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วช. - สวทช. หนุน ‘ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง’ สร้างการแข่งขันประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

เอนก เร่งเครื่อง BCG ผ่านความร่วมมือของ สวทช. และ ปตท. มุ่งวิจัยต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพการแพทย์แก้วิกฤติสุขภาพ

เนคเทค สวทช. จับมือเครือข่ายพันธมิตร เสริมแกร่งเยาวชนในยุค New Normal เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรน้อยด้านเกษตรอัจฉริยะ 
HandySense ตามเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

วช. - สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ‘ลิฟต์ไร้สัมผัส’ แก่ผู้ว่าจังหวัดปทุมฯ เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด

สวทช. – อบจ.ระยอง ขยายผลพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีถุงห่อทุเรียน Magik Growth ให้กลุ่มเกษตรกรสวนทุเรียนนำาร่องต้นแบบ 
จ.ระยอง

ENTEC สวทช. ร่วม วช. ส่งมอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำายาฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมี แก่ 10 โรงพยาบาล ใน 4 
จังหวัด

สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)

ไอแทป สวทช. จับมือ ทีเซลส์ ช่วยผู้ประกอบการพัฒนา Cell Enhancer นวัตกรรมเพิ่มสารออกฤทธิ์ชีวภาพ เสริมแกร่งธุรกิจ
อาหารฟังก์ชัน

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
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์	และฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120
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2	กุมภาพันธ์	2565	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	(บางนา):	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
โดยสำานักงานการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) และสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ร่วมจดัแถลงข่าวพธีิลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวยการสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
พร้อมดว้ย ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสทิธ์ิ ผลติผลการพมิพ ์รักษาการรองผูอ้ำานวยการ สวทช. และผูบ้ริหารทัง้ 2 หน่วยงานเข้าร่วมงาน 
และเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-mou-02022565/

วช. - สวทช. หนุน ‘ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง’ 
สร้างการแข่งขันประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
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4	กุมภาพันธ์	2565	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	1	อาคารพระจอมเกล้า	สำานักงานปลัดกระทรวง	อว.:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
พร้อมด้วย นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (ปตท.) 
และ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธาน BCG สาขาเคร่ืองมือแพทย์  
ร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบ
ด้วยการลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำายาเคลือบวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไทเทเนียมไดออกไซค์บนแผ่น 
นอนวูฟเวนเพื่อใช้เป็นแผ่นกรองสำาหรับการผลิตหน้ากากอนามัย Safie Plus และ การลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาวัสดุ 
ฝังในทางการแพทย์ (Implant devices) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) เปน็ประธานการลงนามและร่วมแสดงความยนิด ีพร้อมดว้ย ศ.นพ.สริฤิกษ ์ทรงศิวิไล  
ปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหารนักวิจัยของ 2 หน่วยงานเข้าร่วมงานแถลงข่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-ptt-mou-04022565/

เอนก เร่งเครื่อง BCG
ผ่านความร่วมมือของ สวทช. และ ปตท.

มุ่งวิจัยต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพการแพทย์แก้วิกฤติสุขภาพ
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เนคเทค สวทช. จับมือเครือข่ายพันธมิตร
เสริมแกร่งเยาวชนในยุค New Normal 

เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรน้อยด้านเกษตรอัจฉริยะ HandySense
ตามเศรษฐกิจใหม่ BCG Model

7	กุมภาพันธ์	2565	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดประกวดโครงการประยุกต์ใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ 
HandySense ใชง้านไดจ้ริงในโรงเรียนรอบชิงชนะเลศิในรูปแบบออนไลน์ สำาหรับนักเรียนในระดบัช้ันประถมศึกษาตอนปลายถงึมัธยมศกึษา
ตอนต้น ชิงรางวัลอุปกรณ์ HandySense พร้อมทุนพัฒนาโครงการฯ หวังเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีเกษตรที่ช่วย เติมเต็ม ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/handysense_contest/
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9	กุมภาพันธ์	2565	ณ	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 
ผู้อำานวยการสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาโดย ดร.ศิวรักษ์  
ศิวโมกษธรรม ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. นำานวัตกรรม  
MagikTuch ปุม่กดลฟิตไ์ร้สมัผสัแบบ 2 in 1 สง่มอบพร้อมตดิตัง้ภายในอาคารศาลากลางจงัหวดัปทมุธานี โดยมนีายณรงคศ์กัดิ ์โอสถธนากร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะรับมอบนวัตกรรม พร้อมขอบคุณนักวิจัยและผู้บริหารหน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวง อว.  
ทีค่ดิคน้และผลตินวตักรรมปุม่กดลฟิตแ์บบไร้สมัผสั เพือ่ช่วยลดความเสีย่ง เลีย่งการสมัผสัเช้ือโควิดแกป่ระชาชนทีใ่ช้บริการและเจ้าหน้าที ่ 
ที่เข้ามาทำางานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/magiktuch-nstda-09022565/

