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ในเล่ม   Insight

‘ฟู้ดแฟคเตอร์’ ผนึก ‘เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.’ สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 
เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

เอ็มเทค สวทช. นำา "เปลปกป้อง (PETE)" คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำาปี 
2565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

‘เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. - พันธมิตร’ เปิดยิ่งใหญ่ การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรม
อาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2022 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม ‘อา
หารสตรีทฟู้ด-อาหารหมักดองพื้นถิ่น’

สวทช. จับมือ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำากัด เปิดตัว ‘นวัตกรรมรถพยาบาลแรงดันลบ’ 
ตอกย้ำาศักยภาพด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย เสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข

เริ่มแล้ว สุดยอดงานประชุม-แสดงนวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน APEC BCG 
Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)

สวทช. รับมอบสื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสะเต็มเตรียมอบรมครู ก่อนนำาไปใช้จริง

สวทช. อว. อัปเดต 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงาน “APEC BCG Economy 
Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)”

‘Prolifera-แผ่นแปะปรับสภาพผิว’ คว้าผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด ปี 2022 ในงาน 
APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 
2022)

สวทช. จับมือ ทีเซลล์ ผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเวชสำาอางไทยสู่ตลาดโลก

สวทช. ร่วมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวทช. ร่วมพัฒนาทักษะ วิทยาการคำานวณ ให้คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิชัยพัฒนา ใน
รูปแบบออนไลน์

สวทช. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน 
“วันเทคโนโลยีของไทย”

นักวิจัย สวทช. รับ 2 รางวัล!! สุดยอดเทคโนโลยี สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม

สวทช.-สอวช.-บพข. เร่งเครื่อง Deep Tech Startup เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ

"ดร.นำาชัย" ผอ.ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อฯ สวทช. คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ Mahidol Sci-
ence Communicator Award 2022

สวทช.นำาหน่วยงานพันธมิตรร่วมงานระดับโลก World Congress of Angel Investors 
2022 ณ เมืองอันทาเลีย ประเทศตุรเคีย

สวทช. ประกาศผู้ได้รับรางวัล “เครื่องพิมพ์สามมิติ” โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคม
ไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

สวทช. มอบสื่อ STEAM with GEARS ให้โรงเรียน เตรียมเสริมทักษะสตีมแก่เยาวชนรับ
เปิดเทอม

สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - คาร์กิลล์  เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
โปรตีนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

‘SunGuard PV’
 นวัตกรรมกันสาดโซลาร์ผลิตไฟฟ้าข่าว News 21
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พฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

(7	ตุลาคม	2565)	ณ	เมอืงสขุสยาม	ช้ัน	G	ไอคอนสยาม	กรุงเทพฯ: สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) โดยเมอืง
นวัตกรรมอ�ห�ร (Food Innopolis) และ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นพันธมิตรด้�นนวัตกรรมอ�ห�ร ร่วมพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือ ก�รส่งเสริม สนับสนุน พัฒน�นวัตกรรมและนวัตกรด้�นอ�ห�ร โดยมี ผศ. ดร.วีรชัย อ�จห�ญ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. 
ดร.เอกอนงค์ จ�งบัว ผู้อำ�นวยก�รเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร สวทช. และน�ยปิติ ภิรมย์ภักดี ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์  
จำ�กัด เพื่อให้เกิดก�รผลักดันและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันนวัตกรรมด้�นอ�ห�รของประเทศ เสริมคว�มแข็งแกร่ง 
ของ Ecosystem ระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน ให้เกิดผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-foodfactor-fi/

‘ฟู้ดแฟคเตอร์’ ผนึก ‘เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.’
สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 

เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
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พฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

(5	ตุลาคม	2565)	ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	สยามพารากอน	กรุงเทพฯ:	ดร.ศร�วุธ เลิศพลังสันติ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มวิจัยก�รออกแบบ
เชิงวิศวกรรมและก�รคำ�นวณ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งช�ติ (เอ็มเทค) สวทช. เข้�รับร�งวัลนวัตกรรมเเห่งช�ติ ประจำ�ปี 2565  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้�นก�รออกแบบผลิตภัณฑ์และบริก�ร จ�กผลง�นเปลปกป้อง (พีท) เปลเคลื่อนย้�ยผู้ป่วยคว�มดันลบ (Patient 
isolation and transportation chamber: PETE) โดยมี รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม เป็นประธ�นพิธีมอบร�งวัล ในง�น “วันนวัตกรรม 
แห่งชาติ	ประจำาปี	2565” จัดโดยสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pete-2/

เอ็มเทค สวทช. นำ  "เปลปกป้อง (PETE)"
คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำ ปี 2565 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
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พฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

