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นวัตกรรม ‘กิน-อยู่’
เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
               สวทช. นำ�องค์คว�มรู้และเทคโนโลยีร่วมพัฒน�ก�รเลี้ยงกุ้งข�ว ในโครงก�รฟ�ร์มทดสอบและส�ธิตมีนเกษตร “สองน้ำ�”

               มูลนิธิชัยพัฒน�

สวทช. จับมือ ปตท. พัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรวิจัย สนับสนุนก�รเผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�รให้เกิดนวัตกรรมและคว�มคิดสร้�งสรรค์หนุนไทยแลนด์ 4.0

สวทช. หนุนผู้เชี่ยวช�ญโปรแกรม ITAP ช่วยผู้ประกอบก�รเกษตรไทยพัฒน�ทุเรียนพรีเมียม ThaiGAP และทำ�ฟรีซดร�ยเพิ่มมูลค่�สินค้�เกษตร

น�โนเทค สวทช. พ�ลงใต้ชมนวัตกรรมเย�วชนจ�ก “โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า”

สวทช. เปิดตัวเย�วชนทุน JSTP รุ่น 22 และ JSTP-SCB รุ่น 1-2 ปูเส้นท�งอน�คตสู่นักวิทย�ศ�สตร์ นักเทคโนฯ และนักวิจัย

สวทช. จับมือ มจธ. มจพ. มข. และ สม�คมย�นยนต์ไฟฟ้�ไทย จัดเสวน�ตั้งภ�คีเครือข่�ยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังง�นประเทศไทย

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. คว้�ร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2563

สวทช. เปิดว�ร์ป 20 ทีมรับทุนต้นแบบนวัตกรรมเชิงพ�ณิชย์ในโครงก�ร AI Innovation Jumpstart พร้อมรองรับ ARIPOLIS ในพื้นที่ EECi

สวทช. ติวเข้ม ผู้ประกอบก�รอุตฯ เครื่องสำ�อ�งเตรียมคว�มพร้อมนำ�ธุรกิจสู่ตล�ดโลก

รัฐมนตรีกระทรวง อว. เดินหน้�ขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรม EECi พร้อมผลักดันอุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พไทยด้วย วทน.

รัฐมนตรีกระทรวง อว. เยี่ยมสวนทุเรียนเน้นย้ำ�ให้คว�มสำ�คัญเกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตสร้�งร�ยได้

นักวิจัยน�โนเทค สวทช. พัฒน�เทคโนโลยีเคลือบน�โน หนุนก�รท่องเที่ยวเพื่อคว�มยั่งยืน

ครม.อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน” ในพื้นที่ EECi สวทช. พร้อมเดินหน้�หนุนก�รวิจัยพัฒน� ต่อยอดสู่เชิงพ�ณิชย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

กรมควบคุมโรค รับมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบส�ยรัดข้อมือ พร้อมต่อยอดพัฒน� Application ร่วมกับ สวทช. ติดต�มผู้ป่วยโรคโควิด 19

หรือผู้กักตัวในระหว่�ง Self-Quarantine

ศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. รับมอบใบรับรองคว�มส�ม�รถห้องปฏิบัติก�รทดสอบ จ�ก สมอ. ด้วยม�ตรฐ�นก�รวิเคร�ะห์ทดสอบขั้นสูงในระดับส�กล

ไบโอเทค สวทช. ได้รับทุนสนับสนุนกว่� 12 ล้�นบ�ท เพื่อพัฒน�บุคล�กรด้�นมันสำ�ปะหลังในเขตประเทศลุ่มแม่น้ำ�โขง
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บทคว�ม Article

ในเล่ม   Insight

18ข่�ว News

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
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สวทช. นำ องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ร่วมพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาว ในโครงการฟาร์มทดสอบ

และสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ ” มูลนิธิชัยพัฒนา

	 3	สิงหาคม	2563 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) นำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากการวิจัยและพัฒนามาทดลองใช้งานในโครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีน
เกษตร “สองน้ำา” มลูนิธิชัยพฒันา จ.ฉะเชิงเทรา ซึง่ความร่วมมอืน้ีจะเปน็ตน้แบบระบบการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำาทีส่ามารถขยายผลใหเ้กษตรกร  
และสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และให้เกษตรกรนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำาของ
ประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13429-20200803-bio
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	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(อว.)	 
และ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) จัดงาน “Tips	&	Trick:	Communicate	Your	Research	Effectively	For	TAIST-Tokyo	Tech	 
students”	ภายใต้โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาโครงการ Thailand Advanced Institute of Science 
and Technology and Tokyo Institute of Technology ( AIST-Tokyo Tech) โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. 
คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และ ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช.  
พร้อมด้วย ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิณ และ ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ Professional Authorship Center (PAC) 
เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13432

สวทช. จับมือ ปตท.
พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการให้เกิดนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์หนุนไทยแลนด์ 4.0
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สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP
ช่วยผู้ประกอบการเกษตรไทย  พัฒนาทุเรียนพรีเมียม ThaiGAP 

และทำ ฟรีซดรายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

	 โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	(ITAP:	 ไอแทป) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้ประกอบการเกษตร “สวนทวี
ทรัพย์” จ.ชุมพร ในการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ กับผลไม้หลากชนิด เช่น ทุเรียน ส้ม
โชกุน มังคุด เป็นต้น โดยผลไม้ทุเรียนของสวนทวีทรัพย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน ช่วยยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ประกอบการให้ขยายช่องทางการตลาดในสินค้า
ระดับพรีเมียม เช่น ส่งไฮเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบค้าส่งได้ เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยจำาหน่ายออนไลน์ได้มากขึ้น รวมถึงยัง
สนับสนุนการทำานวตักรรม Freeze Dried (ฟรีซดราย) หรือเทคโนโลยกีารทำาแหง้เยอืกแข็งแบบสญุญากาศ ใหแ้กผู่ป้ระกอบการสวนทวทีรัพย์
ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถส่งจำาหน่ายยังต่างประเทศได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13433
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นาโนเทค สวทช. พาลงใต้ชมนวัตกรรมเยาวชน
จาก “โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า”

	 ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(นาโนเทค)	สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	กระทรวงการอดุมศกึษา	
วทิยาศาสตร	์วจิัยและนวตักรรม	(อว.) นำาสื่อมวลชนลงพื้นทีภ่าคใต้ เยี่ยมชม “เครือ่งเก็บขยะในทะเลโดยใชเ้ทคโนโลยีนาโน” และ “เครือ่ง
กำาจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอัตโนมัติ” นวัตกรรมเยาวชนจากโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ที่มองปัญหาภายในชุมชนเป็นโจทย์สร้าง
นวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนในอนาคต เตรียมความพร้อมประกวดรอบชิงชนะเลิศ 4 - 6 กันยายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/th/news/13434
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สวทช. เปิดตัวเยาวชนทุน JSTP
รุ่น 22 และ JSTP-SCB รุ่น 1-2

ปูเส้นทางอนาคตสู่นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนฯ และนักวิจัย

	 วันที่	9	สิงหาคม	2563 - บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP) ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย เปิดตัวพร้อมปฐมนิเทศและแสดงความยินดีแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับ
ทุน JSTP รุ่นที่ 22 จำานวน 18 คน และทุน JSTP-SCB รุ่นที่ 1-2 จำานวน 10 คน รวม 28 คน เพื่อมุ่งผลักดันเยาวชนเข้าสู่อาชีพวิจัย โดย
จะสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนทำาวิจัย รวมถึงโอกาสฝึกทักษะวิจัยกับนักวิจัย สวทช. หรือตามสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ตลอด
จนประสบการณ์เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นการสร้างอนาคตของชาติ เพื่อก้าวเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศไทยต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13435
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สวทช. จับมือ มจธ. มจพ. มข.
และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดเสวนาตั้งภาคีเครือข่าย

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประเทศไทย

	 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
โดย ศนูยบ์ริหารจดัการเทคโนโลย ี(TMC) ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรีุ (มจธ.) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดประชุมเสวนาการจัดตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Alliance: TESTA) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการกักเก็บพลังงานให้กับประเทศ โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำานวยการนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ นำาโดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัย
วัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้า เอ็มเทค สวทช. เป็นผู้แนะนำาเกี่ยวกับ TESTA พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “แนว
โน้มสถานการณ์ระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทย” โดยมีตัวแทนจาก กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรม บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี
 (ประเทศไทย) จำากัด บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) (GPSC) ให้
เกียรติร่วมเสนอแนวความคิดและแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13456-20200613_pre-testa
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นักวิจัยไบโอเทค สวทช.
คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ ปี 2563

