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ปฏิทินกิจกรรม Activity

ในเล่ม   Insight

12
บทความ Article

นักวิจัยนาโนเทค คว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปี 2560

สวทช. จัดกิจกรรมวิทย์สุดสนุกรับปิดเทอม 
ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

2 ทีมวิจัยนาโนเทค คว้าเหรียญรางวัลในงาน 
IWIS2017 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิทย์ฯ และ เอสซีจี 
น้อมสำานึกฯ ในหลวง ร.๙ ผ่านหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น คัด 28 ทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการ JENESYS 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น

สวทช. จัดค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปี 4 บ่มเพาะเยาวชน
สู่นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

ข่าว News

ก.วิทย์ เนคเทค สวทช. แสดงความยินดีนักศึกษาไทยคว้ารางวัล
ชนะเลิศในเวที งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2017

ITAP สวทช. สภาหอการค้าฯ หน่วยงานพันธมิตร 
ยกระดับผปก.ผักผลไม้ไทยสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช. 
ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์

แป้ง SAVA
ฟลาวมันสำาปะหลังไซยาไนด์ต่ำา    
ทางเลือกใหม่! สำาหรับผู้ที่แพ้สารกลูเตน
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นักวิจัยนาโนเทคคว้าทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย 

“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำาปี 2560

ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการคำานวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เข้ารับรางวัลมอบทุนวิจัย For Women in Science 

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ในโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 15 จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การคำานวณ

ดว้ยระเบยีบวธิ ีSolid-State DFT สำาหรบัออกแบบและพฒันาตวัเรง่ปฏกิริยิาระดบันาโนและวสัดโุครงสรา้งนาโนใหส้ามารถใชเ้พือ่การพฒันาดา้นพลงังานทดแทน

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ซึ่งเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

งานวิจัย “การประยุกต์ใช้การคำานวณด้วยระเบียบวิธี Solid-State DFT สำาหรับออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้างนาโน

ให้สามารถใชเ้พ่ือการพัฒนาดา้นพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื” เป็นวธิกีารสำาคญัอกีวธิหีนึง่ท่ีจะสามารถชว่ยให้ออกแบบและพฒันาตวัเรง่ปฏกิริยิา

ระดบันาโนและวัสดโุครงสรา้งนาโนใหมี้คณุสมบตัติามความตอ้งการสำาหรบัการพฒันาตอ่ไปได ้อกีทัง้ยงัทำาใหส้ามารถเขา้ใจปราฏการณท์ีเ่กดิข้ึนในระดบัอะตอม 

ทำาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา อันเป็นการช่วยลดการพ่ึงพาเคร่ืองมือทางการทดลองที่มีราคาสูงและลดขั้นตอนการทดลองท่ี

ซ้ำาซอ้นออกไป ซึง่ทำาใหเ้กดิการสรา้งแนวทางในการพฒันางานวจิยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและชดัเจนมากยิง่ขึน้รวมถงึประหยดัคา่ใชจ้า่ยในระยะยาวอกีดว้ย นอกจากนี้

งานวิจัยดังกล่าวสามารถพัฒนาเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นเชื้อเพลงและผลิตภัณฑ์เคมีที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถือเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้น

บรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน รวมถึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการลิตพลังงานทดแทนให้มีความ

ยั่งยืนและสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนไปพร้อมกัน

สำาหรับรางวัล For Women in Science  จัดขึ้นโดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด จากการสนับสนุนของสำานักเลขาธิการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เพื่อสานต่อโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” หรือ For Women 

in Science ซึ่งปีนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ในประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการ กิตติมศักดิ์ของโครงการฯ พิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบทุนวิจัย 3 ทุน

แก่นักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ที่มีผลงานโด่นเด่นใน 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
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สวทช. จัดกิจกรรมวิทย์สุดสนุกรับปิดเทอม 

ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

วทิยาศาสตร ์รว่มกบั นักวิจัยศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) และศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) จดักจิกรรม

วิทยาศาสตร์แสนสนุกรับปิดเทอมสำาหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำานวน 117 คน ใน “กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์....