(7	 ตุลาคม	2565)	 ณ	 ลานคนเมือง	 ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม	 กรุงเทพฯ:	 ผศ. ดร.วีรชัย อ�จห�ญ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ดร.เอกอนงค์ จ�งบัว ผู้อำ�นวยก�รเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร สวทช. น�ยพร ด�รีพัฒน์  
รองกรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำ�กัด ในเครือบุญรอดบริวเวอร่ี ดร.ว�ทิต ตมะวิโมกษ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด น�ยวุฒิชัย เจริญศุภกุล กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท พลังผัก จำ�กัด ดร.กีรติ  
ตระก�รศริิว�นิช คณบดคีณะพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่ว มห�วทิย�ลยัแมโ่จ ้และน�ยพชิิต วรัีงคบตุร รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นสง่เสริมเศรษฐกจิ
สร้�งสรรค์ และ รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่�วก�รเปิดง�นประกวดนวัตกรรมอ�ห�ร
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงก�ร Food Innopolis Innovation Contest 2022 จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 7-9 ตุล�คม 2565 โดยมีทีม 
ผู้เข้�แข่งขันและแสดงผลง�นจำ�นวน 40 ทีมกว่� 40 ผลง�นตลอด 3 วันของก�รจัดง�น ซึ่งจะมีก�รประก�ศร�งวัลชนะเลิศ ในวันที่  
9 ตลุ�คม 2565 เพือ่เฟน้ห�ทมีทีช่นะในโจทยก์�รแข่งขันอ�ห�รสตรีทฟูด้และอ�ห�รหมกัดองพืน้ถิน่ ในก�รนำ�ไปตอ่ยอดผลติภัณฑน์วตักรรม
อ�ห�รสู่เชิงพ�ณิชย์จ�กโครงก�รประกวด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/food-innopolis-innovation-contest-2022/

‘เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. - พันธมิตร’
เปิดยิ่งใหญ่ การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาหาร 

Food Innopolis Innovation Contest 2022
เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม 

‘อาหารสตรีทฟู้ด-อาหารหมักดองพื้นถิ่น’
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พฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

(10	ตุลาคม	2565)	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริก�รปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ร่วมกับ 
บริษัท อ�ร์เอ็กซ์ จำ�กัด จัดแถลงข่�วเปิดตัวนวัตกรรมรถพย�บ�ลแรงดันลบ โดยมี ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. 
และ ภก.ช�ญชัย อุดมล�ภธรรม ประธ�นบริห�ร บริษัท อ�ร์เอ็กซ์ จำ�กัด ร่วมเป็นประธ�นแถลงข่�ว พร้อมด้วย น�ยอัมพร โพธิ์ใย  
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บริก�รปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม สวทช.

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

สวทช. จับมือ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำ กัด เปิดตัว 
‘นวัตกรรมรถพยาบาลแรงดันลบ’ 

ตอกย้ำ ศักยภาพด้านเครื่องมือแพทย์ของไทย
เสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข
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พฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

(10	ตุลาคม	2565)	ณ	เซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) นำ�โดย ศ�สตร�จ�รย์ ดร.น�ยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. จับมือพันธมิตรองค์กรภ�ครัฐ เอกชน และ
สถ�บันก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่�งประเทศกว่� 40 หน่วยง�น เปิดง�นประชุมและนิทรรศก�ร APEC BCG 
Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ภ�ยใต้แนวคิด ผส�นพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing 
STI to Sustainable Business) เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนก�รเป็นเจ้�ภ�พประชุมผู้นำ�เขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022 Thailand) และ 
เปิดง�น Thailand Tech Show 2022 เวทีแสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิจัยที่พร้อมต่อยอดธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นก�ร 
ส่งเสริมโอก�สคว�มร่วมมือด้�นธุรกิจ วิช�ก�รระหว่�งสม�ชิกเอเปคให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 10-11 ตุล�คม 2565 
ที่ เซ็นท�ร�แกรนด์ เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/10102565-apec-bcg-economy-thailand-2022/

เริ่มแล้ว สุดยอดงานประชุม-แสดงนวัตกรรมพร้อมต่อยอดธุรกิจที่ยั่งยืน
APEC BCG Economy Thailand 2022:

Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)
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(11	 ตุลาคม	2565)	 ณ	 ดิ	 แอทธินี	 โฮเต็ล:	 ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
แห่งช�ติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสร้�งสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. รับมอบสื่อ Gearphun จำ�นวน 
120 ชุด จ�กน�ยคอลิน ไซมอนด์ส ประธ�นบริษัท Thinklplay จำ�กัด ในง�น Bett Asia 2022 เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นสื่อถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�น 
สะเต็มให้กับบุคล�กรครูระดับประถมในกิจกรรม	“การจัดการเรียนรู้	STEAM	with	Gears”

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

สวทช. รับมอบสื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสะเต็ม
เตรียมอบรมครูก่อนนำ ไปใช้จริง
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(11	ตุลาคม	2565)	ณ	เซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) โดยศ�สตร�จ�รย์  ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) บรรย�ย
พิเศษเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่น่�จับต�มอง (10 Technologies to Watch) ซึ่ง สวทช. จัดขึ้นในง�นประชุมและนิทรรศก�ร APEC BCG  
Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ภ�ยใต้แนวคิด ผส�นพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing STI  
to Sustainable Business) เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนก�รเป็นเจ้�ภ�พประชุมผู้นำ�เขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022 Thailand)  
และเปิดง�น Thailand Tech Show 2022 เวทีแสดงผลง�นท�งวิช�ก�ร เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิจัยที่พร้อมต่อยอดธุรกิจขึ้นระหว่�ง 
วันที่ 10-11 ตุล�คม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/10-technologies-to-watch/

