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ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	 (สวทช.)	 เป็นหน่วยงานในก�ากับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
มีบทบาทส�าคัญในการน�าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ	 เพื่อผลักดัน
ให้ประเทศแขง็แกร่งด้านเศรษฐกจิ	และการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้ภาคอุตสาหกรรม	 โดย	สวทช.	สนับสนุน
การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของ	SME	
ผ่านโปรแกรมสนบัสนนุเทคโนโลยแีละนวตักรรม	
(Innovation and Technology Assistance 

Program,	ITAP)	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2544	ทาง	ITAP	
ได้ให้การสนบัสนนุในการให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้น
ด้านเทคโนโลยเีพือ่แก้ไขปัญหาแก่	SME	ไปแล้ว
เกือบ	 10,000	 ราย	 และให้การสนับสนุน 
เป็นโครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เชิงลกึ	(Technology	Solution)	ไปแล้วมากกว่า	
6,000	โครงการ	ซึง่ผลการด�าเนนิงานปี	2559	
ได้มกีารส่งมอบ	Technology	Solution	ให้กบั
SME	ถงึกว่า	1,000	โครงการ	และสร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมสูงถงึ	2,200	ล้านบาท	
และในโครงการวิจัยพัฒนาก่อให้เกิดสัดส่วน
การลงทนุด้านการวจิยัพฒันาจากภาคเอกชน	:	

ภาครฐั	เป็น	80	:	20	หรอื	4	:	1	โดยการประเมนิ
ผลกระทบจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอกพบว่า	จาก
การลงทุนของภาครัฐและเอกชน	1	บาท	ใน
ระยะเวลา	1	ปี	จะเกิดผลประโยชน์ขึน้	6.11	เท่า
 
หนงัสือเล่มนี	้ มวีตัถปุระสงค์เพือ่แนะน�าบรกิาร
ของ	ITAP	โดยถ่ายทอดผ่านผลการด�าเนินงาน
จรงิท่ีผ่านมา	ใน	5	กลุม่อุตสาหกรรม	ท้ังใน	SME	
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ท้ังในภาคการผลิต
และภาคบริการ	ได้แก่

1. Agriculture and Food Innovation
น�าเสนอตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่ม
เกษตรและอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	
ตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก	
การยกระดบัความปลอดภัยในผกั	ผลไม้	อาหาร	
และนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของตลาด	

2. Health, Lifestyle and Aging Society
น�าเสนอตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับแนวโน้มตลาดด้าน
สุขภาพและผู้สูงอายุที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

3. Environment and Clean Technology
น�าเสนอตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	
โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด	 ให้	 SME	สามารถ
เตบิโตได้อย่างยัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

4. Digital Economy น�าเสนอตัวอย่าง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ท่ี
ช่วยผลกัดนั	SME	ให้เข้าสู	่Digital	Economy	
ได้	ทัง้ในภาคการผลติในอุตสาหกรรม	ภาคบรกิาร	
ทั้งภาคการท่องเที่ยวและภาคการค้า	

5. Automation and Robotic	น�าเสนอ
ตวัอย่างการพฒันานวัตกรรมของระบบอัตโนมตัิ
และหุน่ยนต์	 เพือ่น�ามาใช้ในกระบวนการผลติ
ในกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพ	ควบคมุการผลติ	และตรวจสอบ

ตวัอย่างผลงานและการบรกิารของ	 ITAP	 ช่วยให้	
SME	 ที่สนใจจะพัฒนากิจการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม	 ได้เข้าถงึข้อมลูและบรกิารของ
ภาครัฐที่ช่วยเหลือ	SME	ได้มากขึ้น	และเป็น
ประโยชน์กับผู้ประกอบการในการสร้างแรง
บันดาลใจและตระหนักถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยี	อันจะน�าไปสู่การพัฒนา	ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืน	
เพื่อเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทยให้
เข้มแข็งต่อไป
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สวทช.	มี	ITAP	เป็นกลไกที่สนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้	SME	 เป็นรากฐานท่ี
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	และน�าพา
ให้ประเทศก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางไป
ได้	ITAP	ท�าหน้าที่เสมือนเป็นฝ่ายวิจัยพัฒนา
ของอตุสาหกรรม	คอยสนบัสนนุการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีให้	SME	ในการท�าวิจัย
พัฒนาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์	พัฒนา
กระบวนการผลิตและบริการใหม่ๆ	 ในวันที	่
28	กรกฏาคม	2558	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายงานของ	 ITAP	 ภายใต้
มาตราการสร้างความเข้มแข็งของ	SME	ด้วย
เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพื่อให้	SME	เข้า

ถึงได้มากข้ึน	และบูรณาการร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง

ITAP	มุง่เน้นการท�างานร่วมกบัพนัธมติร	และ
สร้างระบบส่งต่อร่วมกบัพนัธมติรเพือ่ให้	SME	
ได้เข้าถงึบรกิารภาครฐัได้อย่างครบวงจร	ITAP	
ท�างานร่วมกบัฝ่ัง	Supply	อาท	ิหน่วยงานวจิยั	
มหาวิทยาลัย	ที่เป็นแหล่งความรู้	เทคโนโลยี	
และบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ	และท�างานร่วม
กับฝ่ัง	Demand	จากภาคอตุสาหกรรม	ไม่ว่าจะ
เป็นสภาอุตสาหกรรม	สภาหอการค้า	สมาคม
ต่างๆ	 เพื่อให้ได้โจทย์ความต้องการที่แท้จริง
จากภาคอตุสาหกรรม	นอกจากนี	้ ITAP	ยงัมี
พนัธมติรเป็นหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบั	
SME	ได้แก่	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(สสว.)	กระทรวงอตุสาหกรรม	
กระทรวงพาณิชย์	เป็นต้น
  
ส�าหรบัหน่วยงานภายในกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ITAP	 มีการด�าเนินงานแบบ	
บรูณาการ	โดยรวมกลุ่มหน่วยงานในกระทรวงฯ	
เพื่อพัฒนาการบริการให้	SME	อย่างมุ่งเป้า	
ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ส�าคัญ	การสร้าง
บริการใหม่ๆ	 มีการน�าเทคโนโลยีที่พร้อม
ส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไป
ขยายผล	ท�าให้งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ
นกัวจิยัภาครฐัสามารถน�าไปใช้ได้จรงิ	พร้อมทัง้
รับข้อมูลกลับมาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่
ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้

ดร. ฐิตำภำ สมิตินนท์
ผู ้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.)
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ดร.ณัฐกำ สิงหวิลัย
ผู้อ�ำนวยกำรโปรแกรมสนับสนุนกำร
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ในกระบวนการผลิต	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับผลิตภัณฑ์หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	
เป็นต้น	แต่สุดท้ายแล้วผู้ประกอบการเป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะด�าเนินโครงการหรือไม่	ซึ่งทาง	
ITAP	จะช่วยบริหารจัดการโครงการและท�า
หน้าที่เป็นฝ่ายวิจัยพัฒนาให้กับ	SME	ท�าให้ผู้
ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นในการท�า	
R&D

สิ่งท่ีขอฝากถึง	SME	 คืออยากให้ลองเข้ามา
คุยรับการปรึกษากับทาง	ITAP	ก่อน	เรายินดี
ให้บริการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย	พาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูสภาพปัญหา	
วินิจฉัย	และให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น	 ITAP	มี
บริการท่ีหลากหลาย	 ช่วยแก้ปัญหาด้วย
เทคโนโลยีตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั้งภาคการ
ผลิต	ภาคบริการ	และท่องเท่ียว	จนถึงการ
ต่อยอดในระดับนวัตกรรม	 ท�าให ้	 SME 
ที่อยากมี เพื่อนคู ่คิดช ่วยแก ้ป ัญหาทาง
เทคโนโลยีสามารถมาใช้บริการได้อย่างไม่
ต้องกังวล

ITAP	ให้บริการช่วย	SME	ด้วยกลไกการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 โดยเน้น
การส่งเสริม	 SME	แบบ	Client	 Focus	
แนะน�าแนวทางการพัฒนาธุรกิจด ้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดธุรกิจ	และสามารถน�าไปใช้ได้จริงใน
เชิงพาณิชย์	 การเข้าร่วมโปรแกรม	 ITAP	
เริ่มจากโจทย์ของผู้ประกอบการท่ีมาจาก
ความต้องการเป็นสิ่งส�าคัญ	 โดยทางทีมที่
ปรึกษาเทคโนโลยีและผู ้ เชี่ยวชาญจะ
ออกแบบโครงการเพื่อตอบโจทย์แบบ
เฉพาะราย	 เช่น	การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในแต่ละกระบวนการผลิต	การลดต้นทุน
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงขึ้น ทำาให้
ทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ี 
ทั้งในด้านผู้บริโภคเองก็มีแนวโน้มท่ีจะใส่ใจกับ
การเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีกระบวนการผลิตที่รักษ์
โลกและคำานึงถึงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) จะ
เป็นทางออกให้ผู้ประกอบการให้ปรับตัวได้และ
ทำาให้อุตสาหกรรมอยู่ได้ควบคู่กับการรักษาสิ่ง
แวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

• พลังงานทดแทน    
• Carbon footprint
• ยางพาราไทย 
• Upcycling

02 
สำรจำกผู้อ�ำนวยกำร
04
สำรจำกผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร
05
สำรจำกผู้อ�ำนวยกำรโปรแกรม ITAP
08
Automation

