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กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมแล็บศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ด้าน
กัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง

สวทช. ผนึกกำาลัง จับมือพันธมิตร 3 หน่วยงานสร้างความ
สามารถในการดำาเนินการด้านระบบบริหารการวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม (RDIMS) สำาหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

สวทช. ร่วมกับ บ.แพคฯ ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ป้องกันโควิค-19

นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศต้านรา-แบคทีเรีย นาโนเทค สวทช. 
ตอบโจทย์มลภาวะทางอากาศ

สวทช.-ฝล. ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ

2

3

8

4

5

9

10

6 11

7

12

ในเล่ม   Insight

13
ข่าว 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
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	71725	โทรสาร	0	2564	7078
http://www.nstda.or.th/
อีเมล	pr@nstda.or.th

บทความ Article

สวทช. 3 ทศวรรษ
วิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลระยอง

นาโนเทค สวทช. จับมือยูนิซิลต่อยอดนวัตกรรมซิงก์ไอออนสู่
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สู้วิกฤตไวรัส

นายกรัฐมนตรีประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ ดึงคนรุ่น
ใหม่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่
ของประเทศ

สวทช. ส่งมอบ 4 นวัตกรรม ฆ่าเชื้อ-ป้องกัน-คัดกรองโรค 
รับมือโควิด-19

“Innovative Air Cleaner” เครื่องบำาบัดอากาศระบบ
ไฟฟ้าสถิต ฝีมือคนไทย

สวทช. จับมือ สมาคม ATCI และ บริษัท บูโร เวอริทัส 
ประเทศไทย เตรียมพร้อม Up Skill ผู้ประกอบการ รองรับ 
Personal Data Protection Act (PDPA)
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5	มกราคม	2564	ณ	อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	: ศนูยพ์ฒันาผูป้ระกอบการธุรกจิเทคโนโลย ี(BIC) โดย สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาโดย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. มอบนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลระยอง อาทิ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) จำานวน 
2 เครื่อง ซึ่งสามารถใช้แสงยูวีซี กำาจัดเชื้อโรคในพื้นที่เฉพาะและจุดเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย ผลิตภัณฑ์เบนไซออน 
(Benzion) นวัตกรรมจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำากัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์ผงชาร์โคล
ล้างผักและผลไม้ดูดซับสารพิษ (Be Klear) ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผักและผลไม้ ทั้งนี้ สวทช. หวังให้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ช่วย
ปกป้องและเป็นขวัญกำาลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้ปลอดภัยและห่างไกลโรคโควิด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20200105/

สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19
ให้โรงพยาบาลระยอง 
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นาโนเทค สวทช. จับมือยูนิซิลต่อยอดนวัตกรรม
ซิงก์ไอออนสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สู้วิกฤตไวรัส

บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำากัด ผู้ประกอบการรุ่นใหม่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี “ซิงค์ไอออน” จากนาโนเทค สวทช. สู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ก่อโรคจากธรรมชาติ ก่อนขยายสู่สารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออน ตอบความต้องการใช้งานในวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ตั้งเป้าดันแบรนด์ไทยเทียบของนำาเข้าในราคาเอื้อมถึง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/benzion/
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นายกรัฐมนตรีประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ
ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ตกึภกัดบีดนิทร์ ทำาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพิ่มรายได้ประเทศ

นายกรัฐมนตรี กลา่วถงึการประชมุคณะกรรมการบริหารการพฒันาเศรษฐกจิชีวภาพ-เศรษฐกจิหมนุเวยีน-เศรษฐกจิสเีขียว (Bio-Circular-
Green Economy : BCG Model) วา่ รัฐบาลมเีปา้หมายพฒันาใหป้ระเทศไทยใหเ้ปน็ประเทศทีม่รีายไดส้งู ขณะทีป่ระชาชนทีเ่ปน็เกษตรกร
อยู่ในภาคการเกษตรมีจำานวนมากกว่า 10 ล้านคน จึงต้องหาวิธีการใหม่ เพื่อใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับวาระ
ของโลก อาทิ การลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงานฟอสซิล สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน ภัยพิบัติ การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20200113bcg/
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สวทช. ส่งมอบ 4 นวัตกรรม
ฆ่าเชื้อ-ป้องกัน-คัดกรองโรค รับมือโควิด-19