สวทช. อว. อัปเดต 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง
ในงาน “APEC BCG Economy Thailand 2022:
Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)"
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(11 ตุล�คม 2565) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
แห่งช�ติ (สวทช.) จัดกิจกรรมนำ�เสนอผลง�นวิจัยที่น่�ลงทุนประจำ�ปี 2565 ซึ่ง สวทช. จับมือพันธมิตรองค์กรภ�ครัฐ เอกชน 
และสถ�บันก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่�งประเทศกว่� 40 หน่วยง�น จัดประชุมและนิทรรศก�ร 
APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ระหว่�งวันที่ 10-11 ตุล�คม 2565 ที่  
เซ็นท�ร�แกรนด์ เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ สำ�หรับเวทีก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยเด่นที่น่�ลงทุน (Investment Pitching)  
ในปีนี้ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 9 ผลง�นจ�ก สวทช. 4 ผลง�น และพันธมิตร 4 ผลง�น และต่�งประเทศ 1 ผลง�น ซึ่งผลปร�กฎว่�ร�งวัลผลง�น
ที่น่�ลงทุนที่สุดประจำ�ปี 2565 และร�งวัลผลง�นที่นำ�เสนอดีที่สุด ได้แก่ “Prolifera	แผ่นแปะปรับสภาพผิวให้แลดูเรียบเนียน” จ�กก�ร
โหวตของนักลงทุนและประช�ชนที่เข้�ร่วมง�น ซึ่งเป็นผลง�นวิจัยและพัฒน�โดย น�งส�วกชกร เอี่ยมวิมังส� และทีมวิจัยจ�กศูนย์น�โน
เทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pitching-prolifera-apec-bcg/

‘Prolifera-แผ่นแปะปรับสภาพผิว’
คว้าผลงานวิจัยที่น่าลงทุนที่สุด ปี 2022

ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022:
Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)
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โปรแกรมสารสกัดธรรมชาติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ภายใต้กลุ่มโปรแกรมอาหารและส่วนผสมฟังก์ช่ันบนฐานการผลิตที่ยั่งยืน สำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ (องค์ก�รมห�ชน) กระทรวง
ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน 3 ผู้ประกอบก�รไทยเข้�ร่วมง�น: The international innovation fair for  
cosmetic and perfume industry วันที่ 12-13 ตุล�คม 2565 ณ Carousel du Louvre กรุงป�รีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
เวชสำ�อ�งที่มีคว�มโดดเด่นด้�นนวัตกรรมส�รสกัด/ส�รออกฤทธ์ิจ�กธรรมช�ติที่มีคุณสมบัติด้�นก�รชะลอวัย (Anti-aging) โดยได้รับ
เกียรติจ�ก น.ส.กนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ อัครร�ชทูตที่ปรึกษ� ซึ่งได้รับมอบหม�ยจ�กเอกอัครร�ชทูต ณ กรุงป�รีส เพื่อเป็นประธ�นในพิธี
เปิดบูธนิทรรศก�รพร้อมเยี่ยมชมผลง�น โดยมี ดร.อุรช� รักษ์ต�นนท์ชัย (รักษ�ก�ร) รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. และผู้อำ�นวยก�รโปรแกรม
นวัตกรรมส�รสกัดธรรมช�ติเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภ�พ สวทช. และ น.ส.นิส�กร จึงเจริญธรรม กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิด้�นบริห�รทีเซลล์  
พร้อมคณะให้ก�รต้อนรับและเข้�ร่วมพิธีเปิดบูธนิทรรศก�ร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/cosmetic360/

สวทช. จับมือ ทีเซลล์ ผลักดันผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเวชสำ อางไทยสู่ตลาดโลก
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สวทช. ร่วมน้อมรำ ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(13	 ตุลาคม	2565)	 ณ	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธ�นพิธีน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ เน่ืองในวันคล้�ยวันสวรรคต 
พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร พร้อมด้วย ดร.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์  
ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง รศ.ดร.พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง น�งส�วสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้�ผู้ตรวจร�ชก�ร
กระทรวง น�ยวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
แห่งช�ติ (สวทช.) ดร.จุฬ�รัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช. และคณะผู้บริห�รหน่วยง�นในสังกัดกระทรวง อว. ร่วมถว�ย
ภัตต�ห�รเช้�แด่พระสงฆ์วัดจักรวรรดิร�ช�ว�สวรมห�วิห�ร จำ�นวน 10 รูป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-13102565/
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สวทช. ร่วมพัฒนาทักษะ วิทยาการคำ นวณ
ให้คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิชัยพัฒนา

ในรูปแบบออนไลน์

(17	 ตุลาคม	2565)	 ฝ่ายวิชาการ	 หลักสูตร	 และสื่อการเรียนรู้	 สวทช.	 จัดกิจกรรมก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รหลักสูตรเฉพ�ะท�ง  
หวัข้อ วทิย�ก�รคำ�นวณ ต�มแนวท�งโครงก�รบ�้นนกัวิทย�ศ�สตร์น้อยประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ โดยมคุีณครูผูส้อนระดบัช้ันปฐมวยั
และประถมศึกษ�ปีที่ 1-3 จ�กโรงเรียนอนุบ�ลไผทวิทย� (มูลนิธิชัยพัฒน�) และโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒน� จำ�นวน 38 คน 
เข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้�ร่วมอบรมทร�บถึงแนวท�งก�รจัดก�รเรียนวิทย�ก�รคำ�นวณ รูปแบบ Unplugged และตัวอย่�งกิจกรรมที่
เน้นก�รเรียนรู้ผ่�นก�รลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดก�รเรียนรู้ต�มแนวท�งโครงก�รฯเร่ิมต้นกิจกรรมโดย ดร.ปวริศ� บุญรอด ผู้อำ�นวยก�ร
โรงเรียนอนุบ�ลไผทวทิย� (มูลนิธิชัยพฒัน�) กล�่วเปดิกจิกรรมและเน้นย้ำ�ถงึคว�มสำ�คญัของก�รเรียนรู้กจิกรรมวทิย�ก�รคำ�นวณเพือ่ใหค้รู 
นำ�ม�ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-seminar-chaipat/
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(19	 ตุลาคม	2565)	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 จัดพิธีว�งพุ่มดอกไม้ถว�ยร�ชสักก�ระพระบ�ท
สมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ชบรมน�ถบพิตร ในฐ�นะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  
เน่ืองใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำ�ปี 2565 โดยมี ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง อว. เป็นประธ�นในพิธี 
ว�งพุม่ดอกไมแ้ละถว�ยร�ชสกัก�ระ พร้อมดว้ย ศ. ดร.ชูกจิ ลมิปจิำ�นงค ์ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ติ 
(สวทช.) น�งส�วศิริน�ถ แถบทอง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. คณะผู้บริห�ร อว. ผู้แทนหน่วยง�นในสังกัด ผู้แทนมห�วิทย�ลัย ข้�ร�ชก�ร
และเจ้�หน้�ที่ ร่วมว�งพุ่มดอกไม้และถว�ยร�ชสักก�ระฯ ณ ล�นพระบรมร�ช�นุส�วรีย์พระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดีศรีสินทร
มห�มงกุฎ พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวพระสย�มเทวมห�มงกุฎวิทย�มห�ร�ช รัชก�ลที่ 4 กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ถนนพระร�มที่ 6 เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/651019/

สวทช. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
น้อมรำ ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”
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(19	ตุลาคม	2565)	ณ	ดิ	 แอทธินี	 โฮเต็ล:	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้รับร�งวัลเทคโนโลยีดีเด่น
ประจำ�ปี พ.ศ.2565 และร�งวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำ�ปี พ.ศ.2565 โดย มูลนิธิส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
ในฐ�นะผู้พิจ�รณ�คัดเลือกผลง�นและมอบร�งวัล ได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2565 มีผู้ได้รับร�งวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประเภทละ 1 ร�งวัล ดังนี้ ร�งวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ.2565 ประเภทกลุ่ม ได้แก่ โครงก�ร “ระบบ
ติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน” (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) โดย ดร.กนกเวทย์  
ตั้งพิมลรัตน์ และทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับ ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต 
แห่งประเทศไทย และร�งวัลเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำ�ปี พ.ศ.2565 ได้แก่ โครงก�ร “โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่องาน
วิจัยวัสดุขั้นสูง”	(High Performance Computing Infrastructure for Advanced Materials Research) โดย ดร.มนัสชัย คุณ�เศรษฐ 
หัวหน้�ทีมวิจัยโครงสร้�งพื้นฐ�นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) สวทช. ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช.

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

นักวิจัย สวทช. รับ 2 รางวัล!! สุดยอดเทคโนโลยี 
สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

อย่างเป็นรูปธรรม
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สวทช.-สอวช.-บพข. เร่งเครื่อง Deep Tech Startup
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