	 17	สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	: มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถมัภ ์จดังานแถลงข่าวเปดิตวันักวทิยาศาสตร์ดเีดน่และนักวทิยาศาสตร์รุ่นใหมป่ระจำาป ี2563 ซึง่จดัข้ึนตอ่เน่ือง
เป็นปีที่ 38 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมี ศ.ดร.จำารัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำ ปี 2563 ได้แก่ 
 • ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. จากสาขาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีอาหาร 
 • ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำารุงรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสาขาวิศวกรรมเคมี นักวิทยาศาสตร์ 
  รุ่นใหม่ ประจำาปี 2563 ได้แก่
 • ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์ สำานักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 
 • รศ.ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13457-20200817
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สวทช. เปิดวาร์ป 20 ทีม
รับทุนต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ในโครงการ AI Innovation 

Jumpstart พร้อมรองรับ ARIPOLIS ในพื้นที่ EECi

	 กรุงเทพฯ	-	กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ	 
(สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดเวทีนำาเสนอผลงาน AI Innovation Jumpstart Batch2 BKK : 
Demo Day ภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ	หุ่นยนต์	และระบบอัจฉริยะ	(ARI	Skill	Development	Project)”	
จำานวน 20 ผลงาน ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อนำาเสนอผลงานที่พร้อมจะพัฒนาสินค้าและบริการ และนำาเสนอต่อนักลงทุนแล้ว รวมถึง
เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ ARIPOLIS หรือเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในเขตพื้นที่ EECi 
ด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยต่อไป พร้อมกันนี้ ทุกทีมยังได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ ทีมละ 100,000 บาท โดยมี 3 ผลงานเข้าตาคว้า Popular Vote รางวัลละ 5,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13459
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สวทช. ติวเข้ม ผู้ประกอบการอุตฯ เครื่องสำ อาง
เตรียมความพร้อมนำ ธุรกิจสู่ตลาดโลก

	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)  
โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และโครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ภายใต้ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดอบรมวิชาการ Master Class EP II ในเรื่อง Global Gateway for Cosmetic Industry ภายใต้โครงการ
เชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำาอางสู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2563 ระยะที่ 1 เมื่อเร็ว ๆ  นี้ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง และนักวิจัยพี่เลี้ยง กว่า 50 คน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การข้ึนทะเบยีนผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตสิูเ่ชิงพาณิชย ์กอ่นทีจ่ะคัดเลอืกผูป้ระกอบการ 3 ราย ร่วมงาน COSMETIC-360 คร้ังถดัไปทีป่ระเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อขยายตลาดต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13473-20200810
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รัฐมนตรีกระทรวง อว. เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรม 
EECi พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมฐานชีวภาพไทยด้วย วทน.

	 24	สิงหาคม	2563 - ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำานักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจัน
ทร์วัลเลย์ จ.ระยอง : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
พร้อม ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. และ นายสำาราญ รอด
เพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำานักงานใหญ่ EECi และเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริ
เมธี (VISTEC) และ โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS) รวมถึงเยี่ยมชมสวนทุเรียนใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้วย
การนำาเทคโนโลยี IoT มาพัฒนาเป็น “ระบบติดตามสภาวะแวดล้อมและให้น้ำาทุเรียน” 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13475-20200824_eeci
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รัฐมนตรีกระทรวง อว. เยี่ยมสวนทุเรียน
เน้นย้ำ ให้ความสำ คัญเกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้

	 ศ.(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.) พร้อม  
ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. และ นายสำาราญ รอดเพชร  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง อว. รศ. ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสวนทุเรียนใน  
อ.วงัจนัทร์ จ.ระยอง ซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนและสง่เสริมดว้ยการนำาเทคโนโลย ีIoT มาพฒันาเปน็ “ระบบตดิตามสภาวะแวดลอ้มและใหน้้ำาทเุรียน” 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13476
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นักวิจัยนาโนเทค สวทช.
พัฒนาเทคโนโลยีเคลือบนาโน หนุนการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

