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‘กระดาษสาทนน้ำ�’ 19

การใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำ�ปะหลังในภาคอุตสาหกรรมเพื่อคัดกรอง
ท่อนพันธุ์มันสำ�ปะหลังปลอดโรค
ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ผลักดันธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐ หวังดันผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมดิจิทัลขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
สวทช. - จุฬาฯ ผนึกกำ�ลัง ศึกษาชีววิทยายุคใหม่ ด้วย ‘วิทยาศาสตร์โอมิกส์’
ป้องกัน-ฟื้นฟูภาวะขาดสมดุลสิ่งแวดล้อม
สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ มุ่งเป้าใช้นวัตกรรม
ไทยพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
สวทช. จับมือ SUMMIT สานต่อความร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ
และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ลดการนำ�เข้า และพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เอกชนญี่ปุ่น จัดตั้งสำ�นักงานแห่งใหม่ที่ EECi มุ่งรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมเคมี
และฐานชีวภาพ
สวทช. เสริมทักษะ พัฒนา AI เปิดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ
RoboInnovator Challenge 2022 By Software Park Thailand
มูลนิธชิ ยั พัฒนา ร่วมกับ สวทช. และ ม.แม่โจ้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“ด้านการวิจัยและพัฒนา การเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว”
อธิบดีณัฐพล ดันงานวิจัยไทยขึ้นห้าง ตอบโจทย์ S-Curve ด้าน ‘เวสเทิร์น’ ย้ำ�เชื่อ
มั่นโลจิสติกส์ระบบ ASRS ของคนไทย
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ทีมงาน NSTDA e-newsletter
ที่ปรึกษา ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล, ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล, กุลประภา นาวานุเคราะห์
กองบรรณาธิการ ชนานันท์ คงธนาฤทธิ,์ อาทิตย์ ลมูลปลัง่ , วัชราภรณ์ สนทนา, วรรณงาม วีระผาสุก
อุดมรัตน์ วัฒนกูล, ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ, สายพิณ ธนะศิริวัฒนา, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ต่อตระกูล พูลโสภา, ชมพูนชุ อนุศาสน์สทิ ธิกจิ , วีณา ยศวังใจ, ปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์, พีรภัฏ บุญชู
ศิลปกรรม ชุมพล พินิจธนสาร

สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ “9 ดีปเทคสตาร์ตอัป”
สวทช. ผนึก มทร.อีสาน พัฒนา-ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ พลิกทุ่งกุลาให้
“ยิ้มได้”
สวทช. นำ�ทัพนักวิจัยหญิงและผลงานวิจัยร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำ�สตรีโลก 2565
แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย หนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
ชาวไร่อ้อยเฮ! ดีพร้อม นำ�ทีมผลักดันงานวิจัยสมาร์ทฟาร์มสู่ไร่อ้อย ช่วยลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต อัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรม
สวทช. ร่วมกับ ม.มหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนา “โครงการความร่วมมือเพื่อความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จัดงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business
Angel Investor Week 2022” สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ สตาร์ตอัป และนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ
คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ� (HandySense) สู่
‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่
สวทช. จับมือ สรพ. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
บุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)

ผู้ผลิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (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
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การใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำ�ปะหลังในภาคอุตสาหกรรม

เพื่อคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำ�ปะหลังปลอดโรค

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาชุดตรวจโรคใบด่างมันสำ�ปะหลังขึ้น และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างในมันสำ�ปะหลังให้กับ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำ�กัด ในเครือบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
จำ�กัด โรงงานกำ�แพงเพชร จ.กำ�แพงเพชร ซึ่งมีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำ�ปะหลังปลอดโรคก่อน
ส่งมอบให้เกษตรกร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการนำ�ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อ ซึ่งถือเป็นมาตรการสำ�คัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคใบด่างมันสำ�ปะหลัง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-slcmv/
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ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ผลักดันธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐ
หวังดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค เปิดโครงการ “ค่ายธุรกิจ
จากซอฟต์แวร์พาร์ค: Road Map to บัญชีนวัตกรรมไทย และสิทธิประโยชน์ BOI” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล
ผู้ อำ � นวยการซอฟต์ แ วร์ พ าร์ ค สวทช. กล่ า วเปิ ด งาน และวิ ท ยากรจากหลากหลายหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านโดยตรง รวมถึงผูด้ แู ลมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย มาร่วมบรรยายพร้อมแลกเปลีย่ นความคิด
กับผู้ร่วมโครงการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-swp-boi1/
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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.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank
of Thailand) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ด้านการวิจัย พัฒนา และ วิชาการ
เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและฐานข้อมูลของประเทศไทย” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และนำ�ข้อมูลที่มีค่าของทรัพยากรมาพัฒนา
ต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าในงานวิจัยใหม่ ๆ และเกิดการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 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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สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงาน BCG