ส�รบัญ

24
Environment and Clean Tech

• Automation    
• แมชชีนเนอรี่
• กาแฟวาวี    
• All IT แขนกลเชื่อมโลหะ

16
Digital Economy

• อ่าวนาง    
• RFID มาราธอน
• RFID จิวเวลรี่    
• แท่นกลับรถ ซัฟฟีเชียน

ปัจจุบันการเติบโตของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์
สุขภาพและผู้สูงอายุมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยสนับสนุนของกระแสรักษา
สุขภาพของคนสมัยใหม่และการดูแลสุขภาพเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ทำาให้โอกาส
ทางการตลาดใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย ท่ีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจะเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการเพ่ือตอบโจทย์ดังกล่าว

• ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ
• มาตรฐานเครื่องมือแพทย์
• ลิปจากดอกเกลือ   
• กระเป๋าจากผักตบชวา

ธุรกิจที่คนไทยมีความชำานาญ มีทรัพยากรใน
ประเทศมากมาย และอยู ่คู ่อุตสาหกรรมไทย
คงหนีไม่พ้นธุรกิจด้านการเกษตรและอาหาร 
ทำาให้มีผู้ประกอบการด้านนี้เกิดขึ้นจำานวนมาก 
จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรง ซึ่ง SME ท่ี
ต้องการหลีกหนีการแข่งขันด้านราคาจึงต้อง
สร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับสินค้าของ
ตัวเอง ด้วยนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และยกระดับกระบวนการผลิต

• ThaiGAP    
• สารเคลือบเมล็ดพันธุ์
• แดรี่โฮม    
• เครื่องล้างผักโอโซน 
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AUTOMATION 

พัฒน�ระบบอัตโนมัติ
ต�มแนวคิดอุตส�หกรรม 4.0

AUTOMATION

หลังจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยใน
ช่วงปี	2558-2559	ยอดสั่งซ้ือสินค้าท่ีลดลง
และค่าแรงที่เพิ่มขึ้นท�าให้ผู ้ประกอบการ
โรงงานประสบปัญหาแบกรับต้นทุนการผลิต
อย่างหนัก	 ในต่างประเทศมีการแก้ปัญหา 
ดังกล่าวด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
แบบอัตโนมัติเพื่อส่งต่อข้อมูลผ่านอุปกรณ์
อัจฉริยะซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตใน
ระยะยาวและรองรบัแนวคดิอตุสาหกรรม	4.0	
หากผู ้ประกอบการไทยไม่ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะได้รับผลกระทบ	
ด้านเศรษฐกิจแล้ว	 ในอนาคตอาจจะตกอยู่

ในสถานะรั้งท้ายทางเทคโนโลยี	ส่งผลให้ไม่มี
ความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ

ITAP	 ได้สนับสนุนผู ้ประกอบการที่ขอรับ
บริการปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
มากมายหลายรปูแบบมากว่า	10	ปี	ยกตวัอย่าง	
เช่น	การปรับปรุงเคร่ืองจักรกึ่งอัตโนมัติให้
เชื่อมต่อเป็นสายการผลิตต่อเนื่อง	และเชื่อม
ต่อกับระบบฐานข้อมูล	 การออกแบบและ
พัฒนาระบบตรวจสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ	

จากตัวอย่างธุรกิจกลุ่ม Automation ภายใต้การให้บริการของ ITAP

(Image	Processing)	การปรบัปรงุเครือ่งจกัร	
ให ้ สามารถควบคุมด ้ วยระบบซี เอ็ น ซี	 
(CNC)	การท�าวิศวกรรมย้อนรอย	(Reverse	
Engineering)	 เครื่องจักรจากต่างประเทศ
และการพัฒนาโปรแกรม	Post	-	Processor	
ส�าหรับหุ่นยนต์	เป็นต้น

จากความช่วยเหลือของ	 ITAP	 ในการสร้าง
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติในรูปแบบ
ต่างๆ	 ให้กับผู ้ประกอบการไทย	 ส่งผลให้ 
ผูป้ระกอบการท่ีได้รบัการสนบัสนนุจาก	ITAP	

กำรปฏิวัติภำคกำรผลิตไปสู่
อุตสำหกรรม 4.0 จะเป็นกำร
ท�ำให้กระบวนกำรผลิตสินค้ำ
เชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้
เครื่องจักรฉลำดขึ้น สื่อสำรได้
ง่ำยขึ้นพึ่งพำแรงงำนคนน้อยลง 
เพรำะฉะนั้นธุรกิจที่ต้องกำรไปสู่
อุตสำหกรรม 4.0 จึงจ�ำเป็นต้อง
มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
พัฒนำระบบกำรผลติเดิมทีม่ีกำร
ผสมผสำนระบบ automation 
ให้มำกขึ้น

หลายรายสามารถผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่ช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลได้	 นอกจากนั้น
เทคโนโลยีอัตโนมัติดังกล่าวยังช่วยแก้ปัญหา
เดิมๆ	ที่เคยเป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน
ของธุรกิจ	ถือเป็นนวัตกรรมที่
ช ่วยยกระดับเศรษฐกิจ
ไทยอีกทางหนึ่ งซึ่ งผู ้
ประกอบการทุกราย
ไม่ควรมองข้าม
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MACHINERY

หุ่นยนต์เพื่ออุตส�หกรรมไทย
กับศักยภ�พที่ม�กขึ้น

MACHINERY

หุน่ยนต์หกแกนคอืหุน่ยนต์ส�าหรบัอตุสาหกรรม	
ที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและถูกน�ามาใช้
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย	แม้ว่าราคา
หุ่นยนต์ในปัจจุบนัจะลดลงมากแล้ว	แต่ข้อจ�ากดั
ส�าหรับผู้ประกอบการไทยคือผู้ใช้ไม่สามารถ
ปรบัเปล่ียนระบบของหุน่ยนต์ให้เป็นไปตามที่
ต้องการได้เนือ่งจากเป็นนโยบายของบรษิทัผูผ้ลติ
หุ่นยนต์ต่างประเทศทีต้่องการให้ลกูค้าใช้บรกิาร
ดูแลและซ่อมบ�ารุงจากผู้ผลิตเท่านั้นนั่นเอง

บรษิทั แมชนีเนอรี ่เอม็โปเรยีม (1995) จ�ำกดั 
เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่รับซื้อหุ่นยนต์

มอืสองจากต่างประเทศ	ทัง้ญ่ีปุน่	และเยอรมนี	
เพื่อน�ามาปรับปรุงสภาพขายต่อให้แก่ภาค
อตุสาหกรรมในไทย	บรษิทัได้รบัความช่วยเหลอื
จาก	 ITAP	และผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ในการออกแบบระบบควบคุม
หุน่ยนต์หกแกนขึน้มาใหม่เพือ่ให้สามารถผลติ
ช้ินงานทีมี่รปูร่างซบัซ้อนได้	เช่น	งานกดัหนิอ่อน
เป็นพระพุทธรูป	เป็นต้น	โดยอุปสรรคส�าคัญ
ในการออกแบบหุ่นยนต์หกแกนดังกล่าวคือ
ระบบสั่งการของหุ่นยนต์ไม่ได้เช่ือมอัตโนมัติ
กับไฟล์	CAD	ท�าให้ไม่สามารถสั่งการหุ่นยนต์
ให้เคลื่อนไหวไปตามรูปแบบ	 (Profile)	ของ

ช้ินงานได้ผู ้ใช้หุ ่นยนต์ต้องท�าการก�าหนด
จุดเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เองขณะใช้งาน	ซึ่ง
เกิดความยุ ่งยากคลาดเคลื่อนได้ง ่ายและ
เสียเวลามากผู้เชี่ยวชาญจึงเสนอแนวทางการ
สร้างโปรแกรมประมวลผลที่สามารถสร้าง
ชุดค�าส่ัง	G-CODE	ส�าหรบั	 ใช้ในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้ล่วงหน้าโดยท่ี
ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาก�าหนดจุดเคลื่อนไหว
ของหุ่นยนต์เองขณะใช้งาน

ผลส�าเร็จจากโครงการน้ีท�าให้บริษัทสามารถ
ฟ้ืนฟสูภาพหุน่ยนต์หกแกนท่ีสามารถผลติชิน้งาน

รปูร่างซบัซ้อนได้เอง	หุน่ยนต์ดงักล่าวสามารถ	
ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วและคลาดเคลื่อนน้อย	
ในปัจจุบันบริษัทสามารถจ�าหน่ายหุ่นยนต์
หกแกนมือสองและโปรแกรมระบบควบคุม
ควบคู่กันได้	ซึ่งถือเป็นการเปิดช่องทางการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้แก	่
ภาคอุตสาหกรรมไทย
และเป็นโอกาสในการต่อยอด	
เทคโนโลยีต ่อไปใน
อนาคต

กระบวนกำรผลิตในยุค
อุตสำหกรรม 4.0 ปัจจัยส�ำคัญ
คงหนีไม่พ้นกำรพัฒนำด้ำน 
เคร่ืองจกัร หุน่ยนต์ และซอฟต์แวร์ 
ซึ่งผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยัง
ต้องพึ่งพำซอฟต์แวร์จำกต่ำง
ประเทศ ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง 
จำกปัญหำดังกล่ำว ถ้ำผู้
ประกอบกำรไทยมีควำมต้องกำร
จะยกระดับขีดควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยี ที่ทดแทนกำรน�ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ ทำง ITAP จะ
สำมำรถช่วยเหลือได้อย่ำงไร?
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บริษัท กาแฟวาวี จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่ 183/2 หมู่ 6 ถนนวงแหวนรอบกลาง 
ต�าบลฟ้าฮ่าม อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5301-4111-2 
info@wawee.co.th  www.wawee.co.th