 ทีมวิจัยนาโนเทค สวทช. ลงพื้นที่วัดปากน้ำา (สมุทรคงคาราม) จังหวัดระยอง ในโครงการ “เทคโนโลยีสารเคลือบนาโนเพื่อการ
อนุรักษ์อาคารศาสนสถาน” ดูความก้าวหน้าจากการต่อยอดใช้ประโยชน์จากนาโนเทคโนโลยีสู่สารเคลือบพื้นผิว ลดการเกิดคราบสกปรก 
ตะไคร่น้ำา และเช้ือรา เพิม่ความคงทนและสวยงาม ลดตน้ทนุการดแูลรักษาอาคารศาสนสถาน หนุนการทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสร้างสรรค์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13478-20200825-nano



14 NSTDA •   September 2020

กันยายน 2563  ปีที่ 6 ฉบับที่ 6

ครม.อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน”
ในพื้นที่ EECi สวทช. พร้อมเดินหน้าหนุนการวิจัยพัฒนา

ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

	 25	สิงหาคม	2563	- ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ประกาศพร้อมเดินหน้าดำาเนินงาน “ศูนย์นวัตกรรมการผลิต
ยัง่ยนื	(Sustainable	Manufacturing	Center:	SMC)” ภายใตเ้มอืงนวัตกรรมระบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต์ และ ระบบอจัฉริยะ ในเขตนวัตกรรม
ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EECi ARIPOLIS) ณ วงัจนัทร์วลัเลย ์ตำาบลปา่ยบุใน อำาเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง หลงัจากทีป่ระชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว มีนโยบายให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนานำาไปสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13477
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 นายแพทยส์วุรรณชัย วัฒนายิง่เจริญชยั อธิบดกีรมควบคมุโรค และคณะผูบ้ริหารกรมควบคมุโรค รับมอบผลติภณัฑต์น้แบบสาย
รัดข้อมือ (NFC Wristband) จำานวน 300 ชิ้น ที่พัฒนาโดยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการทดสอบและ
พัฒนาสำาหรับติดตามผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือผู้กักตัวในระหว่างกระบวนการกักกันตนเอง (Self-Quarantine) 
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาอุปกรณ์และ
ระบบ Application ให้เชื่อมโยงกับสายรัดข้อมือ เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และป้องกันไม่ให้พบผู้ติดเชื้อ
รายใหม่หรือเกิดการระบาดภายในประเทศได้อีก โดยมี ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ 
เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำานวยความสะดวก สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นตัวแทนมอบ

กรมควบคุมโรค รับมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
สายรัดข้อมือ พร้อมต่อยอดพัฒนา Application 

ร่วมกับ สวทช. ติดตามผู้ป่วยโรคโควิด 19
หรือผู้กักตัวในระหว่าง Self-Quarantine
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ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. รับมอบ
ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจาก สมอ.
ด้วยมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงในระดับสากล

 
	 27	สิงหาคม	2563	ณ	สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	: ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์บริการ
วิเคราะห์ทดสอบ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 
มอก.17025 – 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ใน
ฐานะที่มีมาตรฐานในการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง และมีความพร้อมตามมาตรฐานการทดสอบในระดับสากล หนุนการขับเคลื่อนงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมาตรฐานในสากล ประหยัดต้นทุน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13479
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ไบโอเทค สวทช. ได้รับทุนสนับสนุนกว่า 12 ล้านบาท
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านมันสำ ปะหลังในเขตประเทศลุ่มแม่น้ำ โขง

 
	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม โดย
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เล็งเห็นความสำาคัญของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง มีการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ ตลอดจนกระบวนการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงได้ดำาเนินโครงการ “Capacity	Building	on	Circular	
Economy,	Resource	and	Energy	Efficiency	for	Productivity	and	Sustainability	of	Cassava	Chain	to	High	Value	Products:	
Cassava	Root,	Native	Starch,	and	Biogas	in	Mekong	Countries” หรือ โครงการ CCC เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตมัน
สำาปะหลัง บุคลากร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังในประเทศลุ่มแม่น้ำาโขงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุล่าสุดได้รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนความร่วมมือแม่โขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) กว่า 12 ล้านบาท เพื่อ
ดำาเนินโครงการมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรมให้บุคลากรในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำาโขง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/th/news/13480
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นวัตกรรม ‘กิน-อยู่’
เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

