
1ตุลาคม 2564  •

ตุลาคม 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 7

บทความ Article

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

2

3

4

5

7

6

8

9

ในเล่ม   Insight

สวทช. หนุนวิจัยใช้ประโยชน์ ‘ต้นคลุ้ม’ ให้คุ้มค่า
เสริมจุดเด่น ‘ถาดพลาสติกชีวภาพ’

10

นาโนเทค สวทช. พัฒนา nSPHERE หมวกแรงดันบวก-ลบ ตอบโจทย์วิกฤตโควิด-19

คพ. ผนึก สวทช. ใช้ ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’ คาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 รู้ล่วงหน้า 3 วัน

3 กระทรวง เผยปัจจัยสู่ความสำาเร็จ ‘โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ’

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ วช. ส่งมอบ ‘เปลความดันลบ’ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด ช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มอีก 7 โรงพยาบาล

สวทช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการ TGIST ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมประกาศรางวัลนักศึกษาทุนผู้มีผล
งานวิชาการดีเด่น (Outstanding Awards) ประจำาปี 2564

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ส่งผู้ป่วย 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน ก่อนปิด 30 ก.ย.นี้ 

สวทช. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ร่วมลงนามการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และโปรแกรม CopyCatch

สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศพัฒนา Big Data นำาเทคโนโลยี AI เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย
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ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (นาโนเทค)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 กระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	(อว.)	ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรพัฒนา “nSPHERE	หมวกแรงดันบวก-ลบ” นวัตกรรมเพื่อลดการแพร่
กระจายเชื้อ ด้วยแนวคิดประกอบง่าย ผลิตได้เร็ว ราคาไม่แพง สู่การใช้งานเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สะดวก น้ำาหนักเบา และสามารถนำา
ส่วนควบคุมกลับมาใช้ซ้ำาได้ เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน กระจายการผลิตตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/covid-19-nsphere/

นาโนเทค สวทช. พัฒนา nSPHERE
หมวกแรงดันบวก-ลบ ตอบโจทย์วิกฤตโควิด-19
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คพ. ผนึก สวทช. ใช้ ‘ซูเปอร์คอมพิวเตอร์’
คาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 รู้ล่วงหน้า 3 วัน

10	กันยายน	2564	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	นำาโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ. สวทช. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(เนคเทค) ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผอ. ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำานวณขั้นสูง (ThaiSC) และ ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้า
ทีมวิจัยโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำานวณข้ันสูง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ทส.) นำาโดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธบิดกีรมควบคมุมลพษิ นายเถลงิศกัดิ ์เพช็รสวุรรณ  
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และ ดร. ศักดา ตรีเดช  
ผู้อำานวยการศูนย์แบบจำาลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือด้านการคาดการณ์คุณภาพอากาศและระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM 2.5 ได้เร็วขึ้นถึง 15 เท่า ช่วยรองรับการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ล่วงหน้า 3 วัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/supercomputer/
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3 กระทรวง เผยปัจจัยสู่ความสำ เร็จ
‘โรงพยาบาลสนาม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ’

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.) 
โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย์ (A-MED) เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ คร้ังที่ 13 
ประจำาปี 2564 ในหัวข้อ “โควิด-19	 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ” จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานเปิดงาน 
ภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ “ปัจจัยสู่ความสำาเร็จของโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ” พร้อมพิธีลงนามบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำานวน 72 หน่วยงาน ในรูปแบบออนไลน์  
เพือ่สง่เสริมความรว่มมอืภาคเีครือข่าย ระหว่างสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานในการผลติผลงานวชิาการดา้นคนพกิารทีม่มีาตรฐานสงู และ
สามารถใช้ประโยชนไ์ดจ้ริง รวมทัง้นำานวตักรรมองคค์วามรู้มาตอ่ยอดสร้างผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพ ขยายผลสูก่ารใช้ประโยชน์ในสงัคมตอ่ไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20210910/
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15	กันยายน	2564	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 
ร่วมกับ สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งมอบ PETE (พีท) เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จำานวน 7 ชุด ให้แก่โรงพยาบาล 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รับมือสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวยการ
สำานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) พร้อมดว้ย นางกุลประภา นาวานุเคราะห ์ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ สวทช. และทมีนักวจิยัเอม็เทค เปน็ผูส้ง่มอบฯ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pete_mtec_nrct/

