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ในเล่ม   Insight

นาโนเทค สวทช. คว้า 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมกวาด 3 รางวัล
พิเศษจากเวที iENA 2022

สวทช. รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานผู้สนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัดงาน InfoComm  
Southeast Asia 2022 (IFSEA 2022)

ไบโอเทค สวทช. ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว ด้วยเกษตรสมัยใหม่
บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำาโขง (BCG-Naga Belt Road)

สวทช.ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds มอบทุน 10 ผลงาน ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

LANTA ติดอันดับที่ 70 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนของการจัดลำาดับ 
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสุดของโลก

สวทช. - APSA และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชีย 
ประจำาปี 2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเปิดกลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำาของภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้

17

สวทช. นำา EECi ผนึก อบจ.ระยอง เสริมแกร่งชุมชนด้วยวิทย์และนวัตกรรม

สวทช. จัดงานเสวนา “นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next 
generation battery technologies powering the future industries)”

สวทช. เปิดบ้านต้อนรับคณะสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย

กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. โชว์ผลสำาเร็จการต่อยอดธุรกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (CE Design Solution in Practice) เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย 
สร้างสังคมคาร์บอนต่ำาที่ยั่งยืน

คณะผู้บริหาร สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

กทม. ผนึก สวทช. ดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุง ฯ

สวทช. ร่วม ธ.ก.ส. ปั้น New Gen Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
เสริมแกร่งเกษตรกรไทย สู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สวทช. คว้า รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
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(1 พฤศจิกายน 2565) 3 นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ยกขบวนงานวิจัย แผ่นกรองอากาศคาร์บาโน (CARBANO air filter), กระบวนการ
ผลิตเข็มขนาดไมครอนบนผืนผ้าแบบรวดเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ และ 'แมงกานีสเซนส์' ชุดทดสอบไอออนแมงกานีส 
ปนเปื้อนในน้ำา จับมือกันคว้ารางวัล Silver Medal และ รางวัล Bronze Medal รวมถึง 3 รางวัลพิเศษ Excellent Invention from Re-
search Institute of Creative Education, รางวัลพิเศษจาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) และ FIRI Award (Iran)  
จากงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 
2565 ณ เมือง นูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย AFAG Messen und Ausstellungen GmbH โดยการสนับสนุนจากสำานักงาน 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/iena-2022-award-nanotec/

นาโนเทค สวทช. คว้า 2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง พร้อมกวาด 3 รางวัลพิเศษ

จากเวที iENA 2022
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(3 พฤศจิกายน 2565) ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานผู้สนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัดงาน InfoComm Southeast Asia 2022 (IFSEA 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำาหรับงาน IFSEA เปิดตัวครั้งแรก ในปี ค.ศ. 2019  
ที่กรุงเทพมหานคร ในฐานะของงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านภาพและเสียงแบบบูรณาการระดับมืออาชีพสำาหรับภาคธุรกิจแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีผู้เข้าชมงาน 7,743 ราย จาก 45 ประเทศ อาทิ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

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

สวทช. รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานผู้สนับสนุนประชาสัมพันธ์
การจัดงาน InfoComm Southeast Asia 2022

(IFSEA 2022)
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  (ไบโอเทค) ลงพื้นที่ 
จังหวัดลำาปางเพื่อติดตามการสนับสนุนโครงการ “ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่ 
บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำาโขง (BCG-NAGA Belt Road)” ซึ่งไบโอเทคดำาเนินการร่วมกับพันธมิตร โดยในปี 2565 มีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่นำาร่อง จ.ลำาปาง จ.เชียงราย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จาก “ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว” เป็น “ผู้ผลิต และจำาหน่าย
เมลด็พนัธุข้์าว” พฒันาชุมชนนวตักรรมเกษตรทีใ่ช้เทคโนโลยนีวตักรรมเกษตรสมยัใหมเ่พิม่ประสทิธิภาพในการผลติข้าว และสามารถพฒันา
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่สู่การยกระดับผลผลิตสินค้าเกษตร

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

ไบโอเทค สวทช. ยกระดับรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว
ด้วยเกษตรสมัยใหม่ บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำ โขง