13	มกราคม	2564	ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย:	ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาต ิ(สวทช.) เปดิเผยวา่ สวทช. ไดเ้ร่งพฒันาผลงานวิจยัและนวตักรรมร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติรทัง้ในภาครัฐและเอกชนเพือ่ช่วยชะลอ
การระบาดของโรคโควิด-19 อยา่งตอ่เน่ือง สำาหรับการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหมน้ี่ สวทช. ไดน้ำาผลงานวจิยัและนวตักรรมจำานวน 
4 ผลงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการป้องกัน การลดการแพร่กระจายและฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งการตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยโรค
เบื้องต้นส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเสี่ยงและมีความต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 4 นวัตกรรมที่ส่งมอบไปแล้ว ได้แก่ 1.เครื่องกำาจัดเชื้อ
โรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) 2.ผลิตภัณฑ์น้ำายาฆ่าเชื้อเบนไซออน (Benzion) 3.หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพ
สูงเซฟีพลัส (Safie Plus) 4.เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำาหรับถ่ายทรวงอก BodiiRay S (Digital Chest Radiography)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20210113-nstda/
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“Innovative Air Cleaner”
เครื่องบำ บัดอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ฝีมือคนไทย

ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 อานุภาพร้ายแรง กลายเป็นหนึ่งในมลภาวะที่คนไทยต้องเผชิญทุกปี ทั้งจากพฤติกรรมของคนในประเทศ และการได้รับผล
ข้างเคียงจากประเทศรอบข้าง ด้วยขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่น PM2.5 จึงสามารถปะปนไปกับอากาศที่หายใจเข้าสู่ปอด แล้ว
ซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น เช่น การไอ เจ็บคอ ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา และ
ระยะยาว เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบตัน หัวใจวาย และเป็นอัมพาต นอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอีกด้วย ผู้คนจึงรับมือกับปัญหา
ดงักลา่วโดยการใช้เคร่ืองกรองอากาศทัง้ในทีอ่ยูอ่าศยัและอาคารสำานักงาน ทำาใหเ้คร่ืองกรองอากาศมมีลูคา่การตลาดสงูถงึ 1,500 ลา้นบาท 
และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา นักวิจัยไทย จึงได้คิดค้น 
“Innovative	Air	Cleaner” เครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ที่มีราคาเครื่องและค่าบำารุงรักษาย่อมเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
เทคโนโลยีให้แก่คนไทย โดยผลงานนี้เป็นหนึ่งใน ๑๐ ผลงานวิจัยน่าลงทุนที่มีการนำาเสนอบนเวที Investment Pitching ในกิจกรรม NSTDA 
Investor’s Day 2020 ภายใต้งาน Thailand Tech show 2020 จัดโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/innovative-air-cleaner/
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ณ	 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค	:	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ฝา่ยบริหารเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์ (Software Park Thailand) ภายใต ้ศนูยบ์ริหารจดัการเทคโนโลย ี(TMC)  
ได้มีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATCI) และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการการจัดการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค. 2564 
โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำาคัญ 
ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการทำางานขององค์กรให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้ นางสุวิภา วรรณสาธพ รองผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (สวทช.) พร้อมกับ  
นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และ นายอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมลงนามในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-up-skill-pdpa/

สวทช. จับมือ สมาคม ATCI และ บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย
เตรียมพร้อม Up Skill ผู้ประกอบการ

รองรับ Personal Data Protection Act (PDPA)
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กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมแล็บ
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ด้านกัญชา กัญชง
สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง 