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ วช. ส่งมอบ
‘เปลความดันลบ’ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 
ช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มอีก 7 โรงพยาบาล
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สวทช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ทุนโครงการ TGIST ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

พร้อมประกาศรางวัลนักศึกษาทุนผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น
(Outstanding Awards) ประจำ ปี 2564

20	 กันยายน	2564	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ปีการศึกษา 2564  
พร้อมประกาศรางวัลนักศึกษาทุนผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น (Outstanding Awards) ประจำาปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ดร.ชฎามาศ 
ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทุนเข้าร่วมพิธีจำานวน 
34 คน แบ่งเป็นผู้รับทุนปริญญาโทจำานวน 25 คน และผู้รับทุนปริญญาเอกจำานวน 9 คน และมีนักเรียนทุนที่ได้รับรางวัลนักศึกษาทุน 
ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น จำานวน 3 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/online_orientation_tgist_2564/
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27	กันยายน	2564	ณ	โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ	จ.ปทุมธานี	นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวย
การสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) นางสาวสราญภทัร อนุมติัราชกจิ อธิบดกีรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และนายแพทย์  
ปีนไทย เทพมณฑา แพทย์ประจำาโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำาโรงพยาบาลสนามฯ 
ร่วมกันส่งผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาจนอาการหายเป็นปกติแล้ว 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน และเตรียมปิดโรงพยาบาลสนามฯ ในวันที่  
30 กันยายน 2564 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-20210927/

โรงพยาบาลสนาม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

ส่งผู้ป่วย 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน
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สวทช. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
ร่วมลงนามการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

และโปรแกรม CopyCatch

27	 กันยายน	2564	 ณ	 บัณฑิตวิทยาลัย	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 :	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจ
สอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม” โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิและโปรแกรม CopyCatch โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผล 
การพิมพ์ รองผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วย รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม 
ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. และ  
ศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-copycatch/
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28	 กันยายน	2564	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการเช่ือมโยงข้อมลูดา้นภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวนัในโรงเรียนเพือ่การใช้ประโยชน์ร่วมกนั  
ตัง้เปา้หมายบรูณาการข้อมลู และพฒันาแพลตฟอร์ม Big Data Analytics ดา้นภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวนัในโรงเรียน
ทั่วประเทศ ให้หน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชากรเด็กปฐมวัย
และวัยเรียนโดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายด้านอาหารในโรงเรียนและสุขภาพนักเรียน นำาไปสู่ 
การบริหารจัดการให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/big-data-analytics/

สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการ
ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศ พัฒนา Big Data

นำ เทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย
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รศ. ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรียบเรียง: ภัทรา สัปปินันทน์

สวทช. หนุนวิจัยใช้ประโยชน์ ‘ต้นคลุ้ม’ ให้คุ้มค่า
เสริมจุดเด่น ‘ถาดพลาสติกชีวภาพ’

  เมื่อเร็วๆน้ี ในเวทีเสวนาเร่ือง “การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความ

หลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ตามแนวทางการพัฒนาโมเดล

เศรษฐกิจ	 BCG	 ” จัดโดยโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ (สวทช.) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการใช้ความรู้ 

ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาช่วยเพิม่มลูคา่ใหก้บัเศษวสัดเุหลอืทิง้อยา่งยัง่ยนื

ตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

  ทั้ ง น้ีมีการนำา เสนอ โครงการพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุ เหลือใช้  

ที่น่าสนใจ โดย รศ. ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการวิจัยที่ ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุ เหลือทิ้ งจากธรรมชาติ ได้ รับทุนสนับสนุน 

จาก สวทช. ตอบโจทยใ์นเรือ่งของเศรษฐกจิหมนุเวยีน Circular Economy ตามโมเดล

เศรษฐกิจ BCG รวมถึงแนวคิดลดขยะเป็นศูนย์ 
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  รศ. ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ 

อ ธิบายว่ า ทีมวิจั ยมีความสนใจ

เร่ืองถาดโฟมจากแป้งมันสำาปะหลัง 

เน่ืองจากถาดโฟมจากแป้งมีราคาถูก 

ไม่เป็นพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพราะสามารถย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์

ในธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว ทว่าถาด

โฟมจากแป้งมีข้อจำากัดในการนำาไป

ใช้งาน คือ สมบัติเชิงกลต่ำา ไม่ทน

น้ำาและมีความช้ืนง่าย ดังน้ันทีมวิจัย

สนใจปรับปรุงสมบัติของถาดโฟมแป้ง

โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ต้นคลุ้ม 

เปลือกเมล็ดยางพารา ผักตบชวา 

และเปลือกไข่ ซึ่งนอกจากสามารถ

ปรับปรุงสมบัติเชิงกล ลดความไวต่อ

น้ำาและความช้ืนของถาดโฟมแป้งแล้ว  

ยังเป็นแนวทางใช้ทดแทนถาดโฟมจาก

พลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้อยู่โดยทั่วไป 

และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุ

เหลือใช้ในชุมชนและภาคการเกษตร

ด้วย

‘เส้นใยคลุ้ม’
ช่วยถาดโฟมแป้งมันสำ ปะหลังทนความร้อน

  ตน้คลุม้ พืชลม้ลกุทีพ่บมากทาง

ภาตใต้ ทั้งในสวนยางพาราและป่าเขา

โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล ซึ่งต้นคลุ้ม  

1 ต้น ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน ในการนำาต้นคลุ้มมาลอก

เปลือกด้านนอกของลำาต้นออก ซึ่งมี

ความเหนียวและแข็งแรงเพื่อนำาไปทำา

เคร่ืองจักสานทั้งฝาชี ตะกร้าต่างๆ 

ทว่าเส้นใยน่ิมอีกคร่ึงหนึ่งที่อยู่ภายใน

ของต้นคลุ้มต้องนำาไปกำาจัดทิ้งซึ่งเป็น

ปัญหาในการกำาจัดของเสียในชุมชน

มายาวนาน ทีมวิจัยจึงคิดหาวิธีใช้

ประโยชน์จากเสน้ใยนิม่ภายในตน้คลุม้ 

ให้เกิดความคุ้มค่า ตามแนวทางขยะ

เหลือศูนย์
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ได้สูงข้ึนเป็น 358 องศาเซลเซียส  

ด้วยคุณสมบัติที่สามารถทนความร้อน

ไดด้ ีจงึสนใจประยกุตใ์ช้เปน็สารตวัเตมิ 

สำาหรับปรับปรุงสมบัติของถาดโฟม

จากแป้งมันสำาปะหลัง เพื่อพัฒนาเป็น 

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ถาดโฟมแป้งมัน

สำาปะหลังผสมวัสดุเหลือใช้จากเส้นใย

คลุ้ม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน

ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จ.สตูล 

สามารถนำามาใช้แทนถาดโฟมพอลิส-

ไตรีนที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน  

ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อย

ปีและยังเป็นพิษกับผู้บริโภคและสิ่ง

แวดล้อม” 

  “ทีมวิจัยได้รับโจทย์จาก สวทช. 

ให้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือ

ทิ้ งจากต้นคลุ้ม จึงนำาเส้นใยคลุ้ม  

ทีเ่หลอืทิง้มาลา้ง อบแหง้ และนำามาปัน่

ได้เป็น ‘ผงเส้นใยคลุ้ม’ โดยผงเส้นใย

คลุ้มที่เตรียมได้มีจุดเด่นคือทนความ

ร้อนได้ 302 องศาเซลเซียส และหาก 

นำามาฟอกสีให้มีสีขาวจะทนความร้อน 



13ตุลาคม 2564  •

ตุลาคม 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 7

เปลือกเมล็ดยางเสริมแกร่ง ผักตบชวาเพิ่มสมบัติทนน้ำ 

  รศ. ดร.แก้วตา อธิบายต่อว่า 

นอกจากน้ีทีมวิจัยยังใช้ประโยชน์ของ

เปลือกลูกยาง (เปลือกเมล็ดยางพารา) 

ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งในสวนยาง โดย

นักศึกษาในทีม วิจัยพบว่ า เปลือก

เมล็ดยางพารามีความแข็งแรง จึง

นำามาตัด ปั่น แยกให้มีขนาดเล็ก

เท่าๆ กัน และนำามาบดให้เป็นผง

แห้ง เพื่อทำาหน้าที่ เป็นสารตัวเติม

สำาหรับถาดโฟมแป้งมันสำาปะหลัง พบ

ว่าเมื่อผสมผงเปลือกเมล็ดยางพารา 

ส่งผลให้ถาดโฟมแป้งมันสำาปะหลัง

มี ค่าความแข็งแรงสู ง ข้ึน 2 เท่ า  

เมื่อเปรียบเทียบกับถาดโฟมจากแป้ง

ที่ไม่ผสมสารตัวเติม และไม่มีความ

เป็นพิษสามารถนำาไปเป็นภาชนะ

สำาหรับใส่อาหารได้ ทีมวิจัยยังประสบ

ความสำาเ ร็จโดยเลือกใช้เปลือกไข่

และเปลือกกุ้ง ที่เป็นแหล่งแคลเซียม

ที่ได้จากธรรมชาติ (bio-calcium)  

