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สารจากผู้อำ นวยการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย	 หรือ	 iTAP	 เป็นโครงการส�าคัญ
ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันของ	SMEs	ไทย	ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	 2536	 และต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2549	 ได้ขยายงานแบบเครือข่ายพันธมิตรซึ่งครอบคลุมทั่ว
ประเทศจ�านวน	 10	 เครือข่าย	 จนถึงวันนี้	 กว่า	 21	 ปี	 ที่	 iTAP	 ได้ท�าหน้าที่เป็นพันธมิตรทาง
เทคโนโลยีด้วยการส่งมอบ	 Technology	 solution	 ให้แก่	 SMEs	 ไทยกว่า	 3,000	 ราย	 
(4,200	 โครงการ)	 และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 เพียงปีเดียว 
ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมสูงถึง	2,100	ล้านบาท	จากการอุดหนุนเงินงบประมาณ
จากภาครัฐเพียง	100	ล้านบาท

หนังสือเล่มนี้	 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดผลงานเด่นในช่วงสามปีที่ผ่านมา	พ.ศ.	 2554	 ถึง	
2556	 ที่	 iTAP	 ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการยกระดับเทคโนโลยีของ	 SMEs	 ทั้งในระดับ 
รายบริษัท	และระดับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประสบความส�าเร็จ	รวมไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรม
ชุมชน	รวมตัวอย่างผลงานทั้งหมด	8	กลุ่มอุตสาหกรรม	และระดับบริษัทจ�านวน	48	ราย	 โดย
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลักด้วยกัน

1.	 Technology	Tailor-Made:	การสร้างขีดความสามารถของ	SMEs	รายบริษัท	เมื่อ	SMEs	มี
ปัญหาด้านเทคโนโลยีหรือต้องการท่ีจะยกระดับกิจการของตน	 iTAP	 จะเข้าไป	 “ร่วมคิด	 
ร่วมท�า”	เพื่อให้ได	้Technology	Solution	ที่เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

2.	 Technology	Partner:	ตัวอย่างของ	SMEs	ที่เข้าร่วมโครงการ	iTAP	อย่างต่อเนื่อง	จนมีการ
เติบโตและ	 “ไต่ระดับเทคโนโลยี”	 ก้าวไปสู่การวิจัยและพัฒนาที่เข้มข้น	 โดยยึดหลักการ
ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรู้และเทคโนโลยี	 และพัฒนาจนเป็นสังคมฐานความรู้	 หรือ	
Knowledge-based	society

3.	 Technology	Influencer:	การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของกลุ่มอุตสาหกรรม	 
โดย	 iTAP	ได้น�าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมในการแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีกับบริษัท
รายย่อย	 มาสังเคราะห์ปัญหาและตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรม	 ลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี	 จนสามารถขยายผลได้ในวงกว้าง	 จึงช่วย	
“ผนึกก�าลัง	สร้างศักยภาพ”	และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์หรือ	consortium	ได้
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014.	 Technology	 for	 Community:	
ตัวอย ่างการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ในระดับชุมชน	ที่	 iTAP	ได้น�าเทคโนโลยี
มาช ่ วย 	 “ยกระดับคุณภาพชีวิ ต”	 
ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	
สังคม	 และวัฒนธรรม	 ท�าให้สามารถ 
เพิ่มรายได้	 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น	
ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน

ขีดความสามารถของ	 iTAP	 เป็นท่ีประจักษ์
ชัดทั้งผลงานและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	 และมี
กระบวนการท� างานที่ มีประสิทธิภาพ	
ปัจจุบัน	 iTAP	 มุ่งเน้นการท�างานแบบเครือ
ข่ายพันธมิตร	 เพ่ือให้เกิดการผนึกก�าลังใน
การยกระดับเทคโนโลยีให้แก	่SMEs	ในภาพ
รวมของประเทศ	 จึงยังสามารถขยายการ
ด�าเนินงานได ้อีกด ้วยความร ่วมมือกับ
พันธมิตรที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า	 25	 องค์กร	
ทั้งในและต่างประเทศ	 iTAP	 จึงพร้อมท่ีจะ
เป็นพันธมิตรกับทุกหน่วยงานท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ให้กับ	SMEs	ไทย

ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล
ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาทั้ง
ด�าเนินการวิจัยเองและให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	 แต่การน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้นั้น	 จ�าเป็น
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี	(ศจ.)	เป็นหน่วยงานภายใต้	สวทช.	ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีอย่างครบวงจร	ก�าหนดโจทย์วิจัย	บริหารงานวิจัย	ถ่ายทอดเทคโนโลย	ีและน�า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	โดย	iTAP	เป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการ
วิจัยและพัฒนาให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ	SMEs	เราท�างานอย่างใกล้ชิดกับ	SMEs	เพื่อ
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีที่ตรงจุด	 	 iTAP	 รับโจทย์เทคโนโลยีจากอุตสาหกรรม	
วิเคราะห์ปัญหา	และน�าเสนอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม	รวมทั้งเชื่อมโยง	SMEs	ให้
เข้าถึงองค์ความรู้ทั้งใน	สวทช.	 เอง	จากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย	แนะน�า	SMEs	 ให้เข้าถึง
บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ	สวทช.	อาทิ	การถ่ายทอดเทคโนโลย	ีการบ่มเพาะธุรกิจ	
รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานภายใน	สวทช.	ได้แก่	อุทยานวิทยาศาสตร	์ศูนย์วิจัยแห่งชาติ	และ
ศูนย์ทดสอบทางอุตสาหกรรม	เป็นต้น	

จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของ	iTAP	กรณีตัวอย่างความส�าเร็จที่สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้จริง	ทั้งจากผลงานวิจัยที่ถูกน�าไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	และโจทย์จากอุตสาหกรรมที่ได้
รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการยกระดับเทคโนโลยี	 จากที่ส่วน

มากใช้แรงงานและความช�านาญ	 มาเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นพื้นฐานส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ		ก้าวต่อไปของ	iTAP	คือการผนึก
ก�าลังอย่างเหนียวแน่นกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน	 สนับสนุนการรวมกลุ่มทางเทคโนโลยีเฉพาะด้าน	 เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม	

พัฒนาการเหล่าน้ีท่ีจะช่วยสร้างประโยชน์และผลกระทบในเชิงบวก
ให้กับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยได้อย่างแท้จริง

ยกระดับเทคโนโลยี  
สร้าง SMEs ให้เข้มแข็ง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
รองผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
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03“iTAP	 มีหลักการส�าคัญในการด�าเนินงาน	 คือ	 Client	 Focus	 ซึ่งได้ถูกสะท้อนออกมาเป็น
แนวทางการท�างานของ	iTAP	ตลอด	21	ปีที่ผ่านมา”

ทุกโครงการของ	 iTAP	 ก่อนเริ่มด�าเนินการ	 ท่ีปรึกษาเทคโนโลยี	 (Industrial	 Technology	 
Advisor	 :	 ITA)	 จะต้องเข้าไปวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง	 แล้วจึงคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงกับโจทย์	 	 และประสานงานในโครงการเพื่อให้บริษัทด�าเนินโครงการได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์	การม	ี ITA	ท�าหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้	SME	แต่ละราย	นับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ 
ที่จะท�าให้เกิดความส�าเร็จในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (ว&ท)	 ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

iTAP	 มีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ	 ในภูมิภาคต่างๆ	 เพ่ือร่วมด�าเนินงานใน 
รูปแบบเครือข่าย		โดยปัจจุบันม	ีITA	46	คน	ที่พร้อมให้บริการ	SMEs	ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ	และเพิ่มการเชื่อมโยงระหว่าง	SMEs	และผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค	ในแต่ละป	ี
iTAP	วิเคราะห์ปัญหาให้	SMEs	ได้ไม่น้อยกว่า	500	ราย	และด�าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีให	้
SMEs	ได้ไม่น้อยกว่า	400	โครงการ	นอกจากนี	้iTAP	ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	
เพือ่น�ากลไก	iTAP	ไปร่วมในการส่งเสรมิ	SMEs		ให้	ได้รบัการสนบัสนนุในรปูแบบทีห่ลากหลายขึน้	

ตัวอย่างผลงานของ	 iTAP	 ในหนังสือเล่มนี้	 ช่วยแสดงให้เห็นว่า	 สามารถน�า	 วและท	 ไปใช้ได้ใน
กระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ	และเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงผลที่
ได้รับจากความส�าเร็จของการประยุกต์ใช	้วและท	ที่เหมาะสม	

iTAP	 ยังคงมุ ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนคู ่คิดในการวิเคราะห์และคัดเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับ	 SMEs	 และมีเป้าหมายที่จะด�าเนินงานร่วม
กับพันธมิตรมากขึ้นเพื่อร่วมสนับสนุน	 SMEs	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมความต้องการของ	SMEs	ได้ดียิ่งขึ้น	เพื่อเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้	SMEs	ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน	
และเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
ผู้อ�านวยการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย

iTAP: พันธมิตรทางเทคโนโลยี  
เพื่อนร่วมทางของ SMEs ไทย 
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ผลงานเด่น : ประเภทโครงการกลุ่มอุตสาหกรรม
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
Industrial Technology Assistance Program (iTAP)
ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว	 และคู่แข่ง
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น	 อย่างไรก็ดี	 ผู้ประกอบการไทยจ�านวนมากยังไม่สามารถเข้า
ถึงงานวิจัยและน�าองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถ
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น	 จ�าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี	 การเช่ือมโยงระหว่างองค์ความรู้	 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ	 กระตุ้นให้ภาคเอกชน
ลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี

โครงการสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย	หรอื	iTAP	เป็นกลไกหน่ึงที	่สวทช.	
สร้างขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือ	 SMEs	 โดยเป็นคนกลางท่ีช่วยบริหารโครงการ	 และประสาน
ระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัย	ไปสู่ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความต้องการ	ศักยภาพ	และ
สามารถน�าองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์	 ซ่ึงกลไก	 iTAP	 เป็นกลไกที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง	 ซึ่งท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในภาคการผลิตของไทย	 และมีตัวอย่างความส�าเร็จมากมาย	 และเกิดการ
สร้างรายได้อย่างเห็นผลชัดเจนและยั่งยืน

โดยผลการด�าเนินงานปี	 2549-2556	 พบว่า	 iTAP	 ได้พัฒนาเทคโนโลยีของ	 SMEs	 ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ	 เป็นจ�านวน	 3,402	 โครงการ	 จากผู้ประกอบการจ�านวน	
2,226	 ราย	 ซึ่งจากผลการด�าเนินงานปี	 2556	 สามารถเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
คดิเป็นมลูค่า	2,200	ล้านบาท	จากการใช้ทนุด�าเนนิงาน	100	ล้านบาท	และจากผลการด�าเนนิงาน
ของ	iTAP	ก่อให้เกิดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา	ของภาครัฐ:ภาคเอกชน	ในสัดส่วนร้อยละ	
36:64	 โดยการลงทุนวิจัยและพัฒนาน้ันจะสามารถก่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องและผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจตามมา	อาทิ	เพิ่มยอดขาย	เพิ่มก�าไร	ลดต้นทุน	เพิ่มการจ้างงาน	เป็นต้น