กำแฟวำวี

โดยทั่วไปกระบวนการคั่วกาแฟจะก่อให้เกิด
ควันพิษประเภท	Volat i le Organic
Compound (VOC) และฝุน่ละอองอนภุาค
ขนาดเล็กกว่า	10	 ไมครอน	 (PM10)	ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ	นอกจากน้ันฝุ่นละออง
และควันพิษยังมีส่วนในการก่อให้เกิดปัญหา
หมอกควนัซึง่เป็นปัญหาเร้ือรงัของหลายจงัหวดั

กำแฟวำวี

ลดปัญห�มลภ�วะด้วยเครื่อง
เผ�ควันคั่วก�แฟอัตโนมัติ

ระบบเครื่องเผาควันต้นแบบ	 ท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถแก้ปัญหาฝุ ่นละอองรวมทั้งก�าจัด
ควันและกล่ินจากการคั่วกาแฟ	 ได้ทั้งหมด
ช่วยให้บริษัทสามารถท�าการคั่วกาแฟใน
ระดับอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องกังวลเร่ือง
ป ัญหามลภาวะที่ เกิดจากการคั่ วกาแฟ
นอกจากนั้น	 เทคโนโลยีต้นแบบดังกล่าวยังมี
ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าการน�าเข้าเครื่อง
เผาควนัมอืสองจากต่างประเทศอกีด้วย	ถอืเป็น
การประหยัดต้นทุนให้แก่บริษัทและสามารถ
ช่วยเหลือประเทศในเรื่องขาดดุลเงินตราต่าง
ประเทศอีกทางหนึ่ง

ผลส�าเร็จของโครงการดังกล่าวนอกจากจะ
ช่วยแก้ป ัญหาด้านมลภาวะให้แก่บริษัท	
กาแฟวาวีแล้ว	 ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องจักรที่
ตอบสนองความต้องการพิเศษของภาค
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ต้นทุนที่ผู้ประกอบการยอมรับได้	ถือเป็นการ
พัฒนาเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมไทย
อย่างแท้จริง	

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับกำแฟได้รบั
ควำมนยิมและมีกำรขยำยตัวเป็น
อย่ำงมำก โดยเฉพำะทำงภำคเหนือ
ของประเทศไทยมีกำรเพำะปลกู
กำแฟกนัอย่ำงแพร่หลำย ท�ำให้
อุตสำหกรรมกำรคั่วเมล็ดกำแฟ
ในพื้นที่ภำคเหนือถือก�ำเนิดขึ้น
เพื่อตอบรับควำมต้องกำรที่มี
สูงข้ึนของตลำดกำแฟในประเทศ
แต่ทว่ำในกระบวนกำรค่ัวกำแฟน้ัน
จะท�ำให้เกดิมลพษิข้ึน เรำจะใช้
เทคโนโลยีในกำรแก้ ไขปัญหำได้
อย่ำงไร?

ในพื้นที่ภาคเหนือ	ดังนั้นการก�าจัดฝุ่นละออง
และควนัพษิในกระบวนการค่ัวกาแฟ	จงึถอืเป็น
สิ่ งจ�าเป ็นส�าหรับการค่ัวกาแฟในระดับ
อุตสาหกรรม

บริษัท กำแฟวำวี จ�ำกัด	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ด
กาแฟรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก	 ITAP	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด�าเนินการพัฒนา
ระบบเครื่องเผาควันค่ัวกาแฟท�างานแบบ
อัตโนมัติ	 เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องคั่วกาแฟ
น�าเข้าจากต่างประเทศที่บริษัทใช้อยู่	 โดย
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แขนกลส�ำหรับงำนเชื่อมโลหะ VR-7

แก้ปัญห�แรงง�นคน
ด้วยหุ่นยนต์เชื่อมโลหะ 7 แกน

บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จ�ากัด
ที่อยู่ 86/11-12 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต�าบลส�าราญ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0-4334-2989

แขนกลส�ำหรับงำนเชื่อมโลหะ VR-7

ตลอดเวลาที่ผ ่านมาโรงงานอุตสาหกรรม
จ�าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานคนในการผลิตซึ่ง
ท�าให้มีข ้อจ�ากัดเรื่องเวลาท�างาน	 ความ
สม�่าเสมอของคุณภาพงาน	รวมไปถึงปัญหา
เรื่องการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ	 ดังนั้น
หุ ่นยนต์จึงมีแนวโน ้มจะถูกน�ามาแทนที่
มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ	 เนื่องจากหุ ่นยนต์มี
ข้อจ�ากัดในการท�างานน้อยกว่ามนุษย์	 มี
ความเร็ว	ความแม่นย�าและความละเอียดสูง	
ท�าให้สร้างงานที่ได้มาตรฐานที่คงที่	 รวดเร็ว
และเพียงพอกับความต้องการ

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ITAP	และบริษัท 
ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จ�ำกัด	 ได้
ร ่วมกับ	ผศ.ดร. ถวิดำ มณีวรรณ์ จำก
สถำบันวิทยำกำรหุ ่นยนต ์ภำคสนำม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรีและทีมงานพัฒนาออกแบบหุ่นยนต์
เชื่อม	7	แกน	ในการช่วยออกแบบและพัฒนา
หุ ่นยนต์แขนกลส�าหรับงานเชื่อมโลหะใน
อุตสาหกรรม	 โดยหุ ่นยนต ์แขนกลแบบ 
7	แกนน้ีสามารถจับต�าแหน่งวัตถุด้วยระบบ	
Vision	 มีการใช้เทคนิคชั้นสูงร่วมด้วย	 เช่น
ระบบกล้องที่มีระบบ	Vision	รวมอยู่ในตัว

แขนกลลดขั้นตอนที่ซับซ้อน	แยกชุดหัวจับ
เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนอุปกรณ์	ง่ายต่อการ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน	สามารถที่จะพัฒนา
โปรแกรมหรือขยายการออกแบบได้โดย 
มค่ีาใช้จ่ายต�า่	รวมถงึหุ่นยนต์เคลือ่นทีบ่นราง
ที่ก�าหนดไว้ในสายการผลิต	 สามารถเชื่อม
หรือท�างานที่มีขนาดความยาวของการเชื่อม
ได้ตามที่ก�าหนดได้

โดยมีจุดเด่นคือหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมามีต้นทุน
ทีไ่ม่สงู	ใช้งานง่าย	การบ�ารงุรกัษาต�า่	หุน่ยนต์
จะท�างานโดยใช้เทคนคิชัน้สงูจากหลากหลาย

ITAP สำมำรถให้บริกำร
ออกแบบและพัฒนำหุ่นยนต์
ทำงอุตสำหกรรม ตำมควำม
ต้องกำรแบบเฉพำะเจำะจงของ
ผูป้ระกอบกำร โดยทีมผู้เช่ียวชำญ
มืออำชีพ ที่มีควำมเข้ำใจและมี
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนร่วมกับ
ภำคอุตสำหกรรม

สาขาวชิา	เช่น	ใช้กล้องทีม่รีะบบ	Vision	รวมอยู่
ในตัว	จึงลดขั้นตอนการโปรแกรมท่ีซับซ้อน	
ลดเวลาของการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมต่างๆ	
ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน	สามารถ
ที่จะสร้างชุดค�าสั่งการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต	์
7	แกนได้โดยใช้	Open	Software	ท�าให้ม ี
ค่าใช้จ่ายต�่า	รวมถึงหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนราง
ท่ีก�าหนดไว ้ ในสายการผลิตยังสามารถ
ท�างานที่มีขนาดความยาวของการเชื่อม
ตามที่ก�าหนดได้อย่างดีเยี่ยม	
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บริษัท อ่าวนาง แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จ�ากัด  
ที่อยู่ 243 หมู่ 2 ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 0-7563-7152
www.aonangtravel.com

อ่ำวนำง แทรเวล แอนด์ ทัวร์

เทคโนโลยีกับก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมท่องเที่ยว

อ่ำวนำง แทรเวล แอนด์ ทัวร์

หากกล่าวถึงประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการ
ท่องเทีย่ว	ประเทศไทยมกัจะถกูจดัให้เป็นดนิแดน
ในฝันอันดับต้นๆ	ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก	
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสาหกรรม
หลักที่ส�าคัญของประเทศไทย	 อย่างไรก็ดี	
เพือ่การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่ว	สิง่ส�าคญัทีผู่ป้ระกอบจะต้องพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง	 คือการให้บริการที่มีคุณภาพ	
และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท อ่ำวนำง แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จ�ำกัด 
ได้เข้าร่วมโครงการกับ	ITAP	เพื่อแก้ปัญหา

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็น
แหล่งรำยได้ที่ส�ำคัญของประเทศ 
ดึงดูดเงินตรำต่ำงประเทศ และ
ท�ำให้คนในท้องถิ่นมีงำนท�ำและ
มีรำยได้ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องไกลตัว
อีกต่อไป ITAP สำมำรถเป็น
ตัวช่วยผู้ประกอบกำรในกำรให้
ค�ำแนะน�ำด้ำนเทคโนโลยีทีเ่หมำะสม 
เช่น โปรแกรมช่วยบริหำรจัดกำร 
กำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยสร้ำง
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น

ระบบบริหารจัดการทัวร์	 ซึ่งประสบปัญหา
เม่ือมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการท่ีโรงแรม	
เป็นจ�านวนมากและมคีวามต้องการทีห่ลากหลาย
ระบบบริหารจัดการแบบเดิมไม่สามารถ
จดัการกบัความซบัซ้อนระดบันัน้ได้	 เนือ่งจาก
ขาดการเชือ่มโยงและยากต่อการเข้าถงึข้อมูล

ITAP	 ได้น�าผู้เช่ียวชาญเข้าให้ค�าปรึกษาและ
ปรับปรงุซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากร	
องค์กรหรือ	ERP	 (Enterprise	Resource	
Planning)	 	 ซ่ึงเป็นการน�าระบบสารสนเทศ
เข้าไปประยกุต์กบัการบรหิารจดัการของโรงแรม

