช นักเรียน 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้พัฒนาผลงาน “เครื่องมือการตรวจสอบหัวใจด้วยตนเองจากเสียงเสต็ตโทสโคปด้วย 
อัลกอริธึมเครือข่ายเซลล์ประสาทเทียม” (CS-M Tool) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกในฐานะที่สร้างสรรค์ผลงานปัญญาประดิษฐ์ที่มี 
ผลกระทบสูง (Global Award winners for AI Impact Creator) ในระดับเยาวชนอายุ 13-17 ปี จากเวที Intel AI Global Impact Festival  
2022 จัดโดย บริษัท อินเทล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลงานน้ีได้ผ่านเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 24 (National Software Contest: NSC 2022) ซึ่งจัดโดย สวทช. เป็นประจำาทุกปี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทโปรแกรม
เพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ระดับนักเรียน และเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการประจำาปีของ สวทช. (NSTDA Annual Conference: NAC) เมื่อ 
วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/cs-m-tool/
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(22 กันยายน 2565) ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์  
ซิสเท็ม จำากัด ประกาศผลรางวัล “โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7 ตอน ออมลงทุน 
คุณทำาได้” โดยโครงการ ฯ มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนบริหารเงินออม และเป็นสื่อกลางความรู้ส่งต่อไปยังทุกกลุ่มสังคม  
ผ่านการประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และวิดิทัศน์เรื่องสั้น ซึ่งเป็นสื่อความรู้ที่เข้าถึง และเข้าใจง่ายมาอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/awards-season-7/

ประกาศผลรางวัลโครงการ Software Park – WealthMagik 
3 ทีมสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ เวทีเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 7

“ออมลงทุน คุณทำ ได้”
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3 หน่วยงานรัฐ เสริมแกร่งท้องถิ่น ใช้ Traffy Fondue 
‘ไลน์สร้างสุข’ บริการประชาชน

“เจอ แจ้ง จบ สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ”

(23 กันยายน 2565) ณ ห้องอรรถไกวัลวที (108) ชั้น 1 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล: นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหาร
จัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน” ระหว่าง 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-traffy-fondue/
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(24 กันยายน 2565) ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็น
ตัวแทนร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ 
โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูจากโรงเรียนศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับ 
ประถมศึกษา 96 แห่ง และมัธยมศึกษา 95 แห่ง รวมจำานวน 450 คน

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

สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา

กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำ เนินการของโรงเรียน

ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
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เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว Ve-Chick (วีชิค)
ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช จากแล็บสู่เชิงพาณิชย์ 

ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

(26 กันยายน 2565) ณ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารวิจัยโยธี) กรุงเทพฯ : ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล  
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. พร้อมด้วย ดร.กมลวรรณ อิศราคาร นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์
อาหาร เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ กรรมการ บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำากัด และคุณสุรีย์พร ฉัตรมั่งมี 
ผู้บริหารกลุ่มตลาดเจ บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำากัด แถลงข่าวเปิดตัว Ve-Chick (วีชิค) ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช 
(Plant-based chicken) ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/plant-based-chicken/
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สวทช. สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนประเทศ 
ขนงานวิจัยร่วมมหกรรมด้านความยั่งยืน

Sustainability Expo 2022

(26 กันยายน 2565) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาด้านความยั่งยืนในงานมหกรรม Sustainability Expo 2022 ในหัวข้อ  
ขับเคลือ่นประเทศไทยดว้ย BCG ECONOMY MODEL ร่วมกับ ดร.ศรพล ตลุยะเสถยีร รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานวางแผนกลยทุธ์องคก์ร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำานวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล 
และรักษาการผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/sx2022/



21ตุลาคม 2565  •

ตุลาคม 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 7

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ สวทช. และภาคเอกชน
มุ่งเสริมกำ ลังสมรรถนะ ‘บุคลากร-นักศึกษา’ 

ตอบโจทย์ภาคการผลิต สู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

(28 กันยายน 2565) ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือการดำาเนินการ ว่าด้วยโครงการพัฒนากำาลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ 
ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งบูรณาการการทำางานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศจากกำาลังทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างแท้จริง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-mou-2/
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เรียบเรียง: ภัทรา สัปปินันทน์

สวทช. ต่อยอดนวัตกรรมเคร่ืองกรองฝุ่นละอองใน

อากาศ สู่การพัฒนาชุดกรองไอเสียจากเคร่ืองยนต์

ดีเซลด้วยหลักการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่น

ละออง PM2.5 ในไอเสยีรถยนต์ก่อนปลอ่ยสูส่ิง่แวดลอ้ม  

หวังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ลดปัญหาสุขภาพ

พร้อมจับมือเอกชนเตรียมพัฒนาใช้งานเชิงพาณิชย์

สวทช.
พััฒนาชุดกรองไอเสีย

จากเครื่่�องยนต์์ดีีเซลดี้วยหลักไฟฟา้สถิิต์
ลดีปััญหาฝุ่่�น PM2.5
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 ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงและ

การประยกุตเ์ชิงพาณิชย ์(NSD) สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่

ชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 บ่อยครั้ง 

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 คือ 

ไอเสยีจากรถยนตด์เีซล โดยกอ่นหนา้นีท้มีวจิยัไดพ้ฒันาเคร่ืองกรองฝุน่ละอองและ

กำาจัดเชื้อโรคในอากาศ ทำาให้มีองค์ความรู้เรื่องการกรองฝุ่นละออง PM2.5 ด้วย

เทคโนโลยกีารตกตะกอนเชิงไฟฟา้สถติอยูแ่ลว้ จงึคิดนำาเทคโนโลยน้ีีมาปรับใช้กบั

การกรองฝุน่ละอองจากเคร่ืองยนตด์เีซล เพ่ือช่วยกรองไอเสยีจากเคร่ืองยนตแ์ละ

ลดฝุ่นละอองที่จะถูกปล่อยออกมาสู่อากาศ

 ไอเสียที่ออกมาจากเคร่ืองยนต์ดี เซลโดยปกติจะมีความเร็วสูง

ประมาณ 30 เมตรต่อวินาที ซึ่งหากผ่านเข้าชุดกรองแบบไฟฟ้าสถิต จะ

ทำาให้ประสิทธิภาพการกรองค่อนข้างต่ำามาก กรองได้ประมาณร้อยละ  

10-20 เท่านั้น เราจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง โดยลดความเร็วของไอเสีย 

ที่จะเข้าสู่ชุดกรองด้วยการเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของลมที่จะผ่านเข้ามา และทำาให้

สามารถกระจายไดท้ัว่ทัง้พืน้ทีข่องชุดกรอง ทมีวจิยัจงึออกแบบและพฒันาชุดแผน่

กระจายลมซึง่มช่ีองเปดิเพือ่ใหล้มหรือไอเสยีคอ่ยๆ ทยอยผา่นช่องเปดินีเ้ข้าไปยัง

สว่นตา่งๆ ของชุดกรอง และจากการทดสอบแผน่กระจายลมทีม่ชีอ่งเปดิรูปแบบ

ตา่งๆ พบวา่แผน่กระจายลมทีม่ช่ีองเปดิเปน็รูปวงกลมเหมาะสมมากทีส่ดุ เพราะ

ทำาให้ลมกระจายได้ทั่วถึงและให้ประสิทธิภาพการกรองที่ดี

 “ ชุ ด ก ร อ ง ไ อ เ สี ย จ า ก 

เคร่ืองยนต์ดีเซลด้วยการตกตะกอน

เชิงไฟฟ้าสถิต ที่ทีมวิจัยพัฒนาข้ึน

ประกอบด้วย ส่วนต่อท่อไอเสีย 

แผ่นกระจายลม ลวดปล่อยประจุ  

แ ผ่นดักจับ ฝุ่น และ ชุดควบคุม 

เมื่อนำาไปติดต้ังเ ข้ากับท่อไอเสีย

รถยนต์จะสามารถช่วยกรอง ฝุ่น

ละอองในไอเสียรถยนต์ได้ โดยไอ

เสียจะผ่านเข้าสู่ ชุดกรองที่มีแผ่น 

กระจายลมช่วยลดความเร็วของ

ไอเสียที่เข้ามาและกระจายออกให้

ทั่วในชุดกรอง ภายในมีลวดปล่อย

ประจุทำาหน้าที่ปล่อยประจุให้ไปจับ

กับฝุ่นละออง และแผ่นดักจับฝุ่น 

ทำาหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองที่มีประจุ

เหล่านี้ไว้ด้วยขั้วที่ตรงข้ามกัน จึงช่วย

ไม่ให้ฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านออกมา 

สู่ภายนอกได้”

 ดร.พรอนงค ์กลา่วว่า จากการ

ทดสอบประสิทธิภาพของชุดกรองไอ

เสียกับรถกระบะเคร่ืองยนต์ดีเซลเมื่อ 

เร่งเคร่ืองสูงสุดพบว่าไอเสียที่ออกมา

โดยไม่ผ่านชุดกรองมีค่าควันดำาสูง

ถึงร้อยละ 99 ขณะที่ไอเสียที่ผ่านชุด

กรองออกมาน้ันมีค่าควันดำาลดลงอยู่

ที่ประมาณร้อยละ 27 เท่านั้น ซึ่งไม่

เกนิเกณฑม์าตรฐานใหมท่ีก่รมควบคมุ

มลพิษกำาหนดที่ร้อยละ 30

ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง

และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช.)
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 “นอกจากนี้ ชุดกรองไอเสียที่พัฒนาข้ึนยังมีอายุ

การใช้งานยาวนาน เพราะวสัดทุีใ่ช้เปน็สแตนเลสทัง้หมด จงึ

มคีวามทนทานสงูและไมเ่ปน็สนิม สามารถฉดีลา้งทำาความ

สะอาดไดง้า่ย มชุีดควบคมุทีต่รวจสอบความช้ืน ไอน้ำา ทีอ่ยู่

ภายใน ถ้าล้างแล้วภายในชุดกรองยังมีไอน้ำาหรือความช้ืน

อยู่ ระบบจะยังไม่ทำางาน จนกว่าจะแห้งสนิท”

 ปัจจุบัน ศูนย์ NSD สวทช. มีความร่วมมือกับ 

บริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด ในการทดสอบชุดกรอง 

ไอเสยีจากเคร่ืองยนต์ดเีซลดว้ยการตกตะกอนเชิงไฟฟา้สถติ

ผลการวัดค่าควันดำาจากไอเสียรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อเร่งเครื่องสูงสุด

ที่พัฒนาขึ้น กับการใช้งานในรถแต่ละรุ่น โดยมุ่งเป้ากรอง 

ไอเสยีจากเคร่ืองยนตด์เีซลของรถขนาดใหญ ่เช่น รถบรรทกุ 

รถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ

 “หากเราลดฝุ่นละออง PM2.5 ได้ต้ังแต่ต้นทาง

อย่างไอเสียจากเคร่ืองยนต์ดีเซล ก็จะช่วยลดปริมาณฝุ่น 

PM2.5 ในอากาศ ลดมลพิษในสิง่แวดลอ้ม ลดอตัราการเจบ็

ปว่ยจากโรคทางเดนิหายใจ และช่วยใหป้ระชาชนมคีณุภาพ

ชีวิตดีขึ้น” นักวิจัยกล่าว


