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2ไอแทป สวทช. นำ�ผู้ประกอบก�ร โชว์นวัตกรรม “สร้�งสุข ที่ปล�ยท�ง”

โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็กประเทศไทยดึงวิทย�กรฟินแลนด์มอบคว�มรู้แนวคิดกิจกรรมสร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กไทย

สวทช. จัดกิจกรรมทำ�คว�มดีถว�ยพ่อหลวง “นวัตกรรมทำ�เองได้ DIY Spacer อุปกรณ์พ่นย�โรคหืด” จำ�นวน 99 อัน

น�โนเทค/สวทช. สม�คมน�โนฯ มทส. พร้อมเครือข่�ย ร่วมเปิดก�รประชุมน�โนไทยแลนด์ 2016
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ไอแทป สวทช. นำาผู้ประกอบการ
โชว์นวัตกรรม “สร้างสุข ที่ปลายทาง”

1 ธันวาคม 2559 ทีศ่นูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริิกติิ ์สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย น.ส.ชนากานต ์สนัตยานนท์ 

ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป นำาผู้ประกอบการ 2 ราย ร่วมออกบูธ การประชุมงาน "สร้างสุขที่ 

ปลายทาง" ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.พลเดช 

ปิ่นประทีป เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้ามาร่วมเยี่ยมชมที่บูธของไอแทป สวทช. และให้ความสนใจนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการที่ ไอแทป ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

“ชุดเฟอร์นิเจอร์สร้างสุขผู้สูงอายุติดเตียง” ของ บริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำากัด (DEESAWAT) ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เน้นดีไซน์ ซึ่งชุดเฟอร์นิเจอร์

สร้างสุขผู้สูงอายุติดเตียง ประกอบด้วย ผนังอเนกประสงค์ เก้าอี้เท้าแขนข้างเดียว และเก้าอี้สูง 

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรม “กล่องข้าวสำาหรับผู้สูงอายุ” ของ บริษัทไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำากัด ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22407-2016-12-08-07-46-51
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โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย
ดึงวิทยากรฟินแลนด์มอบความรู้แนวคิด

กิจกรรมสร้างสรรค์สำาหรับเด็กไทย

 ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย - สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี หนึ่งใน 20 หน่วยง�นเครือข่�ยโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก

ประเทศไทย (Thailand Children’s University) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติก�ร "Children’s University-learning in 

hands-on activities from LUMA Center Finland" จำ�นวน 3 วัน ระหว่�งวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 ดึงกูรูนักสร้�งสรรค์

กจิกรรมเพือ่เด็ก จ�กสถ�บนั LUMA Centre Finland ประเทศฟนิแลนด ์ถ�่ยทอดคว�มรูป้ระสบก�รณ์ในก�รสร้�งสรรค์

กิจกรรมท�งวิทย�ศ�สตร์ที่สนุก มีคุณภ�พ แก่อ�จ�รย์ นักวิช�ก�รในหน่วยง�นเครือข่�ยโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก 

ประเทศไทย กว่� 60 ท่�น หวังต่อยอดพัฒน�กิจกรรมสร้�งสรรค์ท�งวิทย�ศ�สตร์ที่เหม�ะสมสำ�หรับเด็กไทยระดับ

ประถมปล�ยและมัธยมต้นในก�รมีทัศนคติที่ดีในเรื่องวิทย�ศ�สตร์ให้มองว่�ใกล้ตัว สนุก และเกิดแรงบันด�ลใจศึกษ�

ส�ยวิทย�ศ�สตร์ต่อไป
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ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “โครงการ

มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย จัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ

จากต่างประเทศ เป็นวิทยากรจาก LUMA Center Finland ประเทศฟินแลนด์

จำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Mr. Veli-Matti Ikävalko (นายเวลี-มัทตี อิแกวัลโก) 

Miss Jenni Räsänen (นางสาวเยนนี ราซาแนน) และ Mr. Jaakko Turkka 

(นายยัคโก ตุระกะ) มามอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดกิจกรรม

ให้แก่หน่วยงานร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นระยะเวลา 3 วัน 

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้อาจารย์และวิทยากรเครือข่ายจากทั้ง 

21 หน่วยงานท่ีร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย กว่า 60 คน 

อาทิ สวทช. สสวท. จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ มศว. ม.มหิดล และโครงการ 

Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เป็นต้น ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจและแนวคิดการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างสรรค์

สำาหรับเด็ก พร้อมรับประสบการณ์ตรง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ

นำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กต่อไป” 

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม

พัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายเบ้ืองต้นการจัด

อบรมคือ การสร้างนักพัฒนากิจกรรมที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจแนวคิด

ในการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ ฉะนั้น ในทั่วโลก ประเทศท่ีมีความสามารถ

ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ได้สนุกและมีคุณภาพ โครงการมองว่า

หนึง่ในกลุม่นีค้อื ประเทศฟนิแลนด ์เนือ่งจากทางสถาบนั LUMA Center Finland 

มีความน่าสนใจอยู่ 3 ประการ ได้แก่ (1) สถาบัน LUMA มีแนวคิดในการสร้าง

กจิกรรมทีส่ามารถทำาใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรคผ์า่นกระบวนการทีป่ลายเปดิ 

(Open-end) เดก็จงึมโีอกาสไดเ้ลือกท่ีจะใชจ้นิตนาการไดเ้องสงู (2) ทกุกจิกรรม

ล้วนส่งเสริมให้เด็กได้มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน และ (3) 

เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างโครงการกับประเทศฟินแลนด์ ทำาให้ได้เห็น

มุมมองและมิติใหม่ๆ ของการสร้างกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศนี้ 

สิ่งที่สำาคญัคือภายหลังจากการอบรม ทางอาจารย์และวทิยากรเครือข่ายจะได้นำา

เอาแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ผนวกกับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และ