(21	ตุลาคม	2565)	ณ	เกษร	เออร์เบิน	รีสอร์ท	(Gaysorn	Urban	Resort):	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
จัดกิจกรรมนำ�เสนอผลง�นภ�ยใต้โครงก�ร “แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก” NSTDA Deep 
Tech Acceleration Platform ในก�รสนับสนุน Deep Tech Startup เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหม่และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันของประเทศ โดยมี ผศ. ดร.วีรชัย อ�จห�ญ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. ดร.เอกอนงค์ จ�งบัว ผู้อำ�นวยก�รเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร 
สวทช. ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สอวช.) 
และ รศ. ดร.ช�ลีด� บรมพิชัยช�ติกุล รองผู้อำ�นวยก�รด้�นกลยุทธ์วิจัย หน่วยบริห�รและจัดก�รทุนด้�นก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมง�นพร้อมด้วยผู้ประกอบก�ร 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีอ�ห�ร (Food Technology) เทคโนโลยี 
เพื่อก�รดูแลสุขภ�พ (Healthcare Technology) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) รวม 22 ผลง�นนำ�เสนอ
ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกต่อนักลงทุน พันธมิตรและคู่ค้�ท�งธุรกิจ เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยงพันธมิตรและพัฒน�คว�มร่วมมือต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/deep-tech-startup-gaysorn/
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(21	ต.ค.	2565)	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พญาไท	กรุงเทพฯ: ในง�นวันคล้�ยวันสถ�ปน�คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
มหิดล ครบรอบปีที่ 64 มีพิธีมอบร�งวัลนักสื่อส�รวิทย�ศ�สตร์ประจำ�ปี 2565 หรือ Mahidol Science Communicator Award 2022 
เป็นร�งวัลที่มอบให้แก่บุคคลที่มีผลง�นก�รสื่อส�รวิทย�ศ�สตร์ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ โดยในปีน้ี ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำ�นวยก�ร 
ฝ่�ยสร้�งสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้รับร�งวัลนักสื่อส�รวิทย�ศ�สตร์ 
ประจำ�ปี 2565 ประเภทบุคคล รับมอบโล่ร�งวัลจ�ก รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล, 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่�ยก�ยภ�พและสิ่งแวดล้อม คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล และผู้แทนจ�ก 
บริษัท บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ผู้สนับสนุนร�งวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mahidol-science-communicator-award2022/

"ดร.นำ ชัย" ผอ. ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อฯ สวทช.
คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

Mahidol Science Communicator Award 2022
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สวทช. นำ หน่วยงานพันธมิตรร่วมงานระดับโลก
World Congress of Angel Investors 2022

ณ เมืองอันทาเลีย ประเทศตุรเคีย

(24-26	ตุลาคม	2565)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	พร้อมด้วย สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (สนช.) 
และ ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ (องค์ก�รมห�ชน) (ศลช.) เดินท�งเข้�ร่วมง�น World Congress of Angel Investors นำ�โดย  
ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์ ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. พร้อมร่วมลงน�มข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นพัฒน�บุคล�กรเพื่อสร้�งระบบนิเวศและ 
เครือข่�ยนักลงทุนระหว่�งสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ กับ World Business Angels Investment Forum (WBAF) 
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่�งประเทศที่มีเป้�หม�ยเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนสำ�หรับธุรกิจโดยเฉพ�ะธุรกิจระยะเร่ิมต้น  
นอกจ�กนี้ ปีนี้ สวทช. สนช. และ ศลช. ได้ร่วมรับตำ�แหน่ง High Commissioner และ Senator เพื่อทำ�หน้�ที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ 
ของทั้งนักลงทุนและสต�ร์ตอัปให้แข็งแกร่งด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/world-congress-of-angel-investors-2022/
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(25	ตุลาคม	2565)	ณ	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี:	ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นพฒัน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ( สวทช.) เปดิเผยว�่ ต�มที ่โครงก�รสือ่ก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ โคมไฟลกูบ�ศก ์จ�ก
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ดำ�เนินโครงก�รโดยบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร ได้ประช�สัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้�ร่วมโครงก�รผ่�นเครือข่�ย 
กิจกรรมเพื่อทำ�ก�รขย�ยผลก�รใช้สื่อและสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีคว�มสนใจนำ�ชุดสื่อดังกล่�วไปใช้จริงในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 
ในโรงเรียนสำ�หรับนักเรียนระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ยถึงมัธยมศึกษ�ตอนต้น โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกคิดอย่�งเป็น
ระบบ ลงมือว�งแผนและแก้ไขปัญห�ด้วยตนเอง ผ่�นบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ทักษะกระบวนก�ร 
ท�งวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ใหแ้กนั่กเรียน ทัง้น้ีโครงก�รฯ ไดพ้จิ�รณ�จ�กผลง�น คลปิวดิโีอ รวมถงึก�รนำ�เสนอผลง�นของผูเ้ข้�ร่วม 
โครงก�ร ฯ มีโรงเรียนสนใจส่งผลง�นเข้�แข่งขันเพื่อรับร�งวัลเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำ�นวน 11 โรงเรียน แบ่งก�รแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ  
รอบคัดเลือกเป็นก�รส่งผลง�นก�รออกแบบโมเดล 3 มิติ พร้อมคลิปอธิบ�ยร�ยละเอียดประกอบผลง�นก�รออกแบบ และรอบตัดสิน 
เป็นก�รนำ�เสนอผลง�นก�รออกแบบต่อคณะกรรมก�ร ซึ่งผลก�รประกวด มีโรงเรียนชนะก�รประกวดได้รับร�งวัล จำ�นวน 5 โรงเรียน

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

สวทช. ประกาศผู้ได้รับรางวัล “เครื่องพิมพ์สามมิติ” 
โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
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สวทช. มอบสื่อ STEAM with GEARS ให้โรงเรียน
เตรียมเสริมทักษะสตีมแก่เยาวชนรับเปิดเทอม

