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‘โรงเรือนอัจฉริยะ’
ความหวังผลิตพืชอาหาร ในโลกยุคหลังโควิด
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สวทช. - ม.เกษตรฯ ตั้งแล็บ DNA Technology หนุนผลผลิตและส่งออก
เกษตรกรให้มีมาตรฐาน พร้อมสร้างบัณฑิตวิจัย เสริมความเข้มแข็งด้าน วท.
สวทช. จับมือ เน็ตเบย์ และเครือข่ายการแพทย์ พัฒนา “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” 

สวทช. ร่วมกับนาวิต้าฟู้ดส์ฯ ลุย ‘โรงเรือนอัจฉริยะ’ เก็บเมลอนเกรดพรีเมียม ส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์

สวทช. หนุนทรอปิก้า คิงส์ ด้วยโครงการ Start-up Voucher เพิ่มมูลค่าแปรรูปผลไม้-ขยายช่องทางการตลาด

สวทช. พัฒนาสมุนไพรไทย สู่ “สเปรย์นาโนอิมัลชันต้านเชื้อรา” ที่ทาสแมว-หมา ต้องเฮ!

สวทช. ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลกให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวหมู-เนื้อ จ.นครปฐม 

อิมแพ็ค เลือกนวัตกรรมเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อโรค ของ สวทช.

สวทช. เดินหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต หนุนผู้ประกอบการพัฒนาระบบ AI ช่วยผู้สูงวัยตัดสินใจด้านอสังหาฯ

ข่าว News สวทช. กศน. มสพช. รวมพลังผลักดันการจัดการความรู้
และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

ที่ปรึกษา	 ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล,	 ดร.ชฎามาศ	 ธุวะเศรษฐกุล,	 ดร.ทวีศักดิ์	 กออนันตกูล 
 ดร.ลดาวัลย์	กระแสร์ชล,	กุลประภา	นาวานุเคราะห์
กองบรรณาธิการ	ชนานันท	์คงธนาฤทธ์ิ,	อาทติย	์ลมลูปลัง่,	วชัราภรณ	์สนทนา,	วรรณงาม	วรีะผาสกุ 
อุดมรัตน์	 วัฒนกูล,	 ไพรัตน์	 ปัญญารักกิจ,	 สายพิณ	 ธนะศิริวัฒนา,	 บุญเลิศ	 อรุณพิบูลย์	 
ตอ่ตระกลู	พลูโสภา,	ชมพนุูช	อนุศาสน์สิทธิกจิ,	วณีา	ยศวงัใจ,	ปรมาภรณ	์จฑูะจนัทร์,	พรีภฏั	บญุชู
บรรณาธิการศิลปกรรม	ลัญจนา	นิตยพัฒน์
ศิลปกรรม	ชุมพล	พินิจธนสาร

ทีมงาน	NSTDA	e-newsletter

ผู้ผลิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	และฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	0	2564	7000	ต่อ	1162,	71725	โทรสาร	0	2564	7078
http://www.nstda.or.th/
อีเมล	pr@nstda.or.th



2 NSTDA •   June 2020

มิถุนายน 2563  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

สวทช. กศน. มสพช. รวมพลัง
ผลักดันการจัดการความรู้และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุและคนพิก�ร

	 1	พฤษภาคม	2563	-	ณ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ 
และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย (กศน.) และมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ระบบสุขภ�พชุมชน (มสพช.) จัดพิธีลงน�มคว�มร่วมมือ  
“การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้สนับสนุนเครือขา่ยบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” เพื่อเป้�หม�ยก�รสร�้งคว�มรว่มมือ
และกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกองค์กรภ�คีเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตสำ�หรับผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13168-20200501-amed
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สวทช. เดินหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต 
หนุนผู้ประกอบก�รพัฒน�ระบบ AI