วช. - สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม
MagikTuch ‘ลิฟต์ไร้สัมผัส’ แก่ผู้ว่าจังหวัดปทุมฯ 

เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด
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17	กุมภาพันธ์	2565	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง:	เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
นำาโดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำานวยการ สวทช. และผู้อำานวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
นางกุลประภา นาวานเุคราะห์ ผู้ชว่ยผู้อำานวยการ สวทช. นำา ดร.ณฐัภพ สุวรรณเมฆ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
และทีมงานเข้าพบ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษา อบจ. ระยอง นายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการ นายก อบจ. ระยอง นางนวรถ 
ปะรักมะสิทธิ์  ผู้อำานวยการสำานักแผนภาพรวม สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายโชติชัย  
บวัดษิ เครือข่ายวสิาหกจิชมุชนแปลงใหญไ่มผ้ล จ.ระยอง และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนทเุรียน จ.ระยอง เพือ่นำาเสนอกิจกรรมนวตักรรม
ถุงห่อทุเรียน Magik Growth สวนทุเรียนนำาร่องต้นแบบพื้นที่จังหวัดระยอง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/eeci-magikgrowth-17202565/

สวทช. – อบจ.ระยอง ขยายผลพื้นที่สาธิต
เทคโนโลยีถุงห่อทุเรียน Magik Growth
ให้กลุ่มเกษตรกรสวนทุเรียนนำ ร่องต้นแบบ จ.ระยอง
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22	กุมภาพันธ์	2565	ณ	ห้องแถลงข่าวกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	อาคารพระจอมเกล้า	กรุงเทพฯ	
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.) โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน  
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวยการสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมแถลงข่าว
ส่งมอบนวัตกรรม “ENcase” เคร่ืองผลิตน้ำายาฆ่าเช้ือด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมีให้แก่โรงพยาบาล 10 แห่ง ใน 4 จังหวัด เพื่อให้ 
โรงพยาบาลสามารถผลิตน้ำายาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ “ENERclean” ได้เอง สำาหรับใช้ทำาลายเช้ือโรคในข้ันตอนการบำาบัดมูลฝอยติดเช้ือ
ภายในโรงพยาบาลและใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/entec-encase-22022565/

ENTEC สวทช. ร่วม วช. ส่งมอบ ENcase
เครื่องผลิตน้ำ ยาฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีการผลิตทางไฟฟ้าเคมี

แก่ 10 โรงพยาบาล ใน 4 จังหวัด
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สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหาร
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ให้กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ กัด (มหาชน)
ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)

22	กุมภาพนัธ์	2565	ณ	ทรูดจิทิลั	พาร์ค	บริษทั	ทรู	คอร์ปอเรช่ัน	จำากดั	(มหาชน):	กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กร
เกี่ยวกับการดำาเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พร้อมสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200% สำาหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/rdims/
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ไอแทป สวทช. จับมือ ทีเซลส์
ช่วยผู้ประกอบการพัฒนา Cell Enhancer

นวัตกรรมเพิ่มสารออกฤทธิ์ชีวภาพ
เสริมแกร่งธุรกิจอาหารฟังก์ชัน

28	กุมภาพันธ์	2565	ณ	โถงอาคาร	สวทช.	(โยธี)	ถ.พระรามที่	6	กรุงเทพฯ:	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) พร้อมด้วย ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการดำาเนินการวิจัยให้กับ บริษัท แอดวาเทค 
จำากัด ร่วมแถลงข่าวเพิ่มมูลค่าเกษตรไทย ตอบโจทย์โมเดล BCG หัวข้อ “Cell	Enhancer	นวัตกรรมเพิ่มสารออกฤทธิ์ชีวภาพ	เสริมแกร่ง
ธุรกิจอาหารฟังก์ชัน”

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/cell-enhancer/
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เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

