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ในเล่ม   Insight

การใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำาปะหลังในภาคอุตสาหกรรมเพื่อคัดกรอง
ท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังปลอดโรค

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ผลักดันธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐ หวังดันผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมดิจิทัลขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

สวทช. - จุฬาฯ ผนึกกำาลัง ศึกษาชีววิทยายุคใหม่ ด้วย ‘วิทยาศาสตร์โอมิกส์’ 
ป้องกัน-ฟื้นฟูภาวะขาดสมดุลสิ่งแวดล้อม

สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ มุ่งเป้าใช้นวัตกรรม
ไทยพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม

สวทช. จับมือ SUMMIT สานต่อความร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ 
และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ลดการนำาเข้า และพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

เอกชนญี่ปุ่น จัดตั้งสำานักงานแห่งใหม่ที่ EECi มุ่งรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมเคมี
และฐานชีวภาพ

สวทช. เสริมทักษะ พัฒนา AI เปิดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ 
RoboInnovator Challenge 2022 By Software Park Thailand 

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สวทช. และ ม.แม่โจ้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“ด้านการวิจัยและพัฒนา การเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว”

อธิบดีณัฐพล ดันงานวิจัยไทยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve ด้าน ‘เวสเทิร์น’ ย้ำาเชื่อ
มั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย

ยกระดับสินค้าภูมิปัญญา

‘กระดาษสาทนน้ำา’ 19

สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ “9 ดีปเทคสตาร์ตอัป”

สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พัฒนา-ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ พลิกทุ่งกุลาให้  
“ยิ้มได้”

สวทช. นำาทัพนักวิจัยหญิงและผลงานวิจัยร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำาสตรีโลก 2565 
แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย หนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

ชาวไร่อ้อยเฮ! ดีพร้อม นำาทีมผลักดันงานวิจัยสมาร์ทฟาร์มสู่ไร่อ้อย ช่วยลดต้นทุน  
เพิ่มผลผลิต อัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรม

สวทช. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนา “โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จัดงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business 
Angel Investor Week 2022” สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป และนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำา (HandySense)  สู่  
‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

สวทช. จับมือ สรพ. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)
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กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย
ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาชุดตรวจโรคใบด่างมันสำาปะหลังขึ้น และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างในมันสำาปะหลังให้กับ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำากัด ในเครือบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 
จำากัด โรงงานกำาแพงเพชร จ.กำาแพงเพชร ซึ่งมีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังปลอดโรคก่อน 
ส่งมอบให้เกษตรกร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการนำาท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อ ซึ่งถือเป็นมาตรการสำาคัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคใบด่างมันสำาปะหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-slcmv/

การใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำ ปะหลังในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำ ปะหลังปลอดโรค
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9	มิถุนายน	2565	ณ	อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค	ถนนแจ้งวัฒนะ:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค เปิดโครงการ “ค่ายธุรกิจ
จากซอฟต์แวร์พาร์ค:	Road	Map	to	บัญชีนวัตกรรมไทย	และสิทธิประโยชน์	BOI” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล   
ผู้อำานวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าวเปิดงาน และวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  
ทีม่ปีระสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นโดยตรง รวมถงึผูด้แูลมาตรการบญัชีนวตักรรมไทย มาร่วมบรรยายพร้อมแลกเปลีย่นความคดิ 
กับผู้ร่วมโครงการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-swp-boi1/

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ผลักดันธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐ 
หวังดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
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สวทช. - จุฬาฯ ผนึกกำ ลัง ศึกษาชีววิทยายุคใหม่
ด้วย ‘วิทยาศาสตร์โอมิกส์’

ป้องกัน-ฟื้นฟูภาวะขาดสมดุลสิ่งแวดล้อม

10	มิถุนายน	2565	ณ	ห้องประชุม	203	ชั้น	2	อาคารจามจุรี	4	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหง่ชาต ิ(National Biobank 
of Thailand) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ด้านการวิจัย	พัฒนา	และ	วิชาการ	
เก่ียวกับทรัพยากรชีวภาพและฐานข้อมูลของประเทศไทย” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และนำาข้อมูลที่มีค่าของทรัพยากรมาพัฒนา 
ต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้เกิด 
ความก้าวหน้าในงานวิจัยใหม่ ๆ และเกิดการนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงรักษา
สมดุลในการใช้ทรัพยากรตามกรอบความคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG “เพิ่มคุณภาพชีวิต	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากการต่อยอดจุดแข็ง 
ของประเทศในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nbt-mou/
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13	 มิถุนายน	2565	 ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ช้ัน	1	 อาคารพระจอมเกล้า	 สำานักงานปลัดกระทรวง	 อว.	 :	 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก  
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ตอบโจทย์ BCG มิติการพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม โดยมี ดร.ณรงค์  
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในฐานะประธาน BCG สาขาเคร่ืองมือแพทย์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED)  ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขา
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่นำานวัตกรรมไปใช้และให้บริการ อาทิ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาเภสัชกรรม สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริษัทเวลล์เนส 
อินโนเวชั่น บียอนด์ จำากัด และบริษัท เมดิคิวบ์ จำากัด ร่วมงานแถลงข่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-bcg-model-a-med/

สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงาน BCG
สาขาเครื่องมือแพทย์

มุ่งเป้าใช้นวัตกรรมไทยพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม
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13	มิถุนายน	2565		ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ปทุมธานี	:	ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.ฐิตาภา 
สมติินนท ์รองผูอ้ำานวยการ สวทช. ดร.จลุเทพ ขจรไชยกลู ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สวทช. คณุกรกฤช 
จฬุางกรู ประธานบริหาร บริษทั ซมัมิท อาร์แอนด ีเซ็นเตอร์ จำากดั และคณุอณุรุธ ปรารมภ์ ผูอ้ำานวยการ สายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
บริษัท ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จำากัด ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำากัด ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

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

สวทช. จับมือ SUMMIT
สานต่อความร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ

และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับมาตรฐานการผลิตลดการนำ เข้า
และพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
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16	มิถุนายน	2565	ณ	เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	วังจันทร์วัลเล่ย์	จ.ระยอง:	บริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ 
(ไทยแลนด)์ จำากัด ลงนามร่วมกบัเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) 
เพื่อเช่าพื้นที่ใน EECi จ.ระยอง จัดตั้งสำานักงานแห่งใหม่ เพื่อนำาเทคโนโลยี Mixing Reactors และอุปกรณ์ทางด้านกระบวนการผลิตอื่น ๆ  
มาใหบ้ริการกับลกูคา้ในจงัหวดัระยอง ซึง่เปน็ฐานลกูคา้ทีส่ำาคญัดา้นอตุสาหกรรมเคมีและเปน็พืน้ทีย่ทุธศาสตร์สำาหรับการพฒันาอตุสาหกรรม
ฐานชีวภาพในอนาคตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำานวยการ สวทช. ดร. รวีภัทร์ 
ผุดผ่อง ผู้อำานวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. นายชิเกรุ ทาจิมะ ประธานบริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ โปรเซส 
อีควิปเมนท์ จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น) และ นายอากิระ โยโกตะ ประธานบริษัทซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ร่วมลงนาม

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

เอกชนญี่ปุ่น จัดตั้งสำ นักงานแห่งใหม่ที่ EECi
มุ่งรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมเคมีและฐานชีวภาพ
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17	มิถุนายน	2565	ณ	ลานกจิกรรม	ช้ัน	2	ศนูยก์ารคา้เซยีร์รงัสติ:	กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม (อว.) สำานักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูยบ์ริหารจดัการเทคโนโลย ี(TMC) ซอฟต์แวร์พาร์ค และศนูยน์วตักรรมการผลติ
ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เปิดโครงการ “การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ	RoboInnovator	Challenge	
2022	By	Software	Park	Thailand	เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช
กุมารี” ซึง่การแข่งขนัในคร้ังน้ียงัไดรั้บการสนบัสนนุจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีลาโหม (วท.กห.) และเปน็การสรา้งกระแสในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน AI ครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-swp-roboinnovator-challenge-2022/

สวทช. เสริมทักษะพัฒนา AI
เปิดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ 

RoboInnovator Challenge 2022
By Software Park Thailand  
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20	 มิถุนายน	2565	 ณ	 มูลนิธิชัยพัฒนา	:	 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล  
รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ร.ศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ด้านการวิจัยและพัฒนา	การเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว” เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาในแบบระยะยาว นำาข้อมูลที่มีค่าของทรัพยากรเหล่านี้พัฒนา 
ตอ่ยอดเปน็ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากข้อมลูทรัพยากรชวีภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิการนำาไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยยังสามารถรักษาสมดุลในการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
“เพิ่มคุณภาพชีวิต	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ต่อยอดจุดแข็งของประเทศในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 

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

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สวทช. และ ม.แม่โจ้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