ให้เป็นระบบและง่ายต่อการใช้งาน	รวมไปถึง
มกีารสร้างระบบออนไลน์เพือ่ให้สามารถเข้าถงึ
ข้อมลูของกลุม่ลกูค้ารวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมลู
และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว
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RFID FOR MARATHON

การแข่งขันวิ่งมาราธอนจ�าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบเพื่อระบุตัวนักว่ิง	 และระบุระยะ
เวลาที่นักวิ่งใช้ในการวิ่งตลอดระยะทาง	 โดย
ในปัจจุบัน	 มีการใช้ป้าย	 RFID	 หรือป้าย
เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านค่า
ผ ่ านคลื่ น วิทยุจากระยะไกลเพื่ อตรวจ	
ติดตามและบันทึกข้อมูลการว่ิงของนักว่ิง	
อย่างไรก็ตาม	ระบบ	RFID	ที่ใช้ในท้องตลาด
เป็นระบบของต่างประเทศท่ียากต่อการปรับ
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับรูปแบบการแข่งขัน
ของประเทศไทย	

บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด	ร่วม
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ	 ITAP	ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 RFID	 เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการการแข่งขันเพื่อใช้ในงาน	
“ขอนแก่นมำรำธอน”	เนื่องจากในอดีตผู้จัด
งานจ�าเป็นต้องเสียค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์เพื่อท่ีจะใช้ระบบจากต่างประเทศ	
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการใช้งาน
และจ�าเป็นต้องปรับระบบให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมของประเทศไทย	 โดย	 ITAP	 ได้
วิเคราะห์ปัญหาและน�าผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้
ค�าปรึกษาเพื่อท�าการประยุกต์เทคโนโลยี	

RFID	ที่แต่เดิมใช้ในอุตสาหกรรมอื่น	มาปรับ
เป็นป้าย	RFID	ที่สามารถใช้ติดกับนักกีฬาวิ่ง	
พร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และติดตั้งระบบ
ให้เข้ากับกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย

ในยุคนี้ที่กระแสสุขภำพมำแรงนั้น 
กำรแข่งขันวิ่งมำรำธอนก็เป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับควำมนิยม
เป็นอันดับต้นๆ และเป็นตลำดที่
ใหญ่และเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
อย่ำงไรก็ดี ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำร
บริหำรจดักำรและจบัเวลำยัง
เป็นกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
ซ่ึงอำจจะมบีำงส่วนที่ไม่เหมำะ
สภำพแวดล้อมของไทย 

จากความร ่วมมือดังกล ่าวท�าให ้บริษัท
สามารถพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
ทีช่่วยบริหารการวิง่มาราธอนให้มปีระสทิธภิาพ	
โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งซอฟต์แวร์จากต่าง
ประเทศ	นอกจากจะสร้างความประทับใจให้
แก่ผู ้เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว	ผู ้ใช้ระบบยัง
สามารถบริหารจัดการการแข่งขันให้มีความ
ผิดพลาดน้อยท่ีสุด	 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่งานขอนแก่นมาราธอน	และเป็นระบบ
ต้นแบบที่มีความน่าเชื่อถือสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับการแข่งขันวิ่งรายการอื่นๆ	ได้

บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่อยู่ 46/17 กม 4.5 หมู่ 10 ทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์  0-2751-5951
www.acentech.net

RFID FOR MARATHON

ก�รแข่งขันวิ่งม�ร�ธอนน�น�ช�ติ
กับเทคโนโลยีฝีมือคนไทย
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บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จ�ากัด
18/1-18/2  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์  0-2715-3738  www.moleculesys.com

RFID FOR JEWELRY

สินค้�มูลค่�สูง ตรวจนับมั่นใจ 
ปลอดภัยด้วย RFID

RFID FOR JEWELRY

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายแบบท่ีสามารถน�า
มาประยุกต์ใช้ในการตรวจนับสินค้าเครื่อง
ประดับและจิวเวลรี่เพื่อทดแทนแรงงานคน	
แต่ก็ยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม	
การผลิตเครื่องประดับได้ทุกมิติ

บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จ�ำกัด	 ได้รับ
ความช่วยเหลือจาก	 ITAP	 ในการพัฒนา
อุปกรณ์และระบบที่อาศัยเทคโนโลยี	RFID	
(Radio	Frequency	Identification)	ในการ

ในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่อง
ประดับ กำรตรวจนับจิวเวลรี่
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำสูงและ
มีขนำดเล็กน้ันเป็นเร่ืองทีย่ำกมำก 
โดยทัว่ไปกำรตรวจนับจะอำศัย
แรงงำนคนที่มีควำมช�ำนำญ
ซึ่งมีแนวโน้มขำดแคลนและมี
ค่ำจ้ำงเพิ่มสูงขึ้น ดงันัน้กำรน�ำ
เทคโนโลยี RFID มำช่วยตรวจนับ
จึงเป็นอีกทำงเลือกในกำรแก้ ไข
ปัญหำ เพื่อกำรท�ำงำนที่
ต้องกำรทั้งควำมรวดเร็วและ
ควำมถูกต้องแม่นย�ำสูง 

ตรวจนับจิวเวลรี่ทดแทนการนับมือโดยใช้
แรงงานคน	เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ
ท�างาน	และเพิม่ความรวดเรว็ในการตรวจนบั	
สิ่งที่ท้าทายในการพัฒนาคือ	ผลิตภัณฑ์	RFID	
ที่มีวางขายในท้องตลาดไม่สามารถใช้ร่วมกับ
จิวเวลรี่ได้	 เนื่องจากข้อจ�ากัดของการใช	้
RFID	 ร ่วมกับวัสดุประเภทโลหะท�าให้ผู ้
เชี่ยวชาญต้องคิดค้น	ออกแบบ	ทดลอง	และ
พัฒนาอุปกรณ์	ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใหม่ทั้งหมด	
พร้อมทั้งทดลองติดตั้งจนเกิดเป็นเครื่อง
ตรวจนับจิวเวลรี่ที่สามารถใช้งานได้จริง

ผลส�าเร็จของโครงการท�าให้บริษัทสามารถ
ก้าวขึ้นสู ่การเป็นผู ้น�าด ้านระบบบริหาร
จัดการส�าหรับอุตสาหกรรมจิวเวลรี่และ
เครื่องประดับ	 โดยประโยชน์ของโครงการนี้
นอกจากจะสามารถน�าเทคโนโลยี	 RFID	 มา
ช่วยลดการใช้แรงงานคนในภาคอุตสาหกรรม	
ได้แล้ว	 ผลของการวจิยัและพฒันายงัสามารถ	
ใช้ในการต่อยอดสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
ส�าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 RFID	 ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ	ได้อีกด้วย
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V-TURN

นวัตกรรมแก้ ไขปัญห�จร�จร 
ด้วยแท่นกลับรถพอเพียง 
“V-TuRn”

V-TURN

หนึ่งในสาเหตุที่ท�าให้รถติดก็คือการชะลอตัว
ตรงจุดกลับรถ	ทั้งจากการใช้ระยะตีวงกลับ
รถทีก่ว้างหรอืการขาดความช�านาญในการขบัรถ	
ท�าให้มกัจะเกดิรถตดิสะสมในจดุกลบัรถต่างๆ	

แท่นกลบัรถพอเพยีง	“V-Turn”	คอืนวตักรรม
ช้ันเย่ียมจากบริษัท ซัฟฟิเชียนท์ จ�ำกัด	ซึ่ง
ได้ร่วมกับ	 ITAP	และศูนย์บริการปรึกษาการ	
ออกแบบและวิศวกรรม	(DECC)	สวทช.และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร	ี
ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบ
กลไกเพื่อสร้างต้นแบบของแท่นกลับรถ

เป็นที่รู้กันดีว่ำปัญหำกำรจรำจร
ติดขัดในกรุงเทพมหำนครเป็น
ปัญหำเรื้อรังที่มีควำมพยำยำม
แก้ ไขมำแสนนำน จะดีแค่ไหนหำก
มีนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์
เข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดกำร
ลดปัญหำเหล่ำนั้นได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ที่สามารถน�ามาใช้งานได้ในสภาพการจราจร
จริง	โดยแท่นกลับรถมีลักษณะเป็นแท่นหมุน
ซ่ึงผลิตจากอะลูมิเนียมมีหลักการท�างานโดย
อาศัยการออกแบบทางระบบเชิงกลโดยไม่
ต้องใช้ไฟฟ้า	 ซึ่งเมื่อรถยนต์ขับเคลื่อนผ่าน
ทางไปจอดอยู่บนแท่นกลับรถแล้วแท่นจะ
ท�าการหมุนวนไปทางขวา	90	องศา	 เพื่อน�า
รถยนต์หันกลับไปยังทิศทางเดิม	 เพื่อให้
สามารถขับลงจากแท่นต่อไปได้

แม้ว่าแท่นกลับรถพอเพียง	“V-Turn”	จะอยู่
ในช่วงของการท�าต้นแบบเพื่อทดลองใช้งาน	
แต่ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท�างาน	
ได้อย่างยอดเยี่ยม	ดังนั้นหากแท่นกลับรถพอ
เพียงถูกน�ามาใช้งานจริง	 เช่ือว่านวัตกรรมนี้
จะสามารถช่วยลดปัญหาจราจรของถนน
สายหลักและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติได้อย่างแน่นอน
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จากตัวอย่างธุรกิจกลุ่มพลังงานทดแทน
ภายใต้การให้บริการของ ITAP