สาขาเครื่องมือแพทย์

มุ่งเป้าใช้นวัตกรรมไทยพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม

13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำ�นักงานปลัดกระทรวง อว. : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ตอบโจทย์ BCG มิติการพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม โดยมี ดร.ณรงค์
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในฐานะประธาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อ�ำ นวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
เครื่องมือแพทย์ (A-MED) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขา
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่นำ�นวัตกรรมไปใช้และให้บริการ อาทิ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาเภสัชกรรม สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บริษัทเวลล์เนส
อินโนเวชั่น บียอนด์ จำ�กัด และบริษัท เมดิคิวบ์ จำ�กัด ร่วมงานแถลงข่าว
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-bcg-model-a-med/
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สวทช. จับมือ SUMMIT

สานต่อความร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ
และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับมาตรฐานการผลิตลดการนำ�เข้า
และพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

13 มิถุนายน 2565  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.ฐิตาภา
สมิตนิ นท์ รองผูอ้ �ำ นวยการ สวทช. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. คุณกรกฤช
จุฬางกูร ประธานบริหาร บริษทั ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จำ�กัด และคุณอุณรุธ ปรารมภ์ ผูอ้ �ำ นวยการ สายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จำ�กัด ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และ บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำ�กัด ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-mou-summit/
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เอกชนญี่ปุ่น จัดตั้งสำ�นักงานแห่งใหม่ที่ EECi
มุ่งรองรับลูกค้าอุตสาหกรรมเคมีและฐานชีวภาพ

16 มิถุนายน 2565 ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง: บริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด ลงนามร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)
เพื่อเช่าพื้นที่ใน EECi จ.ระยอง จัดตั้งสำ�นักงานแห่งใหม่ เพื่อนำ�เทคโนโลยี Mixing Reactors และอุปกรณ์ทางด้านกระบวนการผลิตอื่น ๆ
มาให้บริการกับลูกค้าในจังหวัดระยอง ซึง่ เป็นฐานลูกค้าทีส่ �ำ คัญด้านอุตสาหกรรมเคมีและเป็นพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ส�ำ หรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพในอนาคตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำ�นวยการ สวทช. ดร. รวีภัทร์
ผุดผ่อง ผู้อำ�นวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. นายชิเกรุ ทาจิมะ ประธานบริษัท ซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ โปรเซส
อีควิปเมนท์ จำ�กัด (ประเทศญี่ปุ่น) และ นายอากิระ โยโกตะ ประธานบริษัทซูมิโตโม เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ร่วมลงนาม
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/eeci-shi/

กรกฎาคม 2565 •

7

กรกฎาคม 2565

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4

สวทช. เสริมทักษะพัฒนา AI

เปิดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ
RoboInnovator Challenge 2022
By Software Park Thailand

17 มิถนุ ายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 2 ศูนย์การค้าเซียร์รงั สิต: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ซอฟต์แวร์พาร์ค และศูนย์นวัตกรรมการผลิต
ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เปิดโครงการ “การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ RoboInnovator Challenge
2022 By Software Park Thailand เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี” ซึง่ การแข่งขันในครัง้ นีย้ งั ได้รบั การสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และเป็นการสร้างกระแสในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน AI ครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-swp-roboinnovator-challenge-2022/

8 NSTDA

•

July 2022

กรกฎาคม 2565

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สวทช. และ ม.แม่โจ้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“ด้านการวิจัยและพัฒนา การเก็บรักษาทรัพยากร
เชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว”