“ด้านการวิจัยและพัฒนา การเก็บรักษาทรัพยากร
เชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว”
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อธิบดีณัฐพล ดันงานวิจัยไทยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve 
ด้าน ‘เวสเทิร์น’ ย้ำ เชื่อมั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย

20	 มิถุนายน	2565	ณ ห้องประชุมอาคารคลังสินค้า 11 ชั้น 2 บริษัท อจิลิตี้ จำากัด ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม. ดร.ณัฐพล 
รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติและแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ เผย Spearhead ดันงานวิจัย “ระบบอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ	Auto	 
Storage	and	Retrieval	System	:	ASRS” สำาเรจ็ สรา้งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กบั บรษิัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จำากดั ซึง่เปน็หน่ึงในผูผ้ลติฮาร์ดดสิกค์อมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มาใช้ระบบ ASRS จากฝมีอืคนไทย โดยระบบดงักล่าว 
ช่วยลดตน้ทนุ ลดข้อผดิพลาด และเพิม่ประสทิธิภาพใหส้ามารถบริหารจดัการคลงัสนิคา้และวตัถุดบิ รวมทัง้ลดการนำาเข้าระบบ ASRS จาก 
ต่างประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี จะมีมูลค่าความต้องการระบบ ASRS เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อปี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/asrs/
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สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่
“9 ดีปเทคสตาร์ตอัป”

22	 มิถุนายน	2565	 ณ	 ห้องแถลงข่าว	 อว.	 ชั้น	1	 ถ.พระรามที่	6	 กทม.	:	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสวทช. ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ 
รองผู้อำานวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ร่วมงานแถลงข่าว สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจ
ใหม่ “9	ดีปเทคสตาร์ตอัป” พร้อมเปิดตัว 9 NSTDA Startup : Deep-tech Startup เพื่อขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ สู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-startup-2022/
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สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พัฒนา-ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรสมัยใหม่ พลิกทุ่งกุลาให้ “ยิ้มได้”

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่	เพื่อ
พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้” ใช้กลไก Training Hub สถานีกระจายความรู้สร้างทักษะให้เกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นต้นแบบขยายผลการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้ สอดคล้องพันธกิจจังหวัดร้อยเอ็ด  
ตั้งเป้ายกระดับรายได้เกษตรกรก้าวพ้นขีดความยากจน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มุ่งให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-rmuti/
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สวทช. นำ ทัพนักวิจัยหญิงและผลงานวิจัย
ร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำ สตรีโลก 2565 แสดงศักยภาพ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย 

หนุนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

23	 มิถุนายน	2565	 ณ	 กรุงเทพฯ	:	 ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำาทัพนักวิจัยหญิง และผลงานวิจัยของ สวทช. เข้าร่วมงาน 
การประชุมสุดยอดผู้นำาสตรีโลก 2565 (Global Summit of Women 2022 : GSW2022) ครั้งที่ 31 จัดขึ้นในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565  
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อหลัก “Women:	Creating	Opportunities	 in	the	New	 
Reality” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน 
จากกว่า 50 ประเทศ การประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่คร้ังแรกที่จัดข้ึนแบบพบปะ (face-to-face)  
ในรอบ 2 ป ีผูเ้ข้าร่วมงานไดพ้บปะแลกเปลีย่นและกระทบไหลก่บั CEO จากทกุแวดวงทัว่โลก เปน็โอกาสไดเ้รียนรู้แลกเปลีย่นประสบการณ์
การทำาธุรกิจ การทำางาน การทำาวิจัย การแก้ปัญหาเพื่อก้าวข้ามวิกฤต การสร้างทีม และการสร้างแรงบันดาลใจ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/gsw2022/
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ชาวไร่อ้อยเฮ!
ดีพร้อม นำ ทีมผลักดันงานวิจัยสมาร์ทฟาร์มสู่ไร่อ้อย ช่วยลดต้นทุน

เพิ่มผลผลิตอัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรม

23	 มิถุนายน	2565	ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (Auditorium) อาคารอำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไร่
สาธิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในฐานะประธาน Spearhead  
ด้านเศรษฐกิจ ในแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ นำาทีมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ผนึกกำาลังทีมนักวิจัยไทยแก้ปัญหาชาวไร่อ้อย ผ่านแพลตฟอร์มบริการ FPS (Field Practice Solutions) ช่วยลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อยและกลุ่มอุตสาหกรรมไร่อ้อย เพื่อลดปัญหาคุณภาพของอ้อยต่ำากว่าเกณฑ์และมีความหวานไม่คงที่  
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อตันน้ำาตาลสูงข้ึน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตน้ำาตาล หรือพลังงานชีวมวลจากการใช้งานระบบได้มากกว่า 
ร้อยละ 20 คิดเป็นประมาณ 50 ล้านบาทต่อปีต่อโรงงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/rdi-smart-farm-sugar-cane/
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สวทช. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “โครงการความร่วมมือ