งานวจิยัทีท่กุทา่นเชีย่วชาญอยูแ่ลว้ เพือ่ใหเ้กดิการแปลงเนือ้หาสารเป็นกจิกรรมท่ี

สนกุ ไดค้วามรู ้และงา่ยสำาหรบัเดก็ๆ รวมทัง้เปน็เวททีีใ่ห้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

พัฒนากิจกรรมร่วมกัน และผูกโยงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำาหรับเด็กไทย”
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ด้าน นายเวลี-มัทตี อิแกวัลโก หนึ่งในวิทยากรจาก LUMA Centre 

Finland กล่าวว่า LUMA Centre เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ

ฟินแลนด์ ที่ดำาเนินการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กของประเทศ

มาอย่างยาวนาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวิทยากรรวม 3 ท่าน ซึ่ง

แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่แตกต่างกันไป อย่างตน

เชี่ยวชาญด้านเคมี จะสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านการทดลองเพ่ือให้เด็กๆ ได้

เล่นและเรียนรู้ไปในตัว ดังเช่น การทดลองหาเทคนิควิธีการกำาจัดและบำาบัด  

น้ำามันท่ีปนเปื้อนในน้ำาว่าเทคนิควิธีไหนที่มีประสิทธิภาพที่สุด และการทดลอง

หาความเปน็กรดเบสของน้ำาผึง้ เพือ่ดวูา่มคีา่เป็นกรด เบส หรอืเป็นกลาง เปน็ตน้ 

ขณะท่ีวิทยากรอีกสองท่านคือ คุณเยนนี ราซาแนน มีความเชี่ยวชาญ

ด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมจึงเกี่ยวกับตัวเลขและแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดทาง

คณติศาสตร ์เชน่ เกมสต์อ่เลโกร้ปูตกึจาก 1 ชัน้ไปจนถงึ 4 ชัน้ แลว้จดัให้อยูใ่นกรอบรปู

สีเ่หลีย่มทัง้แนวขวางและแนวต้ัง โดยหา้มมีอนัทีซ่้ำากนั และอีกทา่น  คอื คุณยคัโก 

ตุระกะ ซึ่งเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการละครหรือดราม่า มีการนำาละครมาประยุกต์

กับเคมี ใช้การเคล่ือนไหวของร่างกายทำาความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานต่างๆ ท่ี

เกี่ยวกับเคมี ตัวอย่าง กิจกรรมจับกลุ่มกัน คนหนึ่งเป็นออกซิเจน อีกสองคนเป็น

ไฮโดรเจน เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับพันธะเคมี เป็นต้น กรณีนี้การละครจะ

ช่วยเสริมจินตนาการของเด็กๆ ในเร่ืองความชอบต่อวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

นายเวลี-มัทตี กล่าวต่อว่า “โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เป็น

สิง่ทีด่มีากๆ เพราะการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ัง้แตเ่ยาวว์ยัจะชว่ยสรา้งการรบัรูข้อง

เด็กได้เป็นอย่างดี เด็กทุกคนล้วนชอบทำากิจกรรม หากเราสร้างสรรค์กิจกรรม

ที่เขารู้สึกสนุก และได้ความรู้ เขาจะประทับใจกับวิทยาศาสตร์และอยากเรียน

วิทยาศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เมื่อเด็กๆ ได้เล่นและเรียนรู้ด้วย

ตนเองแลว้ ควรสง่เสรมิใหเ้ขาเหล่านัน้ไดน้ำาความรูท้ีไ่ดม้าแลกเปลีย่นกบัเพือ่นๆ 

ร่วมชั้นด้วย เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนที่กว้างขวางออกไป และสามารถนำา

ความรู้นี้ไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี”
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สวทช. จัดกิจกรรมทำาความดีถวายพ่อหลวง
“นวัตกรรมทำาเองได้ DIY Spacer

อุปกรณ์พ่นยาโรคหืด” จำานวน 99 อัน
ส่งมอบให้ชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

 2 ธันว�คม 2559 ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี – เนื่องในโอก�สครบ 50 วัน แห่งก�รเสด็จ

สวรรคตของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บุคล�กร สวทช. ได้ร่วมทำ�กิจกรรม “ทำ�คว�มดีถว�ย

พ่อหลวง” ด้วยก�รเชิญชวนจิตอ�ส�ม�ร่วมทำ�อุปกรณ์พ่นย�โรคหืด DIY Spacer จำ�นวน 99 อัน เพื่อส่งมอบให้กับ

ผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอ�ยุผ่�นท�งชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์ เฉลิมพระเกียรติ

“อปุกรณพ์น่ย�โรคหดื DIY Spacer” ซึง่เปน็หนึง่ในผลง�นก�รคดิคน้ของทมีนกัวิจยัจ�กศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและ

วสัดแุหง่ช�ต ิ(เอม็เทค) สวทช. และแพทย์ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นก�รรกัษ�โรคหดืจ�กโรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์ เฉลมิพระเกียรต ิ

โดยผลง�นวิจัยน้ีได้เผยแพร่สู่ส�ธ�รณชน และนำ�ไปใช้ได้จริงในก�รรักษ�ผู้ป่วยม�แล้ว และยังได้รับก�รก�รันตีด้วย

ร�งวัลจ�กทั้งในและต่�งประเทศม�กม�ย
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ศ. พญ.อรพรรณ โพชนกลู คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กล่าวว่า โรคหืด เป็นโรคเร้ือรังที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม และ

หลอดลมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าปกติ เมื่อ

เจอสิง่กระตุน้ หลอดลมจะหดเกรง็ตวัแคบลง เยือ่บภุายในหลอดลมบวมขึน้ และ

สร้างเมือกเหนียว ทำาให้ช่องทางเดินอากาศในหลอดลมแคบลง และเกิดอาการ

หอบหืด คือ หายใจหอบ เหนื่อย หายใจไม่เต็มอิ่ม บางรายต้องมารับการรักษาที่

หอ้งฉุกเฉนิหรือนอนโรงพยาบาล และในบางรายอาจเสยีชวีติได ้โดยปจัจบุนัพบวา่

ในประเทศไทยมีจำานวนผู้ป่วยโรคหอบหืดประมาณ 5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต

ประมาณปีละ 1,000 คน ซึ่งการเสียชีวิตดังกล่าวนี้ สามารถป้องกันได้ หากมีการ

ใช้ยาที่เหมาะสม และการใช้อุปกรณ์พ่นยา DIY Spacer ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ

ช่วยลดจำานวนการเสียชีวิตของผู้ป่วย และช่วยลดการสูญเสียรายได้ของประเทศ

“สำาหรับหัวใจสำาคัญของอุปกรณ์ Spacer คือ ต้องมีวาล์วปิดเปิด โดย

วาล์วจะเปิดเมือ่เดก็สดูหายใจเอาตวัยาเขา้ไป แตเ่มือ่เดก็หายใจออกวาลว์จะตอ้ง

ปิด เพื่อไม่ให้ลมหายใจที่ปล่อยออกมาไปรวมกับตัวยาในกระบอก ซึ่ง Spacer ที่

วางขายในทอ้งตลาดจะมวีาล์วปดิเปดิลกัษณะเหมอืนไดอะแฟรม เปน็แผน่บางๆ 

แต่สำาหรับ DIY Spacer ทีมวิจัยเอ็มเทคนำาลิ้นวาล์วในอุปกรณ์สูบน้ำาด้วยมือหรือ

ไซฟ่อนปั๊ม มาเป็นตัวควบคุมทิศทางการไหลของลมหายใจให้ไปทางเดียว เวลา

เราบบีหวัไซฟ่อนปัม๊ น้ำาจะถกูดนัไปยงัภาชนะหนึง่ เมือ่ปล่อยมอืจากหวัไซฟอ่นปัม๊

น้ำากถ็กูดดูขึน้มาไวท่ี้หวั พอบีบใหมน่้ำาทีถ่กูดดูขึน้มามนัจะไมไ่หลกลบัไปทางเดมิ

เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ทำาให้น้ำาไหลไปทางเดียวกันในแต่ละจังหวะการบีบและคลาย 

เราจึงนำามาใช้ทำาหน้าที่เหมือนวาล์วควบคุมทางเดินอากาศ เวลาสูดหายใจเข้า 

ตัวยาก็จะไหลเข้าปอด เวลาหายใจออก อากาศจะไหลออกทางช่องเปิดด้านบน 

ไม่ไหลกลับเข้าไปผสมกับยา”

สำาหรับการทำาอุปกรณ์ DIY Spacer ทำาได้ง่าย โดยตัวกระบอกพ่นยา 

ใช้ขวดน้ำาขนาด 500 มิลลิลิตร มาเจาะรูที่ปลายกระบอก เพื่อเป็นช่องสำาหรับใส่

อุปกรณ์พ่นยา ส่วนปากขวดน้ำานำามาต่อกับลิ้นปิดเปิดที่ได้มาจากที่สูบน้ำาด้วยมือ 

เพ่ือบังคับทิศทางการหายใจ สุดท้ายคือการนำาส่วนหัวของขวดน้ำาขนาดใหญ่ 

เช่น ขนาด 2 ลิตร มาตัดให้เข้ากับรูปหน้าของผู้ป่วย แล้วนำาสายท่อลมยางซิลิ

โคนมาหุ้มขอบเพ่ือลบความคมของขอบรอยตัด และทำาให้นุ่มนวลกับหน้าของ

ผู้ป่วยเมื่อใช้งาน ส่วนปากขวดนำามาต่อกับล้ินปิดเปิดอีกด้านหนึ่ง เท่านี้ก็จะได้

อุปกรณ์พ่นยาโรคหอบหืดที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง โดยใช้เวลาในการทำาต่อช้ิน

ไม่เกิน 10 นาที เท่านั้น  

ปัจจุบัน อุปกรณ์ DIY Spacer สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้

มากขึน้และมปีระสิทธภิาพเทยีบเทา่กบัอปุกรณพ์น่ยาทีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศ ซึง่

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้เปิดรับจิตอาสาในการทำาอุปกรณ์เพื่อนำาไปแจกจ่าย

ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ สำาหรับผู้ที่ต้องการ

เป็นจิตอาสา หรือผู้ป่วยที่ต้องการขอรับอุปกรณ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้ท่ี

ชมรมผู้ปว่ยโรคหดื โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์เฉลมิพระเกยีรต ิโทร. 02-926-9999

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

http://www.nstda.or.th/news/22404-diy-spacer-
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นาโนเทค สวทช. สมาคมนาโนฯ มทส. 
พร้อมเครือข่าย ร่วมเปิดการประชุม

นาโนไทยแลนด์ 2016
พร้อมบริษัทยักษ์ใหญ่-กุนซือ มากกว่า 10 ประเทศ

เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านนาโนฯ

 27 พฤศจิก�ยน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เข�ใหญ่ จ.นครร�ชสีม� : ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(น�โนเทค) สำ�นกัง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี(วท.) และสม�คม

น�โนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี เปิดก�รประชุมวิช�ก�รและนิทรรศก�รน�น�ช�ติท�ง

น�โนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (NanoThailand 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 27-29 พฤศจิก�ยน 2559 ภ�ยใต้กรอบแนวคิด 

“น�โนเทคโนโลยี ร่วมสร้�งสรรค์นวัตกรรมและก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”
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  ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวเปิดงานว่า ศูนย์นาโนเทค สวทช. สมาคมนาโนเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย และเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทค ร่วมกันดำาเนินการจัดประชุมวิชาการนาโนไทยแลนด์มาเป็นครั้งที่ 5 โดย ศูนย์นาโนเทค 

สวทช. ให้ความสำาคัญกับนาโนเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น “เทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่” ในศตวรรษที่ 21 ที่นับวันจะมีบทบาทและความสำาคัญต่อสังคมโลกมากขึ้น 

ทั้งในภาคการศึกษา อุตสาหกรรม การแพทย์ และอื่นๆ สำาหรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 นี้ จัดขึ้นเพื่อ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการนำาความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่าง