พลังงำนทดแทน

ส่งเสริมพลังง�นทดแทน
เพื่อท�งเลือกใหม่ของ SME ไทย

พลังงำนทดแทน

พลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล	 เช่น	 ถ่านหิน	
ปิโตรเลยีมและแก๊สธรรมชาต	ิ ซ่ึงเป็นทรพัยากร
ทีม่อียูอ่ย่างจ�ากัด	 นอกจากนัน้การใช้พลงังาน
จากฟอสซิลดังกล่าว	 ยังก่อให้เกิดมลพิษและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงท�าให้
เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุ
ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกรวมไปถงึภาวะโลกร้อนทีส่่งผลกระทบ
การด�าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของเราทุก
คนบนโลก

การใช้พลังงานทดแทน	นับเป็นแนวทางหน่ึง
ในการลดการใช ้พลังงานจากฟอสซิลซึ่ ง
เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึง
เป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้
พลงังานให้ได้อย่างเพยีงพอในปัจจบุนัมกีารวจิยั
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อน�าพลังงาน
ทดแทนไปใช ้ในภาคอุตสาหกรรมให ้ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยต้นทุนที่ยอมรับ
ได้โดย	 ITAP	 ได้ให้การสนับสนุนโครงการ
ท่ี เ ก่ียวข ้องกับพลังงานทดแทนในภาค
อตุสาหกรรมของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	
ยกตัวอย่างเช่น	การออกแบบและติดตั้ง

ระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวลเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม	 (เช่น	
การต้มไม้หอม	 การอบปุ๋ย	 การอบขี้เลื้อย	
การอบทะลายปาล์ม	การหลอมอะลูมิเนียม	
เป็นต้น)	 การวิจัยและพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้า
ส�าหรับจานรวมแสงอาทิตย์	 การปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซล	
รวมไปถงึการศกึษาความเป็นไปได้ในการผลติ
ไบโอดเีซลจากวตัถดุบิใหม่	(เช่น	ถัว่ดาวอนิคา)
การออกแบบและก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยี
และผลิตก๊าซชีวภาพ	การสร้างต้นแบบระบบ
ผลิตไอน�้าจากเตาเผาขยะชุมชนส�าหรับ

ผลิตไฟฟ้า	 จากตัวอย ่างของโครงการที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของ	 ITAP	 ในการเป็น
กลไกที่ช ่วยผลักดันและส ่งเสริมการใช ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด ้านพลังงาน
ทดแทนในทุกภาคส่วนของประเทศไทย	ไม่ว่า
จะเป็นภาคอุตสาหกรรม	ภาคการเกษตร	
รวมไปถึงวิสาหกิจชมุชน	นบัเป็นส่วนหนึง่ใน
การขบัเคลือ่นประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรเลือกใช้พลังงำนทดแทน
กับอุตสำหกรรมกำรผลิตใน
ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป
มีกำรวิจัยและพฒันำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จ�ำนวนมำก เพือ่ศกึษำและ
ถ่ำยทอดกำรน�ำพลังงำนทดแทน
ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วย
ต้นทุนที่ยอมรับได้ และในบำง
กรณยัีงเป็นกำรลดต้นทุนอกีด้วย 
ผู้ประกอบกำรสมัยใหม่จงึควร
ศกึษำข้อมูลและปรับตัวเพื่อให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และสำมำรถแข่งขันได้
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CARBON FOOTPRINT

โอก�สใหม่ของธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากตัวอย่างธุรกิจกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้การให้บริการของ ITAP

CARBON FOOTPRINT

การผนวกกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับ
การส่งเสริมทางการค้าไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับ
วงการธุรกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ในปัจจุบัน		
สินค ้าบางรายการมีการติดฉลากแจ้งใน
ผลิตภัณฑ ์ถึ งปริมาณทรัพยากรท่ีใช ้ ไป
ระหว่างการผลิตสินค้าชิ้นนั้นๆ	 เพื่อเป็นทาง
เลือกให ้แก ่ผู ้บ ริ โภคที่ ค� านึ งถึ งการ ใช ้
ผลิตภัณฑ์ที่ส ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลให้เกิด
สภาวะโลกร้อนถือเป็นหนึ่งในกระแส

สิ่งแวดล้อม	ที่น่าจับตามอง	ITAP	และ	MTEC	
สวทช.มีความร่วมมือกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	
เพื่อจัดท�าโครงการส่งเสริมการติดฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์	 โดยค�านวน
ปริมาณการปล่อยก ๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์และออกแบบแสดงเป็นตัวเลข
ภายใต้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถแจ้ง
ข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีปล่อยออกจากสินค้าแต่ละชนิด
ตลอดกระบวนการผลิตและการขนส่ง

ปัจจุบันปัญหำที่เกิดขึ้นจำก
ภำวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
มำกขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้เกิดควำม
ร่วมมือในระดับโลก และท�ำให้
มีกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ควำมส�ำคัญ
ในเลือกซื้อสินค้ำที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับฉลำก 
CARBON FOOTPRINT
เพิ่มมำกขึ้น 

จนถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ว ่ามีมากน้อย
แค่ไหน	ซึง่ข้อมลูดังกล่าวถือเป็นตัวช่วยใน
การตัดสินใจของผู ้บริโภคในการเลือกซื้อ
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

นอกจากการสร ้างภาพลักษณ์ท่ีดีให ้แก ่
องค์กรในเรื่องการใส่ใจและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมแล้วฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยัง
ช่วยให้	 ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงข้อมลู
ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์ไม่ว่า
จะเป็นข้อมลูด้านพลังงาน	ข้อมลูด้านกจิกรรม
การผลิตข้อมูลของบรรจุภัณฑ์	และข้อมูล
การขนส่งวัตถุดิบ/ของเสีย	 เป็นต้น	แสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ในวงกว้างของโครงการ
ส่งเสริมการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้ง
กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค
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ยำงพำรำไทย

เพิ่มก�รใช้ เพิ่มมูลค่�ย�งพ�ร�ไทย
ด้วยง�นวิจัยและพัฒน�ก�รแปรรูป

ยำงพำรำไทย

ในช ่วง	 2-3	 ป ีที่ผ ่านมา	 เศรษฐกิจของ
ประเทศจีนซ่ึงถือเป็นผู้บริโภคยางอันดับหนึ่ง
ของโลกเกิดการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน	 ใน
ฐานะท่ีประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางซึ่งได้รับ
ผลกระทบโดยตรง	ภาครัฐจึงเริ่มมีนโยบาย
การแก้ไขปัญหายางล้นตลาดและเร่งการส่ง
ออกมากขึ้น

บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จ�ำกัด	คือหนึ่ง
ในบริษัทถุงมือยางที่เข้าร่วมกับทาง	 ITAP	
เพื่อให้ปรับปรุงกระบวนการการผลิตให้
ทัดเทียมกับยุคอุตสาหกรรม	4.0	 เน่ืองจาก

ปัจจุบันมูลค่ำส่งออกใน
อุตสำหกรรมยำงพำรำของไทย
เป็นกำรขำยยำงแผ่นที่มีมูลค่ำ
เพิ่มต�่ำ และรำคำผันผวนตำม
รำคำตลำดโลก กำรส่งเสริมกำร
วิจัยและพัฒนำกำรแปรรูป
ยำงพำรำแก่ผู้ประกอบกำรนั้น 
จึงเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
กับอุตสำหกรรมยำงในประเทศ 
และเป็นกำรช่วยเหลือทำงอ้อม
แก่เกษตรกรชำวสวนยำงไป
พร้อมๆ กัน

จากตัวอย่างธุรกิจกลุ่มยางพารา
ภายใต้การให้บริการของ ITAP

เครื่องจักรตัวเก่าที่ใช ้แรงงานคนนั้นยังมี
ประสิทธภิาพไม่เพยีงพอ	การที	่ITAP	สนบัสนนุ
ให้น�า	 semi-automation	 เข้าไปพัฒนาให้
เครือ่งจกัรรวดเรว็ขึน้และลดการใช้พลงังานลง	
ส่งผลให้	 5	ปีที่ผ่านมา	บริษัทสามารถเพิ่ม
ยอดขายได้เป็น	2	เท่า	และมียอดส่งออกกว่า	
90%	ใน	อเมริกา	ยุโรป	ออสเตรเลีย	และจีน	

นอกจากนี้	 ITAP	ยังช่วย	บริษัท บินดำริส  
รับเบอร์กรีน จ�ำกัด	 น�าเศษยางที่เคยเป็น
ขยะกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยน�าเศษยางไปบดและแปลงเป็นสารตวัเตมิ

จนสามารถหลอมรวมกลับมาใช้ได้อีกครั้ง	
สร้างสูตรยางปูพ้ืนใหม่ที่มีลักษณะยืดหยุ่นดี
และมีคุณภาพ

จากการที่	ITAP	เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจค้ายาง
รายย่อย	นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มการ
บริโภคยางพาราให้มากข้ึนโดยการแปรรูป
ยางเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและเพิ่มการส่งออก	
ยังสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและ
ช่วยลดปัญหามลพิษจากขยะยางซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่อันหนึ่งด้วย
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UPCYCLING

ในแต่ละปีภาคการผลิตของไทย	 มีการผลิต
สนิค้าจ�านวนมากและน�ามาซึง่ปัญหาเศษวสัดุ
เหลอืใช้จากกระบวนการผลติมากถงึปีละ	19-25	
ล้านตันต่อปี	 โดยเศษวัสดุเหล่านี้จ�านวนมาก
ที่ยังไม่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์	ท�าให้เกิดต้นทุน
การจัดเก็บ	และ	มีการก�าจัดที่ไม่ได้มาตรฐาน
ซึ่งสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม	ท�าให้เริ่มมี	
ผู ้ประกอบการจ�านวนมากท่ีตระหนักและ
มองหาการจดัการวสัดเุหลอืใช้ดงักล่าว	เพือ่ให้
เกิดมูลค่ากลับสู่กิจการ