คิดไปกับพ่อ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อตะลุยแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลา 

พรอ้มรว่มกิจกรรมทดลองเสริมทกัษะการพฒันาสูค่วามยัง่ยนืกบัการประดษิฐร์ถพลงังานทางเลอืก และทกัษะการสงัเกตเพือ่ความสรา้งสรรคก์บัการสำารวจโลกจิว๋

ผ่านเลนส์มิวอาย

นางฤทัย จงสฤษด์ิ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายวชิาการและกจิกรรมพฒันาเยาวชนวทิยาศาสตร ์สวทช. กล่าววา่ “กจิกรรมมหาวทิยาลัยเดก็ ประเทศไทย 

ตอน สนุกวิทย์....คิดไปกับพ่อ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับแรงบันดาลใจและมี

ทัศนคติที่ดีต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย ทำาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำาถามและค้นหาคำาตอบ

ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11552-20171010-nstda
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สวทช. จัดค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปี 4
บ่มเพาะเยาวชนสู่นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมี

ศักยภาพสูง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 4” ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับเหรียญ

รางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำาปี 2559 ที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 จำานวน 50 คนจากทั่วประเทศ เพื่อให้

เยาวชนได้ฝึกฝนและทำาวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำาของไทย สร้างโอกาสเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ที่แตกต่างจาก

ห้องเรียนในโรงเรียน ตลอดจนบ่มเพาะเยาวชนสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบัณทิตและนักวิจัย ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำา

โครงงานวิทยาศาสตร ์เพ่ือใหเ้ยาวชนไดฝ้กึฝน เรียนรู้ และทำาวจิยัภายใตก้ารดแูลอยา่งใกล้ชดิจากนกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตรช์ัน้นำาของไทย เพือ่บม่เพาะเยาวชน

ดังกล่าวสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11552-20171010-nstda
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2 ทีมวิจัยนาโนเทค คว้าเหรียญรางวัล
ในงาน “11th International Warsaw

Invention Show (IWIS2017)
ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมในงาน “11th International Warsaw Invention Show 

(IWIS2017)” ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
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ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ ์หัวหน้าห้อง

ปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพ่ือผลิตภัณฑ์

อาหารและการเกษตร และ น.สพ.กติติ ทรพัย์

ชูกุล บริษัท คลีน กรีนเทค เจ้าของผลงาน

วิจัยไข่ออกแบบได้ (Designer8) และผลงาน 

SEDDS ระบบการนำาส่งสารที่แตกตัวได้เอง 

(Self Emulsifier Drug Delivery System) ไดร้บั 

3 เหรียญรางวัล ได้แก่ เหรียญทองเกียรติยศ 

(Gold with Intension) และรางวัล Special 

Award จากประเทศโรมาเนีย รวม 2 รางวัล 

จากผลงานวิจัยไข่ออกแบบได้ และรางวัล

เหรียญเงิน (Silver Medal) อีก 1 รางวัล จากผลงาน SEDDS  โดยทั้งสองผลงานเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

นาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร หน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม และบริษัท คลีน กรีนเทค จำากัด 

   

ดร.ธรีพงศ ์ยะทา นกัวจิยัหอ้งปฏบิตัิ

การระบบนำาส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี

เพื่อชีวิตและสุขภาพ และทีมวิจัยผู้ร่วม

ประดษิฐผ์ลงาน ไดร้บั 2 เหรยีญรางวลั ไดแ้ก ่

รางวัลเหรียญทอง (Golden Prize) 1 รางวัล 

และเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) จาก

ประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 รางวัล จากผลงาน

นวัตกรรมการนำาส่งยาต้านจุลชีพทิลมิโคซิน

ด้วยพาหะนำาส่งระดับนาโนผ่านระบบทางเดินอาหารประสิทธิภาพสูงตรงเป้าหมาย ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ตอบโจทย์ในลดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำาเป็น ที่อาจนำาไป

สู่การก่อเชื้อโรคดื้อยาในอนาคต (Tilmicosin Nanoparticle: Innovative Strategy for the Oral Delivery of Tilmicosin Antimicrobial Agent using Nanoscale 

Carrier) โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนา Vet Products Research and Innovation Center 

(VRI) เครือเวทโปรดักส์

การเดินทางเข้าร่วมงาน 11th International Warsaw Invention Show 2017 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์สู่เวทีระดับ

นานาชาต ิโดยสำานักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) เพือ่สนบัสนนุใหน้กัวจิยัหรอืนกัประดษิฐไ์ทยไดน้ำาผลงานทีไ่ดค้ดิคน้ไปรว่มประกวดและจดัแสดงนทิรรศการ

ในเวทนีานาชาต ิพรอ้มท้ังมโีอกาสแลกเปลีย่นขอ้มูลร่วมกบัองคก์รอืน่ๆ เพือ่การพฒันาหรอืขยายผลงานวจิยัให้ไปสูร่ะดบัสากล โดยผลงานทีร่ว่มเขา้ประกวดนีจ้ะตอ้ง