20 มิถุนายน 2565 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
รองผู้อำ�นวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ร.ศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ด้านการวิจัยและพัฒนา การเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว” เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาในแบบระยะยาว นำ�ข้อมูลที่มีค่าของทรัพยากรเหล่านี้พัฒนา
ต่อยอดเป็นระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยยังสามารถรักษาสมดุลในการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG
“เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ต่อยอดจุดแข็งของประเทศในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-mou-nbt/
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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 จำ�กัด ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม. ดร.ณัฐพล
รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติและแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ เผย Spearhead ดันงานวิจัย “ระบบอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ Auto
Storage and Retrieval System : ASRS” สำ�เร็จ สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กบั บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มาใช้ระบบ ASRS จากฝีมอื คนไทย โดยระบบดังกล่าว
ช่วยลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด และเพิม่ ประสิทธิภาพให้สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าและวัตถุดบิ รวมทัง้ ลดการนำ�เข้าระบบ 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 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสวทช. ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อำ�นวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 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.) โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (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 รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำ�ทัพนักวิจัยหญิง และผลงานวิจัยของ สวทช. เข้าร่วมงาน
การประชุมสุดยอดผู้นำ�สตรีโลก 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 การประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบพบปะ (face-to-face)
ในรอบ 2 ปี ผูเ้ ข้าร่วมงานได้พบปะแลกเปลีย่ นและกระทบไหล่กบั CEO จากทุกแวดวงทัว่ โลก เป็นโอกาสได้เรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์
การทำ�ธุรกิจ การทำ�งาน การทำ�วิจัย 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) อาคารอำ�นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไร่
สาธิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในฐานะประธาน Spearhead
ด้านเศรษฐกิจ ในแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงานระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ นำ�ทีมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ผนึกกำ�ลังทีมนักวิจัยไทยแก้ปัญหาชาวไร่อ้อย ผ่านแพลตฟอร์มบริการ FPS (Field Practice Solutions) ช่วยลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อยและกลุ่มอุตสาหกรรมไร่อ้อย เพื่อลดปัญหาคุณภาพของอ้อยต่ำ�กว่าเกณฑ์และมีความหวานไม่คงที่
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อตันน้ำ�ตาลสูงขึ้น ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตน้ำ�ตาล 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 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดพิธีลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนา “โครงการความร่วมมือเพือ่ ความเป็นเลิศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ นำ�โดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำ�นวยการ 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.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โด ย
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 รองผู้อำ�นวยการ สวทช. และผู้อำ�นวยการศูนย์บริหาร
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 รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะผู้อำ�นวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) พร้อมด้วย ดร.พนิตา
พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาพื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ : ระบบจัดการน้ำ� (HandySense) กับบริษัท
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
และนายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่สาธิตการเกษตรสมัยใหม่ ผ่าน
การใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ของคูโบต้าฟาร์ม เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ ภายใต้ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนา
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ณ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-kubota/
กรกฎาคม 2565 •

17

กรกฎาคม 2565

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4

สวทช. จับมือ สรพ. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)

30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมความปลอดภัยจากอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริงในโรงพยาบาลมาผสมผสานแก้ไขด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำ�นวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) พร้อมด้วย
ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำ�นวยการ สวทช. ร่วมเป็นประธานและลงนาม โดยมี ดร.บรรจง จำ�ปา รองผู้อำ�นวยการสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และคุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
(BIC) สวทช. ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-2p-safety-tech/
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ยกระดับสินค้าภูมิปัญญา

‘กระดาษสาทนน้ำ�’

เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา

ใครที่คิดว่า “กระดาษสา” มีไว้เพียงทำ�สมุดโน้ต หรือกระดาษ
ห่อของขวัญ คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เสียแล้ว เมื่อบริษัท ซิมพลิ
เด็คคอร์ จำ�กัด โรงงานกระดาษบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ หันมาใช้
นวัตกรรมผสานภูมิปัญญาพัฒนา “กระดาษสาทนน้ำ�” ยกระดับ
เพิ่มมูลค่าการใช้งานเทียบเท่าถุงพลาสติก ภายใต้การสนับสนุนของ
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ โปรแกรม
ITAP (Innovation and technology assistance program) หน่วยงาน
ในสังกัดสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กรกฎาคม 2565 •