 ในงาน Healthcare 2020 ภายใต้แนวคิด สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ของบริษัท มติชน  
จำากัด (มหาชน) มีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจเข้ากับกระแสสังคมสูงวัย คือ Health Forum : MTEC 
กับนวัตกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมีนักวิจัยไทยมาแชร์และโชว์นวัตกรรมการ ‘กิน-อยู่’ จาก
งานวิจัยที่ใช้ได้จริง เพื่อให้สังคมไทยเตรียมพร้อมสำาหรับการรองรับสังคมสูงวัย ผ่านประสบการณ์
และองค์ความรู้จาก 3 นักวิจัยไทย ได้แก่ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและ 
แก้ปัญหาอุตสาหกรรม ดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์ หัวหน้าทีมวิจัยอุปกรณ์เฉพาะบุคคล และ ดร.ชัยวุฒิ  
กมลพิลาส นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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 ดร.ศราวุธ เลศิพลงัสนัต ิกลา่วว่า การออกแบบผลติภณัฑ์
ให้โดนใจผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องมี
เป็นลำาดับแรก มีคือมีประโยชน์ ตามด้วยมีความดึงดูดด้วยดีไซน์ที่
น่าใช้งาน โดยที่ผู้ใช้ต้องไม่รู้สึกว่าดูเป็นคนแก่เกินไป และไม่ขัดกับ
ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นทีมวิจัยเอ็มเทค
 ได้ให้ความสำาคัญกับคนรอบข้างผู้สูงอายุ ได้แก่ ลูกๆ หลานๆ ที่
เปน็ผูด้แูลเองทีบ่า้น รวมถงึพยาบาลทีไ่ดม้าใหข้้อมลูกบัทมีวจิยัเพิม่
เติม 

“ทมีวจิยัเอม็เทค สวทช. จะใช้กระบวนการออกแบบทีน่ำาเอา

ผู้ใช้มาเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ หรอื Human-centric 

design โดยให้ความสำาคัญทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ในทุก

ช่วงของการออกแบบอุปกรณ์การใช้งานในชีวิตประจำาวัน

ของผู้สูงอายุ”  
 ผลงานเตียงตื่นตัว คือ หนึ่งในผลงานที่ทีมวิจัยได้รับการ
ตอบรับอย่างดี โดยเป็นเตียงนอนที่ช่วยให้ผู้สูงอายุ ลุก-น่ัง ยืน-
ก้าวลงจากเตียงด้วยตนเองอย่างมั่นใจและปลอดภัย การใช้งานก็
ง่ายและสะดวก ผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนจาก “ท่านอน” มาสู่  