ช่วยผู้สูงวัยตัดสินใจด้านอสังหาฯ

	 5	พฤษภาคม	2563	-	เว็บไซต์อสังห�ริมทรัพย์ บริษัท สุขสบ�ย (ไทยแลนด์) จำ�กัด เป็นหนึ่งในผู้ประกอบก�รภ�ยใต้ “โครงการ
ชนชราแห่งอนาคต” ที่ได้รับก�รสนับสนุนผู้เช่ียวช�ญจ�กโครงก�ร ITAP สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ ในก�ร
พฒัน�ระบบช่วยตัดสนิใจด�้นอสงัห�ริมทรัพยส์ำ�หรับผูเ้กษยีณอ�ย ุเปน็ระบบ AI เสมอืนทีป่รึกษ�สถ�ปนิก ประเมนิข้อมลูไดม้�กขึน้เร็วข้ึน  
พร้อมให้คำ�แนะนำ�ที่เหม�ะสมกับโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ในแพลตฟอร์มที่เข้�ถึงผู้ใช้บริก�รทั้งที่เป็นเจ้�ของโครงก�รและผู้เกษียณอ�ยุ 
ที่ต้องก�รที่พักอ�ศัย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13171-20200505-aging-society
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สวทช. - ม.เกษตรฯ ตั้งแล็บ DNA Technology
หนุนผลผลิตและส่งออกเกษตรกรให้มีมาตรฐาน

พร้อมสร้างบัณฑิตวิจัย เสริมความเข้มแข็งด้าน วท.

	 8	พฤษภาคม	2563	-	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) และมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ จัดพิธี 
ลงน�มคว�มร่วมมือ “โครงการพิเศษการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ	DNA	 Technology	 และโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รวิจัย พัฒน� และสร้�งนวัตกรรมด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13185-20200528-mou-ku
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สวทช. จับมือ เน็ตเบย์ และเครือข่�ยก�รแพทย์
พัฒนา “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์

สู้ภัยโควิด-19” 

	 12	พฤษภาคม	2563	-	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมมือกับบริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มห�ชน) เครือข่�ยโรงพย�บ�ล กลุ่มสถ�บันแพทยศ�สตร์แห่งประเทศไทย  
(UHosNet) และสำ�นักง�นปลดักระทรวงส�ธ�รณสขุ จดัแถลงข่�ว “ระบบบริหารความต้องการอปุกรณท์างการแพทยส์ูภ้ยัโควิด–19	(Medical	 
Devices	Demand-Supply	Matching	for	COVID-19)”	แพลตฟอร์มเพือ่ก�รบริจ�ค ก�รจบัคูค่ว�มตอ้งก�รและก�รบริห�รจดัก�รอปุกรณ์
ท�งก�รแพทย์ในภ�วะวิกฤตโควิด–19

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13187?fbclid=IwAR0nPLpwdE5HAFe7CbIHFJ5DrzUN2ytsupe4Y-
oUIbQlqBlx6dmnTY6Gip0
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สวทช. พัฒนาสมุนไพรไทย
สู่ “สเปรย์น�โนอิมัลชันต้�นเชื้อร�”

ที่ทาสแมว-หมา ต้องเฮ!

	 14	 พฤษภาคม	2563	-	นักวิจัยน�โนเทค สวทช. พัฒน�สเปรย์น�โนอิมัลชันจ�กส�รสกัดทองพันชั่งและซ�โปนิน ต้�นเชื้อร� 
ที่ผิวหนังของสัตว์เลี้ยง ลดเสี่ยงติดต่อสู่คน ชูจุดแข็งด้วยส�รสกัดจ�กพืชธรรมช�ติ ลดกลิ่น-สีให้ใช้ง�นง่�ย หวังเพิ่มค่�สมุนไพรไทย  
ลดใชย้�เคม ีหรือย�นอกร�ค�สงู โดยนวตักรรมนีอ้ยูร่ะหว�่งก�รเส�ะห�ผูรั้บอนุญ�ตใชส้ทิธิในสทิธิบตัรก�รประดษิฐ ์เพือ่ตอ่ยอดในลกัษณะ
ของก�รร่วมวิจัย ขย�ยสเกล และผลักดันง�นวิจัยไทยออกสู่เชิงพ�ณิชย์ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13188?fbclid=IwAR08ikWeDcGcIJOZ4KIXEnNIhcOD2Gx9QxVga2S8kyXo
ilKM1DhUB2trOrY
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สวทช. ร่วมกับนาวิต้าฟู้ดส์ฯ
ลุย ‘โรงเรือนอัจฉริยะ’ เก็บเมลอนเกรดพรีเมียม