(26	ตลุาคม	2565)	ณ	ห้อง	SD-601	อาคารสราญวทิย์	อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย	จ.ปทมุธาน:ี กระทรวงก�รอุดมศกึษ� วทิย�ศ�สตร ์
วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้” และส่งมอบ
สื่อ STEAM with GEARS แก่โรงเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน 15 แห่ง โดยสื่อ Gearphun จำ�นวน 120 ชุด ซึ่ง สวทช. ได้รับมอบจ�ก
บริษัท Thinklplay จำ�กัด ในง�น Bett Asia 2022 เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นสื่อถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นสะเต็มให้กับบุคล�กรครูระดับประถมในกิจกรรม  
“การจัดการเรียนรู้	STEAM	with	Gears” ทั้งน้ี สวทช. มุ่งหวังว่�คว�มรู้และวิธีก�รเสริมทักษะ STEAM ด้วยสื่อ Gearphun ที่แต่ละ
โรงเรียนได้รับจ�กก�รสัมมน�น้ีจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อก�รเรียนก�รสอนเพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้รับคว�มรู้คู่คว�มสนุกจ�กก�รเรียน 
ในห้องเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/steam-with-gears-2/
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สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - คาร์กิลล์  
เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โปรตีน
แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(26	ตุลาคม	2565)	ณ	อาคารกลุ่มนวัตกรรม	2	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี:	ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำ�นวยก�รศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เป็นประธ�น
พิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมค�ร์กิลล์ (Cargill Innovation Center) หรือ ศูนย์ส่งเสริมง�นวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ค�ร์กิลล์มีท  
(ไทยแลนด์) จำ�กัด ที่เกิดข้ึนจ�กคว�มร่วมมือของอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยและหน่วยง�นต่�งๆ ในสังกัด สวทช.และพันธมิตร  
เพือ่สง่เสริมง�นวิจยัและพฒัน�ผลติภัณฑ์สูว่ทิย�ก�รผลติ แปรรูปอ�ห�ร และเทคโนโลยดี�้นก�รเกษตรสมยัใหม ่โดยม ีน.สพ.สนัด วงศท์วทีอง  
รองผู้อำ�นวยก�รอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทยและ น�งส�วชมพูนุช อนุศ�สน์สิทธิกิจ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจและคลัสเตอร์
นวัตกรรม อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย เข้�ร่วมพิธี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-tsp-cargill-innovation-center/
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‘SunGuard PV’
นวัตกรรมกันสาดโซลาร์ผลิตไฟฟ้า

 นับวันค่�ใช้จ่�ยด้�นพลังง�น โดยเฉพ�ะ ‘ไฟฟ้า’ มีแนวโน้มเพิ่ม 

สูงข้ึนอย่�งต่อเน่ือง ประช�ชนเร่ิมหันม�พึ่งพ�ตนเองด้�นพลังง�น ด้วยก�ร 

ติดตั้ง ‘แผงโซลาร์เซลล์’ ต�มบ้�นเรือนและสถ�นที่ ต่�งๆ เพื่อประหยัด 

ค่�ใช้จ่�ย แต่ด้วยข้อจำ�กัดของแผงโซล�ร์เซลล์ทั่วไปที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม 

ผืนผ้� น้ำ�หนักม�ก และโค้งงอไม่ได้ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถติดต้ังในบ�งพื้นที่ อีกทั้ง 

ก�รติดตั้งยังจำ�เพ�ะกับหลังค�ที่มีพื้นที่หลังค�กว้�ง เช่น หลังค�ทรงจั่ว  

หลังค�ทรงปั้นหย� และหลังค�ทรงโมเดิร์น ไม่เหม�ะใช้ง�นกับบ้�นที่มีลักษณะ 

หลังค�รูปทรงแบบโค้ง ห�กแต่ว่�ปัจจุบันจะเห็นได้ว่�หลังค�แบบโค้งนิยมนำ�ม�ใช้ 

ทำ�หลงัค�กนัส�ดเปน็สว่นใหญ ่และเร่ิมไดรั้บคว�มนิยมในก�รออกแบบทำ�ร้�นอ�ห�ร 

ร้�นก�แฟ เพื่อให้มีมุมสถ�ปัตยกรรมแบบยุโรปและดูทันสมัย

เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา



22 NSTDA •   November 2022

พฤศจิกายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ช�ติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังง�นแห่งช�ติ (เอ็น