เป็นผลงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถใช้ได้จริง และมีหลักการออกแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่ง

ภายในงาน IWIS2017 ทีผ่า่นมา มีนกัวจิยัและนกัประดษิฐจ์ากนานาประเทศทีเ่ขา้รว่มการนำาเสนอผลงานจำานวน 32 ประเทศและมีจำานวนมากกวา่ 400 ผลงานดว้ยกนั
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ก.วิทย์ เนคเทค สวทช. แสดงความยินดี
นักศึกษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ

งานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2017

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแสดงความยินดีกับทีม

นักศึกษาไทย ที่ไปคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับนานาชาติ พร้อมแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ 

i-CREATe 2017 ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

รศ.นพ.สรนิต ศลิธรรม ปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกลา่ววา่ งานประชมุวชิาการนานาชาต ิเรือ่งวศิวกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพและเทคโนโลยี

สิ่งอำานวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017) เป็นเวทีสำาคัญในการนำาเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ

และเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งเป็นเวทีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่าง

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/icreate2017award.html



8 nstda •   ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิทย์ฯ และ เอสซีจี

น้อมสำานึกพระเกียรติคุณในหลวง ร.๙

ผ่านหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 : นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ Manager Brand Management Office บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) เปิดตัวหนังสือ “นักวิทย์คิดถึง

ในหลวง” ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนจัดพิมพ์จำานวน 5,000 เล่ม เพื่อส่งต่อให้แก่ห้องสมุดและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของในหลวง

รัชกาลที่ 9 พร้อมจัดสรรหนังสือ ส่วนหนึ่งมอบให้ประชาชนที่สนใจในงาน อีกทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการภาพ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” เพื่อน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ 

พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ทรงบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มาใช้ศึกษา ค้นคว้า 

ทดลอง จนค้นพบแนวทางเพื่อนำามาใช้บำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งคนในแวดวงวิทยาศาสตร์ต่างสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ี

พระองค์ทรงทุ่มเทในการค้นคว้า วิจัย นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนเหล่านักวิทยาศาสตร์อาสาจึงได้รวมตัว

กันจัดทำาบทความ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11589-20171019
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ITAP สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ 
และหน่วยงานพันธมิตร ยกระดับ

ผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

พฤศจิกายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวตักรรม (ITAP) ลงนามความรว่มมอืกบั สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย ในการดำาเนนิโครงการ “ยกระดบัผกัและผลไมไ้ทย : โอกาสสำาหรบัพฒันาเกษตรกรรม

สู่ความยั่งยืน”

สำาหรบัปงีบประมาณ 2560 - 2563 เพือ่สง่เสริมผู้ประกอบการผกัและผลไม้ไทยใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัและยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้

การเกษตร รวมถึงเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค “เกษตร 4.0” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการ

เขา้รว่มโครงการ และคิกออฟหวัขอ้สมัมนาแรก “การพฒันาเกษตรกรรมสู่ความยัง่ยนืดว้ยนวัตกรรม 4.0” วันที ่9 พฤศจิกายน 2560 นี ้รบัจำานวนจำากัด 50 รายเท่าน้ัน

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : 

โอกาสสำาหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ถือเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ได้ช่วยพัฒนาระบบการผลิตผักและผลไม้

ที่ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 35 ราย โดยช่วยเพิ่มมูลค่าการขายไม่ต่ำากว่า 300 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11579-20171019-itap
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สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น
คัด 28 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 

ร่วมโครงการ JENESYS 2017

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายจำานวน 28 คนจากทัว่ประเทศ ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology Program) หรอืโครงการแลกเปล่ียน

เยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน จำานวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศ

ญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 

รองผู้อำานวยการ สวทช. และนายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11587-20171024-jenesys-2017
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พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะฯ สวทช.

ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์

พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 โครงการ

เพือ่เฟน้หาสตารท์อัพดา้นธุรกจิโลจสิตกิส ์(LogTech) รายแรกของประเทศไทย ผลทมีอินเท็นตกิ จากผลงาน SILICA FOR LOGISTIC - Retail Inventory Software  

ชนะเลิศประเภทนิตบิคุคลและบุคคลทัว่ไป รับเงนิรางวลัจำานวน 100,000 บาท พรอ้มโลร่างวลัและเกยีรตบิตัร และโอกาสไปดงูานโลจสิตกิส์โลกทีป่ระเทศเยอรมนี 