ส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์

	 16	พฤษภาคม	2563	-	สถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับบริษัท น�วิต้�ฟู้ดส์ จำ�กัด เก็บเกี่ยวผลผลิต 
เมลอนเกรดพรีเมียมจ�กโรงเรือนอัจฉริยะที่ออกแบบและใช้เทคโนโลยีของ สวทช. ส่งมอบบุคล�กรท�งก�รแพทย์ รพ.ธรรมศ�สตร์ฯ  
หน่วยง�นเพื่อนบ้�น ซ่ึงถือเป็นหน่วยง�นพันธมิตรของ สวทช. ที่มีคว�มใกล้ชิดและสนับสนุนก�รทำ�ง�นร่วมกันม�โดยตลอด เพื่อแทน 
คำ�ขอบคุณและเป็นกำ�ลังใจที่ปฏิบัติหน้�ที่สู้โควิด-19 อย่�งเข้มแข็ง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13189-20200518



8 NSTDA •   June 2020

มิถุนายน 2563  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

สวทช. ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลก
ให้ผู้ประกอบการ

สตรีทฟู้ดข้�วเหนียวหมู-เนื้อ จ.นครปฐม 

	 18	พฤษภาคม	2563	-	ผูป้ระกอบก�รสตรีทฟูด้ร้�นข้�วเหนียวหมหูว�นเฮียวตัรปงัตอทอง จ.นครปฐมรับมอบรถเข็นรักษโ์ลกจำ�นวน 
2 คัน ที่ออกแบบและพัฒน�โดยศูนย์บริก�รปรึกษ�ก�รออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ติ (สวทช.) ด้วยแนวคิดที่ต้องก�รยกระดับม�ตรฐ�นทั้งด้�นคุณภ�พ คว�มปลอดภัยในก�รบริโภคอ�ห�ร สุขอน�มัย คว�มสะอ�ดของ
ร้�นและผู้ปรุงอ�ห�รสตรีทฟู้ดไทยด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้มีก�รเปิดตัวโครงก�รพัฒน� “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์
โลกเพื่อสตรีทฟู้ด” ขึ้นเมื่อกล�งเดือนกุมภ�พันธ์ 2563 ที่ผ่�นม� และขณะนี้ได้พัฒน�และออกแบบรถเข็นรักษ์โลก 3 รูปแบบ คือ รถเข็น
น้ำ�หนักเบ�พร้อมระบบน้ำ�ดี ถังบำ�บัดและซิงค์น้ำ� และระบบที่เพิ่มเติมระบบดูดควัน ตลอดจนระบบที่เพิ่มเติมหัวเต�แก๊ส 2 หัว ผู้ประกอบ
ก�รสตรีทฟู้ดที่สนใจส�ม�รถสั่งจองออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุน�ยน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13190-20200518-decc



9มิถุนายน 2563  •

มิถุนายน 2563  ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

สวทช. หนุนทรอปิก้า คิงส์ ด้วยโครงการ

Start-up Voucher
เพิ่มมูลค่าแปรรูปผลไม้-ขยายช่องทางการตลาด

	 25	 พฤษภาคม	2563	-	บริษัท โกลบอลพ�ร์ทเนอร์อินเตอร์ฟู้ด จำ�กัด หนึ่งในผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์ทรอปิก้� คิงส์ ผลไม้
ไทยพร้อมปั่นและท็อปปิ้งสำ�เร็จรูป ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จของผู้ประกอบก�รจ�กก�รเข้�ร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
นวัตกรรม	(Start-up	Voucher)” ที่ดำ�เนินก�รโดยศูนย์พัฒน�ผู้ประกอบก�รธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภ�ยใต้ศูนย์บริห�รจัดก�รเทคโนโลยี  
(TMC) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยได้นำ�เทคโนโลยีก�รแปรรูปใหม่ๆ เข้�ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้
ผลติภณัฑต์อบโจทยค์ว�มต้องก�รลกูค�้ทัง้คนไทยและช�วต�่งประเทศ รวมทัง้ยงัส�ม�รถกระจ�ยสนิค้�ไปถงึกลุม่ลกูค้�เป�้หม�ยไดห้ล�ก
หล�ย และได้รับก�รตอบรับที่ดีจ�กลูกค้�

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13221-20200525
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อิมแพ็ค เลือกนวัตกรรม
เครื่องฉ�ยแสง UVC ฆ่�เชื้อโรค

ของ สวทช.