(BCG-Naga Belt Road)
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(13 พฤศจิกายน 2565) ณ อาคารซอฟตแ์วร์พาร์ค: สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. 
จัดกิจกรรม “Pitching & Meet Investors” ภายใต้โครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)” ปี 2565 และ
ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds มอบทุนสนับสนุน จำานวนเงิน 20,000 บาท สำาหรับผลงาน 10 อันดับที่ได้รับคะแนนสูงสุด  
เพื่อสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเร่ิมต้นดำาเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถสร้างรากฐาน 
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง และสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/techbiz-starter-2565/

สวทช. ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds 
มอบทุน 10 ผลงาน ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

จากผู้ประกอบการหน้าใหม่
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(15 พฤศจิกายน 2565) ผลการจัดอันดับ TOP500 หรือการจัดอันดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก คร้ังที่ 60  
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 ได้ประกาศเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ LANTA โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ภายใตก้ระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ถกูจดัใหเ้ปน็เคร่ืองซเูปอร์คอมพวิเตอร์ทีป่ระสทิธภิาพสงูสดุอนัดบั 70  
ของโลก หรือนับเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ด้วยประสิทธิภาพในการคำานวณที่สูงถึง 8.1 พันล้านล้านคำาสั่งต่อวินาที 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/top70-supercomputer-lanta/

LANTA ติดอันดับที่ 70 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน
ของการจัดลำ ดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสุดของโลก
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(15 พฤศจิกายน 2565) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิร์ล : งานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชียได้กลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้ง 
หลังจากห่างหายไป 2 ปี และในปีนี้ได้กำาหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย
และแปซิฟิค (APSA) ได้ร่วมกับ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และกรมวิชาการเกษตร ในฐานะคณะกรรมการการจัดงานประจำาประเทศไทย

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

สวทช.- APSA และหน่วยงานพันธมิตร
จัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชีย ประจำ ปี 2022
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(16 พฤศจิกายน 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเปิด
กลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) 
Headquarters ณ วังจันทร์วัลเลย์ อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสำานักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ 
รับเสด็จ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/princess-sirindhorn-officially-open-eeci/

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดกลุ่มอาคารสำ นักงานใหญ่

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อการพัฒนา
ระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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(16 พฤศจิกายน 2565) ณ กลุ่มอาคารสำานักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) Headquarters วังจันทร์วัลเลย์ อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ระหว่าง 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา  
รองผู้อำานวยการ สวทช. และผู้อำานวยการ EECi และนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง รักษาการผู้อำานวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย
จังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน

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

สวทช. นำ  EECi ผนึก อบจ.ระยอง
เสริมแกร่งชุมชนด้วยวิทย์และนวัตกรรม
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(18 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้อง MR 213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) นำาโดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี 
เพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา  
หน่วยงานวิจัย และองค์กรเอกชน กำาหนดจัดงานเสวนา “นวัตกรรมแบตเตอร่ียุคใหม่เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next generation  
battery technologies powering the future industries)” ภายใต้งาน METALEX 2022 มหกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลโลหการ 
อนัดบัหน่ึงของอาเซยีน เพือ่เปน็เวทใีนการแลกเปลีย่นความรู้ดา้นเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังาน ทัง้ในเชิงนโยบายภาครัฐ และเชงิเทคนิค 
รวมทั้งแนวโน้มเทคโนโลยีในมุมมองของภาคเอกชน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/metalex-2022/

สวทช. จัดงานเสวนา “นวัตกรรมแบตเตอรี่ยุคใหม่
เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next generation battery 
technologies powering the future industries)” 
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สวทช. เปิดบ้านต้อนรับ
คณะสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย

(18 พฤศจกิายน 2565) ณ อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: นำาโดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผูอ้ำานวยการศนูยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากบริษัท
เมล็ดพันธ์ุทั้งในและต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ที่ได้มาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
เมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย ประจำาปี 2565 (Asian Seed Congress 2022) และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากทุกประเทศได้เข้าศึกษาดูงาน  
(Post Congress Tour) ในองค์กรภาครัฐที่มีศักยภาพและความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเมล็ดพันธ์ุของประเทศไทย  
ซึ่ง สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยที่มีพันธกิจในการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์  
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำาคัญของประเทศ  
มีการดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร มีผลงานวิจัยมากมายที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ภาคเอกชนและรัฐนำาไปใช้ประโยชน์ 
ต่อยอดในการวิจัยและเชิงการค้า รวมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-18112565/
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กพร. จับมือ เอ็มเทค สวทช. โชว์ผลสำ เร็จการต่อยอดธุรกิจ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Design Solution in 