ขณะที่ทีม 360 Truck จากผลงาน 360 Truck, an online-logistics marketplace สำาหรับบริษัทรถบรรทุกขนส่งในประเทศ ชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษา รับเงินรางวัลจำานวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โอกาสนี้ยังได้เปิดตัวกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์หนุนส่งผู้ประกอบการ LogTech 

ไทยให้แจ้งเกิด และร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างจริงจังด้วย

ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการสำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กลา่ววา่ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 

2017 ริเริ่มดำาเนินการโดยบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด ผู้นำาตลาดในภาคธุรกิจขนส่ง และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) เป็นรายแรกของประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11591-20171024-panus-thailand-logtech-award-2017
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นักวิจัยไบโอเทค ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ คิดค้น

นวัตกรรมอาหาร ฟลาวมันสำาปะหลังไซยาไนด์ต่ำา เพื่อใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์

เบเกอรี่ต่างๆ อีกทั้งเป็นทางเลือกใหม่สำาหรับผู้บริโภคที่แพ้สารกลูเตน

แป้ง SAVA 
ฟลาวมันสำาปะหลังไซยาไนด์ต่ำา    

ทางเลือกใหม่! สำาหรับผู้ที่แพ้สารกลูเตน
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ฟลาวมันสำาปะหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการแปรรูป

มนัสำาปะหลัง (tapioca หรอื cassava flour) การผลติฟลาวมันสำาปะหลงัสำาหรบั

ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีปลอดภัยต่อการบริโภคควรใช้มันสำาปะหลังชนิดหวาน

เนือ่งจากมปีริมาณไซยาไนดต์่ำา แตเ่นือ่งจากมันชนดิหวานมีปริมาณการปลกูน้อย

และมีราคาสูง จึงทำาให้ต้นทุนการผลิตสูง ในขณะที่มันสำาปะหลังที่ปลูกกันมาก

และมรีาคาถกูในประเทศไทย เป็นมันสำาปะหลงัชนิดขมท่ีมีปริมาณไซยาไนดอ์ยูส่งู

ซ่ึงอาจเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีกระบวนการผลิตเพื่อลด

ปริมาณไซยาไนด์ให้ปลอดภัยต่อการนำาไปบริโภค  

ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูป

มันสำาปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(ไบโอเทค) สวทช. กลา่ววา่ “กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการ

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกัน

พัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมันสำาปะหลังในระดับอุตสาหกรรม (Mechani-

zation Process) จากมันสำาปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง โดยพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลที่ประยุกต์มาจากกระบวนการผลิตแป้ง

มันสำาปะหลัง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและสามารถทำาการผลิตในปริมาณ

ที่มากเพียงพอต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่จะนำาฟลาวมันสำาปะหลังไปใช้

ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้การใช้มันสำาปะหลังชนิดขมมาแปรรูปเป็นฟลาวมัน

สำาปะหลังนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำาปะหลังอีกด้วย”

“ฟลาวมันสำาปะหลังที่ได้มีปริมาณไซยาไนด์ต่ำาอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ต่อการบริโภค ซึ่ง FAO/WHO ระบุไว้ใน Codex Alimentarius ให้มีปริมาณ

ไซยาไนด์ในระดับไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำาหนักแห้ง นอกจากนี้

ฟลาวมันสำาปะหลังที่ผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมนี้ สามารถควบคุมคุณภาพ

ด้านความหนืดให้มีคุณสมบัติที่ ค่อนข้างสม่ำาเสมอได้ ถึงแม้ว่าวัตถุดิบ

หัวมันสำาปะหลังเริ่มต้นจะมาจากพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งฟลาวมันสำาปะหลังนี้

สามารถนำาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวได้หลายชนิด และใช้ในผลิตภัณฑ์

เบเกอรีต่่างๆ ไดห้ลากหลายชนดิ เพ่ือทดแทนฟลาวสาลีไดใ้นสัดส่วนรอ้ยละ 30-100

นอกจากนีก้ารใชฟ้ลาวมนัสำาปะหลงัทดแทนฟลาวสาลไีดท้ัง้หมดในสตูร

สว่นผสมจะนำาไปสูก่ารพฒันาผลติภัณฑเ์บเกอรีท่ีม่มีลูคา่สงู สำาหรบักลุม่เปา้หมาย

ทีส่ำาคัญคือผู้บรโิภคทีแ่พโ้ปรตนีขา้วสาล ีหรอืกลูเตน (wheat-sensitive patients) 

และผู้ป่วยที่เป็นโรคซีลิแอค (patients diagnosed with celiac disease; an 

autoimmune intestinal disease) ที่เกิดจากกลูเตน ดังนั้น จึงเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันได้มีการเทคโนโลยีการผลิตฟลาวมันสำาปะหลังใน