ประเทศไปประยุกตใ์ช ้พรอ้มทัง้กำาหนดแนวทางการวจัิยนาโนเทคโนโลยใีห้กบันกัวิจยัในสาขาตา่งๆ ตลอดจนสรา้งความรูค้วามเข้าใจระบบแสดงมาตรฐาน

ดา้นนาโนเทคโนโลยีและผลติภัณฑน์าโนใหก้บัผู้ประกอบการ และคาดหวงัวา่การจัดประชมุครัง้นี ้จะชว่ยให้งานวจิยัทางดา้นนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย 

เติบโต ก้าวหน้า และนำามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

 สำาหรับศูนย์นาโนเทค ได้นำาผลงานซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ) ประจำาปี 2559  "ไข่ออกแบบได้” มาร่วมโชว์ผลงานในการ

ประชุมนานาชาติครั้งนี้ ในความร่วมมือของ บริษัท คลีน กรีนเทค จำากัด และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) โดยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร (NAF) หน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม (NAE)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22397-nanothailand-2016
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สวทช. หนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพสู่ผู้บริโภค

ประเดิมหนุน 2 นวัตกรรม สูตรน้ำาไล่ยุงชนิดไมโครแคปซูล และ

สารสกัดโปรตีนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ความงาม 

ต่อยอดเชิงพาณิชย์

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559 ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี สำ�นักง�นพัฒน�

วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีหง่ช�ติ (สวทช.) โดยก�รสนบัสนนุของโปรแกรม ITAP ไดจั้ดง�นแถลงข�่ว “Biotechnology 

Lab to Market ตอน เทคโนโลยชีวีภ�พ สู่นวัตกรรมไลย่งุ และผลิตภณัฑค์ว�มง�ม” เพ่ือนำ�เสนอผลง�นวจิยัและพฒัน�

ท�งวิทย�ศ�สตร์ด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ (Biotechnology) ที่เป็นก�รสกัดส�รสกัดจ�กพืช ได้แก่ สมุนไพร และข้�ว 

ให้ออกม�เป็นรูปแบบของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบก�รส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ได้ จำ�นวน 

2 ร�ย ได้แก่ นวตักรรมสูตรน้ำ�ไล่ยงุชนดิไมโครแคปซูล โดยบรษัิท บ�รแิคร ์จำ�กดั และนวัตกรรมส�รสกดัโปรตนีจ�กข�้ว

ไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์คว�มง�ม โดยบริษัท เบลลิส บิวตี้ จำ�กัด
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หนุน SMEs พัฒนานวัตกรรม PASAR
เพิ่มประสิทธิภาพการไล่ยุง

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช. โดยโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ดำาเนินงานเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพของ SMEs ใหม้ขีดีความสามารถทางเทคโนโลยีสงูขึน้ ดว้ยการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยใชก้ลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสม
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การร่วมงานกับ ITAP เปรียบเสมือน 
SMEs ได้มีหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) เฉพาะกิจ และมีผู้ทำาหน้าท่ีเป็นที่
ปรึกษาเทคโนโลยีช่วยบริหารโครงการวิจัยให้ พร้อมทั้งเสาะหาผู้เชี่ยวชาญที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและหัวข้อที่ต้องการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม 
รวมทั้งมีเงินทุนสนับสนุนการทำาวิจัย ทำาให้ SMEs ลดความเส่ียงในการทำา
โครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  

ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ITAP สวทช. ได้ทำาหน้าที่
เป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีด้วยการส่งมอบ Technology Solution ให้แก่ SMEs 
ไทยมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3,000 ราย ช่วยเหลือผู้ประกอบการยกระดับ
เทคโนโลยีทั้งในระดับรายบริษัท และระดับกลุ่มอุตสาหกรรมประสบความสำาเร็จ 
รวมถงึการยกระดบัอุตสาหกรรมชมุชนดว้ย และในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
ชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เป็น
สิ่งที่ สวทช. ให้ความสำาคัญเสมอมา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs แล้ว 
นักวิจัย และ ITAP จะสนับสนุนและให้คำาปรึกษาเพื่อปลดล็อกข้อจำากัดทางธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพ
และปรับปรุงการผลิต การสร้างมาตรฐานและการทดสอบ เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมให้ SMEs สามารถวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งนำา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จนประสบสำาเร็จ ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ
เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันของประเทศ”

 ดร.สรวง สมานหมู ่นกัวจิยัห้องปฏบัิตกิารเคมอีนิทรยีช์วีภาพ ไบโอเทค 
สวทช. กล่าวว่า “ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้น้ำามันหอมระเหยเป็นผลิตภัณฑ์
ไล่ยุงคือ ความเสถียรของน้ำามันหอมระเหย เนื่องจากเกิดการระเหยได้ง่าย ซึ่ง
เป็นผลทำาให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีส่วนผสมของน้ำามันหอมระเหย
มีประสิทธิภาพลดลงตามอายุการใช้งาน จึงได้ร่วมกับ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน และ 
ผศ. ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ พัฒนา “นวัตกรรม PASAR สำาหรับน้ำามัน
หอมระเหย” ด้วยการสร้างไมโครเอนแคปซูเลชั่นที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับ
นาโนเมตร (185 นาโนเมตร) ช่วยในการกักเก็บสารสกัดที่สำาคัญในน้ำามัน
หอมระเหย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเสถียรของน้ำามันหอมระเหยให้มีความเสถียรสูง 
ไม่ให้ระเหยง่าย และสามารถปลดปล่อยสารสกัดในน้ำามันหอมระเหยออกอย่าง
ช้าๆ และเป็นระยะเวลานาน ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของน้ำายาไล่ยุง 