  หากคุณกำาลังสร้างนวัตกรรมในองค์กร หากคุณต้องการต่อยอดธุรกิจให้เติบโต หรือหากคุณต้องการหาความรู้

เพื่อพัฒนางานในวิชาชีพของตนเอง คุณไม่ควรพลาด งานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. ครั้งที่ 17 หรือ ‘NAC2022’ 

งานแนค (NAC2022) จัดโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ปีน้ีด้วยสถานการณ์ 

โควิด-19 จึงจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องทาง www.nstda.or.th/nac ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 เพื่อคน 

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการ รวมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำาเอาองค์ความรู้มาสื่อสาร แลกเปลี่ยนและพัฒนานวัตกรรมที่ดีที่สุด 

อย่าหยุดเติมความรู้

เพื่อสร้างนวัตกรรมกับงาน
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	 	 ดร.ณรงค	์ศริิเลศิวรกลุ ผูอ้ำานวย

การสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าว

ว่า ‘NAC2022’ ถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่

จัดข้ึนมาให้เกิดการแลกเปล่ียนอย่าง

สมบูรณ์ ทั้งฝั่ง Demand ฝั่ง Supply 

และฝั่งที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ที่นำาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์และพัฒนา

ประเทศอย่างต่อเน่ือง ฉะน้ันการ

จัดประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. 

ทุกๆ ปี เป้าหมายนอกจากเผยแพร่

ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วม

กันแล้ว เป้าหมายหลักยังเป็นการ

ช่วยกันพัฒนาประเทศผ่ านการ

ทำางานร่วมกันบนกลไก ‘จตุภาคี’ 

ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

ซึง่หมายถงึการทำางานร่วมกนัระหวา่ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสงัคม และ

ภาควิชาการ

  ไ ฮ ไ ล ต์ สำ า คั ญ ข อ ง ง า น 

NAC2022 มีการสัมมนาออนไลน์ 45 

หัวข้อ 4 วันเต็มของการจัดงาน เพื่อ

รับฟังความเห็นจากภาคเอกชนและ

เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิต และนำาข้อคิด

เห็น นำาโจทย์วิจัยที่ท้าทายกลับเข้า

มายังหน่วยวิจัย เพื่อคิดค้นนวัตกรรม

น้ันๆ ออกไปยังภาคการผลิตและ

ภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการใช้

ประโยชน์และแก้ไขปญัหาทัง้ระยะสัน้

ระยะยาวของสังคมไทย 

  ตัวอยา่งนวตักรรม 102 ผลงาน 

ให้ชมในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ 

ซึ่งปีน้ีผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำา

มาแสดงภายใต้แนวคิด พลิกฟื้น

เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัย

และนวัตกรรม BCG ทั้ง 4 สาขา 

ไดแ้ก ่1. เกษตรและอาหาร 2. สขุภาพ

และการแพทย์ 3. พลังงาน วัสดุและ

เคมชีีวภาพ และ 4. การทอ่งเทีย่วและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น 
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สาขาเกษตรและอาหาร 
 ผลิตภัณฑ์ถุงมือ
 ยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ  
  นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ลด

ปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ใน

ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติให้

มีปริมาณโปรตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

น้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 

11193-1:2008, EN 455 และ ASTM 

D3578-05 ช่วยยกระดับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติให้

สามารถแข่งขันไดก้บัผลติภณัฑถ์งุมอื

ยางสังเคราะห์ และรักษาความเป็น

ผู้นำาด้านการผลิตยางและผลิตภัณฑ์

ยางธรรมชาติของประเทศไทย 

 “Plant-based egg” 
 ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวจาก
 โปรตีนพืช 
  ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อาหาร ไบโอเทค และบริษัท ดรอป

แอนด์พิค กรุ๊ป จำากัด ได้ร่วมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์จาก

โปรตนีพชืคร้ังแรกของไทย โดยพฒันา

สตูรโปรตนีจากพชืเปน็ไข่เหลวจากพชื

พาสเจอร์ไรซ์ ที่มีคุณสมบัติในการ

ข้ึนรูปในระหว่างการทอดในน้ำามัน

ได้ และเนื้อสัมผัส ใกล้เคียงกับไข่ไก่  

นำาไปใช้ประกอบอาหารไดห้ลากหลาย

เมนู เหมาะสำาหรับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม

กนิวีแกน(Vegan) และกลุม่ทีแ่พไ้ข่ไก ่

 นวัตกรรม มะนีมะนาว
 น้ำ มะนาวคั้นสด 100% 
 แช่แข็ง (ManeeManao) 
  “น้ำามะนาวแช่แข็ง” นักวิจัย