เพื่อความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล 
กับ สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”

23	มิถุนายน	2565	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมจัดพิธีลงนามในบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันา “โครงการความร่วมมอืเพือ่ความเปน็เลศิ	ระหวา่ง	มหาวทิยาลยัมหดิล	กบั	สำานักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ นำาโดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 
ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำานวยการ สวทช. และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงานและเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-mou/
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จัดงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก 
“World Business Angel Investor Week 2022” 

สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ สตาร์ตอัปและนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย  
ซอฟต์แวร์พาร์คจัดงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World	Business	Angel	 Investor	Week	2022” ภายใต้หัวข้อ “Business	 
Transformation	for	Post-Pandemic	economies” โดยความร่วมมือจาก World Business Angels Investment Forum (WBAF) และ
พันธมิตรมากกว่า 132 ประเทศทั่วโลก ที่มาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Angel investment, Startup economy, Financial inclusion, 
Gender quality, Entrepreneurship และ Innovation ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar ที่จัดตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2565  
ซึ่งเวทีประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำานวยการ สวทช. และผู้อำานวยการศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี (TMC) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/swp_wbaf2022/
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คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรม
ระบบจัดการน้ำ  (HandySense)  

สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

29	มิถุนายน	2565	ณ	คูโบต้า	 ฟาร์ม	 อ.บ้านบึง	 จ.ชลบุรี:	ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะผู้อำานวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) พร้อมด้วย ดร.พนิตา  
พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่	:	ระบบจัดการน้ำา	(HandySense) กับบริษัท
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด 
และนายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่สาธิตการเกษตรสมัยใหม่ ผ่าน 
การใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอจัฉริยะควบคมุการเพาะปลกู บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหมข่องคโูบตา้ฟาร์ม เพือ่เปน็ศนูยก์ารเรียนรู้ 
และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ ภายใต้ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ณ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-kubota/
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สวทช. จับมือ สรพ. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

และบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)

30	มิถุนายน	2565	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	คอนเวนชั่น	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย 
ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมความปลอดภัยจากอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริงในโรงพยาบาลมาผสมผสานแก้ไขด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งน้ี 
ได้รับเกียรติจาก พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) พร้อมด้วย 
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำานวยการ สวทช. ร่วมเป็นประธานและลงนาม โดยมี ดร.บรรจง จำาปา รองผู้อำานวยการสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และคุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
(BIC) สวทช. ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-2p-safety-tech/
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เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา

ยกระดับสินค้าภูมิปัญญา

‘กระดาษสาทนน้ำา’

 ใครที่คิดว่า “กระดาษสา” มีไว้เพียงทำาสมุดโน้ต หรือกระดาษ

ห่อของขวัญ คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เสียแล้ว เมื่อบริษัท ซิมพลิ 

เดค็คอร์ จำากดั โรงงานกระดาษบา้นตน้เปา จงัหวดัเชียงใหม ่หนัมาใช้ 

นวัตกรรมผสานภูมิปัญญาพัฒนา “กระดาษสาทนน้ำา” ยกระดับ

เพ่ิมมูลค่าการใช้งานเทียบเท่าถุงพลาสติก ภายใต้การสนับสนุนของ

โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม หรือ โปรแกรม 

ITAP (Innovation and technology assistance program) หน่วยงาน

ในสงักดัสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
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เพิ่มมูลค่ากระดาษสาล้านนา ภูมิปัญญาบ้านต้นเปา

 นายธนากร สุภาษา กรรมการผู้จัดการบริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จำากัด  

ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระดาษจากใยธรรมชาติแบรนด์ “ปาป้า	 เปเปอร์	 คราฟท์	

(Papa	Paper	Craft)	” เล่าว่า ด้วยพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่ และเป็นทายาทรุ่นที่

สอง ทีส่บืทอดธุรกจิกระดาษสาจากครอบครัวในหมู่บา้นต้นเปา จงัหวดัเชียงใหม่ 

แหล่งผลิตกระดาษสาครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย ดังน้ันเมื่อใครที่อยาก