18	 มราคม	2564	ณ	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 จังหวัดปทุมธานี	:	นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ  
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง (Cannabis Analytical Testing Center; CATC) ของ 
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ภายใต้สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.) เพือ่สนับสนุนงานวจิยัและขับเคลือ่นเชิงอตุสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการทดสอบดา้นกญัชาและกญัชง  
รวมถึงการหาปริมาณสารออกฤทธ์ิสำาคญัในกญัชาและกญัชงตามวิธีมาตรฐานสากล เปน็การเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ ์และสนับสนุนผูป้ระกอบ
การในประเทศ รวมถึงเปน็การสง่เสริมการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศอกีดว้ย โดยม ีดร.ณฏฐพล วฒุพินัธ์ุ ผูอ้ำานวยการ ศูนยบ์ริการวเิคราะห์
ทดสอบ สวทช. พร้อมด้วยทีมนักวิจัย และพนักงาน สวทช. ให้การต้อนรับและนำาเยี่ยมชม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/tour_lab-cannabis-nctc/
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20	มกราคม	2564	-	ณ	สวทช.	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ได้มีการประยุกต์ใช้ รวมถึงได้รับการตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องตามข้อกำาหนดระบบบริหารการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research, Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) โดย 
สวทช. วว. และ สรอ. จะทำาหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS ตามข้อกำาหนดที่พัฒนาขึ้น ส่วน สพช. จะทำาหน้าที่
ให้คำาปรึกษาแนะนำาการจัดให้มีมาตรฐานดังกล่าว

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

สวทช. ผนึกกำ ลัง จับมือพันธมิตร 3 หน่วยงาน
สร้างความสามารถในการดำ เนินการ

ด้านระบบบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDIMS)
สำ หรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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22	มกราคม	2564	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) พร้อมด้วย บริษัท แพค คอร์เปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำากัด ร่วมส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง  
โดยมี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. นักวิจัยและผู้บริหารบริษัท แพคฯ ร่วมส่งมอบนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pac-klean/

สวทช. ร่วมกับ บ. แพคฯ
ส่งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิค-19
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นาโนเทค	สวทช. ชูเทคโนโลยกีารเคลอืบนาโน สูก่ารประยกุต์เปน็ตน้แบบผลติภณัฑต์า่งๆ ทีต่อบความตอ้งการใช้งานในสถานการณ์ปจัจบุนั 
อย่างแผ่นกรองอากาศสำาหรับรถยนต์ต้านเชื้อรา-แบคทีเรีย ผลงานจากโจทย์เอกชนอย่าง “เอเทค	ฟิลเตรชั่น” ชูความพร้อมรับมือวิกฤต
ด้วยนวัตกรรมไทย เตรียมเปิดตลาดรับปี 2564 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/air-filter_anti-fungi-and-bacteria/

นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศต้านเชื้อรา-แบคทีเรีย
นาโนเทค สวทช. ตอบโจทย์มลภาวะทางอากาศ



12 NSTDA •   Fabuary 2021

กุมภาพันธ์ 2564  ปีที่ 6 ฉบับที่ 11

25	มกราคม	2564	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	(นาโนเทค)	ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปร
สภาพอากาศ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Zoom กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. และ 
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการนาโนเทค ร่วมลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/virtual-mou-signing-ceremony/

สวทช.-ฝล. ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ด้านการวิจัยและพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ
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สวทช. 3 ทศวรรษ
 วิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง 