“ทา่น่ัง” ดว้ยตนเอง ผา่นการกดรีโมตเพยีงปุม่เดยีว อกีทัง้เตยีงยงัปรับ
หมุนไปด้านซ้ายขวาในมุม 90 องศา ในลักษณะ “พร้อมลุกยืน” ได้  
ทำาให้ลดความเสี่ยงต่อการนอนติดเตียงและการพลัดตกหกล้ม  
ที่สำาคัญโครงสร้างเตียงมีความแข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งานสูง
 นอกจากน้ันแล้วยังมีผลงาน “เกมฝึกสมอง	 ช่ือ	 
MONICA” ที่ช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งทีมวิจัย
เอ็มเทค ได้ทำางานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ ศูนย์ผู้สูงวัย สุขกายสุขใจ  
สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม  
ประเภท Daycare และโรงพยาบาลรามาธิบดี มีรูปแบบวิธีการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วยการทำากิจกรรมบำาบัด จนเกิดเป็นนวัตกรรม เกม
ฝึกสมอง สำาหรับช่วยฝึกสมาธิ ความจำา การเรียนรู้ การมองเห็น
และตอบสนอง การวางแผน การตัดสินใจ และยังช่วยเพิ่มความ
ภูมิใจให้ผู้สูงอายุมั่นใจในความสามารถของตนเองด้วยการเอาชนะ
ระดับความยากที่เพิ่มข้ึนของเกม ผู้สนใจฝึกสมองป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีที่ App store https://
apps.apple.com/th/app/monica/id1260878586 และที่  
Play store https://play.google.com/store/apps/details?id=th.
co.digitalpicnic.monica 
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 นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
 ถือว่าเป็นสิ่งจำาเป็นกับกลุ่มผู้สูงอายุ ต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แต่แบบไหนลักษณะใดจะเข้ากับผู้สูงอายุแต่ละคน ทีมวิจัยเอ็มเทค  
ใหค้วามสนใจกับการออกแบบ ‘อปุกรณเ์ฉพาะบคุคล’ ซึง่เปน็หน่ึงใน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญาทางร่างกายและ
ความแตกต่างในสรีระของแต่ละบุคคลแล้ว ยังช่วยให้ผู้ที่ต้องการ
ดแูลสขุภาพตนเองไดใ้ช้ประโยชน์เพือ่ปอ้งกนัปญัหาสขุภาพในระยะ
ยาวได้ด้วย  
 ดร.บุญล้อม ถาวรยุติการต์ กล่าวว่า ทีมวิจัย ได้ออกแบบ
แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล หรือ 3D sole เนื่องจากอาการปวด
เท้าเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่สามารถประสบด้วยตัวเอง แม้หลาย
คนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเร่ืองเล็ก แต่หากมีอาการสะสมนานข้ึนจะ
เกิดการเรื้อรังและส่งผลต่ออาการปวดในอวัยวะอื่นๆ ตามมา เช่น  
เข่า สะโพก และหลัง อาการปวดเท้าเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
โครงสร้างของกระดกูและกลา้มเนือ้ของเทา้ทีผ่ดิปกต ิอายทุีเ่พิม่มาก
ข้ึนทำาให้ร่างกายมีการเสื่อมของเอ็นและกล้ามเน้ือส่งผลทำาให้สรีระ
ของเท้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่มีน้ำาหนักตัวมากส่งผลให้เท้าต้อง
รับน้ำาหนักมากข้ึน รวมถึงผู้ที่มีลักษณะอุ้งเท้าแบนหรือเท้าไม่มีอุ้ง  
"3D	sole	 หรือแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล	 ใช้การออกแบบให้
เหมาะสมกับสรีระเท้าของแต่ละบุคคล	 ทำาให้ช่วยกระจายการลง
น้ำาหนักของร่างกายได้อย่างสมดุลในเวลายืนหรือเดินได้	ลดอาการ
ปวดเทา้ลงได	้และช่วยพยงุอุง้เทา้อยา่งมเีสถยีรภาพ	ไมท่รุดตวั	และ 