ITAP	 ร ่วมมือกับผู ้ เชี่ ยวชาญจากศูนย ์
สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม	
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์	 ริเริ่มโครงการอัพไซคล่ิง	
(Upcycling)	ซึง่เป็นการแปลงเศษวสัดเุหลือใช้
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ	 มีมูลค่าสูง
และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 โดยโครงการนี้
เป็นการช่วยสร้างผลติภณัฑ์ด้วยกระบวนการ
ท่ีไม ่ ซับซ ้อนและสามารถขายได ้จริงใน
ท้องตลาด	นับเป็นการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาด
ในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ
อุตสาหกรรม	ทั้งยังเพิ่มรายได้จากสินค้า

UPCYCLING

เปลี่ยนขยะไร้ร�ค�
สู่สินค้�เพื่อไลฟ์สไตล์

จากตัวอย่างธุรกิจกลุ่มวัสดุเหลือใช้ 
ภายใต้การให้บริการของ ITAP

ประเภทใหม่ให้แก่ผู ้ประกอบการอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ตัวอย ่างจากโครงการ	 ได ้แก	่						
เชิงเทียนรูปหอเอนปิซ่า	 ท่ีพัฒนาโดยการน�า
เศษเหล็กที่มีจังหวะการเรียงตัวของช่องว่าง
ที่เท่ากัน	มาบิดเกลียวด้วยองศาที่เหมาะสม
ตามหลักคณติศาสตร์	ได้ผลลัพธ์เป็น	เชงิเทยีน
ที่มีรูปทรงคล ้ายหอเอนเมืองป ิซา	 มี ท้ัง
ความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้	เหมาะส�าหรบั
เป็นของตกแต่งที่อยู่อาศัย	เป็นต้น

ปัญหำขยะที่เกิดจำกภำค
อุตสำหกรรมถือเป็นปัญหำ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำง อีกทั้งยังเป็นปัญหำ
ส�ำคัญของผู้ประกอบกำรใน
กำรจัดเก็บหรือก�ำจัดทิ้ง
แต่จะดีแค่ไหน ถ้ำเรำมีเครื่องมือ
วิเศษที่สำมำรถเปลี่ยนจำก
“ขยะไร้รำคำ” เหล่ำนั้นมำเป็น 
“สินค้ำท�ำเงิน” อีกครั้ง
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ELDERLY CARE PRODUCT

โครงการ“พัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมแนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ”	 โดย
โปรแกรม	 ITAP	สวทช.	 ได้รับความร่วมมือ
จากกลุ่มวิจัยและพัฒนำเพื่อควำมเป็นอยู่  
ที่ดีของผู ้สูงอำยุ (ABLE Lab) คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี (มจธ.)	 เป็นผู้เช่ียวชาญในโครงการ	

โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ส�าหรับผู้สูงอายุเข้าร่วมให้ค�าปรึกษา

แก่	SMEs	ตวัอย่าง	เช่น	กล่องข้าวส�าหรับ	

ELDERLY CARE PRODUCT

ใส่ใจอน�คต 
ใส่ใจผลิตภัณฑ์
เพื่อผู้สูงอ�ยุ

จากตัวอย่างในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส�าหรับผู้สูงอายุ
ภายใต้การให้บริการของ ITAP

เนื่องด้วยวิทยำกำรทำงกำร
แพทย์ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้มีจ�ำนวน
ผูสู้งอำยุเพิม่มำกขึน้ กำรรองรับ
สถำนกำรณ์ “สังคมผู้สูงอำยุ
โดยสมบูรณ์” ในอนำคต
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องค�ำนึงถึง
ผู้ประกอบกำรค้ำและกำรให้
บริกำรหลำยรำยจึงเริ่มเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ำ
ผู้สูงอำยุมำกขึ้น
ตำมแนวโน้ม
ของโลก
ที่เปลี่ยนไป

ผู้สูงอายุของบริษัท ไบโอฟอร์ม จ�ำกัด	ซึ่ง
พัฒนาพลาสติกชีวภาพ	 (Bio-Plast ic)	
ออกแบบเป ็นกล ่องข ้าวท่ีค�านึงถึงหลัก
สรีรวิทยาของผู้สูงอายุในการหยิบจับกล่อง
ข้าวและการเปิด/ปิดฝาท่ีใช้แรงในการจบัน้อย	
ถูกออกแบบ	ให้สามารถใช้เกบ็อาหารและอุ่น
ในเตาไมโครเวฟได้	 พร้อมที่จะแปรสภาพ
เป็นจานที่ใช้รับประทานได้ทันที	

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ออกก�าลังภายในบ้าน
ส�าหรับผู้สูงอายุจากบริษัท มำรำธอน จ�ำกัด 
โดยเครื่องออกก�าลังกายนี้ถูกออกแบบให ้

ผูเ้ล่นออกแรงไม่มากและเคลือ่นไหวไม่ยากจน	
เกินไป	ที่จับสะดวก	ผู้สูงอายุไม่จ�าเป็นต้องใช้
รองเท้ากฬีาขณะเล่น	นบัเป็นการลดอุปสรรค	
ในการออกก�าลงักายโดยทีผู่ส้งูอายยุงัสามารถ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมอื่นระหว่างการ
ออกก�าลังกายได้	อกีทัง้ยงัมเีฟอร์นเิจอร์ส�าหรบั
ผู ้สูงอายุจากบริษัท อุตสำหกรรมดีสวัสดิ์ 
จ�ำกัด	 อาทิ	 เช่น	 เก้าอี้นั่งเพื่อรองรับสรีระ
ร่างกายที่เหมาะสมส�าหรับ
ผู้สูงอายุอีกด้วย

บริษัท ไบโอฟอร์ม จ�ากัด บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จ�ากัด
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เครื่องมือแพทย์ ไทยสู่ตลำดโลก

เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ไทย
สู่ม�ตรฐ�นระดับโลก

เครื่องมือแพทย์ ไทยสู่ตลำดโลก

แม้ว่าท่ีผ่านมารัฐบาลจะให้การสนับสนุน
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการ
แพทย์ของเอเซีย	 (Medical	Hub	of	Asia)	
เนื่องด้วยความพร้อมในหลายประการ	แต่
ความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์
ของไทย	ยังถูกจ�ากัดด้วยเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ทั้งในส่วนของเคร่ืองมือแพทย์และยา
ที่ยังไม่สามารถผลิตเองได้ในประเทศตาม
มาตรฐานสากล

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้มากขึ้น	 ITAP	จึงเร่งส่งเสริมและ

ช่วยเหลือ	SME	ไทยในกลุ่มเครื่องมือแพทย์
ในการวิจัย	ออกแบบ	ปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล	ทั้งมาตรฐาน
ของยุโรป	 (CE-mark)	 หรือมาตรฐานของ
อาเซียนตาม	CSDT	(Common	Submission	
Dossier	Template)	นอกจากนี้ยังช่วยเหลือ
และสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่	 เช่น	การวางออกแบบและ
ปรับปรุงวิธีการสร้างหลอดฉีดยาแก้ว	หรือ
การออกแบบเครือ่งป้องกันการนอนกรน	และ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	อีกมากมาย

จากตัวอย่างธุรกิจกลุ่มเครื่องมือแพทย์ 
ภายใต้การให้บริการของ ITAP

กำรผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 
Medical Hub of Asia หรือ
กำรยกระดับผู้ประกอบกำร
เครื่องมือแพทย์ของไทยให้
สำมำรถส่งออกได้ สิ่งส�ำคัญคือ 
กำรยกระดับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์และมำตรฐำนกำร
ผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

สำกล เช่น CE-mark, 
CSDT และ ISO13485 
เป็นต้น

โดยการสนบัสนนุในด้านต่างๆ	ของ	ITAP	นี	้ส่ง
ผลให้คนไทยสามารถน�าผลติภณัฑ์ส่งออกไปยงั
ต่างประเทศตามเกณฑ์และกฏหมาย	ยอดขาย
เพิม่ขึน้แก่บรษิทั	รวมไปถงึสร้างความเชือ่ม่ันถงึ
ความสามารถของเทคโนโลยีทางการแพทย์
ของไทยให้เป็นทีย่อมรบัไปทัว่โลก
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ลิปดอกเกลือทะเล

ช่วยเกษตรกรไทย
สร้�งมูลค่�น�เกลือด้วยนวัตกรรม

ลิปดอกเกลือทะเล

ทรัพยากรล�้าค่าอย่างหนึ่งของชาวนาเกลือที่
น้อยคนนักจะรู้จักคือ “ดอกเกลือทะเล” 
ชาวนาเกลอืส่วนใหญ่จะเกบ็เอาไว้ใช้บรโิภคเอง
เนือ่งจากมคีวามเชือ่ว่ามแีร่ธาตทุีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผวิหนงั	ผลจากการวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิาร
พบว่า	ดอกเกลือทะเลมีแมกนีเซียมคลอไรด์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจ�านวนมาก	
สามารถช่วยกกัเกบ็ความชืน้	ลดความหยาบกร้าน
และการอักเสบของผิวหนัง	การแปรรูปดอก
เกลือทะเลนับเป็นวิธีที่ช่วยท�าให้ดอกเกลือ
ทะเลเป็นท่ีรู ้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น	 และ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของดอกเกลือทะเล

ITAP	ได้เข้าไปช่วยเหลือ	บริษัท คล่อง จ�ำกัด 
ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดยน�าดอก
เกลือทะเลมาแปลงเป็นเครื่องส�าอางด้วย
นวตักรรมการกกัเกบ็สารละลายดอกเกลอืทะเล	
ผสมผสานเข้ากับเนื้อลิปบาล์มจนกลายเป็น
เนือ้เดยีวกนั	เกดิเป็นลิปบาล์มท่ีให้ความชุม่ชืน้
แก่รมิฝีปากเป็นพเิศษ	นอกจากนัน้	 ITAP	ยังให้
ความช่วยเหลือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ดูสวยงามทันสมัย	 เหมาะแก่การพกพา	 
เพื่อเจาะกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นถึงวัยท�างาน

ปัจจุบนั	บรษิทั	คล่อง	จ�ากัด	ได้วางแผนพฒันา
และเพิ่มสายการผลิตเครื่องส�าอางประเภท
อ่ืน	ๆ 	จากเกลอืทะเลอีกเป็นจ�านวนมาก	อาทิเช่น	
เกลือสปา	สบู่	 ครีมอาบน�้า	ครีมล้างมือ	
เป็นต้น	แสดงให้เห็นว่า	 ITAP	ช่วย
เป ิดช ่องทางธุรกิจใหม่ๆ	 ให้แก่ผู ้
ประกอบการ	รวมท้ังช่วยส่งเสริม
รายได้ให้แก่ชาวนาเกลือด้วย
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และ
นวัตกรรม

กำรท�ำนำเกลือ เป็นอำชีพที่ใกล้
สูญหำย จำกสภำพปัจจุบันที่
ผู้บริโภคหันไปเลือกซื้อเกลือตำม
ห้ำงสรรพสนิค้ำและซุปเปอร์มำเกต็
มำกขึ้น ท�ำให้อำชีพนำเกลือมี
รำยได้ลดลง ในขณะท่ีค่ำครองชีพ
นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้คน
รุ่นใหม่ไม่สนใจจะท�ำอำชีพนำเกลือ 
อย่ำงไรก็ดี หำกเรำสำมำรถ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมให้กับเกลือ
เพื่อเพิ่มมูลค่ำและพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้ก็จะท�ำให้
อำชีพนำเกลือไม่ได้เป็นเพียงแค่
กำรขำยเกลืออีกต่อไป

บริษัท คล่อง จ�ากัด
42 ซอยอินทามระ 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 086-3694759
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ผักตบชวำ

กระเป๋�ดีไซน์สวยจ�กผักตบชว�
สำ�หรับคนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผักตบชวำ

หลายคนคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับ	
ผลงานกระเป๋าผักตบชวาท่ีแปลงเศษผัก 
ซึง่เป็นปัญหาสิง่แวดล้อมให้กลายเป็นกระเป๋าถือ
มูลค่าใบละหลายหมื่นบาทได้	อย่างไรก็ตาม
กระเป๋าดงักล่าวมกัมปัีญหาเรือ่งสีซดีจางหลังการ
ใช้งานไปไม่นาน	บรษิทั ทวี ีอำลำคำร์ต จ�ำกดั 
ผู้ให้การสนับสนุนการผลิตกระเป๋าผักตบชวา	

จึงพยายามมองหาลู่ทางในการ
แก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของสินค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ่านการขอรับการสนับสนุนโครงการผ่าน	
ITAP	 โดยการปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิต
เส้นใยและรูปแบบการทอร่วมกับการใช้วัสดุ
อื่นๆ	 เพื่อให้สามารถขึ้นรูปทรงกระเป๋าและ
ลวดลายที่แปลกใหม่ได้หลากหลายมากขึ้น		
การย้อมเส้นใยผักตบชวาด้วยสีธรรมชาติ
แทนสีเคม	ีกเ็ป็นอกีสิง่ทีป่รบัเปลีย่นภาพลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัทนอกจากน้ียังมี
การใช้เทคโนโลยีเคลือบกระเป๋าด้วยสารท่ีมี

คุณสมบัติสะท้อนน�้า	ท�าให้กระเป๋ากันน�้า 
ไม่เปียกง่ายอีกด้วย	

แม้ว่าการใช้สีย้อมธรรมชาติจะท�าให้สีสัน
ของผลิตภัณฑ์ดูไม่ฉูดฉาดเหมือนอย่างเดิม	
แต่ก็ถือว ่าเป็นสีสันเฉดใหม่ที่ ดูดีมีระดับ 
ไปอีกแบบ	 นอกจากนั้นยังช่วยลดมลพิษ 
จากการใช้สารเคมีในการท�ากระเป๋าถือ
เป็นการช่วยลดภาระให้แก่สิ่งแวดล้อมอีก
ทางหนึ่งด้วย	

โดยปกติ เมื่อเรำนึกเปรียบเทียบ
ประสิทธิภำพจำกกำรย้อมวัสดุ
ต่ำงๆ ด้วย สีจำกเคมีกับสีจำก
ธรรมชำติ เรำจะคุ้นเคยว่ำวัสดุ
ที่ย้อมด้วยสีธรรมชำติจะซีดจำง
ง่ำยกว่ำ หรือกลัวว่ำสีจะตก 
เป็นไปไม่ได้หรือที่เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจะสำมำรถสร้ำงสรรค์
สีจำกธรรมชำติที่ยึดติดได้ดี 
ลดปัญหำมลพิษ และ
สร้ำงจุดขำยให้กับ
ผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีวี อาลาคาร์ต จ�ากัด
1055/822 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสีลม 
เขต/อ�าเภอ บางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์  083-8177771   
www.tvalacarte.org
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THAIGAP

สู่ตล�ดโลกอย่�งมั่นใจ
ด้วยม�ตรฐ�นไทยเพื่อเกษตรกร

THAIGAP

มาตรฐานทางการเกษตรซ่ึงเป็นท่ียอมรับกัน
ทัว่โลกมาตรฐานหนึง่	คอื	มาตรฐาน “จี เอ พ”ี 
(GAP	–	Good	Agricultural	Practice	 ซ่ึง
แปลความหมายได้ว่า	 การปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี)	 เป็นการก�าหนดระบบตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพในการผลิต	ที่ครอบคลุม
ตั้งแต ่การบริหารจัดการฟาร ์มและพื้นท่ี
เพาะปลูก	รวมไปถึงการจัดการพันธุ์พืช	ดิน	
น�้า	ปุ๋ย	และการจัดการศัตรูพืช	พร้อมท้ังมี
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 (Traceability)	
ส�าหรับประเทศไทย	มีมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีของภาคเอกชน	 ในนาม	

“ThaiGAP”	ซึ่งมีข้อก�าหนดเป็นภาษาไทย	
ท�าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าใจและ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดได ้ง ่ายกว ่าการใช ้
มาตรฐานของต่างประเทศ

ITAP	ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
ด�าเนินโครงการความร่วมมือ	“การยกระดับ
และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้าน
สินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู	่
AEC	 ด้วย	 ThaiGAP”	 โดยมีผลส�าเร็จคือ
สนับสนุนผู้ประกอบการจ�านวน	17	รายให้มี
การพัฒนาศักยภาพจนสามารถผ่านการ

รับรองมาตรฐาน	ThaiGAP	ท�าให้ผู้ประกอบ
การสามารถน�าเครื่องหมาย	ThaiGAP	ไปติด
บนฉลากของสินค ้าผักและผลไม ้ของผู ้
ประกอบการได้	นอกจากนั้นผู้ประกอบการ
ยังได้รับบาร์โค้ดสองมิติในรูปแบบของรหัส
คิวอาร์	(QR	Code)	ประจ�าตัว	ซึ่งรหัสคิวอาร์
ดังกล่าวจะมีข้อมูลเชื่อมต่อกับระบบติดตาม
พื้นที่การผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์ 	 (Geograph ic	
Information	System	หรือ	GIS)	 ร่วมกับ
แผนที่ดิจิตอลแบบออนไลน์

ควำมปลอดภัยของผลิตผล
ทำงกำรเกษตรที่ดี จะส่งผลต่อ
คุณภำพชีวติท่ีดขีองคนในประเทศ 
และควำมปลอดภยัดงักล่ำวยังเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ผู้บริโภคค�ำนึงถึง
ในกำรเลือกซื้อสินค้ำ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกลุ่มบริโภคที่ใส่ใจ
สุขภำพและตระหนักถึงภัยจำก
กำรตกค้ำงของสำรเคมกี�ำจดัแมลง
ศตัรูพชื ซ่ึงพฤตกิรรมของผู้บริโภค
กลุ่มนี้จะเลือกซื้อสินค้ำที่มีตรำ
รับรองต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำม
มั่นใจในกำรบริโภค 

ความส�าเร็จของผู ้ประกอบการที่เข ้าร่วม
โครงการแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของ
มาตรฐาน	ThaiGAP	ซึง่ช่วยเพิม่คณุภาพ	ให้แก่
สินค้าผักและผลไม้ของไทยให้มีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับได้ในระดับสากล	นอกจากจะ
เป ็นการเพิ่มยอดขายในประเทศแล ้วผู ้
ประกอบการยังมีโอกาสในการส่งออกสินค้า
ไปสู ่ตลาดต่างประเทศด้วยความมั่นใจใน
คุณภาพและความปลอดภัยของผักและ 
ผลไม้ไทยตามมาตรฐาน	ThaiGAP

จากตัวอย่างธุรกิจกลุ่มเกษตรกรรม
ภายใต้การให้บริการของ ITAP
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SEED COATING

รักษ�คุณค่�เมล็ดพันธุ์
เพื่อธุรกิจเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