ระดบัอตุสาหกรรมใหก้บับรษิทั ชอไชยวฒันอ์ตุสาหกรรม จำากดั ไปเรยีบรอ้ยแล้ว”
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ด้าน คุณพันธวุฒ กาญจนประภาส ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท 

ชอไชยวฒัน ์อตุสาหกรรม จำากดั กลา่ววา่ “บริษัท ชอไชยวฒันฯ์ ทำาธรุกจิเกีย่วกบั

การผลิตและจำาหน่ายแป้งมันสำาปะหลังมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี และทาง

บรษิทัเหน็ช่องทางการตลาดของกลุม่ผลติภณัฑ์เบเกอร่ีทีเ่ตบิโตขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั 

ซึ่งประเทศไทยต้องมีการนำาเข้าฟลาวสาลีจากต่างประเทศเพื่อนำามาทำาเบเกอร่ี

เป็นจำานวนมาก ประจวบเหมาะกับการที่กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมารักสุขภาพมากขึ้น 

และการที่คนแพ้ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี (สารกลูเตน) มีจำานวนเพิ่มขึ้น จึงคิดว่า

เป็นโอกาสดีที่จะผลักดันให้แป้งฟลาวมันสำาปะหลังเป็นที่รู้จัก เพ่ือลดการนำาเข้า

แป้งฟลาวสาลีจากต่างประเทศ จึงเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฟลาว

มันสำาปะหลังในระดับอุตสาหกรรมจาก สวทช. มาผลิตจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า ซาว่า (SAVA) แป้งเอนกประสงค์ไร้กลูเตน ซึ่งถือเป็น

เจ้าแรกในประเทศไทย” 

 คุณพันธวุฒ กล่าวต่ออีกว่า “ด้านกำาลังการผลิตนั้น ปัจจุบันโรงงานมี

การผลิตแป้งซาว่าอยู่ที่ 16 ตันต่อเดือน ซึ่งในอนาคตก็มีแผนจะขยายการผลิต

ให้ได้ 100 ตันต่อวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยแป้งซาว่ามี

ราคาขายอยู่ที่ 89 บาทต่อ 450 กรัม (ประมาณ 200 บาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งมีราคา

ถกูกว่าแปง้ปราศจากกลเูตนในทอ้งตลาดทีม่รีาคาอยูท่ี ่250-500 บาทตอ่กโิลกรมั 

นอกจากนี้ยังพบว่า แป้งซาว่า มีปริมาณไฟเบอร์และสารอาหารเทียบเท่ากับแป้ง

ฟลาวสาลี ซึ่งสามารถนำามาใช้ทดแทนฟลาวสาลีในการทำาเบเกอรี่ได้หลากหลาย 

อาทิ คุ้กกี้ ชูครีม ชิฟฟอน แพนเค้ก เค้กกล้วยหอม มัฟฟิน ครัมเบิ้ล วาฟเฟิล 

บราวนี ่ชสีเคก้ บทัเทอรเ์คก้ โคนไอศกรมี เป็นตน้ ซึง่สูตรผลติภณัฑต์า่งๆ ไดร้บั

การสนับสนุนจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) สวทช.”

ผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำาปะหลังไซยาไนด์ต่ำา จึงถือเป็นนวัตกรรมอาหารที่

นา่สนใจ อนัเปน็ผลงานการวิจัยและพัฒนาของนกัวิจยัไทย ผลิตภณัฑท่ี์ไดน้อกจาก

จะเป็นทางเลือกสำาหรับผู้บริโภคที่แพ้สารกลูเตนแล้ว ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยลดการนำาเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย



พฤศจิกายน 2560 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8

15ตุลาคม 2560   •

• เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 (Science Film Festival - SFF 2017)

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ (Jump Start Science Camp) สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ (First Step to become a Scientist) สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (EPlus+) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 2 และห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนของ สวทช. และการแจกใบสมัครทุน JSTP

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและ

บุคลากรวิจัยระดับสูง งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการทุนของ สวทช. และการแจกใบสมัครทุน JSTP

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดโดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง 

งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กจิกรรม ”การเดนิทางของเมลด็ข้าว” โครงการการสง่เสรมิการเรยีนรู้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้

 ประถมศึกษาปีที่ 4 ในอำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์, โรงเรียนจารุศรบำารุง 

และโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ในวันที่ 9 ,13 และ 16 พฤศจิกายน 2560 ตามลำาดับ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.