มาแปรรูปเปน็ผง และหน้าทีเ่ปน็สารตวั

เติมผสมกับถาดโฟมแป้งมันสำาปะหลัง 

เพื่อปรับปรุงค่าความต้านทานต่อแรง

กระแทกของถาดโฟมแปง้มนัสำาปะหลงั 

  นอกจาก น้ันแล้ วอีก โจทย์ที่

ท้าทายทีมวิจัยมาตลอด คือ ถาดโฟม

แป้งมันสำาปะหลังมักจะถูกถามเร่ือง

การทนน้ำา จึงเป็นที่มาของการเดิน

หน้าพัฒนาหาวัสดุเหลือทิ้งมาเสริมจุด

เด่นนวัตกรรมให้ตอบโจทย์น้ีมากข้ึน 
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มูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้ง	 นำากลับ

มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตาม

แนวทางโมเดลเศรษฐกจิ	BCG	ลดภาระ

ให้กับภาครัฐและและอุตสาหกรรม 

ในการกำาจัดขยะได้อีกด้วย

  ด้าน นางสาวอรุณี เกาะกลาง 

ประธานกลุม่วสิาหกจิชมุชนจกัสานตน้

คลุ้มบ้านวังตง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กล่าว

ว่า กลุ่มฯ ได้ดำาเนินการผลิตภัณฑ์

จักสานจากต้นคลุ้มเป็นเคร่ืองจักสาน

ทั้งฝาชี ตะกร้า โคมไฟ สร้างรายได้

มาเกือบ 10 ปีแล้ว ส่วนไส้ต้นคลุ้มที่

เหลือทิ้งใช้ประโยชน์เพียงนำาไปทิ้งใต้

ต้นไม้ผล เช่น มะม่วงเพื่อให้เป็นปุ๋ย

บำารุงไม้ผลเท่าน้ัน กระทั่งปีที่ผ่านมา

ทมีวิจัยไดเ้ข้ามาศกึษาทดลองนำาไสข้อง

ตน้คลุม้ไปแปรรูปผา่นกระบวนการวิจยั

เป็น ‘ผงเส้นใยคลุ้ม’ เพื่อเป็นส่วนผสม

ของต้นแบบถาดโฟมแป้งมันสำาปะหลัง 

เพิ่มรายได้ชุมชน ลดของเสียเป็นศูนย์

และสบัปะรดไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยผลงาน

วิจัยน้ีเป็นต้นแบบในห้องปฏิบัติการ 

ก่อนต่อยอดใช้ประโยชน์ในอนาคต

โดยทีมวิจัยนำาสารตัวเติมจากผงผักตบ

ชวา มาช่วยเสริมจดุเดน่ดา้นการทนน้ำา  

ทำ า ให้ถาดโฟมแป้ งมันสำ าปะหลั ง

สามารถรักษารูปทรงได้ดีเม่ือสัมผัส

กับน้ำา สามารถนำามาบรรจุผลไม้

ตัดแต่งที่มีน้ำาเยอะทั้งแตงโม ส้มโอ  

ทำาให้สมาชิกเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีใน

การต่อยอดใช้ประโยชน์จากต้นคลุ้ม 

เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้จาก

วัสดุเหลือทิ้งในอนาคต ขณะเดียวกัน

กลุ่มฯ ยังมีแนวคิดนำาองค์ความรู้จาก

ทีมวิจัยมาใช้ประโยชน์ทำาเป็นกล่อง

กระดาษทชิชู และกรอบรูปจากวสัดตุน้

คลุ้ม ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยม

ในการใช้วสัดจุากธรรมชาติอยา่งคุม้คา่ 

และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 จะเห็นได้ว่า	 พลาสติกชีวภาพ

ที่ ได้จากการนำาวัสดุ เหลือใช้มาใช้

ประโยชน์น้ัน	 ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุ

เหลือใช้ในชุมชน	 ทั้งยังเป็นการเพิ่ม