 ผ่านพ้นไปแล้วสำาหรับการแถลงข่าวประจำาปี 2563 ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งผู้บริหาร 
สวทช. แถลงเพือ่รายงานผลการดำาเนินงานของ สวทช. ใหก้บัสือ่มวลชนไดช้ว่ยสือ่สารไปยงัทกุภาคสว่น ใหเ้หน็ถงึความสำาคญัว่าในปจัจบุนั 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละนวตักรรมเข้าไปมสีว่นสำาคญักบัชีวติประจำาวนัของประชาชนและมสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ในการขับเคลือ่นสงัคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. นำาทีมผู้บริหารศูนย์วิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
ดร.วรรณพ	วิเศษสงวน ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ดร.จุลเทพ	ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการ
ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ (เอม็เทค) ดร.ชยั	วุฒวิวิฒัน์ชัย ผูอ้ำานวยการศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาต ิ
(เนคเทค) และ ดร.วรรณี	ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) แถลงข่าวสรุปผลงาน สวทช. ประจำาปี 2563 
พร้อมโชวนิ์ทรรศการตัวอยา่งความสำาเร็จผลงานวิจยัของ สวทช. และหน่วยงานพนัธมติรทัง้ภาครัฐและเอกชน ภายใตง้าน NSTDA Beyond 
Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำาคัญและผลกระทบ) Episode	1	:	ด้านเกษตรและอาหาร	
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  เพื่อนำาเสนอภาพรวมผลงานวิจัยเด่นด้านเกษตรและอาหารที่ สวทช. มุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนประเทศชาติ โดยในปี 2564 ถือเป็นปีที่มีความพิเศษคือ สวทช. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของการก่อตั้งในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มุ่งม่ันสร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ยทุธศาสตร์ชาต ิและสามารถตอ่ยอดขยายผลไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในทกุภาคสว่น สร้างมลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมไดถ้งึ 7.13 
เท่าของค่าใช้จ่าย หรือ 66,255 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการ
มูลค่า 13,796 ล้านบาท มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 538 บทความ และจดทรัพย์สินทางปัญญา 451 คำาขอ โดยปัจจุบัน สวทช. 
เป็นอันดับ 1 ของประเทศในการจดทรัพย์สินทางปัญญา
  สำาหรับตัวอย่างผลงานวิจัยเด่น	สวทช.	ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อาทิ แบตเตอรี่ 20C มีการพัฒนาและติดตั้งกับ
ระบบกำาเนิดไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่โรงไฟฟ้าทับสะแก และระบบกำาเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมที่โรงไฟฟ้าลำาตะคอง G Rock นวัตกรรมวัสดุ
เมด็มวลเบาสงัเคราะห ์ทำาจากวัสดพุลอยไดจ้ากอตุสาหกรรมแปรรูปผลผลติทางการเกษตร ช่วยลดภาระน้ำาหนกัโครงสร้างอาคารมากกว่า 
20% พร้อมจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ Green	Rock	น้ำามัน	B10 มีการทดสอบร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถกระบะจนเป็นที่ยอมรับ การตรวจ
โรคใบด่างมันสำาปะหลังด้วยเทคนิคอีไลซา	ELISA สามารถคัดกรองท่อนพันธุ์เพื่อป้องกันโรคมากกว่า 700,000 ตัวอย่าง คิดเป็นพื้นที่ 437 
ไร่ และถ่ายทอดวิธีการตรวจให้บริษัทเอกชน 14 บริษัท มีการพัฒนาสายมันสำาปะหลัง สายพันธุ์พิรุณ 1, 2 และ 4 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 
ซึง่โดยรวมมลีกัษณะเดน่ทีใ่หแ้ปง้สงูและปริมาณไซยาไนดต์่ำา ในดา้นการแปรรูปไดพ้ฒันาฟลาวมนัสำาปะหลงัไซยาไนดต์่ำาปราศจากกลเูตน
สำาหรับทำาเบเกอร่ีและขนมปงั ถงุพลาสตกิสลายตวัไดจ้ากมนัสำาปะหลงัสำาหรับใช้แยกขยะอนิทรีย ์อกีทัง้ศนูยโ์อมกิสแ์หง่ชาต ิไดม้กีารพฒันา
ชุดตรวจไฮบริดชัวร์ (HybridSure) เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปสู่ตลาดโลก
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  สำาหรับการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมสูก่ลุม่เกษตรกรและชุมชนในป	ี2563	สถาบนัการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร	
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 12,500 คน ในพื้นที่ 305 ตำาบล 181 อำาเภอ 51 จังหวัด ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้าง
อาชีพ ลดการใช้สารเคมี ลดการรุกพื้นที่ป่า และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้น 
  ตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นด้านการพัฒนาชุมชน อาทิ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เช่น มีการขยายผลพัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉริยะ 
176 ชุมชน เช่น สวนทุเรียน สุภัทราแลนด์ จ.ระยอง, สวนเมลอนและแตงโม ไร่เพื่อนคุณ จ.บุรีรัมย์ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเทคโนโลยียก
ระดับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย จ.สงขลา แก่เกษตรกร 219 คน พื้นที่รวม 1,171 ไร่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้
ถึง 400,000 บาทต่อปี เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 480 กิโลกรัมต่อไร่ มีถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เช่น โครงการการผลิตอาหารโคเพื่อ
ความยั่งยืนด้วย วทน. โดยดำาเนินการร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คสวนมะเดื่อ จำากัด จ.ลพบุรี มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทำาอาหารสำาหรับโคนมร่วมกับ ธ.ก.ส. สาขาลพบุรี สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% ทำาให้ในปี 2563 เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ได้ถึง 18.9 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การพัฒนาสายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย 
เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีการแปรรูปด้วย” ดร.ณรงค์ กล่าว

