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ไอแทป สวทช. สนับสนุนนวัตกรรม ‘DRAG KOOLER’
แผ่นเช็ดตัวสมุนไพร ตัวช่วยลดไข้เด็ก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้ศนู ย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สนับสนุน
ผู้ประกอบการ บริษัท กองหนุน จำ�กัด พัฒนานวัตกรรมใหม่ ‘แผ่นเช็ดตัวสมุนไพร’ ตัวช่วยลดไข้เด็ก ‘DRAG KOOLER’ ที่มีส่วนผสม
ของสมุนไพรทีช่ ว่ ยลดความร้อน ขยายรูขมุ ขนได้ และเนือ่ งจากสารทีใ่ ช้เป็นสารทีไ่ ด้จากธรรมชาติทงั้ หมด จึงมีความปลอดภัยสูง อีกทัง้ ยังไม่กอ่
ให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีโอกาสแพ้ได้ง่าย ซึ่งได้รับรางวัล Gold Medal ในสาขา Health/Medicine/Fitness
จากงาน The 15th International Invention and Innovation Show INTARG® 2022 เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ เป็นงานนวัตกรรม
ระดับโลก มีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ผลงานจากทั่วโลก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/itap-drag-kooler/
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นักเรียนพิการทำ�ได้ ทีม “ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม”
คว้าแชมป์ KidBright for All
โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright

(2 กรกฎาคม 2565) ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดย สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดำ � ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับคนพิการ สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมประกาศรางวัล KidBright for All : โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ด้วยบอร์ด KidBright ของนักเรียนพิการ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำ�หรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright
หรือบอร์ดสมองกลฝังตัว ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ ผู้แทนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำ�หรับคนพิการ สพฐ. คณะกรรมการตัดสิน ครูและนักเรียน
พิการรวมกว่า 250 คนเข้าร่วมงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-kidbright-2022/
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สวทช. อัปเดตความคืบหน้าของการบังคับใช้
กฎหมาย PDPA ใน 1 เดือนแรก
พร้อมเวทีเสวนาสร้างความเข้าใจให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำ�กัด ร่วมจัดงานสัมมนาหัวข้อ "PDPA พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน" เพื่ออัปเดตความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมายใน 1 เดือนแรก และ
แนวทางการสร้างความเข้าใจให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน รวมถึงแผนการดำ�เนินงานในอนาคต พร้อมจัดเวทีเสวนาเพื่อตอบคำ�ถาม
และสร้างความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจและประชาชน ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งได้รับความสนใจ
จากภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน และภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล
ผู้อำ�นวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. เป็นประธานเปิดงาน และได้แนะนำ�บริการพื้นที่ใหม่ของเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย อย่าง ARI Co-InnoSpace ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาทดลองใช้บริการพื้นที่ อีกทั้งรับบริการการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีสู่พาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-pdpa/
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เปิดตัวแล็บทดสอบ EV Charger กำ�ลังสูง 150 kW
โดย กฟผ.-สวทช. รองรับธุรกิจหัวชาร์จไฟฟ้า
หนุน EV Ecosystem แบบครบวงจรในไทย

(7 กรกฎาคม 2565) กฟผ. ร่วมมือ สวทช. ผลักดัน EV Ecosystem แบบครบวงจรในประเทศไทย อัพเกรดแล็บทดสอบอุปกรณ์อัดประจุ
รถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) กำ�ลังสูง 150 kW ของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สำ�หรับยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อรองรับผู้ประกอบการหัวชาร์จไฟฟ้าในไทย ลดการนำ�เข้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ในระบบขนส่งสาธารณะ สู้ราคาน้ำ�มัน พร้อมเปิดให้บริการทดสอบ 15 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ Project
Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ
กฟผ. นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้านกิจการพิเศษ และ
ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำ�นวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ทดสอบอุปกรณ์
อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้ากำ�ลังสูงตามมาตรฐาน IEC 61851 ณ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สำ�หรับยานยนต์ไฟฟ้า
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/egat-ptec-lab-testing-ev-charger/
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สวทช. - ธ.ไทยพาณิชย์ จัดพิธีมอบทุนโครงการ JSTP ระยะยาว
รุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 4 เดินหน้าหนุนเยาวชน
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(11 กรกฏาคม 2565) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูง ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) จัดพิธแี สดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำ หรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) ระยะยาวรุ่นที่ 24 และ JSTP-SCB
รุ่นที่ 4 โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำ�นวยการ สวทช. และ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) เป็นผู้แทนหน่วยงานกล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก โดยในปีนี้มีผู้มีคุณสมบัติ
ผ่านและได้รับทุนจำ�นวน 14 คน ประกอบด้วย ทุน JSTP ระยะยาว จำ�นวน 9 คน และ JSTP-SCB จำ�นวน 5 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/jstp24-jstp-scb4/
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นาสท์ด้า โฮลดิ้ง สวทช. ผนึก บ.โมรีน่า รุกตลาดวิจัย ‘ไบโอเบส’
เสริมแกร่งอุตสาหกรรมการเกษตร