	 27	 พฤษภาคม	2563	-	 อิมแพ็ค เสริมคว�มเชื่อมั่นพื้นที่เฝ้�ระวังและป้องกันก�รแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง ล่�สุดเลือก
นวัตกรรมเครื่องฉ�ยแสงยูวีฆ่�เชื้อแบบเคลื่อนที่ Germ Saber UVC Sterilizer ที่พัฒน�โดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อคว�มมั่นคงของประเทศ
และก�รประยุกต์เชิงพ�ณิชย์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ และ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เพื่อใช้ทำ�คว�มสะอ�ด 
ฆ่�เชื้อบริเวณพื้นที่ภ�ยในศูนย์ฯ ม�กกว่� 140,000 ตร.ม. พร้อมรองรับก�รเปิดบริก�รอีกครั้ง 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13248-20200527-germ-saber-uvc-sterilizer?fbclid=IwAR0BMYLdJSo9y_03
ZiTGpOjR9IVtfHaIU6g16oc5ZodhddQFW4FIhSs9az0
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‘โรงเรือนอัจฉริยะ’
ความหวังผลิตพืชอาหาร ในโลกยุคหลังโควิด

 หน่ึงในบทเรียนและภ�พสะท้อนที่เห็นได้ชัดจ�ก
วิกฤตก�รณ์ระบ�ดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งท�งตรงและท�งอ้อม คือ ‘การ
สร้างความม่ันคงทางอาหารด้วยการเกษตร’ โลกในยุคหลัง
โควิด มนุษย์จะปรับตัวเข้�สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และหันม�ใส่ใจก�รผลิตอ�ห�รม�กข้ึน ซึ่งวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีคือตัวช่วยสำ�คัญที่จะช่วยพัฒน�ก�รทำ�เกษตรให้มี
ประสิทธิภ�พและยั่งยืน 
 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ต ิ(สวทช.) โดย สถ�บนัก�รจดัก�รเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เกษตร (สท.) ไดพ้ฒัน� ‘โรงเรอืนอจัฉริยะ’ นวตักรรมโรงเรือน 
ปลูกพืชที่ส�ม�รถควบคุมระบบก�รปลูกพืชผ่�นสม�ร์ทโฟน  
ช่ วย ให้ ผลผลิ ตที่ มี คุณภ�พ และ เกษตรกรทำ � ง �น 
ได้สะดวกม�กขึ้น พร้อมทั้งร่วมกับ บริษัท น�วิต้�ฟู้ดส์ จำ�กัด  