สวทช. โดยโปรแกรม ITAP สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญคณะวิจัย ประกอบด้วย 
ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค), รศ. ดร.ปล้ืมจิตต์ โรจนพันธุ์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและ
พฒันายา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ดร.อภวิฏั ธวชัสนิ ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจัิย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, และ ผศ. ดร.สมชาย 
เจียจิตต์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัทบาริแคร์ จำากัด ได้ร่วมกันพัฒนา
นวตักรรมสตูรน้ำาไลย่งุชนดิไมโครแคปซลู ภายใตโ้ครงการพฒันานวตักรรม Poly-
mer assisted a sustained and release (PASAR : พาซาร์) เพื่อใช้เป็นวัสดุฉลาด
ในการช่วยควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดจากธรรมชาติและวิตามินอย่างยั่งยืน 
นับเป็นการใช้องค์ความรู้ด้านไบโอเทคโนโลยีการสกัดสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ให้ออกมาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง โดยผู้ประกอบการสามารถ
นำาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง
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โดยนวตักรรมสตูรน้ำาไล่ยุงดังกล่าวเปน็กระบวนการไมโครเอนแคปซเูลชัน่ของสาร
สกดัจากธรรมชาต ิ3 ชนดิ ไดแ้ก ่ตะไคร้หอม ลาเวนเดอร ์และยคูาลปิตสั ซึง่เปน็
สารธรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการไลย่งุ ไมเ่ปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ ชว่ยฆา่
เชื้อแบคทีเรียในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เชื้อ Staphylococcus และ
เชือ้ E.coli รวมทัง้ไมส่ะสมในรา่งกายของผู้ใชเ้ม่ือใชเ้ป็นระยะเวลานาน นอกจากนี ้
สารสกัดจากธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้ช่วยในการไล่ยุงโดยตรงเท่านั้น แต่จะทำา
หน้าที่กำาบังกลิ่นที่เป็นตัวล่อยุงให้เข้ามากัด อย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
กรดแลคตกิ ซึง่มกีารสรา้งขึน้ในรา่งกายคนเพือ่ทำาใหย้งุรูต้ำาแหนง่ของเหยือ่ดว้ย”

ด้าน คุณชัยรัฐ หอณรงค์ศิริ ประธานกรรมการบริษัท บาริแคร์ จำากัด 
กล่าววา่ “การตอ่ยอดผลงานวจัิยจนมาเป็นผลิตภัณฑส์มุนไพรไลยุ่ง เกดิจากความ
ตระหนักถึงภัยที่มียุงเป็นพาหะ และการหาวิธีป้องกันแต่ไม่ “ฆ่า” จึงได้ปรึกษา
กบัผูเ้ชีย่วชาญหลายๆ ดา้นในการหาวธิปีอ้งกนัยงุ จนไดน้วตักรรมน้ำายาไลย่งุซึง่
นอกจากจะมสีารสกัดจากธรรมชาตแิลว้ ยงัมีการเตมิสารในกลุม่ไพรีทรอยด ์(สาร
เลยีนแบบโครงสรา้งของสารสกดัจากดอกเบญจมาศขาว) เพือ่ใชเ้พิม่ประสทิธภิาพ
ในการไลยุ่ง โดยใชร้ว่มกับเครือ่งสร้างไอน้ำาขนาดอนภุาคระดบันาโนเพือ่การไลย่งุ
ในรัศมีวงกว้าง (15 ตารางฟุต) เหมาะสำาหรับการใช้ป้องกันยุงในการมีกิจกรรม
ตามที่โล่งแจ้ง โดยทางบริษัทและคณะวิจัยมีแผนริเริ่มโครงการ “เชียงใหม่ปลอด
ยงุ” เพือ่เปน็จังหวัดนำารอ่งของโครงการดงักลา่ว โดยไดรั้บความร่วมมือจากหนว่ย
งานท้ังภาครฐัและเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ อีกทัง้บริษัทมแีผนทีจ่ะพฒันาตอ่ยอด
ผลิตภัณฑ์จากเดิมให้สามารถใช้ในโรงพยาบาลและห้องนอนได้ โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของน้ำายาให้สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้ และพัฒนาเป็นสเปรย์
ไว้พกพาสำาหรับคนที่ใช้เดินทางและใช้ป้องกันยุงในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าด้วย”

หนุน SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ความงาม

ผศ. ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เชี่ยวชาญ
โครงการ กล่าวว่า “นวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เกิดจากความ
ตระหนกัถงึการตกต่ำาของราคาขา้วไทย จงึมแีนวความคดิในการตอ่ยอดเพือ่ชว่ย
เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย โดยเลือกข้าวไรซ์เบอร์ร่ีเป็นข้าวชนิดแรกในโครงการนี้ 
เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยการสกัดสารสำาคัญจากข้าวไรซ์
เบอร์ร่ีด้วยวิธีใช้เอนไซม์ ทำาให้ได้สารแอนโทไซยานิน และโปรตีนสกัดจากข้าว
ที่มีคุณสมบัติเมื่อทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่า มีความสามารถใน
การต้านอนุมลูอสิระสูง และโปรตีนสกดัท่ีได้จากขา้วไรซเ์บอรร์ีเ่มือ่ไปผา่นกระบวน
การไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เพื่อให้เป็นโปรตีนสายสั้นแล้วนั้น จะยังมีคุณสมบัติ
ในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าด้วย 