ทำากระดาษสา หรือเส้นใยเกี่ยวกับกระดาษมักจะนึกถึงชุมชนหมู่บ้านต้นเป้าเป็น

อันดับแรกเสมอ 

 ทว่าแม้ปัจจุบันวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จะเป็น

ตัวแปรผลักดันให้คนทั่วโลกลดการใช้พลาสติก และหันกลับมาใช้สินค้าจาก

ธรรมชาตมิากข้ึน แตด่ว้ยจดุออ่นของกระดาษสาทีข่าดง่ายเม่ือโดนน้ำา ยังไมต่อบ

โจทย์การใช้งานของผู้บริโภคมากนัก แนวคิดการพัฒนา ‘กระดาษสาทนน้ำา’ จึง

อาจเป็นหนทางปรับจุดอ่อนเป็นข้อได้เปรียบ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศได้มากขึ้น 

	 “เราอยากเพิ่มมูลค่ากระดาษสาให้มีสมบัติกันน้ำาได้	 แต่ด้วยเราไม่มีองค์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จึงไปปรึกษาทาง	 สวทช.	 ภาคเหนือ	

และได้รับคำาแนะนำาให้เข้าร่วมโปรแกรม	ITAP	ซึ่งเขามีบริการให้ความช่วยเหลือ

ด้านเทคโนโลยี	 ตลอดจนจัดหาผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคช่วยเหลือผู้ประกอบ

การด้านการวิจัยและพัฒนา	 ซึ่งก็ได้แนะนำาให้พบกับ	 ดร.มาโนช	 นาคสาทา	 

 นายธนากร สุภาษา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จำากัด

คณะวิทยาศาสตร์	 ม.เชียงใหม่	 ที่จะ

เข้าให้คำาปรึกษาการพัฒนากระดาษ

สาทนน้ำา”	
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กำาจัดจุดอ่อนกระดาษสา เพิ่มคุณสมบัติทนน้ำา

 ที่ผ่านมาการผลิตกระดาษสาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้

กระบวนการแบบดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของกระดาษสา แต่หากสามารถ

พัฒนาให้กระดาษสารมีสมบัติพิเศษ เช่น การทนน้ำา จะทำาให้ประยุกต์การใช้

กระดาษสาได้กว้างขึ้น 

 ดร.มาโนช นาคสาทา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

ว่า เทคโนโลยีกระดาษสากันน้ำา เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาด้วยทุนวิจัยของ สวทช. 

เครือข่ายภาคเหนือ เมือ่ผูป้ระกอบการในพ้ืนทีท่ำาธุรกจิกระดาษสามคีวามต้องการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นกระดาษสากันน้ำา จึงขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและเข้า

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี กับทางโปรแกรม ITAP สวทช. 

	 “โดยธรรมชาติเส้นใยกระดาษชอบน้ำามาก	ประกอบกับช่องว่างขนาดเล็ก

ในกระดาษมีจำานวนมาก	ทำาให้กระดาษอุ้มน้ำาเหมือนกับฟองน้ำา	ดังนั้นเมื่อมีการ

หยดน้ำาหยดลงบนกระดาษ	น้ำาจงึแพร่กระจายไปบนผิวกระดาษเปน็วงกวา้งพร้อม

ทัง้ซมึผ่านเข้าไปในเน้ือกระดาษไดอ้ยา่งรวดเร็ว	การทำาใหก้ระดาษสามารถกนัน้ำา

ได้	 เช่น	การลดช่องว่างในตัวกระดาษ	โดยการเติมแป้งพร้อมกับมีกระบวนการ

อัดให้เส้นใยของกระดาษอยู่ชิดกันมากขึ้น	ซึ่งจะทำาให้กระดาษหนาและแข็ง	

	 อีกกระบวนการหนึ่งคือการเติมสารที่ไม่ชอบน้ำาลงไป	สารพวกนี้จะทำาให้

มุมสัมผัสของหยดน้ำาโตมากทำาให้น้ำาไม่สามารถเปียกเส้นใย	 และไม่สามารถซึม

ผ่านกระดาษได้	 ซึ่งในการวิจัยพัฒนา	 เราใช้วิธีเติมสารไม่ชอบน้ำา	 ซึ่งเป็นสาร

สกัดจากธรรมชาติ	 ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งผลการทดลองพบว่า 