8 iTAP กับการยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย



รูปแบบของบริการ iTAP 
1.	บริการที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี	 	 	
2.	สรรหาผู้เชี่ยวชาญ	ประสานงาน	บริหารจัดการโครงการ
3.	วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ	
4.	ติดตามประเมินผลโครงการ
5.	จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ	 	 	
6.	เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ
7.	บริการจับคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การสนับสนุน
1.	เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต
2.	เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต�่ากว่า	51%
3.	เป็น	SME	ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน	200	ล้านบาท

การสนับสนุนทางการเงิน
1.	สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ	 100%	 เพื่อวินิจฉัยปัญหาทาง

เทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ
2.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน	 50%	 ของงบประมาณโครงการ	

แต ่ไม ่ เกิน	 400,000	 บาท	 โดยสนับสนุนได ้	 2	 โครงการ 
ต่อนิติบุคคลต่อปี

บริการของ iTAP
iTAP	 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย	 สถาบันต่างๆ	 ในการเข้าร่วมด�าเนินงานในรูปแบบ
เครือข่าย	เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย	ปัจจุบัน	iTAP	มีส�านักงานใหญ่
อยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธาน	ีและมีเครือข่ายจ�านวน	10	เครือข่าย	และมีที่
ปรึกษาเทคโนโลยีหรือ	Industrial	Technology	Advisor	(ITA)	ให้บริการจ�านวน	46	คน
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ผลการดำ เนินงาน
การให้ค�าปรึกษาเชิงลึก
กรณีที่กิจการมีปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือต้องมีการท�าวิจัยและพัฒนา 
เพิ่มเติม	 ผู้เชี่ยวชาญจะจัดท�าข้อเสนอโครงการให้วิสาหกิจพิจารณา	 และ 
หากวิสาหกิจมีความพร้อมที่จะด�าเนินโครงการ	iTAP	จะด�าเนินการขออนุมัติ
การสนับสนุนโครงการนั้นๆ	 จากต้นสังกัดฯ	 และช่วยประสานงานในระหว่าง
การด�าเนินโครงการ	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 
ตรงตามแผน

ในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2549	 –	 2556	 iTAP	 ให้การสนับสนุนวิสาหกิจจ�านวน	
2,226	 กิจการ	 เป็นจ�านวนโครงการรวม	 3,402	 โครงการ	 โดยเป็น 
การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน	 จ�านวน	 93	 โครงการหรือคิดเป็นจ�านวน
ประมาณ	425	โครงการต่อป	ี

ประเภทของอตุสาหกรรมท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยผ่ีาน iTAP
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ี	 iTAP	 ให้การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีเป็นอันดับสูงสุด	 โดยมีจ�านวนโครงการรวม	 988	 โครงการ	
(ประมาณ	29%)	ล�าดับต่อไปคือ	อุตสาหกรรมเกษตรจ�านวน	397	 โครงการ	
(ประมาณ	 12%)	 อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน	 376	 โครงการ	 (ประมาณ	
11%)	 	 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ	 286	 โครงการ	 (ประมาณ	 8%)	
ส�าหรับอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีผ่าน	iTAP	ได้แก	่ซอฟต์แวร	์
ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง	ชิ้นส่วนยานยนต์	สิ่งทอ	อิเล็กทรอนิกส	์
พลาสติก	เครื่องจักร	โลหะ	ธุรกิจบริการและขนส่ง	บรรจุภัณฑ์
และส่ิงพิมพ์	 เคมีภัณฑ์	 เซรามิกส์	 อัญมณีและเครื่องประดับ	
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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เครือข่ายผู้เช่ียวชาญ 
ท่ีร่วมงานกับ iTAP
จากการด�าเนินงานปี	 พ.ศ.	 2549-2556	 
ได้เกดิการร่วมมอืระหว่าง	iTAP	กบัผูเ้ชีย่วชาญ
ทั้งหมด	 1,116	 คน	 (นับเฉพาะหัวหน้า
โครงการ	 โครงการละ	 1	 ท่าน)	 โดยจ�านวน
โครงการของแต่ละต้นสังกัดของผู้เชี่ยวชาญ
อั นดั บสู ง สุ ด เป ็ นผู ้ เชี่ ย วชาญที่ ม าจาก
มหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 1,907	 โครงการ	
(ประมาณ	56%)	อันดับ	2	เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชน	จ�านวน	863	โครงการ	(ประมาณ	
25%)	อันดับ	3	เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ	จ�านวน	
278	โครงการ	(ประมาณ	8%)	อันดับ	4	เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายใน	 สวทช.	 จ�านวน	 190	
โครงการ	(ประมาณ	6%)	และผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาครัฐ	164	โครงการ	(ประมาณ	5%)

ประเภทของโครงการ 
พัฒนาเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที	่iTAP	สนับสนุนใน
ระหว่างปี	พ.ศ.	2549	–	2556	ส่วนใหญ่จะเป็น
ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต	เป็นจ�านวน	
1,374	โครงการ	(ประมาณ	40%)	ล�าดับถัดไป
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 จ�านวน	 1,077	
โครงการ	 (ประมาณ	 32%)	 การพัฒนาระบบ
มาตรฐาน	 628	 โครงการ	 (ประมาณ	 19%)	 
การปรับปรุงเครื่องจักร	 244	 โครงการ	
(ประมาณ	 7%)	 และโครงการด้านการศึกษา
ความเป็นไปได้	 การทดสอบและฐานข้อมูล	
รวม	79	โครงการ	(ประมาณ	2%)

ภาครัฐ 
5%

การศึกษา 
ความเป็นไปได้ 

1%

มหาวิทยาลัย 
56%

การทดสอบและ
ฐานข้อมูล 

1%

ภาคเอกชน 
25%

การปรับปรุง
กระบวนการผลิต 

40%

ผู้เชี่ยวชาญ 
อิสระ 
8%

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

32%

ภายใน  
สวทช. 
6%

การพัฒนา 
ระบบ 

มาตรฐาน 
19%

การปรับปรุง
เครื่องจักร 

7%
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ผลของโครงการสามารถใช้ประโยชน์
ได้ในเชิงพาณิชย์และสร้างผลกระทบเชิง
เศรษฐศาสตร์
i TAP	 ได ้ เ ร่ิมด� า เนินการประเมินผลกระทบเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการที่	 iTAP	 ได้ให้การสนับสนุน	
ในปี	 พ.ศ.	 2555	 โดยเลือกจากโครงการที่ด�าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย	1	ปี	

จากผลการด�าเนินงานของ	 iTAP	 ก่อให้เกิดผลกระทบ
จากการลงทุนและการจ้างงานที่เกิดจากโครงการเป็น
มูลค่า	101.6	ล้านบาทในปี	พ.ศ.	2555	และมูลค่า	680.8	
ล้านบาทในปี	 พ.ศ.	 2556	 ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่น	
ได้แก่	 การมีก�าไรเพิ่มขึ้น	 ลดต้นทุน	 ลดการน�าเข้า/เพิ่ม
การส่งออก	 ฯลฯ	 คิดเป็นมูลค่า	 701.5	 ล้านบาท	 ใน 
ปี	พ.ศ.	2555	และมูลค่า	1,527.9	ล้านบาทในปี	พ.ศ.	2556

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
จากการด�าเนินงานของ iTAP

ปี 2555 ปี 2556

ผลกระทบจากการลงทุนและ 
การจ้างงานที่เกิดจากโครงการ

101,630,088	บาท	 680,759,153	บาท

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ	 
เช่น	ก�าไรเพิ่มขึ้น	ลดต้นทุน	ลดการน�าเข้า/
เพิ่มการส่งออก	เป็นต้น

701,494,113	บาท 1,527,868,920	บาท

รวม 803,124,201 บาท 2,208,628,072 บาท
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Output
โครงการถ่ายทอดและวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยี

จ�านวน	3,402	โครงการ

จากผู้ประกอบการจ�านวน	2,226	ราย

Outcome
ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

โดยแบ่งออกเป็น

การปรับปรุงกระบวนการผลิต		1,374	โครงการ	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์	1,077	โครงการ	

การพัฒนาระบบมาตรฐาน	628	โครงการ	

การปรับปรุงเครื่องจักร	244	โครงการ	

การศึกษาความเป็นไปได้	40	โครงการ	

การทดสอบและฐานข้อมูล	39	โครงการ

Impact
การด�าเนินงานปี 2556 สามารถสร้าง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

คิดเป็นมูลค่า	2,200	ล้านบาท	จากการใช้
ทุนด�าเนินงานประมาณ	100	ล้านบาท

13



เครือข่าย iTAP 
สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ
ชั้น	2	อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		 
239	ถนนห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200 
โทรศัพท์	 0	5322	6264,	0	5321	4649		 
โทรสาร	 0	5322	6265 
E-Mail	:	info@nnr.nstda.or.th

iTAP สำ นักงานใหญ่
สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศัพท ์0 2564 7000 ต่อ 1360-1389  
โทรสาร 0 2564 7082 
E-Mail : itap@tmc.nstda.or.th

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี 
เพื่ออุตสาหกรรมไทย		 
126	ถ.ประชาอุทิศ	แขวงบางมด	 
เขตทุ่งครุ		กรุงเทพฯ	10140 
โทรศัพท์	 0	2470	9299		 
โทรสาร	 0	2470	9298 
E-Mail	:	titec@kmutt.ac.th

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 
มหาวิทยาลัยศิลปากร	อ.เมือง	 
จ.นครปฐม	73000 
โทรศัพท์	 0	3425	9126		 
โทรสาร	 0	3425	9126

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้		 
222		ไทยบุรี	อ.ท่าศาลา	 
จ.นครศรีธรรมราช	80160 
โทรศัพท	์0	7567	3571		 
โทรสาร	0	7567	3572

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส�านักงานอธิการบด	ี 
ชั้น	3	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
85	ถ.สถลมาร์ค		ต.เมืองศรีไค 
อ.วารินช�าราบ	จ.อุบลราชธานี	34190 
โทรศัพท์	 0	4543	3456,	0	4535	3318		 
โทรสาร	 0	4535	3333,	0	4543	3456

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น	12	อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู	้ 
อุทยานวิทยาศาตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90110 
โทรศัพท์	 0	7428	9326,	0	7428	6311		 
โทรสาร	 0	7445	9329,	0	7421	3008