• พัฒนาสายพันธุ์ข้าว-วิจัย ‘สารสำ คัญ’ ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

  ดร.วรรณพ	วิเศษสงวน ผู้อำานวยการไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ในปี 2564 ทางไบโอเทคยังคงให้ความสำาคัญกับงานวิจัยทางด้าน
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยในดา้นเกษตรกรรมนัน้ ไบโอเทคมุง่เน้นการนำาเทคโนโลยชีีวภาพเข้ามาใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุ
พชืเศรษฐกิจสำาคัญอยา่งข้าว เพือ่ใหต้อบโจทยค์วามต้องการของเกษตรกร เช่น ข้าวเหนยีวพนัธุห์อมนาคา	ข้าวเจา้พนัธ์ุหอมจนิดา	ข้าวเจา้
พันธุ์ธัญญา	6401 โดยไบโอเทคมีการทำางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการปลูกทดสอบในแปลงและประเมินความ
พงึพอใจร่วมกับเกษตรกร ซึง่เปน็โมเดลการทำางานทีเ่ปดิโอกาสใหเ้กษตรกรและผูบ้ริโภคไดม้สีว่นร่วมในการคดัเลอืกข้าวพนัธ์ุด ีทีเ่หมาะสม 
เพือ่นำาไปขยายผลการปลกูในพืน้ทีต่อ่ไป นอกจากนีย้งัมกีารปรับปรุงพนัธ์ุมะเขือเทศพนัธ์ุใหม ่คอื พนัธุแ์ดงโกเมน และพนัธ์ุซนัไชน์ ซ่ึงเปน็
มะเขือเทศเชอรี่ หวานกรอบ ผลดก ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง ให้ผลผลิตสูง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดย
มีการทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการถ่ายทอดพันธุ์ให้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์เพื่อนำาไปต่อยอดในเชิงการค้า และถ่ายทอดพันธุ์ให้แก่
เกษตรกรเพื่อใช้ในการผลิตผลสดต่อไป
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  ดร.วรรณพ กลา่วตอ่ไปวา่ สำาหรับดา้นอตุสาหกรรมอาหาร ไบโอเทค มกีารทำางานร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนถา่ยทอดเทคโนโลยี
การผลติใหแ้ก่ภาคเอกชนมากมาย อาท ิผลติภณัฑ ์eLysozyme ชนิดใหมส่ำาหรับอตุสาหกรรมอาหารกุง้ โดยทำางานร่วมกบั บริษทัโอโว่ ฟูด้
เทค จำากัด และบริษทัดเีอม็เอฟ (ประเทศไทย) จำากดั ผลติภณัฑเ์บตากลแูคนและยสีตโ์พรไบโอตกิสำาหรับปศสุตัว ์มกีารถา่ยทอดเทคโนโลยี
ให้แก่บริษัทเอเชียสตาร์ เทรด จำากัด ผลิตภัณฑ์น้ำาส้มสายชูหมัก (น้ำามังคุด น้ำาสับปะรด น้ำาตาลมะพร้าว กระเทียมดำา) โดยทำางานร่วม
กับ บริษัทเอแอนพี ออร์ชาร์ด 1959 จำากัด บริษัทซินอาบริว จำากัด บริษัทไทยอุดมอุตสาหกรรมอาหาร จำากัด บริษัทนพดาโปรดักส์ จำากัด 
และผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกใหม่จากเห็ด ซึ่งทำางานร่วมกับกลุ่มน้ำาตาลไทยรุ่งเรือง (น้ำาตาลลิน) เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ก่อให้
เกิดการลงทุนรวมกว่า 180 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้ตลอดจนลดการนำาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้เป็นจำานวนมาก