Practice) เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ที่ยั่งยืน

(22 พฤศจิกายน 2565) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดผลสำาเร็จของการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ในการออกแบบของสถานประกอบการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Green-
house Gas Emission หรือ Net Zero Carbon) ในงานสัมมนาหัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจด้วยการออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE 
Design Solution in Practice)”

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-mtec-22112565/
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(23 พฤศจิกายน 2565) ณ อาคารภูมสิริิมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ศาสตราจารย ์ดร.ชกูจิ ลมิปจิำานงค ์ผูอ้ำานวยการสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. ได้แก่ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำานวยการ 
สวทช. ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำานวยการ สวทช. ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ  
ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ ณ โต๊ะด้านหน้า 
พระฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้
พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/2022-11-23-1/

คณะผู้บริหาร สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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(28 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนารูปแบบและ
กลไกการดำาเนินงานและการให้บริการของกรุงเทพมหานคร นำาไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประชาชนมีความสุขมากขึ้น 
โดยมีกรอบความร่วมมือครอบคลุมเรื่องการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก สวทช. เพื่อประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในมิติต่าง ๆ  เช่น ด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนในด้านระบบการศึกษาและสาธารณสุข 
โดยมี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช และ
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานแถลงข่าว

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

กทม. ผนึก สวทช. ดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุง ฯ
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(28 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสัมมนาโครงการต่อยอด New Gen, Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจร่วมกับเครือข่ายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการเกษตร
จำานวน 450 ราย และเกิดเกษตรกรต้นแบบจำานวน 30 ราย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/new-gen-smart-farmer-young-smart-farmer/

สวทช. ร่วม ธ.ก.ส. ปั้น New Gen Smart Farmer
และ Young Smart Farmer เสริมแกร่งเกษตรกรไทย

สู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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(30 พฤศจิกายน 2565) ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 
รองผู้อำานวยการ สวทช. และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. 
เข้าร่วมงานประกาศรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำาปี 2565 (Digital Government Awards 2022) จัดโดย สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลพร้อมมอบ
นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

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

สวทช. คว้ารางวัลหน่วยงานคุณภาพ
ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
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‘ปิกนิก เทเบิล’
เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสุดคูล 

คิด-ออกแบบ ตามแนวคิด Circular Economy 

 หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular  
Economy คือ แนวคิดที่ช่วยสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจไปพร้อมกับการดูแลธรรมชาติและสังคม 
อย่างยั่งยืน ดังน้ันการออกแบบนวัตกรรมตามหลัก 

เ ศ รษ ฐกิ จ หมุ น เ วี ย น  ( De s i g n  f o r  C i r c u l a r  

Economy) เพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน ถือเป็น 

แนวทางที่ ช่วยทำาให้ผู้ประกอบการและนักวิจัยได้นำา 

ความรู้ ทั้งศาสตร์เชิงกลด้านวิศวกรรมและศาสตร์ 

การออกแบบดีไซน์มาร่วมกันสร้างสรรค์และออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตั้ งแต่ต้นทาง ที่สำาคัญคือ 

นำากลับมาใช้ซ้ำาได้ยาวนาน

เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา
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 ปิกนิก เทเบิล (P icn ic 

Table) เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก คือตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้

ประโยชน์จากวัสดุไม้สักอย่างคุ้มค่า 

ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้เทคนิค

ทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มความ

มั่นคงแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์ โดย

ตัดข้ันตอนการใช้สารเคมีออกจาก

กระบวนการผลิต แถมยังส่งผลดีต่อ

การนำาช้ินส่วนของเฟอร์นิเจอร์กลับ

มาใช้งานไดใ้หม่ เพือ่การใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 ดร . นุจ รินท ร์ รา มัญกุล  

ผู้ เ ช่ียวชาญวิจัยกลุ่มวิจัยด้านสิ่ ง

แวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่ งชาติ  สำ า นักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการ

ออกแบบตามหลักเศรษฐกจิหมนุเวียน 

เพือ่การใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยนื ไดรั้บ

การสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทีมวิจัย

เอ็มเทค สวทช. ใช้แบบจำาลองทาง

คณิตศาสตร์ (Simulation) โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

การพัฒนาแบบจำาลองและออกแบบ 

เพื่อทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งเติมเต็มเร่ือง

ข้อมูลของผลทดสอบที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้เห็นข้อมูล

รอบด้านและสามารถคิดต่อได้ว่าจะเดินหน้าไปในทางไหน ที่เหมาะสมกับ

อุตสาหกรรมของตนเอง

 คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำากัด (DEESAWAT) กล่าวว่า โครงการ

ส่งเสริมการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ CE ทำาให้บริษัทเริ่มกลับ

มาคดิการพฒันาเฟอร์นิเจอร์ใหม ่โดยคำานึงถงึการออกแบบตัง้แตต่น้ทางถงึปลาย

ทางการใชง้าน ไม่ใช่การออกแบบนำาการผลิตตามรูปแบบเดิม เพราะโลกเปลี่ยน

ไปแล้ว ดังนั้นดีสวัสดิ์ ในฐานะผู้ประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก ซึ่งเป็น

ทรัพยากรปา่ไมท้ีส่ำาคญั ตอ้งคำานึงถงึการใช้ประโยชน์และรักษาคณุคา่ของไมส้กั

ไว้ให้ได้นานที่สุด และตอบสนองการใช้งานผู้บริโภคในปัจจุบัน 

 “ปิกนิก เทเบิล คือเฟอร์นิเจอร์ปิกนิกจากงานไม้สัก ที่มีการออกแบบ

ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จากเดิมที่เคยผลิตช้ินงานเฟอร์นิเจอร์  

โดยนำาไม้สักมาแปรรูป ฝังเดือย ใส่กาวเกือบทุกช้ินส่วน และต้องมีการไส 

เศษไม้ส่วนเกินออก เพื่อตกแต่งช้ินส่วนให้เรียบสวยงาม ก่อนนำามาเข้าลิ่ม  

เข้าเดือย ซึ่งวิธีน้ีถือเป็นข้อจำากัดที่ทำาให้เฟอร์นิเจอร์ถูกกำาหนดให้ใช้งานแบบ

ตายตัว และบางสว่นถูกตดัทิง้เปน็ของเสยี ใช้งานไมไ่ดเ้ตม็ประสทิธภิาพ  แต่ตอนนี ้
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เมื่อผู้ใช้ไม่คิดจะใช้เฟอร์นิเจอร์กลุ่มนี้

แลว้ ไมท้กุชิน้สว่นทีเ่ปน็สว่นประกอบ

ของเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถถอดออก

และคืนกลับเป็นวัสดุตั้งต้นเพื่อไม่ให้

เกิดขยะในอนาคต น่ีคือหลักคิดใหม่

สำาหรับการออกแบบนวัตกรรมกรรม

ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลด

ต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรต่อเรา

และโลกด้วย”

ดีสวัสดิ์ เปลี่ยนแนวคิดใหม่ มีการ

ออกแบบที่คำานึงถึงการใช้งานตั้งแต่

ต้นทางถึงปลายทางของผลิตภัณฑ์ 

เพือ่คงคณุคา่ของเฟอร์นิเจอร์และวสัดุ

ไม้สักให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด โดยทำา

ในลักษณะของ Modular คือ การ

ออกแบบช้ินส่วนให้มีความใกล้เคียง

กันที่สุด อาศัยการออกแบบเพ่ือให้

เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้สูงสุด ไม่

ทำาแบบเข้าลิม่ เข้าเดอืยแบบเดมิ และ
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 นายณัฐกร กีรติไพบูลย์ วิศวกรศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า ผลิต

ภัณฑ์ฟอร์นิเจอร์ดั้งเดิมของดีสวัสดิ์ฯ มีการใช้การเข้าลิ่ม

กาวและสกรูในการยึดช้ินส่วนต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน 

ทีมวิจัยจึงใช้แนวคิดการออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

ออกแบบชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน 

ข้ันตอนการประกอบจะใช้เพียงสกรูในการยึดติดช้ินส่วน

ต่างๆ เท่านั้น เพื่อให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้

ตลอดเวลา 

 “ทมีวจิยัเข้ามาช่วยพฒันาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ใหใ้ช้งานไดห้ลากหลาย สามารถถอดช้ินสว่นกลบัไปใช้เปน็