สวทช. โดยโปรแกรม ITAP สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยไทย ผศ.ดร.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพัฒนานวัตกรรมสาร
สกัดโปรตีนจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์ความงามครีมมาร์คหน้า และ
สบู่จากสารสกัดข้าว ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิว และเพิ่มความกระจ่างใสแก่ผิวหน้า 
รว่มกบั บรษิทัแอดวาเทค จำากดั ภายใตก้ารทำาการตลาดของบรษิทัเบลลิส บิวต้ี จำากัด 
นับเป็นการใช้องค์ความรู้ด้านไบโอเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์ของชุมชน ให้ออกมาเป็นรูปแบบของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
ที่ผู้ประกอบการสามารถนำาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่า
เพิ่มของข้าวและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยได้ด้วย
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สำาหรับน้ำาที่ผ่านกระบวนการสกัด นอกจากจะมีสารแอนโทไซยานิน
ปริมาณสูงแล้ว ยังมีเอนไซม์ที่ช่วยในการสกัดโปรตีนออกจากคาร์โบไฮเดรตใน
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ซ่ึงช่วยในการขัดผิวและเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวหน้าของ
อาสาสมัครอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการต่อยอดนวัตกรรม ผนวกกับตัวเองได้
ทำางานกบัวิสาหกิจชมุชนท่ีปลูกขา้วไรซเ์บอร์ร่ีทีส่ามารถควบคมุการผลติ การปลูก 
ได้ตั้งแต่ต้นน้ำา และผ่านมายังส่วนของนวัตกรรมการสกัดสารสำาคัญในข้าวที่เป็น
กลางน้ำา ตลอดจนมีบริษัทเอกชนนำาไปต่อยอดทางการตลาดที่เป็นปลายน้ำา 
เรยีกไดว้า่เป็นการผลักดันงานวจิยัออกสูเ่ชงิพาณิชย์ไดต้ัง้แตต่น้ทางจนปลายทาง 
รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีกำาลังใจในการปลูกข้าวด้วย”

ดร.สรวง สมานหมู่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัยกล่าวเสริมว่า 
“โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยที่ดี ช่วยส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และใช้จุดเด่นของความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของข้าวหลากหลาย
สายพนัธุ ์โดยเฉพาะขา้วสทีีม่สีารกลุม่ฟลาโวนอยด ์(Flavanoids) จำานวนมาก ซึง่
ต่างจากขา้วสายพันธ์ุอืน่ๆ ในตา่งประเทศ หากผูป้ระกอบการกบันกัวจิยัสามารถ
ตอบโจทย์จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ ต่อไปอาจจะสามารถส่ง
ขา้วในราคาทีเ่ปน็กรมัแทนเกวยีนออกไปขายยงัตา่งประเทศ ทำาให้ประเทศไทยมี
จุดขายท่ีโดดเด่นในตลาดของเคร่ืองสำาอางและอาหารเสริมของโลกได้ ทั้งนี้ 
อนาคตตนอยากเห็นการต่อยอดนวัตกรรมการสกัดสารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็น
ผลติอืน่ และมกีารสรา้งเรือ่งราวของงานวจิยัสารสกดัจากขา้วอยา่งเปน็จรงิเปน็จงั 
เหมือนกับโสมของประเทศเกาหลี ซึ่งทั้งรัฐบาลและเอกชนให้ความร่วมมือ และ
ถือเป็นความภูมิใจของเกาหลี หากโครงการการนำาสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
สามารถทำาได้แบบโสมนับเป็นเร่ืองน่ายินดี เกาหลีมีโสม ประเทศไทยมีข้าว 
ชาวต่างชาติที่เข้ามาจะได้รู้สึกชื่นชมข้าว ไม่เพียงแต่ใช้กินเป็นอาหารประจำาวัน
เท่านั้น แต่ข้าวไทยยังมีคุณประโยชน์ด้านอื่นๆ มากเช่นกัน”

ดา้น คณุเบญญาภา ใจบญุมา กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั แอดวาเทค จำากดั 
กล่าวว่า “นวัตกรรมการสกัดสารสำาคัญในข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอีกหนึ่งโครงการ
ที่บริษัทส่งเสริม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย สามารถช่วย
ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นบุคคลที่เราถูกสอนมาแต่เด็กในการรู้คุณความ
เหนือ่ยยากจากการปลกูขา้ว ขา้วไทยมคีณุสมบตัทิีเ่ดน่กวา่ขา้วสายพนัธุอ์ืน่ๆ ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะขา้ว “สี” ของไทย ซึง่มสีารสำาคัญทางธรรมชาตอิยูจ่ำานวนมาก 
หากสามารถนำาสารสกดัสำาคญันัน้ออกมาได ้จะสามารถขายขา้วในปรมิาณท่ีเป็น
กรมัแต่มมีลูค่าเทา่กับทีข่ายเปน็เกวียนได ้ทัง้นี ้บรษิทัไดย้ืน่จดสิทธบิตัรการสกดัสาร
สำาคัญในขา้วสสีายพนัธุต์า่งๆ เพือ่นำามาตอ่ยอดเปน็อาหารเสรมิและเครือ่งสำาอาง 
เพื่อป้องกันต่างชาติเข้ามาลอกเลียนนำาข้าว “สี” สายพันธุ์ต่างๆ ไปยื่นจด
สิทธิบัตรในประเทศตัวเองและส่งกลับมาขายคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของข้าวอย่าง
แทจ้ริง โดยบริษัทไดม้อบหมายให ้บริษัท เบลลิส บิว้ต้ี จำากัด ซ่ึงนำาโดย คณุศณิฐัมณฑ ์
รัฐวราพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทำาการตลาดในนวัตกรรมสารสกัดจากข้าว
ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง และอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆ”

คณุศณิฐัมณฑ์ รฐัวราพงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เบลลสิ บ้ิวตี ้จำากดั 
กล่าวเพิ่มเติมว่า “ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่ท่ีทำาภายใต้
แบรนดส์นิคา้เบลลิส ม ี2 ชนิด ไดแ้ก ่ครมีมารค์หน้าเพิม่ความกระจา่งใสและลด
ริ้วรอย และสบู่ฟื้นฟูสภาพผิว ซึ่งเร็วๆ นี้ บริษัทมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
อกี 3 ชนดิ ไดแ้ก ่1) น้ำามนัรำาขา้วผสมสารสกดัจากขา้วไรซเ์บอรร์ีท่ี่มีคณุสมบัตใิน
การชะลอวยั 2) เซรัม่จากสารสกดัขา้วไรซเ์บอรร์ีท่ีอ่ดุมไปดว้ยสารตา้นอนมุลูอสิระ 
ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวหน้า เพ่ิมความกระจ่างใส และลดริ้วรอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) สบู่ธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่
และองุน่แดง ซึง่ชว่ยในการกระตุน้การสรา้งเซลล์ผวิใหม ่และคืนความกระจ่างใส
ให้แก่ผิวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ข้าวไทย โดยอยากมีส่วนในการผลักดันให้เกิดศูนย์วิจัยข้าวขึ้นในประเทศไทย 
หรือไรซ์เซ็นเตอร์ (RICE Center) ที่ทำาให้ข้าวที่เป็นทรัพย์สมบัติของคนไทย 
มผีลติภณัฑม์ากมายทีม่าจากขา้วทีย่งัสามารถเพิม่มลูคา่จากขา้วไดอ้กีมากมาย”
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กลุ่มสตาร์ทอัพไทย กวาดรางวัล
การประกวดนวัตกรรมที่กรุงโซล