เทค) พัฒน�นวัตกรรม ‘ซันการ์ดพีวี	(SunGuard	PV)	หรือ	

กันสาดโซลาร์’ แผงโซล�ร์เซลล์แบบใหม่ ที่มีน้ำ�หนักเบ� 

โค้งงอได้ เหม�ะสำ�หรับใช้เป็นกันส�ดและติดตั้งได้ทันที

 ว่�ที่ร้อยตรี ดร.นพดล สิทธิพล นักวิจัยจ�กทีม

วจิยัเทคโนโลยเีซลลแ์สงอ�ทติย ์เอน็เทค สวทช. เล�่ถึงทีม่�

ง�นวจัิยว่� ในช่วง 3-4 ปทีีผ่�่นม� ประช�ชนใหค้ว�มสนใจ 

ติดต้ังระบบผลิตพลังง�นไฟฟ้�จ�กเซลล์แสงอ�ทิตย์บน

หลังค� หรือ Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้�ใช้เองใน 

ครัวเรือนม�กข้ึน แตด่ว้ยลกัษณะของ Solar Roof ในปจัจบุนั

ไม่ได้เอื้อต่อก�รติดต้ังกับหลังค�บ�งรูปแบบ ประกอบ

กับแผงมีน้ำ�หนักโดยเฉลี่ยม�กถึง 25-30 กิโลกรัมต่อแผง 

ขณะเดียวกันประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำ�ให้

ได้รับพลังง�นแสงอ�ทิตย์ปริม�ณม�ก และมีอ�ก�ศร้อน  

บ้�นเรือนส่วนใหญ่ต่�งติดต้ังกันส�ดแทบทุกหลังค�เรือน 

แต่ด้วยลักษณะแผงโซล�ร์เซลล์ที่มีอยู่นำ�ม�ประยุกต์ใช้ได้

ย�ก ห�กไม่นับเร่ืองคว�มสวยง�มที่จะเกิดข้ึนกับตัวบ้�น

หรืออ�ค�รก็ยังติดเรื่องน้ำ�หนักและปัญห�ก�รติดตั้ง ทีม

วจิยัเลง็เหน็ว�่ก�รพฒัน�นวัตกรรมกนัส�ดโซล�ร์เปน็โจทย ์

ที่น่�สนใจ ช่วยลดปัญห�ข้อจำ�กัดก�รใช้ง�น ทำ�ให้

ประช�ชนเข้�ถึงได้ง่�ย และสร้�งโอก�สท�งธุรกิจให้แก่

ภ�คเอกชนด้วย

 ทีมวิจัยมุ่งพัฒน�แผงโซล�ร์เซลล์แบบใหม่ที่มีน้ำ�

หนักเบ� ตดิตัง้ง่�ย และมคีว�มทนัสมยัเข้�กบัง�นออกแบบ

สถ�ปัตยกรรม ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่มีคว�มท้�ท�ยพอสมควร 

เน่ืองจ�กไม่ได้เป็นก�รใช้เพียงคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ 

วิศวกรรมศ�สตร์ แต่ยังให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องศิลปะและ

มุมมองด้�นคว�มสวยง�มเมื่อนำ�ไปติดตั้งใช้ง�น อีกทั้งยัง

คิดครอบคลุมถึงก�รจัดก�รหลังแผงปลดจ�กก�รใช้ง�น

แล้ว ซึ่งทีมวิจัยส�ม�รถพัฒน�นวัตกรรมต�มแนวคิดที่ 

ตั้งเป้�ไว้ได้สำ�เร็จและยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว 

"ในด้้านประสิิทธิิภาพการผลิิตพลิังงานไฟฟ้า 

กันสิาด้โซลิาร์มีีประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้า 

ต่�ากว่่าแผงโซลิาร์เซลิลิ์แบบทั�ว่ไปอยู่่่ที� 8.5% 

โด้ยู่ประมีาณ เน่�องจากคว่ามีโค้งแลิะมีุมีรับ

แสิงที�เปลิี�ยู่นไป อยู่่างไรก็ตามีแผงกันสิาด้ 

โซลิาร์มีีข้้อด้ีในสิ่ว่นอุณหภ่มีิใต้แผงที�ต่�ากว่่า

แผงแบบทั�ว่ไป 3-5 องศาเซลิเซยีู่สิ ทำใหพ้่�นที�

ใตก้นัสิาด้มีอีณุหภม่ีทิี�เยู่น็กว่า่การนำแผงแบบ

ทั�ว่ไปมีาทำเป็นกันสิาด้"

ดร.นพดล สิทธิพล

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค)

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)
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โซล�ร์ คือมีน้ำ�หนักต่อพื้นที่เบ�กว่�

แผงโครงสร้�งทั่วไปม�กกว่� 50% 

โค้งงอได้ และยังคงคว�มทนท�น

ต่อสภ�พแวดล้อม รับแรงกระแทก

ได้ดี ส�ม�รถเพิ่มเติมสีสันให้เข้�กับ

สถ�ปัตยกรรมอ�ค�ร บ้�นเรือน หรือ

ร้�นค้�ได้ ที่สำ�คัญคือติดตั้งง่�ย โดย

ตัดหรือเจ�ะได้โดยตรง โดยไม่ทำ�ให้

	 “สำาหรับกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรม	 ทีมวิจัยได้ทำาการศึกษา

ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นำามาใช้

ในองคป์ระกอบหลกั	3	สว่นของแผงโซ

ลาร์เซลล์		คือ	กระจกด้านหน้า	เซลล์

แสงอาทติย	์และแผ่นปอ้งกนัทีอ่ยูด่า้น

หลังแผง	(Back	Sheet)	 ซึ่งทำาจาก

วัสดุพอลิไวนิล	ฟลูออไรด์	(Polyvinyl	

Fluoride:	PVF	 หรือ	 ช่ือทางการค้า	 

Tedlar)	 ในส่วนของกระจกทีมวิจัย

เลือกใช้วัสดุพอลิเอทิลีน	 เทอเรปทา

เลต	 (Polyethylene	 Terephtha-

late:	PET)	ที่นิยมใช้ทำาขวดพลาสติก	

โดยใช้ เกรดเพื่ อผลิตแผงโซลา ร์

เซลล์โดยเฉพาะ	 เน่ืองจาก	PET	 มี

ลกัษณะโปร่งแสงเทยีบเทา่กระจกแตม่ ี

น้ำาหนักเบากว่า	 และสามารถปรับให้

โค้งงอได้	 ในขณะที่แผ่น	PVF	 เลือก

ใช้วัสดุอะครีโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน- 

สไตรีน	 เมทีเรียล	 (Acrylonitrile- 

Butadiene-Styrene	Material:	ABS)	

ทดแทน	 เพราะมีข้อดีคือน้ำาหนัก

เบา	มีความแข็งแรงและความเหนียว	 

ช่วยเสริมแผงให้ทนแรงกระแทกและ

ทนต่อสภาพอากาศ	 ที่สำาคัญทีม

วิจัยยังคำานึงถึงการผลิตแผงจึงได้

คิดค้นเทคนิคการผลิตที่ไม่กระทบ

ข้ันตอนการผลิตเดิมของแผงโซลาร์

เซลล์ทั่วไป	 เพื่อให้ผู้ประกอบการนำา

เทคโนโลยีไปใช้ได้ตามไลน์การผลิต

ที่มี”

 ว่�ที่ร้อยตรี ดร.นพดล เล่�

ว่� จุดเด่นของนวัตกรรมกันส�ด 

แผงโซล�ร์เซลล์เสียห�ย ยึดติดกับ

โครงสร้�งผนังหรือหลังค�ได้ โดย

ไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมเพื่อซื้อ

อุปกรณ์เสริมหรือต่อเติมโครงสร้�ง

เฉพ�ะ ซึ่ งด้วยคุณสมบัติ เหล่� น้ี

เอง ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�กันส�ดโซล�ร์ 

ไปติด ต้ังแทนกันส�ดที่ เป็น วัสดุ 

พอลิค�ร์บอเนตเดิมได้ทันที เพร�ะ 
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มน้ีำ�หนักใกลเ้คยีงกนั และไมต่อ้งปรับโครงสร้�งกนัส�ดทีม่อียูเ่ดมิ และเมือ่ตัวกนัส�ดโซล�ร์

หมดอ�ยกุ�รใช้ง�นกเ็ปลีย่นและตดิตัง้ใหมไ่ดโ้ดยง่�ย ในขณะทีก่นัส�ดโซล�ร์ทีป่ลดจ�กก�ร

ใช้ง�นแล้วยังนำ�กลับม�รีไซเคิลได้ เนื่องจ�กวัสดุ PET และ ABS เป็นกลุ่มพอลิเมอร์ประเภท

เดียวกันที่รีไซเคิลได้ เท่�กับว่�ลดขั้นตอนก�รถอดชิ้นส่วนเพื่อนำ�กลับไปใช้ซ้ำ�ได้ง่�ยขึ้น 

	 “ในดา้นประสทิธภิาพการผลิตพลงังานไฟฟา้	กนัสาดโซลาร์มีประสทิธภิาพการผลติ

ไฟฟ้าต่ำากว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบทั่วไปอยู่ที่	8.5%	โดยประมาณ	เนื่องจากความโค้งและมุม

รับแสงทีเ่ปลีย่นไป	อยา่งไรก็ตามแผงกนัสาดโซลาร์มีข้อดใีนสว่นอณุหภมิูใต้แผงทีต่่ำากวา่แผง

แบบทัว่ไป	3-5	องศาเซลเซยีส	ทำาใหพ้ื้นทีใ่ต้กนัสาดมีอณุหภมิูทีเ่ยน็กวา่การนำาแผงแบบทัว่ไป

มาทำาเป็นกันสาด”

	 ‘กันสาดโซลาร์’	 ได้รับก�รจดสิทธิบัตรและมีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัท

เอกชนแล้ว โดยขณะน้ีอยู่ระหว่�งก�รวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒน�ต้นแบบให้ได้ต�มม�ตรฐ�น 

International Electrotechnical Commission (IEC) ซึ่งค�ดว่�จะส�ม�รถผลิตว�งจำ�หน่�ย

เชิงพ�ณิชยภ์�ยในป ี2566 ถอืเปน็คว�มสำ�เร็จและคว�มภ�คภูมใิจของทมีวจัิยทีไ่ดส้ร้�งสรรค์

นวัตกรรมด้�นพลังง�นสะอ�ด ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศ�สตร์

ช�ติ ที่สนับสนุนก�รออกแบบ ก�รปรับปรุงที่อยู่อ�ศัยที่ช่วยประหยัดพลังง�นและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 