19

กรกฎาคม 2565

เพิ่มมูลค่ากระดาษสาล้านนา ภูมิปัญญาบ้านต้นเปา

นายธนากร สุภาษา กรรมการผู้จัดการบริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จำ�กัด
ผู้ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษจากใยธรรมชาติแบรนด์ “ปาป้า เปเปอร์ คราฟท์
(Papa Paper Craft) ” เล่าว่า ด้วยพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่ และเป็นทายาทรุ่นที่
สอง ทีส่ บื ทอดธุรกิจกระดาษสาจากครอบครัวในหมูบ่ า้ นต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งผลิตกระดาษสาครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย ดังนั้นเมื่อใครที่อยาก
ทำ�กระดาษสา หรือเส้นใยเกี่ยวกับกระดาษมักจะนึกถึงชุมชนหมู่บ้านต้นเป้าเป็น
อันดับแรกเสมอ
ทว่าแม้ปัจจุบันวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จะเป็น
ตัวแปรผลักดันให้คนทั่วโลกลดการใช้พลาสติก และหันกลับมาใช้สินค้าจาก
ธรรมชาติมากขึน้ แต่ดว้ ยจุดอ่อนของกระดาษสาทีข่ าดง่ายเมือ่ โดนน้�ำ ยังไม่ตอบ
โจทย์การใช้งานของผู้บริโภคมากนัก แนวคิดการพัฒนา ‘กระดาษสาทนน้ำ�’ จึง
อาจเป็นหนทางปรับจุดอ่อนเป็นข้อได้เปรียบ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศได้มากขึ้น
“เราอยากเพิ่มมูลค่ากระดาษสาให้มีสมบัติกันน้ำ�ได้ แต่ด้วยเราไม่มีองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไปปรึกษาทาง สวทช. ภาคเหนือ
และได้รับคำ�แนะนำ�ให้เข้าร่วมโปรแกรม ITAP ซึ่งเขามีบริการให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคช่วยเหลือผู้ประกอบ
การด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งก็ได้แนะนำ�ให้พบกับ ดร.มาโนช นาคสาทา
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คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ที่จะ
เข้าให้คำ�ปรึกษาการพัฒนากระดาษ
สาทนน้ำ�”

นายธนากร สุภาษา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทซิมพลิ เด็คคอร์ จำ�กัด
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ที่กลิ้งบนใบบัว ที่สำ�คัญกระบวนการ
ผลิ ต ไม่ ซั บ ซ้ อ น ผู้ ป ระกอบการยั ง
สามารถทำ�ได้ด้วยวิธีการเดิมไม่ต้อง
ใช้เครื่องมือราคาแพง”

กำ�จัดจุดอ่อนกระดาษสา เพิ่มคุณสมบัติทนน้ำ�

ที่ ผ่ า นมาการผลิ ต กระดาษสาของผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ยั ง คงใช้
กระบวนการแบบดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของกระดาษสา แต่หากสามารถ
พัฒนาให้กระดาษสารมีสมบัติพิเศษ เช่น การทนน้ำ� จะทำ�ให้ประยุกต์การใช้
กระดาษสาได้กว้างขึ้น
ดร.มาโนช นาคสาทา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว
ว่า เทคโนโลยีกระดาษสากันน้ำ� เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาด้วยทุนวิจัยของ สวทช.
เครือข่ายภาคเหนือ เมือ่ ผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีท่ �ำ ธุรกิจกระดาษสามีความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นกระดาษสากันน้ำ� จึงขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและเข้า
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี กับทางโปรแกรม ITAP สวทช.
“โดยธรรมชาติเส้นใยกระดาษชอบน้ำ�มาก ประกอบกับช่องว่างขนาดเล็ก
ในกระดาษมีจำ�นวนมาก ทำ�ให้กระดาษอุ้มน้ำ�เหมือนกับฟองน้ำ� ดังนั้นเมื่อมีการ
หยดน้�ำ หยดลงบนกระดาษ น้�ำ จึงแพ่รกระจายไปบนผิวกระดาษเป็นวงกว้างพร้อม
ทัง้ ซึมผ่านเข้าไปในเนือ้ กระดาษได้อย่างรวดเร็ว การทำ�ให้กระดาษสามารถกันน้�ำ
ได้ เช่น การลดช่องว่างในตัวกระดาษ โดยการเติมแป้งพร้อมกับมีกระบวนการ
อัดให้เส้นใยของกระดาษอยู่ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้กระดาษหนาและแข็ง
อีกกระบวนการหนึ่งคือการเติมสารที่ไม่ชอบน้ำ�ลงไป สารพวกนี้จะทำ�ให้
มุมสัมผัสของหยดน้ำ�โตมากทำ�ให้น้ำ�ไม่สามารถเปียกเส้นใย และไม่สามารถซึม
ผ่านกระดาษได้ ซึ่งในการวิจัยพัฒนา เราใช้วิธีเติมสารไม่ชอบน้ำ�  ซึ่งเป็นสาร
สกัดจากธรรมชาติ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการทดลองพบว่า
ช่วยให้กระดาษสากันน้ำ�ได้ดี หยดน้ำ�สามารถกลิ้งไปมาบนกระดาษได้เหมือน