นาโนเทค สวทช. ได้เปลี่ยนสภาวะ

การแช่เยือกแข็งที่เหมาะสม โดยข้ัน

ตอนการผลิตเดิมไม่ถูกเปลี่ยน ช่วย

เพิ่มคุณสมบัติในการลดการทำางาน

ของเอนไซม์ ผลการทดสอบด้วย

กระบวนการที่ปรับปรุงน้ันคือ กลิ่น 

สี และรสของน้ำามะนาวแช่แข็งที่นำา

มาทำาละลายเทียบเคียงน้ำามะนาวสด 

ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลิ่น 

สี รส ภายใน 2-3 วัน แต่น้ำามะนาว

แช่แข็งสามารถเก็บได้นานกว่า 2 ปี 

ที่สำาคัญหากนำาน้ำามะนาวแช่แข็งด้วย

กระบวนการที่ปรับปรุงน้ีไปทำาละลาย

แล้ว สามารถเก็บในรูปของเหลวได้

นาน 2-3 เดือน โดยที่กลิ่น สี และรส

เทียบเคียงมะนาวสด 

 การผลิตและเพิ่มมูลค่า
 พันธุ์ฟักทองไข่เน่า
 อัตลักษณ์ท้องถิ่น
 กลุ่มนาน้อย จ.น่าน
	 	 ตัวอย่างความสำาเร็จการพฒันา

ชุมชนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	:

  โ ด ย ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 

(สท.) สวทช. ถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยีการคัดเลือกสายพันธ์ุ
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ฟักทอง การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง

ไข่เน่า เพื่อการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรท้องถิ่น สู่การรับรองเป็น

พนัธ์ุพชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ของ จ.น่าน 

ทำาให้ได้สายพันธ์ุฟักทองไข่เน่าที่มีสี

เขียวปนเหลือง มีความสม่ำาเสมอของ

รูปทรงผล มีรสชาติหวาน มัน อร่อย

และเนื้อเหนียวหนึบ นอกจากนี้ยังส่ง

ผลผลิตสดจำาหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ต 

ช้ันนำา และสร้างมลูคา่เพิม่โดยแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฟักทองผง 

ข้าวเกรียบฟักทอง ส่วนเมล็ดฟักทอง

นำามาสกัดเป็น “น้ำามันเมล็ดฟักทอง” 

ช้ินส่วนที่เหลืออื่นๆ นำาไปหมักด้วย

หัวเช้ือจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อ

ใช้เป็นอาหารสัตว์สำาหรับเลี้ยงไก่ไข่

อินทรีย์และโค ทำาให้เป็นชุมชนที่มี

ระบบการผลติทางการเกษตรใหป้ลอด

วัสดุเหลือใช้ (Zero waste agricul-

ture) อย่างแท้จริง



14 NSTDA •   March 2022

มีนาคม 2565 ปีที่ 7 ฉบับที่ 12

 Handy Sense + 
 Farm to School 
  นักวิจัยเนคเทค สวทช. คิดค้น

ระบบเกษตรแม่นยำา ฟาร์มอัจฉริยะ 

(HandySense) ประกอบด้วยอุปกรณ์

ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม

ที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของ

พืช ด้วยการนำาเทคโนโลยีเซนเซอร์ 

( senso r ) ผนวกอุปกรณ์ไอโอที   

(Internet of Things) มาพร้อมกับ

ความโดดเด่นคือ อุปกรณ์ใช้งานง่าย 

ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ในราคาที่

เกษตรกรเข้าถึงได้ โดย HandySense  

จะตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมที่สำาคัญ

ต่อการเจริญเติบโตของพืชผลแบบ

เรียลไทม์ผ่านเซนเซอร์ (sensor) 

ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความช้ืนใน

ดิน ความชื้นสัมพัทธ์ แสง และส่ง

ต่อข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านระบบ 

คลาวด์แล้วนำามาเปรียบเทียบกับค่าที่

เหมาะสมของการเพาะปลกูพชื (Crop  

Requirement) เพื่อแจ้งเตือนและสั่ง

การระบบต่างๆ ให้ทำางานต่อไป 

  มีการติดตั้ ง ใ ช้งานไปแล้ว

มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และ

ประกาศเป็นเทคโนโลยีแบบเปิด 

(Open Innovation) เพือ่ใหผู้ส้นใจนำา

ไปใช้กับแปลงเกษตรและเชิงพาณิชย์

ได้แล้ว และขยายผลสู่ Farm to  

School ทดสอบการใช้งานในพื้นที่

นำาร่องของโครงการใน 3 ตำาบล 

3  อำ า เ ภ อ ข อ ง จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์  

ประกอบด้ วย 8 กลุ่ ม วิสาหกิจ

แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ  

5 โรงเรียนใน ต.จอมพระ อ.จอมพระ, 

นำามาตรวจสอบภายในหอ้งปฏิบตักิาร

และต้องใช้อุปกรณ์และเคร่ืองอ่านผล 

ใช้เวลาในการตรวจสอบจนทราบผล

ประมาณ 1-2 วัน

  ทีมนักวิจัย จึงได้พัฒนาชุด

ตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ strip test 

สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนาม โดย

ไม่ต้องเก็บตัวอย่างส่งมาตรวจยังห้อง

ปฏิบติัการ ทราบผลไดภ้ายใน 15 นาท ี

และตรวจสอบได้เองโดยไม่ต้องอาศัย

ผู้ชำานาญการและเคร่ืองมือวัดอ่านผล 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่

 ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ strip test 
 สำ หรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสใบด่างมันสำ ปะหลัง 
  สวทช . ได้พัฒนาเทคนิค

การตรวจกรองไวรัสใบด่างในต้น

พันธ์ุมันสำาปะหลัง โดยได้พัฒนา

น้ำายาแอนติบอดีสำาหรับตรวจไวรัส

ใบด่างมันสำาปะหลังสายพันธ์ุที่พบ

ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอิไล

ซ่า (ELISA) พบว่า น้ำายาแอนติบอดี

ที่พัฒนาข้ึนมีความไว (sensitivity)  

ในการตรวจมากกวา่น้ำายาทีม่กีารขาย

ในเชิงการค้า และมีราคาต่อตัวอย่าง

ถูกกว่าที่นำา เข้าจากต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วยเทค 

นิคอิไลซ่าจำาเป็นต้องเก็บตัวอย่าง 

ต.อู่ โลก อ.ลำาดวน และ ต.ตานี 

อ.ปราสาท
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ระบาดของโรคใบด่างมันสำาปะหลัง

ในประเทศไทย รวมถึงการตรวจหา

เช้ือในข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการ

ผลิตต้นพันธุ์ปลอดเชื้อต่อไป

สาขาสาขาสุขภาพและการแพทย์ 
 เทคโนโลยี Pseudotype virus (ไวรัสตัวแทน)
 สำ หรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 
  สวทช. ผลงานพัฒนาสำาเร็จและได้ใช้งานจริงเพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพของวัคซีนกับโครงการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย 

เช่น Chula-Cov-19, วัคซีนของบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม และ วัคซีน

ขององค์การเภสัชกรรม นวัตกรรมน้ียังได้ถูกใช้ประโยชน์เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพวัคซีนสูตรต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทยต่อการระบาดของไวรัส

สายพนัธ์ุใหม ่เช่น สายพนัธ์ุโอมคิรอน BA.1 และ BA.2 นอกจากน้ีเทคโนโลย ี

Pseudotyped virus ยงัสามารถตอ่ยอดนำาไปเปน็วธีิทดสอบหายาตา้นไวรัส

ตวัใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่แอนตบิอดรัีกษาทีม่ฤีทธ์ิยบัยัง้การเข้าสูเ่ซลล์

ของไวรัสสายพนัธ์ุต่างๆ โดยทมีวิจยัของ สวทช เปน็ผูด้ำาเนนิการ

ทดสอบ และมีแผนร่วมมือกับหลายหน่วยงานเก่ียวกับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคต
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 นวัตกรรม “ENcase” 
 เครื่องผลิตน้ำ ยาฆ่าเชื้อ
 ด้วยวิธีการผลิตทาง
 ไฟฟ้าเคมี
  นักวิจยัศนูยเ์ทคโนโลยพีลงังาน