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง
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ทดสอบก�รปลูกพืชในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ โดยมีเป้�หม�ย
ทดสอบก�รปลกูเมลอนใหม้ขีน�ดผลและคว�มหว�นไดค้ณุภ�พและ
ตรงต�มม�ตรฐ�นของท้องตล�ด เพื่อนำ�ไปสู่ก�รขย�ยผลคว�มรู้
แบบครบวงจรให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบก�ร 
 วิราภรณ์	 มงคลไชยสิทธิ์	 รองผู้อำ�นวยก�ร สวทช.  
ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร สท. อธิบ�ยว่� สถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี 
เพือ่ใหเ้กษตรกรนำ�ไปใชอ้ย�่งกว�้งขว�งและทัว่ถงึ โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นตัวขับเคลื่อน ให้เกิดก�รปฏิรูปภ�คเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ลดคว�มเหลื่อมล้ำ� และ
นำ�ไปสู่ก�รทำ�เกษตรแบบยั่งยืน ในครั้งนี้ได้มีก�รพัฒน�เทคโนโลยี
โรงเรือนอัจฉริยะ 
 “โรงเรือนอจัฉริยะทีพ่ฒัน�ข้ึนเปน็โรงเรือนแบบน็อกด�วน์
โครงสร้�ง SMART Greenhouse Knockdown ส�ม�รถข้ึนโครงและ
ติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ มีขน�ดคว�มกว้�ง 6 เมตร ย�ว 20 เมตร สูง
 5.6 เมตร ออกแบบหลังค� 2 ชั้นพร้อมพัดลมระบ�ยอ�ก�ศ และ
ประตูกันแมลง 2 ชั้น ช่วยลดปัญห�แมลงเล็ดลอดเข้�ไปในแปลง
ปลูก ก�รทำ�ง�นของโรงเรือนอจัฉริยะไดน้ำ�ระบบเทคโนโลย ีIoT (In-
ternet of Thing) ที่มีเซนเซอร์ต่�งๆ ม�ช่วยควบคุมสภ�พแวดล้อม
ซ่ึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเพ�ะปลูก ได้แก่ เซนเซอร์วัดคว�มเข้ม
แสง ควบคุมก�รทำ�ง�นของม่�นพร�งแสง เซนเซอร์วัดคว�มชื้นดิน  
ควบคุมก�รทำ�ง�นของระบบน้ำ�หยด เซนเซอร์วัดคว�มชื้นอ�ก�ศ  
ควบคุมก�รทำ�ง�นของระบบพ่นหมอก และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ  
ควบคุมก�รทำ�ง�นของพัดลมใต้หลังค� โดยเซนเซอร์ทั้งหมด
ส�ม�รถแสดงผล แจ้งเตือน และควบคุมก�รทำ�ง�นผ่�น Smart 
phone และ Web base ด้วยเทคโนโลยี IoT” ทั้งนี้เพื่อทดสอบและ
พัฒน�แนวท�งที่เหม�ะสมในก�รเพ�ะปลูกผลผลิตท�งก�รเกษตร 
บริษัท น�วิต้�ฟู้ดส์ฯ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์เมลอนส�ยพันธุ์ดีเกรด
พรีเมยีมสำ�หรับทดลองปลกูในโรงเรือนอจัฉริยะ พร้อมทัง้ใหค้ว�มรู้
ในก�รผลติ เพือ่ร่วมคน้ห�ปจัจยัทีเ่หม�ะสมในก�รเตบิโตของเมลอน
 น�ยสุวิทย์ ไตรโชค ผู้ก่อตั้ง บริษัท น�วิต้�ฟู้ดส์ จำ�กัด
 กล่�วว่� ก�รคัดเลือกส�ยพันธ์ุเมลอนที่ดีม�ปลูก เป็นเร่ืองที่ 
น�วิต้�ฟู้ดส์ให้คว�มสำ�คัญม�ก ตั้งแต่ก�รทดลองจน
ม่ันใจว่�เป็นส�ยพันธ์ุที่ปลูกได้ในเมืองไทย และ
 ได้ผลที่อร่อยต�มคว�มต้องก�รของผู้บริโภค
 บ�งส�ยพันธ์ุต้องใช้เวล�ทดลองและ
คัดเลือกม�กกว่� 5 ปี เป็นส�ยพันธ์ุ
ที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เฉพ�ะตัว
 ทั้งน้ีจ�กก�รเรียนรู้และพัฒน�อย่�ง
ต่อเน่ืองทำ�ให้น�วิต้�ฟู้ดส์ มีผลผลิต 
ที่มีคุณภ�พดีสม่ำ�เสมอ ปลอดภัยต่อ
ทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ก�รันตี