SEED COATING

ปัญหาส�าคัญอีกประการของการผลิตเมล็ด
พันธุ์คือ	การป้องกันโรคและแมลงที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ ์	 หรือโรคแมลงท่ีเข้าท�าลายใน
ระยะต้นกล้า	 วิธี เดิมที่ ใช ้อยู ่ ในปัจจุบัน
เป็นการคลุกสารเคมีกับเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
เพื่อป้องกันศัตรูพืช	ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ	 แต่สารเคมีมักหลุดร่วงจากเมล็ดใน
ระหว่างการขนย้าย	 และน�าเมล็ดไปปลูก	
หรือถูกชะล้างง ่ายในระหว่างการให้น�้า
ชลประทานท�าให้เมล็ดพันธุ์ได้รับสารป้องกัน
โรค	 –	 แมลง	 ไม่เพียงพอ	การป้องกันโรค
แมลงจึงไม่ได้ผล	หรือต้องใช้สารเคมีมากเกิน

ความเหมาะสม	 มีสารพิษตกค้างในสภาพ
แวดล้อม	และเป็นอันตรายต่อเกษตรกร

เทคโนโลยีการรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
อีกอย่างคือการเคลือบเมล็ดพันธุ ์	 (Seed	
Coating)	 โดย	 ITAP	 ได้ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
จากคณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลัยขอนแก่น	
สนับสนุน	บริษัท เซเรส อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ำกัด	 ในการวิจัยและพัฒนาสูตรสารเคลือบ
ชนิดใหม่ที่ผสมสารจ�าเป็นต่างๆ	ส�าหรับพืช	
เช่น	ฮอร์โมนพืช	 เพื่อให้เมล็ดสามารถดูดซึม
สารดังกล่าวไปใช้ได้ในขณะที่เมล็ดก�าลัง

เติบโตไปเป็นต้นอ่อน	นอกจากนั้นฮอร์โมนท่ี
ผสมในสารเคลือบ	ยังท�าให้รากของต้นอ่อนมี
ความยาวมากกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบด้วย

คุณภำพของเมล็ดพันธุ์เป็น
ปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่ง
ของอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
หำกผู้ผลิตรำยใดมีเมล็ดพนัธุ์
คณุภำพสงูอยู่ในมือ ก็สำมำรถ
รับรองคุณภำพที่ดีของผลผลิต
และรำยได้ที่จะได้รับ และเพื่อ
เก็บรักษำคุณภำพของเมล็ด
พันธุ์ท่ีดี เกษตรกรจงึจ�ำเป็น
ต้องหำวธิกีำรที่ดีที่สุดที่จะ
ช่วยรักษำคุณภำพ
ของเมล็ดพันธุ์ ไว้ให้ ได้

บริษัท เซเรส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  
อาคารเพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  094-4195565
spong107@yahoo.com     

ผลส�าเร็จที่ เกิดจากโครงการนี้ถือได ้ว ่า
เ ป ็ นก า รสร ้ า ง เทค โน โลยี ใ หม ่ ใ ห ้ กั บ
อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย	
สารเคลือบที่ได้ใหม่สามารถรักษาคุณภาพ
การงอกของเมล็ด	และสามารถเพิ่มเติมสาร
ส�าคัญเข้าไปในเมล็ด	 ช่วยสร้างพันธุ ์พืชที่
สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและสร้างความ
สามารถทางการแข่งขันให้แก่เกษตรกรไทย
ได้ในตลาดโลก
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LOW LACTOSE MILK

นมส�ยพันธุ์ ใหม่ 
ท�งเลือกเสริมสำ�หรับผู้แพ้นมวัว

LOW LACTOSE MILK

“นม”	คอืเครือ่งดืม่จากธรรมชาตเิป่ียมคณุค่า
ทางสารอาหารทีเ่ดก็และผูใ้หญ่นยิมบรโิภคกนั
มานาน	แต่ส�าหรับหลายคนเครื่องด่ืมที่ดูไม่มี
พิษมีภัยนี้สามารถท�าให้เกิดอาการแพ้ใน
ลกัษณะท้องเดนิ	(Lactose	Intolerance)	โดย
สาเหตเุกดิจากร่างกายไม่สามารถย่อยน�า้ตาล
แลคโตสในน�า้นมได้	ในต่างประเทศนัน้	ได้มกีาร
หาโอกาศทางการตลาดโดยผลติผลิตภณัฑ์นม
ส�าหรบัผูท้ีแ่พ้นมววัมานานแล้ว	ในขณะทีไ่ทยมี
เพยีงการน�าเข้าจากต่างประเทศเพือ่จ�าหน่าย
เท่านัน้	นมส�าหรบัผูท้ีแ่พ้นมวัวในไทยจงึมรีาคา
สงูกว่าราคานมทัว่ไปอย่างชดัเจน

บริษัท แดรี่โฮม จ�ากัด 
100/1 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ต�าบลพญาเย็น
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 ประเทศไทย
โทรศัพท์  089-8019988 

ตลำดนมในปัจจุบันมีผู้ค้ำ
รำยใหญ่ในสนำมแข่งขัน
เป็นจ�ำนวนมำกอยู่แล้ว ดังนั้น
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ค้ำนม
รำยย่อยใหม่ๆ จะสำมำรถ
ช่วงชิงพื้นที่ในตลำดได้ แต่สิ่งที่
เรำท�ำคือกำรน�ำวิทยำศำสตร์
และนวัตกรรมเข้ำมำปรุงใน
ผลิตภัณฑ์นม เกิดเป็นส่วนผสม
ใหม่ที่มีควำม ‘แตกต่ำง’ และ
โดดเด่นได้ในตลำดนม

ITAP	 ผนึกก�าลังกับผู ้เชี่ยวชาญจากส�ำนัก
วิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรีและบริษัท แดร่ีโฮม 
จ�ำกัด	 ร่วมกับนักวิจัยไทยเพื่อผลิตนมพาส
เจอไรซ์ที่มีปริมาณน�้าตาลแลคโตสและไขมัน
ต�่าเพื่อลดการเกิดอาการท้องเดินของผู้ท่ีแพ้
นมววั	โดยหาสภาวะท่ีเหมาะสมของเอนไซม์
เบต้ากาแลคโทสิเดสในการผลิตนมพาสเจอร์
ไรซ์ที่ลดปริมาณไขมันและน�้าตาลแลคโตส	
น�านมที่มีปริมาณน�้าตาลแลคโตสต�่ามาผ่าน
กระบวนการแปรรปูตามแต่ชนิดของผลติภณัฑ์	
ต่อไป

การที่นักวิจัยไทย	 สามารถต่อยอดผลิต
เอนไซม์เพื่อการค้าได้เองโดยท่ีไม่ต้องซื้อ
เอนไซม์ส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ	 ท�าให้
บรษิทั แดรี่โฮม จ�ำกัด	สามารถสร้างความ
แตกต่างในการแข่งขันในตลาดนมและเป็นผู้
บุกเบิกการผลิตนมส�าหรับผู้
แพ้นมของประเทศไทย	
น� า ง าน วิ จั ย ม าพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์
ผู ้แพ้นมวัวในประเทศ
ในระดับอุตสาหกรรม
ได้อย่างยอดเยี่ยม	
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เครื่องล้ำงผักผลไม้โอโซน

การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม ้
มอียูอ่ย่างแพร่หลายในภาคการเกษตร	ถงึแม้ว่า 
ผู้จัดจ�าหน่ายหลายรายจะมีมาตรฐานรับรอง
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	แต่ทว่าสารเคมี
และเช้ือโรคยังมีโอกาสตกค้างอยู่ในผักและ
ผลไม้เม่ือถึงมือผู้บริโภค	 โดยทั่วไปผู้บริโภค
อาจท�าความสะอาดผักและผลไม้ด้วยการล้าง	
เพื่อให้มั่นใจว่าตนเองได้บริโภคผัก	และผลไม้
ที่สะอาดปราศจากสารเคมีและเชื้อโรค

ด้วยแนวความคดิในการยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของคนไทยด้วยนวตักรรม	บรษิทั มำสเตอร์คลู 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)	 ได้
ขอรับการสนับสนุนจาก	 ITAP	ในการพัฒนา
เครื่องล้างผักผลไม้โอโซน	ซึ่งสามารถท�าลาย
เชื้อโรค	E.coli	และลดปริมาณสารตกค้างใน
ผักและผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ITAP	 ได้น�านักวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อม	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มาให้ค�าแนะน�า
เรื่องการน�าโอโซนมาผสมกับน�้า	 พร้อมทั้ง
ออกแบบระบบการวิ เคราะห ์ทดสอบ
ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องล้างผัก
ผลไม้ที่ใช้เทคนิคดังกล่าว	 โดยหลังจากท่ีได้

เข้าร่วมโครงการกับ	 ITAP	บริษัทสามารถ
ผลิตเครื่องล้างผักผลไม้โอโซนที่สามารถ
ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ถือเป็น
นวัตกรรมฝ ีมือคนไทยที่ ช ่ วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

Agriculture and Food Innovation

เครื่องล้ำงผักผลไม้โอโซน

ผู้บริโภคมั่นใจ
ด้วยนวัตกรรมเครื่องล้�งผักโอโซน
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 12/16-17 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  0-2953-8800  
http://www.masterkool.com

ปัจจุบันภำพรวมในกำรตรวจ
สำรปนเปื้อนในผัก-ผลไม้ 
พบว่ำมีค่ำตกค้ำงเกินค่ำ
มำตรฐำนจ�ำนวนมำก ทั้งผัก
ผลไม้จำกห้ำงค้ำปลีกและ
ในตลำดสด ซึ่งเมื่อผู้บริโภค
รับประทำนเข้ำไปก็จะเป็น
สำรพิษตกค้ำง และเพิ่มโอกำส
ในกำรเกิดโรคต่ำงๆ ผู้บริโภค
จะมีวิธีกำรรับมืออย่ำงไรกับ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น!
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วิสัยทัศน์
เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ
สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ
วิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้
ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำาลัง
คน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน 
ว และท ที่จำาเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินงานทุกส่วน
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