แห่งชาติ (ENTEC) สวทช. คิดค้น

เคร่ืองผลิตน้ำายาฆ่าเช้ือด้วยวิธีทาง

ไฟฟ้าเคมี ในชื่อ ENcase ที่ใช้เพียง

ส่วนผสมระหว่าง เกลือกับน้ำาบริสุทธิ์ 

เพื่อทำาเป็นสารละลายเกลือแกง ก่อน

ใช้กระบวนการทางไฟฟ้าทำาปฏิกิริยา

เคมี จนได้น้ำายาออกมา 2 ชนิด

พร้อมกัน คือกรดและด่าง โดยใน

ส่วนที่ เป็นกรดมีองค์ประกอบของ

ไฮโปคลอรัส มีคุณสมบัติเป็นกรด

อ่อน ๆ ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วพบ

ว่า มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ

ฆ่าเช้ือแบคทีเรียและไวรัส ทีมนัก

วิจัยจึงตั้งช่ือน้ำายาในส่วนที่เป็นกรด

ไฮโปคลอรัสว่า ENERclean ผลงาน 

ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ในการพัฒนาเครื่อง Encase สำาหรับ

นำาไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การ

ระบาดของโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันได้

นำาร่องส่งมอบและติดตั้งเคร่ืองต้น

แบบให้กับโรงพยาบาล 10 แห่ง  

ใน 4 จังหวัด ทำาให้โรงพยาบาล

สามารถผลิตน้ำายา ENERclean ใช้ได้

เองและนำาไปใช้ฆ่าเช้ือขยะมูลฝอย

หรือขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล 

เพื่ อ ลด ต้นทุ นและปลอดภั ย กับ 

ผู้ใช้งาน

สาขา พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ 
 แบบจำ ลองสามมิติค่าการหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 (3D Circularity model) 
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  เคร่ืองมือสำาหรับประเมินผล 

กระทบสิ่งแวดล้อมและตัวเลขการ

หมุนเวียนของวัสดุ (Material Circu-

larity Indicator: MCI) ตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้าง 

สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการตดัสนิ

ใจ สำาหรับนักออกแบบผลติภณัฑแ์ละ

ผูซ้ือ้ในการพจิารณาเพือ่เลอืกวสัดทุีใ่ช้

จะต้องมาจากส่วนประกอบที่นำากลับ

มาใช้ใหมไ่ดโ้ดยไมส่ญูเสยีการรีไซเคลิ 

  ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้

อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโละและ

วัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ใน

ฐานะประธานการจัดงาน NAC2022 

กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหน่ึงกิจกรรม

ที่น่าสนใจคือ  Open House หรือ

การเปิดบ้านให้ผู้ประกอบการ และ 

นักลงทุน ได้เยี่ยมชมแบบออนไลน์ 

จากการนำาเสนอเทคโนโลยีจากความ

ชำานาญของห้องปฏิบัติการช้ันนำา 45 

ห้องปฏิบัติการจำานวนรวม 60 เร่ือง 

ซึ่งความพิเศษของการจัดในรูปแบบ

ออนไลน์ คือ สวทช. เปิดบ้านให้เห็น

ห้องปฏิบัติการวิจัยผ่านวีดีโอแบบ

ใกล้ชิด และหากมีคำาถามก็สามารถ

แชทข้อความสอบถามได้ทันที ดังนั้น 

“งาน ‘NAC2022’ เป็นโอกาสอีกครั้ง

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 เมื่อคุณเข้า

ร่วมงาน คุณจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฟัน

เฟอืงสำาคญัทีจ่ะทำาใหป้ระเทศไทยเข้ม

แข็งและยั่งยืนไปด้วยกัน”

  ดร.ณรงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า 

“อย่าหยุดเติมความรู้ เพื่อสร้าง

นวัตกรรม” เพราะหากเมื่อไหร่ที่เรา

หยุดเติมความรู้ องค์ความรู้เราก็จะ

ถดถอย และจะสร้างนวัตกรรมไม่

ได้ ความสามารถในการแข่งขันก็จะ

ถดถอยไปด้วย ดังนั้นงาน NAC2022 

จะเปน็อีกแพลตฟอรม์ออนไลน์สำาคัญ 

ทีเ่ราจะเติมความรู้ นำาความรู้เหลา่น้ัน

ไปสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของ

ตัวเราเอง 

  28-31 มีนาคมน้ี ชวนกันมา

เตมิความรู้ เพือ่สร้างสรรคค์นวตักรรม

ไปด้วยกัน บนแพลตฟอร์มออนไลน์

เต็มรูปแบบที่ www.nstda.or.th/

nac กับงานประชุมวิชาการประจำา

ปี สวทช. ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด 

พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย

งานวิจัยและนวัตกรรม BCG