ด้วยใจผู้ปลูกและใบรับรอง (Certificate) จ�ก Central Lab และ
กรมวิช�ก�รเกษตร 
 “ส�ยพนัธ์ุเมลอนทีน่ำ�ม�ทดลองปลกูในโรงเรือนอจัฉริยะมี
ทั้งหมด 4 ส�ยพันธุ์ ได้แก่ 1.	เพิร์ลเมลอนเนื้อเขียว	(Green	Pearl	
Melon) : เน้ือสัมผัสนุ่มฉ่ำ� มีกลิ่นหอมสไตล์มินิมอล หอมเย็นๆ 
ท�นแลว้สดช่ืน รสช�ติลงตวั 2.	โกลเดน้ดรากอ้น	(Golden	Dragon	
Melon) เนื้อส้ม หว�นกรอบ 3.	 กาเลียเมลอนญี่ปุ่น	(Japanese	
Galia	Melon) เนือ้สขี�ว มกีลิน่หอมเข้มข้นเฉพ�ะตวั และ 4.	เพร์ิล
เมลอนเน้ือสม้	(Orange	Pearl	Melon) เน้ือสมัผสันุ่มฉ่ำ� มกีลิน่หอม
สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ หอมหว�นเข้�กัน ซึ่งในก�รทดลองปลูกจะมีก�ร
เก็บบันทึกข้อมูลนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง” 
 สำ�หรับผลก�รทดลองเพ�ะปลูกเมลอนทั้ง 4 ส�ยพันธุ์ใน
โรงเรือนอจัฉริยะ น�ยเฉลมิชัย เอีย่มสอ�ด นักวชิ�ก�ร ฝ�่ยถ่�ยทอด
เทคโนโลยี สวทช. กล่�วว่� ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี ทั้งใน
ด้�นปริม�ณและคุณภ�พของผลผลิตเมลอนได้ม�ตรฐ�นทั้งขน�ด
ของผลและรสช�ติหว�นเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของตล�ด โดย
ข้อดอีนัเปน็จดุเดน่ของก�รเพ�ะปลกูในโรงเรือนอจัฉริยะ คอื สะดวก
ในก�รดแูล ส�ม�รถควบคมุสภ�พแวดลอ้มใหเ้หม�ะสมกบัก�รเพ�ะ
ปลูก รวมถึงลดคว�มเสี่ยงผลผลิตเสียห�ยจ�กแมลงและฝน 
 “ในโรงเรือนน้ีจะส�ม�รถควบคุมก�รรดน้ำ�ให้ปุ๋ยให้ตรง
ต�มคว�มต้องก�รของพืชได้ เรื่องแสงเร�ก็ส�ม�รถปรับม่�น และ
ส�ม�รถพน่สเปรยห์มอกเพือ่ควบคุมคว�มช้ืนไดด้ว้ย ซึง่ในรอบก�ร
ปลูกรอบแรกค้นพบวิธีก�รลดอุณหภูมิประม�ณ 5 องศ� เพื่อไม่ให้
พชืปว่ยได้ รอบก�รปลูกถดัไปเร�จะ
ได้ค่�ที่เหม�ะสมม�กขึ้น ซึ่ง
กำ�ลังห�สูตรที่เหม�ะสมใน
รอบก�รปลูกถัดไป 
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 โดยองค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รทดลองน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรในก�รนำ�ไปยกระดับก�รเพ�ะปลูกของตน เพื่อให้มีผล
ประกอบก�รที่สูงข้ึน ลดคว�มเสี่ยงในก�รทำ�ก�รเกษตร นำ�ไปสู่
คว�มยั่งยืน ซึ่ง สท. - สวทช. พร้อมถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รปลูกพืช
ในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบก�รที่สนใจ 
โดยสอบถ�มและดงู�นไดท้ีอ่ทุย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย อำ�เภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธ�นี”  

 อย่�งไรก็ดีผลผลิตเมลอนเกรดพรีเมียมจ�กโรงเรือน
อัจฉริยะ ภ�ยในอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย สวทช.  
ได้เก็บเก่ียวและส่งมอบแก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ล
ธรรมศ�สตร์เฉลมิพระเกียรติ โดยม ีผศ.ดร.ปริญญา	เทวานฤมติรกุล  
รองอธิก�รบดีฝ่�ยคว�มยั่งยืนและบริห�รศูนย์รังสิต มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการ
ทำางานต่อสูก้บัวิกฤตโิรคระบาดโควดิ-19	ตลอดหลายเดอืนทีผ่า่นมา
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"โครงก�รพรวนฝันนวัตกรรุ่นเย�ว์สู่ชุมชน
(Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)"

เนคเทค สวทช. เปิดรับสมัครผลง�น/สิ่งประดิษฐ์ด้�นเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์และส�รสนเทศในสังกัดสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�  
ที่นำ�ทีมโดยคณ�จ�รย์ และบุคล�กรด้�นก�รศึกษ� พร้อมด้วย 
นักศึกษ�ในสถ�บัน โดยสร้�งสรรค์ผลง�นจ�กโจทย์ในชุมชน 
สำ�หรับแก้ปัญห� หรือตอบโจทย์คว�มต้องก�รของชุมชน
และภ�คอุตส�หกรรม ที่พ ร้อมพัฒน�ผลง�นสู่ก�รใช้ง�น
จริงร่วมเป็นหน่ึงในเวทีแสดงพลังคนพันธุ์ R กับ "โครงการ
พรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน	(Young	Creative	 Innovator	 
for	Community	2020:	YCIC	2020)" ชิงทุนสนับสนุนพัฒน� 
ผลง�น มูลค่� 50,000 บ�ท ต่อผลง�น 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	https://bit.ly/36SF4Dk