วตัถดุบิตัง้ตน้ไดง่้าย สำาหรับนำาไปประกอบเปน็เฟอร์นิเจอร์

ช้ินใหม่ตามความต้องการ โดยคำานึงถึงความแข็งแรงของ

ผลิตภัณฑ์เป็นสำาคัญ ทั้งนี้มีการทดสอบความแข็งแรงและ

การรองรับน้ำาหนัก ซึ่งผลทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกับ

เฟอร์นิเจอร์แบบเดิมเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้มีผลเกิดความ

เสียหายต่อวัสดุ และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ นอกจาก

น้ียังมีการประยุกต์ใช้แบบจำาลองทางคอมพิวเตอร์ หรือ 

Simulation เพื่อจำาลองการออกแบบและใช้งาน ลดการ

ออกแบบที่เกินความจำาเป็น หรือ Over Design ซึ่งถือ

เป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยลดวัสดุ ลดทรัพยากร ลดต้นทุนและ

พลังงานในการผลิตได้อย่างมาก และยังช่วยเพิ่มความเชื่อ

มั่นให้แก่กลุ่มผู้ใช้งานด้วย ทั้งนี้ผลจากการปรับดีไซน์ของ

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แบบเดิม มาเป็นผลิตภัณฑ์ ‘ปิกนิก 

เทเบิล’ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยทำาให้ลดปริมาณ

ไมสั้กในการผลติได ้10% ลดพลงังานไฟฟา้ทีใ่ช้ในการผลติ 

12% ลดการสูญเสียเศษไม้ 30% และลดต้นทุนการผลิตโดย

รวมได้ถึง 20% ที่สำาคัญไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการ

ผลิต จึงเป็นมิตรแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และยังสามารถนำาวัสดุ

ในผลิตภัณฑ์ไปหมุนเวียนใช้เป็นวัสดุตั้งต้นใหม่ได้ 100%”

 นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำานวยการกองนวัตกรรม

วัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (กพร.) อธิบายเสริม

ว่า จากการที่ กพร. ทำาเร่ืองการส่งเสริมและพัฒนา

เทคโนโลยีรีไซเคิลมานาน ทำาให้พิสูจน์ได้ว่า การคิดใหม่  

การออกแบบใหม่ (Rethink/Redesign) เพื่อคำานึงถึง

การนำาผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุการใช้งาน หรือของเสียที่เกิดขึ้น 

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ เพื่อ

ชว่ยให้เกิดรปูแบบการผลิตและการบรโิภคอย่างยั่งยืน และ 

ยังช่วยให้เกิดการนำาวัสดุต่างๆ มาใช้ซ้ำาได้ง่าย โดยเฉพาะ

ในขั้นตอนของการนำามารีไซเคิล 

 “เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์ไม่มีการใช้สารเคมี

อันตรายในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต้ังแต่แรก จึงช่วยลด

ต้นทุนในกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำากลับมาเป็นวัตถุดิบ

ทดแทนให้กับภาคอุตสาหกรรมตามหลักกระบวนการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ รัฐบาลขับเคลื่อนได้ ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง 20 ปี 

ทีผ่่านมามีการใช้สารเคมีอนัตราย ต่อมาภายหลงัมรีะเบยีบ

เร่ืองการจำากดัการใช้สารอนัตราย ทำาใหต้น้ทนุของการกระ

บวนการรีไซเคลิลดลง ขณะเดยีวในกระบวนการออกแบบให้

ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถแยกชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้น ทำาให้การนำา

มาหมุนเวียนใช้ซ้ำามีความง่ายขึ้นตามไปด้วย”

 อย่างไรก็ตาม การนำาเอาหลักการเศรฐกิจ

หมุนเวียนมาช่วยในการออกแบบทำาให้วัสดุอยู่ในระบบได้

นานข้ึน และง่ายต่อกระบวนการดึงไปเป็นวัตถุดิบทดแทน

ให้กับภาคอุตสาหกรรม นับเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดัน

เป้าหมายทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อให้ไทยมีเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำา รวมทั้งเป้าหมายของไทย

สูค่วามเปน็กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน

ปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

(Net Zero Greenhouse Gas Emission หรือ Net Zero 

Carbon) ภายในปี ค.ศ. 2065 ต่อไป