สวทช. และ สสว. นำาผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพไทย 

18 บริษัท เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับสากลที่

ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ

คว้ารางวัล Grand Prize 1 รางวัล พร้อมกับ 5 เหรียญทอง 

7 เหรียญเงิน 5 เหรียญบรอนซ์ และ Special Prize อีก 3 รางวัล
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เม่ือวันที ่1-4 ธันวาคม 2559 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้
โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup 
Voucher) รว่มกบัสำานกังานสง่เสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว) นำาผู้ประกอบการไทย 18 
บริษัท กับ 19 ผลงาน เข้าร่วมการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ
สากลท่ีใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ณ กรงุโซล 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในงาน 
“Seoul International Invention Fair 
2016” (SIIF 2016) 

ผลการประกวดปรากฏว่า ผลงานจากประเทศไทยสามารถคว้าสุดยอด
รางวัล Grand Prize 1 รางวัล พร้อมกวาดอีก 5 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 5 
เหรียญบรอนซ์ และ Special Prize 3 รางวัล จากเวที ชี้ผลงานสตาร์ทอัพไทยได้
เป็นอย่างดีว่าได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดดเด่นทั้งในด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีศักยภาพนำาสู่ตลาดสากล 

เวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ระดับสากล “Seoul 
International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) นี้ จัดขึ้นโดย The Korea In-
vention Promotion Association (KIPA) โดยการประกวดผลงานครัง้นี ้โครงการ 
Startup Voucher เป็นผูส้นับสนนุงบประมาณคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่เชา่พืน้ทีบ่ธู
แสดงผลงาน ค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างที่พักและที่จัดงาน และสิ่งอำานวยความ
สะดวกอืน่ๆ เชน่ คา่โปสเตอรต์กแตง่บธูเพือ่ใหเ้ปน็รูปแบบทศิทางเดยีวกนั ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทย และที่สำาคัญ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีได้ใช้
ความเชีย่วชาญมากว่า 14 ปี ในการให้คำาแนะนำาในการประกวดแกผู้่ประกอบการ 
เพื่อนำาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดสากล ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผลงานนวัตกรรมของสตาร์ทอัพไทย ประสบความสำาเร็จ
และได้แสดงศักยภาพท่ีโดดเด่นทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลงานเป็น
ท่ียอมรบัในเวทแีละตลาดระดบัสากล พรอ้มกนันีย้งัตอบโจทยข์องรฐับาลอกีดว้ย

 ทัง้น้ี ภายในงานมนัีกวจิยั และนกัประดษิฐจ์ากหนว่ยงานภาครฐั เอกชน 
และสถาบันการศึกษา นานาประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงาน
จำานวน 639 ผลงาน จาก 31 ประเทศ  โดยผู้ประกอบการไทยทัง้ 18 ราย 19 ผลงาน
ในโครงการ Startup Voucher ภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
เทคโนโลย ีสวทช. ไดร้บัรางวลัจากการประกวดผลงานรวมท้ังสิน้ 21 รางวลั จาก 
18 ผลงาน โดยผลงานไฮไลต์ ได้แก่ รางวัล Grand Prize 1 รางวัล ของบริษัท 
สยามโนวาส จำากัด กับผลงานน้ำาเชือ้แชแ่ขง็คดัเพศ เพือ่ใชใ้นการผสมเทยีมโคนม
และโคเนื้อเพื่อเพิ่มจำานวนลูกโคเพศเมีย ส่วนรางวัลอื่นๆ มีดังนี้ 

เหรียญทอง 5 รางวัล ได้แก่
1. บริษัท ดีไลฟ์ ซินเนอร์จี้ จำากัด ผลงานน้ำายาป้องกันการเกิดฝ้าจาก

สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
2. บริษัท ทีดีเอช เพรสทิจเจียส เดอร์มาโทโลจิ จำากัด ผลงานผลิตภัณฑ์

ครมีกนัแดด ชนิดแรกและชนดิเดยีวในโลกทีใ่ชอ้นภุาคนาโนแคลเซยีมคาร์บอเนต
3. บรษิทั โปร-ทอยส ์จำากดั ผลงานระบบ MATRIX BROADCAST ถา่ยทำา

วิดีโอคุณภาพสูง 360 
4. บรษิทั เวทโปรดกัส ์รเีซริช์ แอนด ์อนิโนเวช่ัน เซ็นเตอร ์จำากดั ผลงาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสุกรช่วยประสิทธิภาพของแม่สุกรในเล้าคลอด 
เพิ่มน้ำาหนักครอกเฉลี่ยของลูกสุกร (ADLWG)

เหรียญเงิน 7 รางวัล ได้แก่
1. บรษิทั วายเอม็เอม็วาย จำากัด ผลงาน QueQ ระบบการจองควิแบบใหม่

ผ่าน Mobile Application จองได้ไม่ต้องไปหน้าร้าน
2. บริษัท จีไอบี เทรดดิ้งจำากัด ผลงานวัคซีนพืช ที่เป็น Green Product 

ผลิตจากฮิวมัสและสาหร่ายใช้ได้กับพืชทุกชนิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม

3. บริษัท ดรีมมิโอ จำากัด ผลงานระบบในการจัดการบริหารงานอีเวนท์ 
ที่เน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย
สำาหรับผู้จัดงานและผู้ออกบูธ