แตกหัก	 เป็นอุปกรณ์ที่ทีมวิจัยคัดเลือกและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์
ข้ึนมา	 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอุปกรณ์ตามหลัก
กายวิภาคศาสตร์	 และใช้เทคโลยีการพิมพ์สามมิติมาช่วยในการ
ผลติอปุกรณ์	ซึง่ทำาใหอ้ปุกรณ์มคีวามเทีย่งตรงสงูและผลติไดร้วดเร็ว	
อีกทั้งยงัมบีุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญมาให้คำาปรกึษาในการ
ออกแบบด้วย”
 ดร.บุญล้อม กล่าวว่า นอกจากน้ีทีมวิจัยกำาลังพัฒนา
ต้นแบบ “อุปกรณ์พยุงหลังเฉพาะบุคคล” ที่ข้ึนรูปด้วยเคร่ืองพิมพ์
สามมติ ิเพือ่ช่วยพยงุกระดกูสนัหลงัไมใ่หเ้คลือ่นที ่โดยเฉพาะในผูส้งู
อายจุะมภีาวะกระดกูพรุน และมคีวามเสีย่งตอ่การเปน็โรคกระดกูสนั
หลังหักได้  โดยอุปกรณ์นี้ยังมีความสำาคัญกับกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูก
สันหลังคดในกลุ่มเด็กวัยรุ่น ซึ่งในขณะที่กำาลังมีการเจริญเติบโต
กระดกูสนัหลงัอาจมกีารคดหรือบดิได ้หากผูป้กครองพบวา่ลกูหลาน
เร่ิมเปน็โรคกระดกูสนัหลงัคด อปุกรณ์น้ีกจ็ะเปน็อกีหน่ึงตัวช่วยทีจ่ะ
ป้องกันและลดองศาของกระดูกสันหลังที่คดได้ 
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เคร่ืองดื่มให้มีความหนืดเพิ่มข้ึนตามที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการไหล
เข้าสู่หลอดอาหารได้ง่ายข้ึน ไม่เกิดการติดอยู่บริเวณคอหอยหรือ
หลุดเข้าไปในหลอดอาหาร ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอาการสำาลักได้  
ในเร่ืองการบดเค้ียวอาหารสำาหรับผู้สูงอายุ ทีมวิจัยยังสามารถใช้
องค์ความรู้ในการปรับโครงสร้างของเน้ือสตัว ์ใหเ้กดิการแตกหกังา่ย
ข้ึน เมื่อผู้สูงอายุรับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยให้สามารถบดเคี้ยว
อาหารไดง่้ายๆ จากการใช้เหงือกหรือการใช้ลิน้ดนุเพือ่ใหเ้น้ือสมัผสั
ของเน้ือสัตว์แตกตัวเป็นช้ินเล็กๆ และเกิดการย่อยได้ง่ายข้ึน และ 
ในปัจจุบัน ทีมวิจัยกำาลังศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D food printing) เพื่อตอบรับ
ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะบุคคล ที่คาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

 เหลา่น้ีคอืตัวอยา่งผลงานนวตักรรมจากนักวจิยัไทย  

ที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อการกินอยู่ เพื่อสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

 อาหารเปน็อกีปจัจยัสำาคญัการดำารงชีวติ แตอ่าหารสำาหรับ
ผู้สูงอายุที่เหมาะต่อการบดเคี้ยว การช่วยย่อยง่ายให้ง่ายข้ึนและ
ยังคุณค่าทางอาหารน้ัน อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน  
ทมีวจิยัเอม็เทค จงึนำาองคค์วามรู้ดา้นวสัดศุาสตร์ มาออกแบบอาหาร
ตามที่ต้องการได้ หรือเรียกว่า ‘อาหารออกแบบได้’ 
 ดร.ชัยวุฒิ กมลพิลาส กล่าวว่า ทีมวิจัยเอ็มเทค ออกแบบ
อาหารโดยอาศัยแนวคิดทางวัสดุศาสตร์ 3 ด้านได้แก่ การเข้าใจ
โครงสร้าง การเข้าใจคุณสมบัติ และวิธีการผลิตอาหาร ‘ไส้กรอก
ไขมนัต่ำา’ คือตวัอยา่งผลติภณัฑอ์าหารไขมันต่ำาทีท่มีวจิยัเอม็เทคได้
พัฒนาสำาเร็จและถ่ายทอดให้บริษัทขายแล้ว โดยได้ปรับลดปริมาณ
ไขมนัในไสก้รอกจากเดมิ 25% ใหเ้หลอืเพยีง 3% ซึง่เมือ่นำาไขมนัออก
มาแล้ว ทีมวิจัยได้ใช้สารทดแทนไขมันที่เหมาะสมและพัฒนาสูตร
ผลติภณัฑใ์หม ่โดยใช้องคค์วามรู้ดา้นวสัดศุาสตร์ทำาใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์
ไสก้รอกไขมนัต่ำาทีม่คุีณภาพทางประสาทสมัผสัใกลเ้คยีงสตูรดัง้เดมิ  
 นอกจากน้ีปัญหาหน่ึงของผู้สูงอายุในการรับประทาน
อาหาร คือ การอาการสำาลักอาหาร ซึ่งเกิดจากอวัยวะในช่องปาก
เสื่อมลง และไม่สามารถดื่มน้ำาหรือบริโภคของเหลวได้เหมือนคน
ปกติ ทีมวิจัยเอ็มเทค จึงได้ร่วมงานกับบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงใน
การพัฒนา ‘ผงเพิ่มความหนืด’ ที่สามารถใช้เติมไปในน้ำาและ