ดร.มาโนช นาคสาทา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์
BCG แต้มต่อทำ�ธุรกิจ

ปัจจุบนั บริษทั ซิมพลิ เด็คคอร์
จำ�กัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ผลิต
กระดาษสาทนน้ำ� โดยการนำ�สารไม่
ชอบน้�ำ ซึง่ เป็นสารสกัดธรรมชาติ เข้า
มาใช้ในกระบวนการปัน่ เยือ่ ก่อนนำ�ขึน้
ไปขึน้ รูปเป็นกระดาษสา และมีการนำ�
มาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลาก
หลายเพื่อวางจำ�หน่ายเชิงพาณิชย์
นายธนากร เล่าว่า กระดาษ
สาทนน้ำ�ที่ผลิตได้มีการนำ�มาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์จาน กล่องเครือ่ งสำ�อาง
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และถุงกระดาษ เน้นการออกแบบรูปทรงและการตัดเย็บให้
ดูทันสมัย ความพิเศษของผลิตภัณฑ์กระดาษสาทนน้ำ� คือ
เมือ่ เทน้�ำ ลงไป น้�ำ จะขังอยูใ่ นผลิตภัณฑ์จนกว่าจะเทน้�ำ ออก
การดูดซับน้ำ�จะมีเฉพาะผิวกระดาษชั้นนอก และกระดาษ
จะค่อยๆ คายน้ำ�ออกมาจนแห้งในเวลาไม่นาน เช่น ถุง
กระดาษสาทนน้�ำ เราไม่ได้ทดสอบแค่เทน้�ำ ใส่ถงุ เพียง 5-10
วินาทีเท่านั้น แต่เทน้ำ�ทิ้งไว้ในถุงเป็นวัน ซึ่งก็ไม่พบการรั่ว
ซึม ขณะที่ถุงกระดาษสาทั่วไป เมื่อเทน้ำ�ลงไปกระดาษจะ
ดูดซึมน้ำ� เปื่อยและฉีกขาดทันที ที่สำ�คัญถุงกระดาษสาทน
น้ำ�ยังนำ�มาใช้ซ้ำ�ได้มากกว่า 1 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งาน
แล้วสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์กระดาษสาทนน้�ำ เริม่ วางจำ�หน่ายออนไลน์
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก papapaperfactory ซึ่งได้รับการตอบ
รับจากอยู่ค้าอย่างดี ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่เริ่มมีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยข้อได้เปรียบการเป็นสินค้ารักษ์โลก และยังตอบโจทย์
การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

“ผมมี ค วามเชื่ อ ว่ า ตลาดจะตอบรั บ เรา เพราะ
กระดาษสาทนน้ำ�เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์แนวคิดทั้งเป้า
หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจ
ของ BCG ที่ภาครัฐกำ�ลังให้การสนับสนุน เพราะต้องการ
ลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
(Single use) โดยกระบวนการผลิตกระดาษสาทนน้�ำ ของเรา
ไม่เพียงใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบ
โจทย์เศรษฐกิจชีวภาพแล้ว ในกระบวนการผลิตกระดาษ
สายังเน้นใช้สีธรรมชาติ ทำ�ให้นำ�น้ำ�กลับมาใช้หมุนเวียน
ในกระบวนการผลิตได้เกือบ 100% แทบไม่มกี ารปล่อยออก
เสียสู่สิ่งแวดล้อม เป็น zero waste ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ถือเป็นแต้มต่อในการทำ�
ธุรกิจที่เท่าทันตอบโจทย์กระแสโลก และด้วยกระบวนการ
ทำ � ธุ ร กิ จ แบบนี้ เชื่ อ ว่ า จะทำ � ให้ ชุ ม ชนและบริ ษั ท อยู่ ไ ด้
รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน”

นวัตกรรมกระดาษสาทนน้�ำ นับเป็นอีกหนึง่ นวัตกรรม
รักษ์โลกทีเ่ กิดจากการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยยกระดับภูมิปัญญาแห่งบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่

ให้ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น และยังสร้างโอกาสทางธุรกิจ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการ ควบคู่ ไ ปกั บ
การรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
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