4. บริษัท ไพอาร์สแควร์ ผลงานระบบบริหารจัดการคิวออนไลน์ ร้านค้า
หรือบริการที่ติดตั้งระบบ QHappy สามารถเปิดให้จองคิวออนไลน์ ผ่าน mobile 
application

5. บริษัท สมุนไพรบ้านอาจารย์ จำากัด ผลงานฟีนูแคป พลัส ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารช่วยเพิ่มน้ำานม สำาหรับคุณแม่หลังคลอด เเละยังช่วยบรรเทาอาการ
ในโรคของระบบทางเดินอาหาร
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6. บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำากัด #1 ผลงานชุดกายอุปกรณ์
อเนกประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง วีลแชร์ และชุดช่วยพยุงน้ำาหนัก
ช่วยอำานวยความสะดวกให้กับเจ้าของหรือสถานพยาบาลสัตว์

7. บริษทั เพียวแอลอีด ีจำากดั ผลงาน Pure LED Smart Wireless Network 
Lighting Control ระบบควบคมุแสงสวา่ง สามารถปรับคา่ความสวา่งให้เหมาะสม
กับเวลา ความต้องการใช้งานในแต่ละพื้นที่

เหรียญบรอนซ์ 5 รางวัล ได้แก่
1. บริษัท เลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม จำากัด ผลงานอุปกรณ์ที่เปลี่ยน

ให้กลอ้งของสมารท์โฟนถา่ยรปูเหน็รายละเอยีดขนาดเลก็เหมอืนกลอ้งจลุทรรศน์
2. ห้างหุ้นส่วนจำากัด กรีนกู๊ดดีส์ โปรดักท์ ผลงานโลชั่นทำาความสะอาด

ผลิตจากน้ำามนัปาลม์ ซึง่มกีารปรับโครงสร้างทางเคมีใหมี้คณุลกัษณะพเิศษทำาให้
เพิ่มขีดความสามารถในการกำาจัดคราบหนักต่างๆ 

3. บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำากัด #2 ผลงานลู่วิ่งในน้ำา IVET Aqua 
Treadmill เป็นลู่วิ่งสายพานที่สามารถทำางานในน้ำาได้ สำาหรับการกายภาพบำาบัด
สัตว์ 

4. บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำากัด ผลงานบริการรับชำาระค่าสินค้า 
และบริการ ผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต รูดบัตรได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต

5. บริษัท ไพร์ม นาโนเทคโนโลยี จำากัด ผลงานผลิตภัณฑ์สเปรย์เพื่อ
การขจัดและป้องกันกลิ่นเหม็นอับในกางเกนยีนส์ สเปรย์ได้รับการพัฒนาขึ้นจาก
เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์

 Special Prize 3 รางวัล ได้แก่
1. บริษัทโปร-ทอยส์ จำากัด ผลงานระบบ MATRIX BROADCAST ถ่ายทำา

วิดีโอคุณภาพสูง 360 ได้รับ Special Prize จากประเทศเวียดนาม
2. บรษัิท ทดีีเอช เพรสทจิเจียส เดอรม์าโทโลจ ิผลงานผลิตภัณฑค์รมีกันแดด

ไวส์เซ่ ชนิดแรกและชนิดเดียวในโลกที่ใช้อนุภาคนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต 
ได้รับ Special Prize จากประเทศรัสเซีย

3. บริษัท วินน์ โกลบอล กรุ๊ป จำากัด ผลงานเครื่องประดับจากไข่มุกที่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการแสงซินโครตรอน ได้รับ Special Prize 
จากประเทศมาเลเซีย

งาน SIIF เป็นงานแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายในงานประกอบ
ดว้ยส่วนแสดงผลงานส่ิงประดษิฐ์งานจากสถาบนัการศึกษา สถาบนัวจิยั ส่วนแสดง
สินค้าของบริษัทเอกชน และส่วนแสดงผลงานจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี
การมอบรางวัล SIIF Prize สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนประกวดในงานอีกด้วย 
โดยงาน SIIF 2016 ใช้ COEX Hall A เป็นพื้นที่ในการจัดแสดง 639 ผลงาน โดยมี
ประเทศทีเ่ขา้รว่มแสดงในงานท้ังสิน้  31 ประเทศ การประกวดผลงานแบ่งเป็น 16 
ประเภท อาทิ ประเภท Mechanics / Engines / Machinery / Tools / Industrial 
process / Metallurgy ประเภท Computer science / Software / Electronics / 
Electricity Methods of Communication หรอืประเภท Building / Architecture / 
Civil Engineering /Construction / Materials / Woodwork เป็นต้น
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• อบรมเชิงปฏิบัติก�รหลักสูตรก�รสร้�ง Infographic อย่�งมืออ�ชีพ

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คิดและสร้าง 

Infographic แบบมืออาชีพ” จากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย 

โอกาสสำาคัญที่พลาดไม่ได้สำาหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ

• รุ่นที่ 12  ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2560 (กรุงเทพฯ)

• รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

• รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 24 -2 5 พฤษภาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

• รุ่นที่ 15  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

• รุ่นที่ 16  ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2560 (กรุงเทพฯ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/info

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907 (คุณทินกร) 

E-mail : bas@nstda.or.th

• สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษ�รับทุน TAIST-Tokyo Tech

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

โครงการ TAIST-Tokyo Tech รว่มกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

และ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีเปดิรบัสมคัรนกัศกึษาทีจ่บปรญิญาตรหีรอื

กำาลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับ

มหาบัณฑิต จำานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และ

หลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมข้ันสูงและยั่งยืน แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน 

โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน

ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และ

การเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช. พร้อมนักศึกษาจะได้ทำางานวิจัยร่วมกับ

นักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยี เป็นกำาลังสำาคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชน

ในอนาคต สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดวันปิดรับสมัครแต่ละ

หลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ หรือ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 อีเมล taist@nstda.or.th