(13 กรกฎาคม 2565) ณ นิคมอุตสาหกรรมจรัสเกียรติ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายเฉลิมพล ตู้จินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนาสท์ด้า
โฮลดิ้ง จำ�กัด (NASTDA Holding Co., Ltd.) ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำ�นวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ รองผู้อำ�นวยการ ไบโอเทค นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. ในฐานะ
ผู้อำ�นวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ผู้บริหารนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี
กับ นสพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ ในงานเปิดตัวบริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ จำ�กัด
บริษัทด้านการผลิตและการคงประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ราเพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยนำ�ส่งสารสำ�คัญไปยังเป้าหมายได้ตรงจุดโดยไม่สูญเสียสารสำ�คัญก่อนการนำ�ส่งจาก ไบโอเทค สวทช. ร่วมลงทุน
โดยบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำ�กัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nastda-holding/
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เปิดตัวห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมเชิงพาณิชย์
แห่งแรกในประเทศไทย
จากความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค สวทช.
และ บริษัท พี โซลูชั่น จำ�กัด

(19 กรกฏาคม 2565) ณ จ.สุพรรณบุร:ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ บริษทั พี โซลูชนั่ จำ�กัด เปิดตัวห้องปฏิบตั กิ าร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมเชิงพาณิชย์จากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานแห่งแรกในประเทศไทย ลดการนำ�เข้าต้นอินทผลัม
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต่างประเทศ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมลดต้นทุนการผลิต ตั้งเป้าผลิตต้นกล้าอินทผลัมจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประมาณ 5,000 - 10,000 ต้นต่อปี คาดว่าสามารถผลิตและจำ�หน่ายกล้าอินทผลัมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ภายใน
เดือนตุลาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-bio/
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สวทช. ปฐมนิเทศ
TAIST - Tokyo Tech Orientation Ceremony 2022
ต้อนรับนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech
ในรูปแบบออนไลน์

(25 กรกฎาคม 2565) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนั้ สูงแห่งประเทศไทยและ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech: Thailand Advanced Institute of Science and Technology – Tokyo Institute of
Technology) ร่วมกับสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดปฐมนิเทศ “TAIST - Tokyo Tech Orientation Ceremony 2022” เพื่อต้อนรับ
นักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ประจำ�ปี 2565 โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำ�นวยการ สวทช. พร้อมด้วย Prof. Katsunori
Hanamura Chair of TAIST – Tokyo Tech Steering Committee เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-taist-tokyo-tech/
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ศลช. ร่วมกับ สวทช. จัดงาน Seminar on Thai Herbal &
Natural Products to Global Market
เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติสู่ตลาดสากล

(26 กรกฏาคม 2565) ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ทีเซลส์ / TCELS) ในการจัดงานเสวนา Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global
Market โครงการส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่ การขยายตลาดสูส่ ากล โดยมี นางสุวภิ า
วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. เป็นตัวแทนสองหน่วยงานกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา นำ�โดย ดร.พัชราภรณ์
วงษา ผู้อำ�นวยการโปรแกรมบริหารโภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำ�อาง ศลช. นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย นายพินิจ เขื่อนสุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียทูเอ็กซ์เพิร์ท จำ�กัด
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. และ Mr. Nitin Raizada Chief Business
Officer, Specialty Natural Products Co., Ltd
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-seminar-on-thai/

10 NSTDA

•

August 2022

สิงหาคม 2565

ปีที่ 8 ฉบับที่ 5

สวทช. ร่วม กทม. จัดงาน "บางกอกวิทยา"
เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนสิงหาคม

(27 กรกฎาคม 2565) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า (กทม.) : นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงาน “บางกอกวิทยา” นำ�โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดร.กรรณิการ์
เฉิน รองผู้อำ�นวยการ อพวช. ผู้บริหารสมาคมสตาร์ทอัพไทย และบริษัท เทคซอส มีเดีย จำ�กัด (Techsauce) ทั้งนี้ การจัดงาน
“บางกอกวิทยา” เป็นเทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม เพื่อเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 12 เทศกาลที่จะจัดขึ้นในแต่ละเดือนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-kidbright-science-camp/
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4 เยาวชน “สุดเจ๋ง” ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์โครงการ
“Chevron Enjoy Science:
Young Makers Contest ปี 4” ตะลุยเยอรมนี

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. พร้อมทีมเยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชนะเลิศ
การประกวดโครงการ Chevron Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 4 ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา ออกเดินทางไปทัศนศึกษา
และเปิดประสบการณ์ในต่างแดนด้วยการศึกษาดูงาน Maker Faire Sachsen และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-young-makers-contest-4/
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‘WATER FiT’ simple

กล่องควบคุมการให้น้ำ�สำ�หรับการเพาะปลูก ตอบโจทย์

‘เกษตรแบบ Unplug’

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

‘น้ำ�’ ถือเป็นปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรที่มีความสำ�คัญ

มาก ซึง่ การให้น�้ำ อย่างเหมาะสมไม่เพียงทำ�ให้พชื เจริญเติบโตได้ดี ยังส่งผล
ต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทีด่ อี กี ด้วย ทัง้ ยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการ
ผลิตจากการใช้น�้ำ ทีเ่ กินความจำ�เป็น ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาเทคโนโลยีกล่องควบคุมการให้น้ำ�
สำ�หรับการเพาะปลูก Water Fit Simple ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เค สมาร์ท ไลฟ์ แอนด์ อินโน
เวชัน่ ผูใ้ ห้บริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture System Integrator:
ASI) เพื่อทำ�หน้าที่ส่งต่อเทคโนโลยีให้เกษตรกรใช้บริหารจัดการน้ำ�ในแปลง
ปลูก เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของตนเองได้ไม่เว้นแม้บนดอยสูง
สิงหาคม 2565 •
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นายนที มูลแก้ว เจ้าของ แอดสะเมิง ออร์แกนิก
ฟาร์ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เล่าว่า กลุ่มสะเมิงออร์แกนิก
เป็นกลุม่ เกษตรกรรุน่ ใหม่ทที่ �ำ เกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีด่ อยสูง
จุดมุง่ หมายแรกคือสร้างงานให้คนพืน้ ถิน่ มีอาชีพดูแลตัวเอง
ได้ ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ผลิตพืชผักสมุนไพรอินทรียท์ มี่ คี ณุ ภาพสร้างความมัน่ คงทาง
อาหารให้คนในชุมชน สูเ่ ป้าหมายการสร้างอาหารปลอดภัย
กระจายให้ผู้คนในพื้นที่อื่นๆ กลุ่มฯ จึงพยายามขับเคลื่อน
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การทำ�เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำ�เภอสะเมิงอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังพบข้อจำ�กัดมากมาย เช่น การบริหารทรัพยากรน้ำ�
ที่มีอย่างจำ�กัด การเดินทางเข้าไปบริหารจัดการในพื้นที่
แปลงปลูก การขนส่งผลผลิตซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่บนดอย
สู ง มี ส ภาพเป็ น พื้ น ที่ ใ นหุ บ เขาหรื อ พื้ น ที่ ต ามเชิ ง เขาที่ มี
ความลาดชัน อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจากชุมชน
รวมถึงกระแสไฟฟ้า/สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เข้าไม่ถึงพื้นที่
แปลงปลูก
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“เราได้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่
สวทช.ภาคเหนือ ด้วยโจทย์ที่
ต้องการบริหารจัดการน้ำ�ใน
แปลงปลูก แต่มีข้อจำ�กัดสำ�คัญ
พื้นที่ห่างไกลชุมชน
ไม่มีกระแสไฟฟ้าและสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ทำ�ให้เจ้าหน้าที่
สวทช. ภาคเหนือ ริเริ่มจัด
ฝึกอบรมและให้คำ�แนะนำ�
การใช้เทคโนโลยีกล่องควบคุม
การให้น้ำ�สำ�หรับการเพาะปลูก
Water fit Simple ที่ไม่ต้อง
ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน
และส่งผู้เชี่ยวชาญอิสระ
มาช่วยประเมินพื้นที่แปลงปลูก
พบว่ามีความเหมาะสมกับ
การใช้เทคโนโลยี WATER FiT
จึงตัดสินใจนำ�ร่องติดตั้งใช้งาน
WATER FiT ในแปลงปลูกพืชผัก
สมุนไพรอินทรีย์”
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นายนที เล่าอีกว่า “เราได้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ สวทช.ภาคเหนือ
ด้วยโจทย์ที่ต้องการบริหารจัดการน้ำ�ในแปลงปลูก แต่มีข้อจำ�กัดสำ�คัญพื้นที่
ห่างไกลชุมชน ไม่มกี ระแสไฟฟ้าและสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ สวทช.
ภาคเหนือ ริเริ่มจัดฝึกอบรมและให้คำ�แนะนำ�การใช้เทคโนโลยีกล่องควบคุม
การให้น้ำ�สำ�หรับการเพาะปลูก Water fit Simple ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่ง
พลังงาน และส่งผู้เชี่ยวชาญอิสระมาช่วยประเมินพื้นที่แปลงปลูกพบว่ามีความ
เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี WATER FiT จึงตัดสินใจนำ�ร่องติดตัง้ ใช้งาน WATER
FiT ในแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรอินทรีย์”
ด้าน นายกิตติศักดิ์ นามบุญ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เค
สมาร์ท ไลฟ์ แอนด์ อินโนเวชั่น กล่าวว่า ตอนนี้เราได้รับอนุญาตใช้สิทธิจาก
ผลงานวิจัย WATER FiT เพื่อผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์กล่องควบคุมการให้น้ำ�
รุ่นพื้นฐาน (WATER FiT Simple) หลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับ
ฝ่าย สวทช. ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติ
และอิเล็กทรอนิกส์ขนั้ สูง ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) จากการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ สวทช. มากว่า 2 ปี พบว่าเทคโนโลยีนี้
มีคุณสมบัติและจุดเด่นมากมาย เหมาะกับเกษตรกรยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็น
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ดอยสูงหรือพื้นที่เกษตรที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล
ชุมชน ไม่มีไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตเข้าถึง ติดตั้งและใช้งาน
ง่าย ตนจึงอยากจะผลิตและส่งต่องานวิจัยนี้ให้เกษตรกรที่
อยากจะเริม่ ต้นปรับตัว เข้ากับยุคเกษตร 4.0 ได้ใช้ประโยชน์
เพือ่ บริหารจัดการน้�ำ ในการเพาะปลูกให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยและเวลาในการเดินทาง
เข้าไปดูแลให้น้ำ�พื้นที่ปลูกอีกด้วย
เทคโนโลยีกล่องควบคุมการให้น้ำ�สำ�หรับการเพาะ
ปลูก Water Fit Simple มีระบบใช้ควบคุมการให้น้ำ�แปลง
ปลูกแบบอัตโนมัติ ตัง้ ค่าเปิดปิดวาล์วน้�ำ หรือปัม๊ น้�ำ ตามเวลา
โดยผู้ใช้งานตั้งค่าผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน คุณสมบัติและ
จุดเด่นของเทคโนโลยี
• ไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้เพียงถ่าน 9 โวลต์ 1 ก้อน เป็น
แหล่งพลังงาน (โดยถ่านสามารถใช้งานได้สูงสุด 1 ปี)
• ไม่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต กำ�หนดและ
ปรับตั้งค่าได้ง่ายบนแอปพลิเคชันของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
(ระบบแอนดรอยด์) ผ่านสัญญาณบลูธูท
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• ต่อควบคุมวาล์วน้ำ�ได้สูงสุด 4 ตัว หรือควบคุม
ปั๊มน้ำ� 1 เครื่องร่วมกับวาล์วน้ำ�ได้สูงสุด 3 ตัว ทำ�งานอิสระ
จากกัน
• กำ�หนดรูปแบบการให้น้ำ�ได้ทั้งแบบให้น้ำ�ทุกวัน
วันเว้นวัน หรือบางวัน
• กำ�หนดจำ�นวนครั้งและระยะเวลาให้น้ำ�ได้หลาย
ช่วงในแต่ละวัน เช่น ให้น้ำ� 3 ครั้ง เวลา 8.00 น. ให้น้ำ� 10
นาที เวลา 13.00 น. ให้น้ำ� 8 นาที และเวลา 15.30 น. ให้
น้ำ� 5 นาที เป็นต้น
• รองรับเซนเซอร์วัดความชื้นดิน เซนเซอร์วัด
ปริมาณน้ำ�ฝน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์
นายกิตติศกั ดิ์ อธิบายเพิม่ เติมว่า “สำ�หรับในส่วนของ
การติดตั้งยังทำ�ได้ง่าย เพียงนำ�กล่อง WATER FiT Simple
ไป ติดตั้งที่หน้าแปลงปลูกและเดินสายจากโซลินอยด์วาล์ว
ไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์ จากนั้นทำ�การเชื่อม
ต่อกับแอปพลิเคชั่น “Irrigation Valve” ด้วยบลูธูท เพียง
เท่านี้ผู้ใช้ก็สามารถบริหารจัดการการให้น้ำ�และแปลงปลูก
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสั่งการบนแอปพลิเคชันใน
สมาร์ทโฟนได้ทันที”
สำ�หรับประสิทธิภาพการใช้งาน คุณนที เล่าว่า
หลังจากนำ�เทคโนโลยี WATER FiT Simple มาใช้ในแปลง
ปลู ก พื ช ผั ก สมุ น ไพรอิ น ทรี ย์ พบว่ า พื ช เจริ ญ เติ บ โตไดี
เก็บเกี่ยวผลลผลิตได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้นทั้งใน
เรือ่ งของกลิน่ สมุนไพรและการแตกใบสวยงาม ต่างจากเดิม
ที่แม้จะขับรถเข้าดูแลให้น้ำ�แปลงปลูกทุกวัน ก็ยังพบความ
เสียหาย ทั้งพืชตาย เหี่ยวเฉา ใบเหลือง ฯลฯ ทั้งนี้อาจจะ
เกิดช่วงเวลาการให้น้ำ�ไม่เป็นเวลาหรือไม่สม่ำ�เสมอ บางที
ติดธุระเข้าสวนไม่เป็นเวลาบ้าง รวมถึงให้น้ำ�ในปริมาณที่
ไม่เหมาะสมบางครั้งเผลอให้น้ำ�น้อยไปบ้างหรือมากเกินไป
บ้าง ซึง่ ผมดูแลสวนคนเดียวอาจะมีความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก
Human Error ได้ นอกจากนีก้ ารนำ�เทคโนโลยีมาใช้ควบคุม
บริหารจัดการการให้น�้ำ อย่างเหมาะสม ยังช่วยผมประหยัด
เงินค่าน้�ำ มันในการเดินทางเข้าสวน มีเวลาเหลือไปหาตลาด
เพื่อจัดจำ�หน่ายผลผลิตของกลุ่มฯ ได้เพิ่มอีกด้วย
ปีที่ผ่านมา ทีม สวทช. ภาคเหนือ และผู้เชี่ยวชาญ
ได้เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลในเรื่องของต้นทุนการผลิตเปรียบ
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เทียบก่อนและหลังใช้เทคโนโลยี พบว่าเดิมเกษตรกรมีค่า
ใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ�มันในการขับรถเดินทางขึ้นไปรดน้ำ�แปลง
พืชผักสมุนไพรทุกวันสูงถึง 12,960 บาท/ปี แต่หลังจากติด
ตั้ง WATER FiT Simple ก็เดินทางขึ้นไปดูแปลงเฉลี่ยอาทิตย์
ละครั้ง คิดเป็นค่าน้ำ�มัน 1,728 บาท/ปี ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางถึง 11,232 บาท/ปี นอกจากนีย้ งั มีเวลาเหลือ
ทำ�ให้สามารถไปหาลูกค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 5,000 บาท/เดือน หรือ 60,000
บาท/ปี นับเป็นเทคโนโลยีดีๆ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้
ในพื้นที่ห่างไกลและไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่ยังช่วยให้เกษตรกร
ใช้ทรัพยากรคุม้ ค่า เพิม่ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้เป็น
อย่างดี”
สำ�หรับผู้สนใจเทคโนโลยีกล่องควบคุมการให้น้ำ�
สำ�หรับการเพาะปลูก WATER FiT Simple สามารถขอรับคำ�
ปรึกษาและติดต่อสอบถามได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เค สมา
ร์ท ไลฟ์ แอนด์ อินโนเวชั่น ซึ่งได้รับอนุญาตใช้สิทธิจากใน
ผลงานวิจยั อย่างเป็นทางการ โทรศัพท์ 088-252-6799 อีเมล
KSmartLife2022@gmail.com
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