• สร้างมูลค่า ‘ยางพารา’ จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ  ยกระดับผลิตภัณฑ์ยางสู่มาตรฐานสากล  

  ดร.จุลเทพ	ขจรไชยกูล ผู้อำานวยการ เอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า เอ็มเทคให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับพันธมิตรที่มี
บทบาทในการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างเช่น ยางพารา พืชเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงและมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG  มีเป้าหมายของการวิจัยด้าน
ยางพาราเพื่อยกระดับภาคการผลิต ช่วยเกษตรกรและอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำาก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท 
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  “เร่ิมจากน้ำายางสดและน้ำายางข้นทีใ่ช้เทคโนโลยสีารตา่งๆ ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม อาท ิสารรักษาสภาพน้ำายางสดเพือ่การแปรรูป
ยางแผ่น ช่วยลดมลพิษตกค้างในพื้นที่สวนยางกว่า 3,700 ไร่ น้ำายางข้นสำาหรับผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์เพื่อทำาถนน ทดแทนการใช้น้ำายาง
ข้นทางการค้า มีการนำาไปใช้ทำาถนนลาดยางกว่า 4,610 กิโลเมตรใน 73 จังหวัดทั่วประเทศ การนำากลับเนื้อยางจากของเหลือทิ้งและ by 
product ในอุตสาหกรรมน้ำายางข้นกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่โรงงานน้ำายางข้นเพื่อให้อุตสาหกรรมน้ำา
ยางขน้ของไทยเปน็อตุสาหกรรม Zero Rubber Waste จนถึงระดบัผลติภณัฑย์างทีใ่ช้ในงานวศิวกรรมหรือใช้ในอตุสาหกรรม โดยการพฒันา
สตูรยางสำาหรับผลติภัณฑย์างทีม่คีณุภาพสงูใหม้สีมบตัติามความต้องการของอตุสาหกรรม ผา่นเกณฑข้์อกำาหนดตามมาตรฐานดว้ยตน้ทนุ
ในการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และช่วยแก้ปัญหาให้อุตสาหกรรมกว่า 50 บริษัท”
  สำาหรับในปี 2564 มีงานวิจัยที่อยู่ในข้ันตอนการทดสอบระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ สารช่วยให้น้ำายางจับตัว ช่วยลดปัญหาเร่ือง
กลิน่ ทำาเปน็ยางกอ้นถว้ยทีม่สีมบติัเทยีบเทา่เดมิและตน้ทนุราคาทีไ่มเ่พิม่ขึน้ การลดปริมาณโปรตนีในถงุมอืยางโดยร่วมมอืกับการยางแหง่
ประเทศไทย (กยท.) เพื่อขยายโอกาสการเปิดตลาดของอุตสาหกรรมถุงมือยางธรรมชาติของไทย และผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบใหม่เพื่อการ
เล่นและการเรียนรู้ 
  อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตยางตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำาน้ัน ต้องตระหนักถึงการสร้างมลภาวะทางสิ่ง
แวดลอ้ม ทมีวจิยัเอม็เทคจงึไดเ้ตรียมพฒันากระบวนการผลติยางแบบใหม ่ทีเ่รียกวา่ “มาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch) ยางธรรมชาตผิสม
สารตัวเติมด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตยาง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วย