ช่วยให้กระดาษสากันน้ำาได้ดี	 หยดน้ำาสามารถกลิ้งไปมาบนกระดาษได้เหมือน

ที่กลิ้งบนใบบัว	 ที่สำาคัญกระบวนการ

ผลิตไม่ซับซ้อน	 ผู้ประกอบการยัง

สามารถทำาได้ด้วยวิธีการเดิมไม่ต้อง

ใช้เครื่องมือราคาแพง”

ดร.มาโนช นาคสาทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ 

BCG แต้มต่อทำาธุรกิจ

 ปจัจบุนั บริษัท ซมิพล ิเดค็คอร์ 

จำากัด รับถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ผลติ

กระดาษสาทนน้ำา โดยการนำาสารไม่

ชอบน้ำา ซึง่เปน็สารสกดัธรรมชาต ิเข้า

มาใช้ในกระบวนการปัน่เย่ือกอ่นนำาข้ึน

ไปข้ึนรูปเปน็กระดาษสา และมกีารนำา

มาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลาก

หลายเพื่อวางจำาหน่ายเชิงพาณิชย์

 นายธนากร เล่าว่า กระดาษ

สาทนน้ำาที่ผลิตได้มีการนำามาแปรรูป

เปน็ผลติภัณฑจ์าน กลอ่งเคร่ืองสำาอาง 
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 นวตักรรมกระดาษสาทนน้ำานับเปน็อกีหน่ึงนวัตกรรม

รักษโ์ลกทีเ่กดิจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ามา

ช่วยยกระดับภูมิปัญญาแห่งบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่  

ให้ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น และยังสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

สร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับ 

การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล

และถุงกระดาษ เน้นการออกแบบรูปทรงและการตัดเย็บให้

ดูทันสมัย ความพิเศษของผลิตภัณฑ์กระดาษสาทนน้ำา คือ 

เมือ่เทน้ำาลงไป น้ำาจะขังอยูใ่นผลติภัณฑจ์นกวา่จะเทน้ำาออก 

การดูดซับน้ำาจะมีเฉพาะผิวกระดาษช้ันนอก และกระดาษ

จะค่อยๆ คายน้ำาออกมาจนแห้งในเวลาไม่นาน เช่น ถุง

กระดาษสาทนน้ำา เราไมไ่ดท้ดสอบแคเ่ทน้ำาใสถ่งุเพยีง 5-10 

วินาทีเท่านั้น แต่เทน้ำาทิ้งไว้ในถุงเป็นวัน ซึ่งก็ไม่พบการรั่ว

ซึม ขณะที่ถุงกระดาษสาทั่วไป เมื่อเทน้ำาลงไปกระดาษจะ

ดูดซึมน้ำา เปื่อยและฉีกขาดทันที ที่สำาคัญถุงกระดาษสาทน

น้ำายังนำามาใช้ซ้ำาได้มากกว่า 1 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งาน

แล้วสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ 

 ผลิตภณัฑก์ระดาษสาทนน้ำาเร่ิมวางจำาหน่ายออนไลน์

ผ่านเพจเฟซบุ๊ก papapaperfactory ซึ่งได้รับการตอบ

รับจากอยู่ค้าอย่างดี ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ  

โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่เร่ิมมีการสั่งซ้ือสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยข้อได้เปรียบการเป็นสินค้ารักษ์โลก และยังตอบโจทย์

การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

	 “ผมมีความเช่ือว่าตลาดจะตอบรับเรา	 เพราะ

กระดาษสาทนน้ำาเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์แนวคิดทั้งเป้า

หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SDGs)	 และโมเดลเศรษฐกิจ

ของ	BCG	ที่ภาครัฐกำาลังให้การสนับสนุน	 เพราะต้องการ

ลดการใช้พลาสติก	โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	

(Single	use)	โดยกระบวนการผลติกระดาษสาทนน้ำาของเรา	

ไม่เพียงใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ตอบ

โจทย์เศรษฐกิจชีวภาพแล้ว	 ในกระบวนการผลิตกระดาษ

สายังเน้นใช้สีธรรมชาติ	 ทำาให้นำาน้ำากลับมาใช้หมุนเวียน

ในกระบวนการผลติไดเ้กอืบ	100%	แทบไมม่กีารปลอ่ยออก

เสียสู่สิ่งแวดล้อม	เป็น	zero	waste	ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน	 และเศรษฐกิจสีเขียว	 ถือเป็นแต้มต่อในการทำา

ธุรกิจที่เท่าทันตอบโจทย์กระแสโลก	 และด้วยกระบวนการ

ทำาธุรกิจแบบน้ี	 เช่ือว่าจะทำาให้ชุมชนและบริษัทอยู่ได้	 

รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน”