• นาโนเทค ’64 ชูเทคโนโลยีคีเลชัน ตอบโจทย์ความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของ
ประเทศ
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	 	 ดร.วรรณี	ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการนาโนเทค สวทช. กล่าวว่า ทิศทางการเดินหน้าของนาโนเทคในปี 2564 ด้านเกษตรและอาหาร 
จะมุ่งเน้นเทคโนโลยีหลักอย่างเทคโนโลยีคีเลชัน	(Chelation	Technology)	ผนวกกับศาสตร์ด้านนาโนเคมีและการวิเคราะห์ขั้นสูง นำาไปสู่
นวัตกรรมไทยที่ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน มะม่วง และตอบความต้องการของอุตสาหกรรม
อาหารสตัว์ เพือ่ความยัง่ยนืของประเทศตามแนวทางเศรษฐกจิแบบ BCG โดยผลงานสำาคญั ไดแ้ก ่ปุย๋คเีลตของกรดอะมโินธาตอุาหารเสริม
สำาหรับพืชเศรษฐกิจด้วยการฉีดพ่นทางใบ ที่มีจุดเด่นเรื่องเพิ่มการดูดซึม เร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมลดค่า
ใช้จา่ยจากการสญูเสยีธาตุอาหารทางดนิ และธาตอุาหารเสริมอะมโินคเีลตสำาหรับสตัวเ์ศรษฐกจิ	โดยวจิยัพฒันาตน้แบบสตูรธาตคุเีลตรวม
คุณภาพสูงแบบจำาเพาะ  ที่สามารถพัฒนาให้เหมาะกับสัตว์เศรษฐกิจแต่ละประเภท เช่น สุกร ไก่ไข่ และโคนม ตอบความต้องการของ
อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ในการเพิม่คณุภาพผลติภัณฑจ์ากสตัว ์เช่น สกุร ทีม่มีลูคา่การสง่ออกสกุรมชีีวติและผลติภัณฑเ์น้ือสกุรกวา่ 24,000 
ล้านบาท
  นอกจากน้ีในป ี2564 นาโนเทคและกลุม่น้ำาตาลมติรผล จะร่วมกนัขยายผลการใชป้ระโยชนชุ์ดตรวจการเจอืปนของเดก็ซแ์ทรนความ
ไวสูงด้วยเทคโนโลยีนาโนเซนเซอร์ ในกระบวนการผลิตน้ำาตาลเพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในโรงงานน้ำาตาล
ทั้งหมด 7 แห่งทั่วประเทศ
  ความสำาคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหารโดยนาโนเทคโนโลยีที่นาโนเทค วางเป้าหมายไว้คือ การสนับสนุนเพื่อ
ยกระดับการผลิตอาหารจากพืชและสัตว์เศรษฐกิจไทย สร้างนวัตกรรม ปุ๋ย อาหารสัตว์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในประเทศ ลดการนำาเข้าวัตถุดิบ
ราคาสูงดังเช่น ปุ๋ยหรือธาตุอาหารเสริมที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น
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  ดร.ชัย	วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำานวยการเนคเทค สวทช. กล่าวถึงผลงานในปี 2563 เฉพาะในด้าน Smart Farm ว่า เนคเทค สวทช. 
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้เดินหน้าขับเคลื่อน Smart Farm สู่สังคมไทย สร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่ นำาเทคโนโลยีเซนเซอร์ร่วมกับ IoT และ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการเพาะปลูก ช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมในการปลูกตั้งแต่ต้น ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพและประเมินปริมาณผลผลิต อาทิ ระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ (AQUA GROW) ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระบบแนะนำาสำารับอาหารกลางวัน
สำาหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ภายในแนวคิด Farm to School ระบบเกษตรแม่นยำาฟาร์มอัจฉริยะแบบพอเพียง 
(HandySense) และระบบจัดการแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ (WiMaRC) ซึ่งทั้งหมดเน้นให้เกิดประโยชน์กับคนไทยในทุกระดับ มีผลสำาเร็จ
ที่เกิด เช่น Agri-Map มีผู้เข้ามาสืบค้นข้อมูลกว่า 43 ล้านครั้ง สามารถทำาโมเดลทำานายผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยโดยได้ค่าความ
ถูกต้องถึงร้อยละ 90 Thai School Lunch มีผู้ใช้งานทั่วประเทศถึง 58,046 บัญชี ครอบคลุมโรงเรียนที่ต้องจัดหาและปรุงอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนได้ทั่วประเทศ โดยในอนาคตจะพัฒนาให้มี AI มาช่วยในการบริหารจัดการส่งผลผลิตด้านการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน
การปรุงอาหารป้อนเข้าสู่โรงเรียน เป็นต้น ด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทีมนักวิจัยเนคเทค-สวทช. มุ่งวิจัยใช้เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์มาช่วย
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารอีกด้วย

• ขับเคลื่อนสมาร์ทฟาร์ม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยี