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนธาน	ีอาคารสุรพัฒน์	1		 
111	ถ.มหาวิทยาลัย	ต.สุรนารี	อ.เมือง	 
จ.นครราชสีมา	30000 
โทรศัพท์	 0	4422	4921,	0	4422	4947		 
โทรสาร	 0	4422	4814 
E-Mail	:	itap@sut.ac.th

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ	 
ต.ขามเรียง	อ.กันทรวิชัย	 
จ.มหาสารคาม	44150 
โทรศัพท์	 0	4375	4788			 
โทรสาร	 0	4375	4788 
E-Mail	:	itap@msu.ac.th

เครือข่าย iTAP 
สถาบันไทย-เยอรมัน
ศูนย์บริการและพัฒนาอุตสาหกรรม	 
เลขที่	700/1	หมู่	1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 
ต.คลองต�าหรุ	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000 
โทรศัพท์	 0	3821	5033-39	ต่อ	1705,	 
	 0	3893	0100	ต่อ	1705 
โทรสาร			0	3893	0120 
E-Mail	:	sd_tgi@hotmail.com

เครือข่าย iTAP 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น	3		ตึกเพียรวิจิตร		 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
ถ.มิตรภาพ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น		40002 
โทรศัพท์	 0	4334	7879	 
โทรสาร	 0	4334	7879 
E-Mail	:	itap@kku.ac.th

สำ นักงานใหญ่ และเครือข่ายภูมิภาค
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Technology  
Tailor-Made

iTAP คือเพื่อนคู่คิดทางเทคโนโลยี เมื่อ SMEs มีปัญหาด้านเทคโนโลยีหรือ

ความฝันที่จะยกระดับกิจการของตน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน              

เราจะเข้าไป “ร่วมคิด ร่วมท�า” 
 เปรียบเสมือนเป็นช่างตัดเสื้อฝีมือดี  

ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า  

และสรรหาสิ่งที่ใช่

ตัวอย่างผลงานเด่น : ประเภทโครงการเดี่ยว
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“บริษัท จุลอินเตอร์ซิลค์ จำ กัด ร่วมกับผู้เช่ียวชาญญ่ีปุ่น พัฒนา
คุณภาพเส้นไหมไทยอย่างครบวงจร เน้นการส่งออกและทดแทน
การนำ เข้า ขยายตลาดไหมไทยสู่ Niche Market ผ่านการสนับสนุน
จาก iTAP”

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	 จุลอินเตอร์ซิลค์	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทในกลุ่มจุลไหมไทย	 
ซึ่งเน้นการผลิตเส้นไหมเพื่อทดแทนการน�าเข้า	 เน้นตลาดใน
ประเทศเป็นหลกั	แต่ในปัจจบุนัเส้นไหมในตลาดโลกอยูใ่นภาวะ
ขาดแคลน	บรษิทัจงึมแีนวโน้มทีจ่ะท�าการผลติเส้นไหมเพือ่การ
ส่งออกมากขึน้	 โดยเฉพาะตลาดประเทศญ่ีปุน่	แต่บรษิทัยงัขาด
เทคโนโลยกีารผลติเส้นไหมคณุภาพสงู	อนัจะเป็นการเพิม่มลูค่า
ให้กบัเส้นไหมไทยในเวทตีลาดโลก

เส้นไหมคุณภาพระดับ 3A 
มาตรฐานระดับสากล 

ทดแทนการขาดแคลนเส้นไหมในตลาดโลก
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
จากความต้องการดงักล่าว	iTAP	เครอืข่าย	สวทช.	ภาคเหนอื	
จงึสนบัสนนุบริษัทในการด�าเนนิโครงการพฒันากระบวนการ
ผลติเส้นไหมด้วยเคร่ืองจกัรเพือ่การส่งออก	 โดยทีป่รกึษาชาว
ญีปุ่่น	มาช่วยให้ค�าปรึกษาด้านการผลติเส้นไหมคณุภาพสงูอย่าง
ครบวงจร	 ตัง้แต่กระบวนการเลีย้งไหมของเกษตรกร	 เทคนคิ
การอบรังไหมทีเ่หมาะสมกบัพนัธุไ์หมและฤดกูาลในการเลีย้ง
ไหม	 รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิคการต้มและการสาวไหมเพื่อให้
สามารถผลิตเส้นไหมท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นในระดับมาตรฐาน
สากล

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการขอรบัการสนบัสนนุจากโครงการ	iTAP	ท�าให้บรษิทัมี
ความรู้	 ความเข้าใจในกระบวนการผลิต	 และการควบคุม
คณุภาพเส้นไหมให้ได้ตามมาตรฐานทีล่กูค้าก�าหนด	 และตรง
ตามความต้องการของลูกค้ากลุ ่มพิเศษเฉพาะ	 (Niche	 
Market)	 สามารถผลิตเส ้นไหมที่มีคุณลักษณะพิเศษ	 
ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากลในระดับมากกว่า	 3A	 ด้วย
ผลผลติทีเ่พ่ิมขึน้กว่าร้อยละ	80	 ส่งผลให้บรษิทัสามารถขยาย
ตลาดส่งออกเส้นไหม	และแข่งขันด้วยคณุภาพอย่างยัง่ยนื

บริษทั จลุอนิเตอร์
ซลิค์ จ�ากัด 
จ.เพชรบูรณ์
ผู้ผลิตเส้นไหมยืนเพื่อการส่ง
ออกรายใหญ่ที่สุดในประเทศ	
มีการเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับ
สังคมรอบด้าน	 ผ่านมูลนิธ ิ
จุลไหมไทย	 เพื่อให้ความรู ้
เกษตรกรด้านการปลูกหม่อน
เ ล้ียงไหมที่มี คุณภาพและ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โทรศัพท์	0	5677	1282
เวบ็ไซต์	www.chulthai.com

“อยากให้. .ผู ้ประกอบการ  
อีกหลายๆ ราย ในภาคเหนือ
ทุกๆ จังหวัด เข้าขอรับการ
บริการจาก iTAP เหมือน 
กลุ ่ ม จุ ลฯ  เพื่ อส ่ ง ผล ให ้
อุ ต ส าหก ร รม  ใ น ร ะดั บ
ภูมิภาค สามารถแข่งขัน อย่าง
ยั่งยืนได้ตลอดไป และเพิ่ม
รายได้ให้กับภาคเหนือรวมทั้ง
เพิ่มรายได้ ให้กับประเทศชาติ 
ของเราด้วย”

คุณจงสฤษดิ์	คุ้นวงศ์
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท	จุลอินเตอร์ซิลค	์จ�ากัด
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“บริษัท ชายน์น่ิง โกลด์ จำ กัด ร่วมกับ iTAP 
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อีอาร์พี

เพ่ือลดต้นทุนการผลิตทองได้กว่า 50 ล้านบาทต่อปี“

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	 ชายน์นิ่ง	 โกลด์	 จ�ากัด	 เป็นผู ้ประกอบการผลิตและจ�าหน่ายทองค�าแท่งและทอง 
รูปพรรณ และด�าเนินงานในลักษณะธุรกิจครอบครัว	 เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
บริษัทเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล	 โดย
เริ่มจากการใช้โปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปส�าหรับระบบการเงิน	 และโปรแกรมสเปรดชีตที่ต้องพิมพ์
ข้อมูลด้วยมือจากแบบค�าสั่งซื้อของลูกค้าส�าหรับข้อมูลการผลิต	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลของบริษัท
ผ่านระบบดังกล่าวยังขาดความต่อเนื่อง	 และมีความผิดพลาดสูง	 โดยเฉพาะข้อมูลการสูญเสีย
ของผงทองระหว่างกระบวนการผลิตทองรูปพรรณ	ที่ใช้การช่ังน�้าหนักทองก่อนส่งเข้าและหลัง
ส่งออกจากฝ่ายผลิต	 แล้วท�าการกรอกข้อมูลรายงานผลด้วยมือ	 ซึ่งมีความล่าช้าและเสี่ยงต่อ
ความผิดพลาด

ลดเงินทองรั่วไหลด้วยอีอาร์พี
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
บริษัทตระหนักถึงมูลค่าความสูญเสียของผงทองระหว่าง
กระบวนการผลิตทองรูปพรรณแบบเดิมๆ	 บริษัทจึงติดต่อ
กับ	 iTAP	 และได้รับค�าแนะน�าในการประยุกต์ใช้ระบบ 
อีอาร์พี	(Enterprise	Resource	Planning	หรอื	ERP)	ซึง่เป็น
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรด้วยซอฟต์แวร์ 
โอเพนซอร์ส	 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สช่วยให้บริษัท
สามารถพัฒนาระบบอีอาร์พีเป็นพิเศษส�าหรับอุตสาหกรรม
การผลิตทองโดยเฉพาะ	และราคาของซอฟต์แวร์รวมกับการ
พัฒนาระบบยังมีราคาถูกกว่าการซ้ือซอฟต์แวร์อีอาร์พี
ส�าเร็จรูปเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปอีกด้วย

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า	 50	 ล้านบาท 
ต่อปี	 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลดีขึ้น	 โดย
มีระบบอีอาร์พีแจ้งข้อมูลการสูญเสียผงทองในกระบวนการ
ผลิตตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง	 (Real	 time)	 ท�าให้สามารถแจ้ง
ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการผลิตให้ลดการ 
สูญเสียของผงทองได้ทันที	 ผู ้บริหารของบริษัทสามารถ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข ้อมูลท่ีถูกต ้องและรวดเร็ว 
นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการขยายธุรกิจโดยเปิดบริษัทซ้ือขาย
ทองค�าแท่งออนไลน์แห่งใหม่	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 125	 
ล้านบาท	โดยน�าระบบอีอาร์พีที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในบริษัทใหม่
แห่งนี้ด้วย

บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ 
จ�ากัด 
กรุงเทพมหานคร
ผู ้ ป ร ะกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่ายทองค�าแท่งและทอง
รูปพรรณ	 ในรูปแบบค้าส่ง
ผ่านค�าสั่งซื้อและค้าปลีกผ่าน
ทางหน้าร้าน

โทรศัพท์	0	2904	6690
เว็บไซต์	 
www.ShiningGold.com

“iTAP ไม่เพียงให้ความช่วย
เหลือทางด้านการเงิน แต่ยัง
ช่วยเหลือด้านวิชาการด้วย 
ท�าให้การท�างานรวดเร็วขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด และสามารถ
รองรับการขยายงานออกไป
ได้อีกในอนาคต ที่จะน�าเอา 
Tablet หรือ smart phone 
มาช่วยในการออกบิลขายโดย
การอ่านจากบาร์โค๊ด ท�าให้
ก า รออกบิ ล ร วด เร็ ว และ 
ถูกต้อง จึงพร้อมที่จะเตรียม
รับความเปลี่ยนแปลง และ
พร้อมที่จะรับ AEC ในอนาคต
ได้เป็นอย่างดี”

คุณสมศักดิ	์ตัณฑชน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท	ชายน์นิ่ง	โกลด์	จ�ากัด
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ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทั	เชยีงใหม่ไบโอเวกกี	้จ�ากดั	มแีนวคดิทีจ่ะเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผักและผลไม้อบแห้งให้
มากขึ้น	 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค	 ดังน้ันจึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทลูกกวาด	
เช่น	ลูกกวาด	ลูกอม	เยลลี่	และแยม	ได้รับความนิยมอย่างมากและมีรสชาติหวานเป็นที่นิยมของ
เด็กและวัยรุ่น	 จากการจ�าหน่ายพบว่าผลติภณัฑ์ประเภทเยลลีไ่ด้ส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ
ครึ่งหนึ่งของตลาดลูกกวาดท้ังหมด	 และยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น	 เนื่องจาก
ตลาดเยลลี่ในประเทศไทยยังมีช่องว่างในการท�าตลาด	และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก	โดยจะเห็น
จากการน�าเข้าเยลลี่จากต่างประเทศเข้ามาในตลาดไทยมากข้ึน	บริษัทจึงมองเห็นทางเลือกใหม่
ที่จะขยายตลาด	โดยมีแนวคิดผลิตเยลลี่ที่ท�าจากผักและผลไม้ในประเทศเป็นหลัก	

“บริษัท เชียงใหม่ไบโอเว็กก้ี จำ กัด ร่วมกับ iTAP พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ใหม่จากผักและผลไม้ในประเทศ พร้อมรุกตีตลาดเยลล่ีในประเทศไทย” 

ไบโอเวกกี้ ฉีกแนว Gummy  
จากผักและผลไม้ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ	 Gummy	 ที่ใช้ผงผัก
และน�้าผลไม้เป็นส่วนประกอบหลัก	 และมีการเติมวิตามินซี
เสริมเข้าไปด้วย	 เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ผู ้บริโภค	 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้รักสุขภาพ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	Fruit	Veggie	Gummy	Plus	Vit.C	ที่
มีความสะดวกในการบริโภค	 ใช้ผักผงและน�้าผลไม้เป็นส่วน
ประกอบหลัก	 และเป็นแหล่งของวิตามินซี	 เหมาะส�าหรับ 
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ	

ด้วยวิถีชีวิตในสภาวะของสังคมเช่นทุกวันนี้	 คงเป็นการยาก
ที่จะสามารถจัดสรรผักและผลไม้	 รวมทั้งวิตามินท่ีจ�าเป็นมา
รับประทานได้ครบถ้วน	 จึงนับเป็นทางเลือกใหม่ของ 
ผู้บริโภคในปัจจุบัน	 ที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผัก 
ผลไม้ในรูปแบบ	 Gummy	 ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	 
ที่ง่ายในการได้รับประโยชน์จากผักผลไม้หลากสี	 ซึ่งช่วย 
ให้ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง	เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดี	

บริษัท เชียงใหม ่
ไบโอเวกกี้ จ�ากัด 
จ.เชียงใหม่
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารอัดเม็ดจากผัก
และผลไม้	 ภายใต้แบรนด์	 
“ไบโอเวกกี้”	

โทรศัพท์	0	5302	2364-5
เว็บไซต์	www.bioveggie	
products.com

“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้
ประสบผลส�าเร็จด้วยดี เพราะ
ได้รับการสนับสนุนจาก iTAP 
ทั้งด้านเงินทุนในการวิจัยและ
การจัดหานักวิจัยให้เชื่อมโยง
กับภาคอุตสาหกรรม เป็นการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการ
ผลิตให้เพิ่มมากขึ้น”

คุณเกษคง	พรทวีวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	เชียงใหม่ไบโอเวกกี้	
จ�ากัด	
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“แซบซอย 9” จับมือ iTAP พัฒนาเคร่ืองล้างผักอัตโนมัติ  
ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย สร้างความม่ันใจให้ลูกค้า

ปัญหาและความเป็นมา
แซบซอย	 9	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการรักษามาตรฐานอาหารที่จ�าหน่าย	 จากข้อก�าหนด 
ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดค่ามาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร	 โดยเฉพาะพืชผัก 
ซึ่งมักมีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างท่ีต้องควบคุมเป็นพิเศษ	 ซึ่งผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติ	 และ 
มักประสบปัญหาในการล้างท�าความสะอาดผักที่มีปริมาณการใช้เป็นจ�านวนมาก	 ประกอบกับ
ต้องใช้แรงงานคน	 ท�าให้ต้องล้างหลายครั้งท�าให้สิ้นเปลืองน�้า	 อีกทั้งผักบางชนิดอาจจะช�้าและ 
ไม่สะอาด		

ผักสะอาด  
ปลอดสารพิษ  
ด้วยเครื่องล้างผักอัตโนมัติ
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
จากป ัญหาดังกล ่าว	 iTAP	 เครือข ่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน	ี จึงให้การสนับสนุนในโครงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องล้างผักอัตโนมัติต้นแบบใช้ระบบโอโซนร่วมกับการ
หมุนวนน�้า	 ขนาดความจุ	 50	 ลิตร	 ซึ่งสามารถใช้ได้กับผัก
หลากหลายชนิด	 และใช้เวลาในการล้างไม่มาก	 รวมทั้ง
วิเคราะห์ทดสอบหาสารปนเปื้อนในผักชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 
ยาฆ่าแมลง	ฟอร์มาลีน	โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์	(สารฟอกขาว)	
กรดซาลิซิลิค	 (สารกันรา)	 สารบอแรกซ์	 เพื่อยืนยันความ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผัก	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ได้ผักสะอาดผ่านค่ามาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
ตามข้อก�าหนดทางกระทรวงสาธารณสุข	 ประหยัดน�้า	 และ
เวลาที่ใช้ในการล้างผัก	 และผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง	
พบว่ามีปริมาณสารตกค้างน้อยลงเมื่อใช้เวลาการล้างผัก
มากขึ้นโดยผักใบใช้เวลาในการล้างครั้งละ	 5-10	 นาที	
ถั่วงอกใช้เวลาครั้งละ	 10	 นาที	 ส่งผลให้ใช้แรงงานได้คุ้มค่า	
การบริหารจัดการแรงงานง่ายขึ้น	 นอกจากใช้เองแล้ว
สามารถผลิตจ�าหน่ายทางการค้าได้

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
แซบซอย 9 
จ.อุบลราชธานี
ผู ้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	
ต� านาน เนื้ อ โคขุ นประจ� า
จังหวัดอุบลราชธานี	 พัฒนา
เครื่องล้างผักเพื่อใช้ภายใน
ร้าน	 	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต	 และสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยส�าหรับอาหาร

โทรศัพท์	 0	4528	5059
	 0	4531	5329

“จากที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
iTAP รู้สึกพึงพอใจในผลงาน
วิจัยอย่างมาก เครื่องต้นแบบ
ที่ ได ้ป ัจจุบันใช ้งานในร ้าน
สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า 
และโครงการ iTAP ช่วยให้ 
ผูป้ระกอบการมกี�าลงัใจในการ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
ต่อไป”

คุณฌานนท์	ศรีธัญรัตน	์
หุ้นส่วนผู้จัดการ	 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	แซบซอย	9
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“บริษัท ไมท์ต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล จำ กัด ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 
PUM ประเทศเนเธอร์แลนด์ พัฒนาสารแต่งกล่ิน Encapsulated  
Products สำ หรับอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ิมมูลค่า ด้วยคุณภาพ”

 
ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	 ไมท์ตี้	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ผู ้ผลิตผงปรุงรสในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ	 
มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอด	 จากการใช้กระบวนการ	 Spray	 Dry	 ส�าหรับการผลิต
สารปรุงแต่งกลิ่นในอุตสาหกรรมอาหาร	โดยใช้เทคโนโลยี	Encapsulation	ของวัตถุดิบประเภท
น�้ามัน	 เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 เพื่อรองรับการขยายตัวของ 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

ไมท์ตี้ ร่วม PUM  
พัฒนาสารเติมแต่ง 
กลิ่นอาหารด้วยเทคโนโลยี 

Spray Dry 
Encapsulation
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
จากปัญหาดังกล่าว	 โครงการ	 iTAP	 เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร	 สนับสนุนผู้เช่ียวชาญจากองค์กร	 PUM	 ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	 (Netherlands	 senior	 experts)	 มาช่วย
วิเคราะห์ปัญหา	 พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต	 
Encapsulated	products	โดยวธิ	ีSpray	drying	ของวตัถุดบิ	
อาทิเช่น	Flavor	oil	powder,	Fat	powder,	Powdered	
probiotics	 เป็นต้น	 โดยเริ่มต้นจากการศึกษาสมบัติของ
วัตถุดิบและการเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม	 การพัฒนาสูตร
ผสม	 วิธีการและเทคนิคการเตรียมอิมัลชันและการท�าแห้ง
แบบ	 Spray	 drying	 การวิเคราะห์ทดสอบ	 เพื่อให้ได้
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทต้องการ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
บริษัทได้รับการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญชาวเนเธอแลนด์	 ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการท�าแห้งแบบ	 Spray	 drying	 ท�าให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 Encapsulated	 orange	 
oil,	Encapsulated	fish	oil	และ	Encapsulated	probiotic	
ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามต้องการ	 โดยมีช่วงเวลา
ของความทนทานของผลิตภัณฑ์ท่ีเก็บได้นานบนช้ันวาง
สินค้านานขึ้น	 และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดของปัจจัยการผลิต
ที่ใช้	 ส่งผลให้บริษัทสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้น�าด้าน
สารเติมแต่งในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด
จ.สมุทรสาคร
ผู ้ผลิตผงปรุงรสอาหารคาว	
เครื่องปรุงรสอาหารชนิดผง	
เช่น	 น�้าปลา	 น�้ามะขามเปียก	
เครื่องแกง	 เป็นต้น	 โดยผลิต
ให ้กับอุตสาหกรรมอาหาร	
ถือว่าเป็นผู้ผลิตสารเติมแต่ง
กลิ่นและรสชาติอาหารอันดับ
ต้นๆ	ของประเทศไทย

โทรศัพท์	0	2933	1155
เว็บไซต์	 
www.mightygroups.com

“โครงการนี้ประโยชน์มากต่อ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย 
เพราะผู้เช่ียวชาญจาก PUM 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้น�า
ความรู ้และประสบการณ์ที่
สั่ ง ส ม ม า อ ย ่ า ง ย า ว น า น 
ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ
ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งผู้
ประกอบการจะได ้ความ
เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ได้ความรู้เพิ่มเติม อย่างครบ
ถ้วน”

คุณวสันต์		รัตนานุภาพ	
ประธานกรรมการบริหาร	

บริษัท	ไมท์ตี้	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด
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“จุดประกายไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์”

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	ไทยนาโนเซลลูโลส	จ�ากัด	ก่อตั้งขึ้นโดย	เภสัชกร	สมบัติ	รุ่งศิลป	์ในปี	พ.ศ.	2548	โดยถือ
เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่สามารถผลิตเซลลูโลสชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์	 
Acetobacter xylinum	ในน�า้สับปะรดและปลายข้าวเล็บนก	จากองค์ความรู้ดังกล่าว	บริษัทได้
ท�าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุปิดบาดแผลเซลลูโลสชีวภาพ	 ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ	
เส้นใยขนาดเล็กระดับนาโนเมตร	อุ้มน�้าสูง	 สีขาวนวล	 สัมผัสนุ่ม	 แนบเนื้อ	 ยึดหยุ่นสูง	 ให้ความ
รู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส	 และคงตัวต่อรังสี	 ความร้อน	 และสารเคมี	 โดยบริษัทต้องการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแผ่นปิดบาดแผลเซลลูโลสชีวภาพ	เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
เพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป

นวัตกรรมแผ่นปิดแผลนาโน 
ฝีมือคนไทย
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
iTAP	 ให้ค�าแนะน�าและให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีในการ
ด�าเนินโครงการทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุปิดบาดแผลเซลลูโลส
ชีวภาพของบริษัทกับผู้ป่วยจริง	 โดยท�าการเปรียบเทียบการ
หายของแผลเฉียบพลันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยท่ีท�าแผลด้วยวัสดุ
ปิดบาดแผลเซลลูโลสชีวภาพของบริษัทกับกลุ่มผู้ป่วยที่ท�า
แผลด้วยแผ่นปิดแผลไฮโดรคอลลอยด์ท่ีใช้กันอยู่โดยท่ัวไป	
โดย	 iTAP	 ได้ช่วยจดัหาคณะแพทย์	พยาบาล	 และเจ้าหน้าที่
เทคนคิการแพทย์	เพ่ือเป็นทมีทีป่รกึษาให้กบับรษิทั	โดยได้รบั
ความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ในการ
เอ้ือเฟื ้อสถานที่	 บุคลากร	 เครื่องมือ	 และผู ้ป ่วยนอก	 
(ทีม่บีาดแผลถลอก)	 ซึง่เข้ารบัการรกัษาจากโรงพยาบาลเป็น 
กลุม่ตวัอย่างในการทดลอง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ผลจากการทดสอบพบว่าวัสดุปิดบาดแผลเซลลูโลสชีวภาพ
ของบริษัท	 สามารถน�ามาใช้รักษาแผลเฉียบพลันได้อย่าง
ปลอดภัย	 มีระยะการหายของบาดแผลเป็นที่น ่าพอใจ	
คุณสมบัติการเก็บรักษาความชุ่มช้ืนของเซลลูโลสชีวภาพ
ท�าให้รูส้กึเยน็เมือ่สมัผสั	ส่งผลให้ลดอาการปวดบาดแผล	วสัดุ
ไม่ติดแผลขณะแกะออก	ท�าให้ผู้ป่วยไม่เจ็บและแผลหายเร็ว
ขึ้นโดยผู้ป่วยไม่จ�าเป็นต้องท�าแผลทุกวัน	 ซ่ึงจากผลการ
ทดสอบดงักล่าว	บริษทัสามารถขยายผลเชงิพาณชิย์	 โดยการ
ต่อยอดการพัฒนาผลติภณัฑ์จากเซลลโูลสชวีภาพ	ทัง้ในตลาด
ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์	และตลาดผลติภณัฑ์เสรมิความงาม

บริษัท ไทยนาโน
เซลลูโลส จ�ากัด 
จ.พัทลุง
ผู ้ ป ร ะกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มีเซลลูโลสชีวภาพเป็นแกน	
โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น	 ได้แก่	 
แผ่นมาส์กหน้า	 แผ่นปิดใต้
ขอบตา	 ภายใต้เครื่องหมาย	
การค้า	แผ่นปิดอเนกประสงค	์
Difference	 และ	 แผ่นปิด
บาดแผล	GauzDex	

โทรศัพท์	0	7462	0742 
เว็บไซต์	www.thaitnc.com

“ชอบ iTAP ครับ เพราะ 
ติดต่อ เข้าถึงได้ง่าย เป็นมิตร 
รวดเร็ว เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ครับ”

เภสัชกร	สมบัต	ิรุ่งศิลป์
บรษิทั	ไทยนาโนเซลลโูลส	จ�ากดั
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iTAP หนุน บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำ กัด  
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (กำ แพงแสน)
พัฒนาห้องทดสอบโครงกระจกอะลูมิเนียม เพ่ิมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เทียบเท่ามาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	 ไทย-ออสท์	 อะลูมิเนียม	 จ�ากัด	 ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายประตูและหน้าต่างอะลูมิเนียม
ส�าเร็จรูป	มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานการสากล	แต่ในขณะ
เดียวกันยังไม่มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย	 รวมถึงไม่มีห้องทดสอบโครงกระจก
อะลูมิเนียมในประเทศไทย	 ท�าให้บริษัทฯ	 จึงต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศซ่ึงใช้
เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง	 จึงมีแนวความคิดในการสร้างห้องทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้เป็นข้อมูลในสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอนาคต	

ไทย-ออสท์  
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่าง 

อะลูมิเนียมมาตรฐานสากล 
แห่งแรกในประเทศไทย
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
จากความต้องการดังกล่าว	 iTAP	 จึงให้การสนับสนุน
โครงการสร้างห้องทดสอบโครงกระจกอะลูมิเนียมในอาคาร	
(บ้านพักอาศัย)	 โดยผู้เช่ียวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (ก�าแพงแสน)	 ใช้ระยะเวลาการ
วิจัยและพัฒนาห้องทดสอบถึง	 3	 ปี	 ตั้งแต่การออกแบบ	 
จดัสร้าง	และทดสอบระบบต่างๆ	ในห้องทดสอบ	จนสามารถ
ท�าการวิเคราะห์ทดสอบการโก่งงอ	 การรั่วซึมของอากาศ	
การซึมผ่านของน�้า	 การทดสอบแรงที่ใช้ในการท�างาน	 และ
การทดสอบการเปิด-ปิดของบานประตู	 หน้าต่าง	 ส่งผลให้
บริษัทสามารถรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้นาน	5-10	ปี

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
บริษัทมีห้องทดสอบมาตรฐานโครงกระจกประตู	 หน้าต่าง
อะลูมิเนียม	 ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์สากลแห่งแรก
ในประเทศไทยลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
ยังต่างประเทศเหลือเพียงหลักหมื่นบาท	 และใช้เวลาในการ
ทดสอบเพียง	 1	 สัปดาห์เท่านั้น	 ท�าให้บริษัทสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง	 สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	 และกระตุ้นยอดขายของบริษัท
ได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี	 และจากการพัฒนาห้องทดสอบ	
ท�า ให ้บ ริษัทมีความพยายามที่ จะผลักดันมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (มอก.)	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ประตู
หน้าต่างอะลูมิเนียม	 ซึ่งหากส�าเร็จจะเป็นรายแรกของ
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองอีกด้วย

บริษัท ไทย-ออสท์
อะลูมิเนียม จ�ากัด 
จ.กาญจนบุรี
ผู้ผลิตสินค้าจากอะลูมิเนียม	
ประกอบส�าเร็จรูปจากโรงงาน	
เพื่อการก่อสร้าง	 และที่อยู ่
อาศัย	 โดยใช้สินค้าภายใต้ช่ือ	
Trustand	(ทรัสแสตนด์)	

โทรศัพท์	0	3462	5239-41
เวบ็ไซต์	www.thaiaust.com
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ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทัเป็นผูผ้ลติไม้ประกอบพลาสตกิในประเทศภายใต้แบรนด์	 “Artowood”	ซึง่เป็นวสัดทุีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้ต่างๆ	 จากอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้และพลาสติกโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม	 และได้เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญของการลดลงของพื้นท่ีป่าชายเลนของไทย	 ซึ่งส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน
ความสมดุลของระบบนิเวศน์	 รวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่	 จึงได้
สร้างสรรค์นวตักรรมช่วยชะลอและป้องกนัการกดัเซาะป่าชายเลน	ภายใต้ชือ่	แคปซลูไม้	I-MAC		

 “iTAP หนุนบริษัทนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ พัฒนานวัตกรรมกระบอกไม้ประกอบพลาสติก
เพ่ืออนุบาลต้นโกงกางรักษาระบบนิเวศน์ท้องทะเลไทย”

“แคปซูลไม้ I-MAC”  
นวัตกรรมวัสดุเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร
บรษิทัขอรบัการสนบัสนนุโครงการ	iTAP	ในการออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบชิ้นงาน	 ในรูปแบบของเสาสลายก�าลังเพื่อให้
สามารถลดแรงปะทะของคลืน่	 และลดการชะล้างตะกอนดิน
ทรายลงสู ่ทะเล	 อีกทั้งยังช่วยในการอนุบาลต้นกล้าของ 
ต้นโกงกาง	 และช่วยผยุงล�าต้นในระหว่างท่ีรากค�้ายันยังไม่
สามารถยดึกบัพืน้เลนได้อย่างมัน่คง	 จนเมือ่ล�าต้นและรากไม้
แขง็แรงดแีล้วใช้เวลาประมาณ	5	 ปี	 ก็จะย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนา	 แคปซลูไม้	 I-MAC	 ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ	ท�าให้
บริษัทได้ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้และพร้อมที่จะขยายผล
ให้เกดิในวงกว้าง	 โดยการน�าไปทดลองในพืน้ทีป่่าชายเลน	ซึง่
พบว่าพื้นที่ทดลองสามารถดักตะกอนได้มากขึ้นและมีอัตรา
การรอดของต้นโกงกางสูงข้ึนอีกด้วย	 และนอกจากน้ียัง
สามารถผลกัดนัให้เกดิการบรูณาการแนวทางป้องกนัการกดั
เซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ภูมิสังคมได้มากที่สุด	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 นอกจากน้ี	 บริษัท
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายและมี เอกลั กษณ  ์
โดดเด่น	 และเป็นผู้น�านวตักรรม
ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบของไทย
อย่างต่อเนือ่ง

บริษัท อาร์โต้วู๊ด 
(ไทยแลนด์) จ�ากดั
จ.พระนครศรีอยุธยา
“ ผู ้ น� า ด ้ า น ง า น วิ จั ย ไ ม ้
ประกอบพลาสติก 	 WPC	
(Wood-Plastic	Composite)	
เพื่อนวัตกรรมสีเขียว	 ส�าหรับ
อุตสาหกรรมการก ่อสร ้าง	
และตลาดวัสดุทดแทนงานไม	้
ภายใต้แบรนด	์Artowood”

โทรศัพท์	09	5708	9990

“การวิจัยและพัฒนาสินค้า
ใหม่ไม่เพียงแต่จะมุ่งเรื่องผล
ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นแต่
ยั ง ต ้ อ งมี ส� านึ กต ่ อสภาพ
แวดล้อมของโลกที่เราอาศัย
ด ้วยถึงจะเหมาะกับค�าว ่า 
นวั ตกรรมไทย มีดี เพื่ อ ส่ิ ง
แวดล้อม และ iTAP เองก็
ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ
แบบนี้ เรื่อยมา เยี่ยมมาก
ครับ”

ดร.ธนดล	สัตตบงกช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	อาร์โต้วู๊ด	 

(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
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“iTAP ให้การสนับสนุนบริษัท เนเชอรัล ณิช จำ กัด  
พัฒนาต้นแบบก่ีทอมืออัตโนมัติเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผ้าไทย”

ปัญหาและความเป็นมา
การทอผ้ายกดอกพื้นเมืองของไทยซ่ึงมีลวดลายสวยงามและสลับซับซ้อนเป็นงานฝีมือที่นับวัน
จะหาช่างทอผ้าด้วยกี่ทอมือท่ีมีความสามารถในการทอได้ยากขึ้น	 เนื่องจากช่างทอผ้าต้องมี
ความช�านาญสูงในการจดจ�าต�าแหน่งขาเหยียบที่สอดคล้องกับตะกอ	(ส่วนของเส้นด้ายที่ร้อยกับ
กรอบไม้	 ส�าหรับแยกเส้นด้ายยืนให้ขึ้นลงเพื่อให้ขัดกับเส้นด้ายพุ่ง	 ท�าให้เกิดลายบนผ้าทอ)	
นอกจากนี้	 ช่างทอผ้ายังต้องท�าการหย่อนผ้าเพื่อคายและม้วนเข้าใหม่ในการทอผ้าที่ความยาว
ทกุๆ	1	–	2	ฟตุ	ว่าที	่รต.ณฐัวชัร	นธิทิองสกลุ	ผู้บรหิารของบรษิทั	เนเชอรลั	ณชิ	จ�ากดั	มแีนวคดิใน
การวิจัยและพัฒนากี่ทอมือ	 โดยเน้นที่ระบบยกตะกอและระบบม้วนผ้าอัตโนมัติ	 ซึ่งเป็นปัญหา
หลักของกี่ทอผ้าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

กี่ทอมืออัตโนมัติ 
ยกระดับผ้าไทย
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
บริษัทได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาและผลิตต้นแบบ 
กี่ทอมืออัตโนมัติ	 โดยการใช้ความรู้ด้านเครื่องกลจากทีม 
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
ระบบอัตโนมัติดังกล่าว	 ประกอบด้วย	 ระบบการยกตะกอที่
สามารถทอผ้ายกดอกได	้ 20	 ตะกอด้วยการบังคับขาเหยียบ
เพียงสองขาเหยียบเท่านั้น	(จากเดิมที่เป็นแบบหนึ่งตะกอต่อ
หนึ่งขาเหยียบ)	 ส่งผลให้สามารถข้ึนลวดลายบนผืนผ้าได้
อย่างละเอียดมากขึ้น	 ระบบการม้วนผ้าและคายผ้าอัตโนมัติ
ท�าให้ลายผ้าและความหนาของผ้ามีความสม�่าเสมอ	 โดย
กลไกอัตโนมัติทั้งหมดท่ีใช้เป็นระบบเครื่องกลแบบท่ีไม่ใช้
กระแสไฟฟ้า	 ท�าให้สามารถใช้งานได้ในทุกสถานที่โดยไม่
ต้องพึ่งระบบไฟฟ้า	และดูแลรักษาง่าย

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
กี่ทอมืออัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมคุณภาพของผ้า
ทอมือให ้ ได ้ เทียบเท ่ากับการทอผ ้าด ้วยเครื่ องจักร
อุตสาหกรรม	 นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพของการทอผ้า
โดยใช้ระยะเวลาทอต่อผืนลดลง	 และมีคุณภาพสูงข้ึนอย่าง
สม�่าเสมอ	 โดยสามารถเพิ่มผลผลิตต่อวันได้อย่างน้อย 
ร้อยละ	15	–	20	ต่อวัน	นอกจากนี	้กี่ทอมืออัตโนมัติดังกล่าว
ยังช่วยพัฒนาวิธีการในการทอผ้าท่ีเป็นงานยากส�าหรับ 
ผู้ไม่เคยทอให้ฝึกและทอได้ง่ายขึ้น

บริษัท เนเชอรัล ณิช 
จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
ผู ้ประกอบการผลิตกี่ทอผ้า
และผลิตภัณฑ ์ ส่ิ งทอจาก
เส้นใยธรรมชาติ	 ประเภทผ้า
ผืนส�าหรับบุเฟอร์นิเจอร์และ
ผ้าม่าน

โทรศัพท์	0	2875	5374

“iTAP เป็นหน่วยงานที่ช่วย
ให้ความฝันของนักประดิษฐ์
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
เป็นจริงได้ตามฝัน และช่วย
ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่
มีงบประมาณน้อยในการท�า 
R&D ได้พัฒนาให้สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้
เป็นที่ยอมรับของตลาดได้”

ว่าที	่รต.	ณัฐวัชร	นิธิทองสกุล
ผู้บริหาร

บริษัท	เนเชอรัล	ณิช	จ�ากัด
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PlanToys พัฒนาเทคโนโลยีทำ ลายมอดและไข่มอด 
ในเน้ือไม้ก่อนการส่งออก เพ่ือความปลอดภัยจาก 
การใช้สารเคมี และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	 แปลนครีเอชั่นส์	 จ�ากัด	 ผู ้ผลิตของเล่นเด็กส่งออกต่างประเทศ	 ใช้วัตถุดิบหลักคือ	 
ไม้ยางพาราแปรรูปที่ผ่านการอบแห้ง	โดยไม่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันรักษาเนื้อไม้
เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ประกอบกับพื้นที่ตั้งโรงงานผลิต 
อยู่แถบภาคใต้	 สภาวะอากาศที่ร้อนชื้นก่อให้เกิดปัจจัยเอื้อต่อการเจริญเติบโตของมอดใน
ผลิตภัณฑ	์ท�าให้บริษัทต้องหาแนวทางการแก้ไขก่อนส่งจ�าหน่ายยังต่างประเทศ	

เทคโนโลยีทำ ลายมอด 
ในไม้ยางพาราเพื่อการ 
ส่งออกของเล่นเด็ก
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
จากความต้องการดังกล่าว	 iTAP	 เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์	 จึงจัดหาผู ้เช่ียวชาญ	 ท�าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ	 เพื่อท�าลาย
ไข่และตัวมอดในของเล่นจากไม้ยางพารา	 ซึ่งผู้เช่ียวชาญได้
ท�าการวิเคราะห์หาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมของเวลาและก�าลัง
คลื่นไมโครเวฟในการเพิ่มอุณหภูมิภายในไม้ยางพาราให้
มากกว่า	 60	 องศาเซลเซียส	 รวมทั้งออกแบบระบบการให้
ความร้อนด้วยไมโครเวฟส�าหรับท�าลายไข่และตัวมอดของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งบรรจุในกล่อง	ก่อนที่จะน�าเข้าตู้คอนเทนเนอร	์

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการด�าเนินโครงการ	 บริษัทสามารถพัฒนาเครื่องต้น
แบบที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟ	 เพื่อท�าลายไข่และตัว
มอดในผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ยางพารา	 ซึ่งสามารถขยายผล
ให้สามารถใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม	 ที่ผ่านการ
ทดสอบการท�าลายมอดและไข่มอดหลังจากผ่านคลื่น
ไมโครเวฟได้ผลถึง	 100%	 รวมทั้งสามารถรักษาคุณภาพ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด	ด้วยการไม่ใช้สารเคมีใน
ทุกกระบวนการผลิต	 เพิ่มความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ทั่วโลก

บริษทั แปลนครีเอชัน่ส์ 
จ�ากัด 
จ.ตรัง
ผู ้ผลิตของเล ่นเด็กจากไม ้
ยางพารา	 ภายใต ้แบรนด ์	
PlanToys	 เป็นผลิตภัณฑ์ 
ขอ งบริ ษั ทที่ ใช ้ ค ว าม คิ ด
สร้างสรรค์เพื่อออกแบบโดย
เน ้นประโยชน์ที่จะเกิดกับ
พัฒนาการของเด็กที่จะได้รับ
เป็นส�าคัญและให้ความส�าคัญ
กับความปลอดภัยเป็นอย่าง
ยิ่งต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

โทรศัพท์	0	2237	9070
เว็บไซต์	th.plantoys.com

“เป็นโครงการที่ดี  และมี
ประโยชน์มากกับบริษัทฯ  ที่
ไ ด ้ น� า เ อ านวั ตกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ มา
ประยุกต์และสามารถใช้งาน
ได้จริง มีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมอด
และไข่มอดในเนื้อไม้  เป็นการ
สร ้ า งความแตกต ่ า งของ
ผลิตภัณฑ์ในด้านความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

คุณวิมล	วิระพรสวรรค์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	แปลนครีเอชั่นส์	จ�ากัด
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นวัตกรรมใหม่  
สู่ครีมบำ รุงผิวหน้าไลโปโซม

“บริษัท พี.เอส.ยู นวัตวาณิชย์ จำ กัด ร่วมกับ iTAP 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไลโปโซมในครีมบำ รุงผิวหน้า 
จากสารสกัดยางพารา เพ่ิมการซึมซาบสู่ช้ันผิวได้ลึก 
และเร็วย่ิงข้ึน สู่ผิวหน้าขาวใส” 

ปัญหาและความเป็นมา
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราจ�านวนมาก	 นอกจากภาคใต้ที่รายได้หลักมาจากการท�าสวน
ยางพาราแล้ว	ปัจจุบันได้ขยายไปสู่หลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออก	ภาคอีสาน	และภาคเหนือ	ท�าให้
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ายางในอันดับต้นๆ	ของโลกเป็นผลให้บริษัท	พี.เอส.ย	ู
นวัตวาณิชย์	 จ�ากัด	 ได้คิดค้นการเสริมสร้างศักยภาพของน�้ายางพาราให้มากกว่าที่จะเป็นเพียง
น�้ายางพาราอย่างเดียว	 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารสกดัจากยางพาราคือ	Hb	 (Hevea	
brasiliensis)	 Extract	 Liposome	 Cream	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ที่หันมาใส่ใจด้านสุขภาพและผิวพรรณมากขึ้น	

ยางพารา
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บริษัท พี.เอส.ยู  
นวัตวาณิชย์ จ�ากัด 
จ.สงขลา
ผูป้ระกอบการผลติ	ผลติภณัฑ์
บ�ารุงผิวหน้าที่ผลิตจากสาร
สกัดยางพารา	ภายใต้แบรนด	์
“POS”	

โทรศัพท์	0	7428	6820
เว็บไซต์	www.psu-itc.com

“เพื่อนคู ่คิด SME แก ้ ไข
ปัญหาเทคโนโลยีด้วย iTAP”

คุณปุณณาพัฒน์	เนติโพธิ์	
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	พี.เอส.ยู	 
นวัตวาณิชย	์จ�ากัด		

iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญจากภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	
คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
หาดใหญ่	เพื่อวิจัยการน�าระบบน�าส่งไลโปโซมมาประยุกต์ใช้
ส�าหรับการเตรียม	Hb	Extract	ในรูปแบบส�าหรับใช้เฉพาะที่	
เพื่อช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของสารให้มีปริมาณท่ีเพียง
พอต่อการออกฤทธิใ์นการรกัษาเพิม่ความขาวให้กบัผวิพรรณ	
และทดลองวิจัยเพื่อศึกษาผลทางห้องปฏิบัติการในการ
ประเมินประสิทธิภาพในด้านการเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มการซึมผ่านสารส�าคัญท่ีช่วยในการบ�ารุงผิวหน้าให้
สามารถผ่านเข้าสู ่ผิวหนังในปริมาณที่มากเพียงพอและ
ระดับลึกที่ช่วยให้เกิดประสิทธิผลที่แท้จริงของสารส�าคัญ
เหล่านี้ต่อผิวหนัง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ได้ผลิตภัณฑ์ครีมไลโปโซมสารสกัดจากยางพารา	 และ
เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไลโปโซมในการน�าส่งสาร
ส�าคัญเพื่อช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของสารให้มีปริมาณที่
เพียงพอต่อการออกฤทธิ์ในการรักษา	 ทั้งยังซึมซาบลงสู่ชั้น
ผิวได ้ลึกและเร็วยิ่ ง ข้ึน	 ไม ่ เหนียวเหนอะหนะและมี
ประสิทธิภาพที่ดีต่อผิว

นับเป็นสุดยอดนวัตกรรมท่ีช่วยยกระดับและเพิ่มราคาให้น�้า
ยางพารา	 แถมได้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าท่ีมีคุณสมบัติเทียบ
ชั้นเมืองนอกแต่ราคาไทยๆ	ตอบโจทย์กลุ่มผู้รักสุขภาพผิวใน
ราคาประหยัด
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ปัญหาและความเป็นมา
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 ไฟว์สตารส์	 เฮอเบิล	 แกลเลอร่ี	 เป็นผู้ผลิตใบชาและสมุนไพรทุกชนิด	 โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดจากยาแผนโบราณต�ารับล้านนาผสมกับองค์ความรู้จากการผลิตชา	
โดยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกใบชาทั้งที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่	 รวมกันประมาณ	
400	ไร่		โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ปลูกชาอัสสัม	และจังหวัดเชียงรายปลูกชาอูหลง	ส่วนโรงงานผลิต
ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่		ท�าการผลิตใบชาส่งออก	80	%		อีก	20	%	น�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
บรรจุซอง	โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากไต้หวัน

ผู ้บริหารมีความมุ ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาและสมุนไพรเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ	 และดีที่สุดส�าหรับผู้บริโภค	 จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ชาในตลาดพบว่า	 บริษัทที่ท�าชา

เทคโนโลยีเสริมสร้างเอกลักษณ์ชาพื้นถิ่นล้านนา  

ด้วยชาหอมเปี่ยมความสุข
 Encapsulation:	เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาและสมุนไพร

โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด	์(PUM	Netherlands	Senior	Experts)

“พัฒนาวิธีสกัดและปรับแต่งกล่ินให้กับชาสมุนไพรด้วย
เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำ คัญ (Encapsulate) ท่ีห่อหุ้ม
กล่ินไว้ ช่วยรักษากล่ินชาให้ดีข้ึนและทำ ให้กล่ินไม่หายไปกับ
ความร้อน แต่ให้กล่ินกระจายคงตัวอยู่ในน้ำ  ให้ความหอม
ทนนาน เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีซ้ือชาไปได้ครบทุกด้านท้ังรสชาติ 
กล่ิน และความสุข”
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รายใหญ่ๆ	 ทั่วโลก	 จะมีช่ือเสียงในด้านของชากลิ่นต่างๆ 
ดัง น้ันหากทางโรงงานจะท� าการพัฒนาและต ่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชาให ้มีกลิ่นจากวัตถุดิบท่ีมีภายในประเทศ	 
เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะและคุณภาพที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์	
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่
ได้	 น่าจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพเพื่อการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์
ชาน�าเข้าจากต่างประเทศได้

iTAP ช่วยอะไร?
iTAP	 จึงประสานความร่วมมือกับโครงการ	 Netherlands	
Senior	Experts	(PUM)	ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์	น�าผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกลิ่นจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาช่วยในการสกัด
และปรับแต่งกลิ่นให้กับชาสมุนไพร	 จากดอกไม้และผลไม้ที่
มีอยู ่ภายในประเทศ	 รวมทั้งเทคนิคในการกักเก็บกลิ่น
สมุนไพรในใบชาได้นานขึ้นขณะชงดื่ม	 ด้วยเทคโนโลยีการ
ห่อหุ้มสารส�าคัญ	 (Encapsulation)	 เพื่อให้เกิดความคงทน
ของสารหรือกลิ่นหอม	 ท�าให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชา
สมุนไพรที่มีกลิ่นและรสชาติได้หลากหลายมากยิ่งข้ึนภายใต้
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เหมาะสม

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว	 สิ่งท่ีผู้บริหารได้เดินหน้า
ต่อคือ	 การสร้างมาตรฐานการผลิตที่ผู้บริโภคยอมรับ	 ซึ่งได้
รับความช่วยเหลือจาก	 iTAP	 อย่างต่อเนื่อง	 ในการจัดท�า
ระบบ	 HACCP	 และ	 ISO	 22000:2005	 เพื่อรับรองความ
ปลอดภัยในด้านคุณภาพการผลิตและการน�าไปบริโภค	
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้	 5%	
และ	หลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด	พบว่าได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	ท�าให้ยอด
ขายเพิ่มขึ้นกว่า	30%

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
ไฟว์สตารส์ เฮอเบิล 
แกลเลอรี ่
จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์	0	5311	6818

“ด้วยความท่ีกิจการเป็นเพียง  
SME เล็กๆ จึงแอบคิดฝัน 
และตั้งเป้าหมายระยะยาว
เอาไว้ว่าอยากท�าให้สินค้ามี
คุณภาพ และมาตรฐานอยู่ใน
ระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ
จน ได ้ รั บ ค� า แนะน� า จ า ก  
สวทช. ที่มีโครงการดีๆ พร้อม
สนับสนุนความคิดและความ
ฝันให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่
สามารถน�ามาใช้ได้จริงและ
เกิดผลที่ดีท�าให้เป้าหมายที่
เคยคิดว่าอีกยาวไกลนั้นบรรลุ
ผลได้ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อ
ไปขอขอบคุณ  สวทช. ที่มี
ส่วนช่วยทั้งทุนทรัพย์ และค�า
ปรึกษาที่ดีตลอดมาค่ะ”

คุณสุวล	ี		เกียรติ์กรัณย	์			
กรรมการผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 

ไฟว์สตารส์	เฮอเบิล	แกลเลอรี่
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กลุ่มบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮ้ือ ผู้นำ ระดับโลก 
ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพจากหอยเป๋าฮ้ือ  
เพ่ือสุขภาพและความงาม เข้มแข็งด้วยงานวิจัยและพัฒนา

ปัญหาและความเป็นมา
กลุ่มบริษัท	 ภูเก็ต	 เป่าฮื้อ	 เป็นกลุ่มบริษัทท่ีท�าการศึกษาหอยเป๋าฮื้อ	 ซึ่งเป็นหอยที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงและมีสารประกอบพิเศษหลายชนิด	 โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการเพาะเล้ียงในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ตที่มีความเหมาะสม	 ซ่ึงถือเป็นผู้ผลิตหอยเป๋าฮื้อเพื่อการพาณิชย์	 รายแรกและรายเดียวใน
ประเทศไทย	จนถึงการน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง	ซึ่งบริษัทมีแผนการพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม	 เวชส�าอางและการแพทย	์
โดยใช้สารชีวโมเลกุลจากหอยเป๋าฮ้ือเป็นวัตถุดิบหลัก	 จึงต้องการวิเคราะห์หาสารประกอบที่อยู่
ในส่วนต่างๆ	ของหอยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป		

เป๋าฮื้อ ภูเก็ต  
ธุรกิจไทยก้าวไกลในเวทีโลก
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iTAP ช่วยอะไร?
บริษัทได้ขอรับการสนับสนุนจากโครงการ	 iTAP	 หลาย
โครงการต่อเน่ือง	 เพื่อวิเคราะห์หาคุณประโยชน์จากการน�า
เอาส่วนประกอบต่างๆ	 ของหอยเป๋าฮื้อ	 อาทิ	 เมือกหอย	
(Mucin)	 ไข่หอย	 (Cavier)	 และเปลือกหอย	 (Shell)	 
มาพัฒนาต ่อยอดเป ็นผลิตภัณฑ ์ในกลุ ่มสุขภาพและ 
ความงาม	 เวชส�าอางและการแพทย์หลากหลายชนิด	 เช่น	
เคร่ืองดื่มคอลลาเจน	 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ	
ครีมบ�ารุงผิว	 โลชั่น	 อายเซรั่ม	 เป็นต้น	 เพื่อใช้ในการดูแล 
ผิวพรรณและรูปร ่างตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า	 โดยมี 
การประเมินประสิทธิภาพ	 ความคงตัว	 และความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอลลาเจนที่พัฒนาขึ้น	
รวมทั้งสารสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ	 “ไกลโคสะมิโนไกลแคน	
(GAGs)”	ที่ช่วยดูแลกระดูกไขข้อของขาและเท้าเพื่อสุขภาพ
ที่ดี	 นอกจากนี้ยังมีสารส่งอนุภาคยาขนาดนาโนเพื่อการ
รักษาทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการด�าเนินโครงการร่วมกับ	 iTAP	 อย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้
บริษัทสามารถท�าการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิของสารสกัด 
ชีวโมเลกุลเข้าไว้ด้วยกัน	 เกิดเป็นเครื่องดื่มคอลลาเจน 
(Abalone	 Collagen)	 ระดับพรีเมี่ยม	 ซึ่งเป็นตลาดท่ีมี 
แนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว	 และยังพัฒนางานวิจัยอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพจากหอยเป๋าฮื้อระดับโลก

กลุ่มบริษัท  
ภูเก็ต เป๋าฮื้อ 
จ.ภูเก็ต
กลุ ่มบริษัทที่ท�าการศึกษา
หอยเป๋าฮื้อซึ่งเป็นหอยที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูงและ
มีสารประกอบพิเศษหลาย
ชนิด	 โดยเริ่มตั้งแต่วิธีการ
เพาะเลี้ยง	ตลอดจนถึงการน�า	
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
นวัตกรรมคุณค่าสูง	

โทรศัพท์	0	7625	2799
เวบ็ไซต์	 
www.phuketabalone.com

“นวตักรรม แบ่งแยกผู้น�าออก 
จากผู้ตาม (สตฟี จอบส์)”

น.สพ.สิทธิศักดิ	์เหมืองสิน
กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัท	ภูเก็ต	เป๋าฮื้อ
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“บริษัท สุวรรณภูมิวู๊ดชิพ จำ กัด ร่วมกับ iTAP  
พัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไม้เหลือท้ิง
เพ่ิมมูลค่าให้สินค้าของบริษัทและ 
เพ่ิมคุณค่าให้แก่ดินแห่งทุ่งกุลาร้องไห้”

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	 สุวรรณภูมิวู๊ดชิพ	 จ�ากัด	 มีเปลือกไม้ยูคาลิปตัสเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตช้ินไม้และ
เปลือกไม้สับเป็นปริมาณมากถึง	 20,000	 ตันต่อปี	 บริษัทจึงต้องการเพิ่มมูลค่าและขยาย 
โอกาสทางธรุกจิด้วยการน�าเปลอืกไม้ยคูาลปิตสัไปผลติเป็นปุย๋อนิทรย์ีเพือ่ใช้กบัดนิในเขตพืน้ทีทุ่ง่ 
กุลาร้องไห	้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	จังหวัดมหาสารคาม	จังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัดศรีสะเกษ	
จังหวัดยโสธร	 และจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงเป็นเขตพื้นที่ตั้งของบริษัท	 ลักษณะสภาพดินของทุ่ง 
กุลาร้องไห้เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า	 ท�าให้การปลูกข้าว 
ได้ผลผลิตไม่ดี	 เกษตรกรจึงมีความต้องการปุ๋ยท่ีมีคุณภาพสูงและมีปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะ
สม	 บริษัทได้ท�าการทดลองผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสด้วยการหมักร่วมกับมูลสัตว์
โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์จากกรมพัฒนาที่ดิน	 แต่บริษัทพบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตด้วยวิธีดังกล่าวยังมี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้

คุณค่ายกกำ ลังสอง 
จากปุ๋ยเปลือกไม้ 

ยูคาลิปตัส
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โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
iTAP	 แนะน�าทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี	 ในการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
เปลือกไม้ยูคาลิปตัสให้กับบริษัทด้วยวิธีการหมักแบบ 
กลับกอง	หากบริษัทตัดสินใจที่จะลงทุนเพื่อผลิตปุ๋ยในระดับ
อุตสาหกรรม	 บริษัทสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการและ
สูตรการผลิตปุ๋ยดังกล่าวกับโรงผลิตปุ๋ยได้

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
บริษัทได้กรรมวิธีการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไม้ยูคา
ลิปตัสที่มีมาตราฐานตามพระราชบัญญัติปุ ๋ยอินทรีย	์ 
พ.ศ.	 2518	 (แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2535)	 ส่งผลให้บริษัท
สามารถน� าผลิตภัณฑ ์ น้ี ข้ึนทะเบี ยนปุ ๋ ยอินทรี ย ์ กับ 
กรมวิชาการเกษตร	 เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจด้าน
ตลาดปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ 	 โครงการน้ียังส ่งผลให้บริษัทได้ท�าการจด
ทะเบียนบริษัทใหม่เพิ่มขึ้นในนาม	 บริษัท	 คลัสเตอร์ต้นน�้า 
ทุ่งกุลาออร์แกนิกส์	จ�ากัด	เพื่อรองรับการเพิ่มก�าลังการผลิต
และการจ�าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส

 

บริษัท สุวรรณภูม ิ
วู๊ดชิพ จ�ากัด 
จ.ร้อยเอ็ด
ผู ้ประกอบการผลิตชิ้นไม้สับ	
เปลือกไม	้และถ่านหุงต้มจากไม้
ยูคาลิปตัส	 รวมทั้งวัสดุอินทรีย์
เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

โทรศัพท์	08	1879	3416
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ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทั	 ฮาวายอนิดสัทร	ี จ�ากดั	 ก่อตัง้ปี	 2499	 โดยผลติเฟอร์นเิจอร์และวสัดถุกัทอจากเส้นหวาย
ธรรมชาต	ิ แต่เมือ่หวายธรรมชาตหิายากมากขึน้	บรษิทัจ�าเป็นต้องหาวสัดอุืน่มาทดแทน	 เป็นทีม่า
ของการสร้างนวตักรรมเส้นใยสงัเคราะห์ทีม่ลีกัษณะภายนอกเหมอืนหวายธรรมชาต	ิ โดยใช้วสัดไุม้
ผสมกบัพลาสตกิทีม่คีณุสมบตัยิดืหยุน่มากกว่าหวายธรรมชาต	ิ มีความคงทนต่อรงัสยีวูแีละความ
ร้อนได้ด	ีบรษัิทจงึได้เน้นผลติเฟอร์นเิจอร์กลางแจ้ง	จงึเป็นทีม่าทีบ่รษิทัต้องการพฒันาต่อยอดวสัดุ
ไม้ผสมกับพลาสติก	 โดยน�าเศษวัสดุเหลือใช้จ�าพวกขี้เลื่อยมาประดิษฐ์ไม้เทียมชนิดไม้พอลิเมอร์
คอมพอสทิ	(WPC)	และใช้พอลเิอทธลิลนีความหนาแน่นสงู	(HDPE)	เน่ืองจาก	HDPE	สามารถทน
ต่อสภาพอากาศกลางแจ้งได้ดกีว่าวสัดพุอลโิพรพลินี	(PP)	แต่	HDPE	กย็งัมข้ีอด้อยทีต้่องปรบัปรงุให้
สงูเทยีบเท่า	PP	เช่น	อณุหภมูกิารบดิงอ

“บริษัท ฮาวายอินดัสทรี จำ กัด ร่วมกับ iTAP  
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หวายจากเส้นใยสังเคราะห์ 
ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้จำ พวกข้ีเล่ือย ตอบโจทย์กระแสสินค้าสีเขียว” 

ฮาวายไทย 
ผู้นำ เฟอร์นิเจอร์จักสานและถักทอ 
จุดไอเดียต่อยอดวัสดุทดแทนหวายธรรมชาติ
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iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์	
ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ี
เพื่อพัฒนาสูตรการเตรียมไม้ประดิษฐ	์WPC	ของ	HDPE	ให้
มีค่าคุณสมบัติเชิงกลและอุณหภูมิการบิดงอสูง	ที่สามารถน�า
ไปผลิตได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ได้สูตรการประดิษฐ์ไม้เทียมชนิด	WPC	 โดยใช้	 HDPE	 ที่
สามารถน�าไปผลติจรงิ	 ด้วยการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ชนดิไม้
พลาสติกส�าหรับใช ้ เป ็นวัต ถุดิบต ้นน�้ าชนิดหน่ึงของ
เฟอร์นเิจอร์หวายจากเส้นใยสงัเคราะห์	 อกีทัง้เป็นการน�าเศษ
วัสดุเหลือใช้จ�าพวกขี้เลื่อยหรือแกลบมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า	
นอกจากนัน้ยงัสามารถน�าเศษของเสยีจากขวด	 PET	มาย่อย
เพ่ือเติมลงไปกับส่วนผสมไม้ประดิษฐ์เทียมนี้ได้อีก	 10	 ส่วน		
โดยที่ความแข็งแรงลดลงไม่มากแต่คุณสมบัติในการหน่วง
ตดิไฟดขีึน้	ท�าให้สามารถลดต้นทนุการผลติได้อกีทางหนึง่

ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป ต้องการความ
สะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
จากเส้นใยสังเคราะห์ โดยน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ใช้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 

บริษทั ฮาวายอนิดสัทรี 
จ�ากดั
จ.ปราจนีบรีุ
ผู ้ประกอบการผลิตและส่ง
ออกเฟอร์นิเจอร์และวัสดุถัก
ทอจากเส้นหวายธรรมชาติ	
แ ล ะ ห ว า ย จ า ก เ ส ้ น ใ ย
สังเคราะห์	 ภายใต้แบรนด	์
“ฮาวายไทย”	(HAWAII	THAI)

โทรศัพท์	0	2376	0100-3
เวบ็ไซต์	www.hawaiithai.com

“ iTAP เป ็นหน ่ วยงานที่
บริหารจัดการหนทางน� า
เทคโนโลยีและบุคลากรใน
ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ม า เ ป ็ น
ประโยชน์ต่อทางโรงงานและ
บริษัทได้อย่างแท้จริงและได้
ผล..ขอชื่นชม”

คุณวิชัย	วิภวพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	ฮาวายอินดัสทร	ีจ�ากัด
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ปัญหาและความเป็นมา
ประเทศไทยมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู	 โดยเฉพาะอย่างยิง่พชืสมนุไพร	 ประกอบกบั	 ความ
หลากหลายทางภูมิปัญญาไทยท่ีผนวกเอาความรู้พื้นบ้านทางการแพทย์มาใช้กับสมุนไพรเพื่อ
ป้องกนั	บรรเทา	หรือรักษาโรค	 จงึนบัเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพสงูในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์เพือ่
สุขภาพจากสมุนไพร	 ด้วยการใช้สมุนไพรท่ีรู้จักกันดีเพียงไม่กี่ชนิด	 ท�าให้ทรัพยากรสมุนไพรที่มี
ประสทิธภิาพสงูถกูมองข้ามคณุค่าทีแ่ท้จรงิไป	บรษิทั	เดอะ	กีฟวิง่	ท	ีจงึมคีวามสนใจอย่างยิง่ในการ
สนับสนนุด้านการศกึษาวจิยัสมนุไพรและการพฒันาผลติภณัฑ์จากสมนุไพรไทยสูต่ลาดสากล

“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพ่ือเพ่ิม 
มูลค่าสมุนไพรพ้ืนบ้านในผลิตภัณฑ์ชาเพ่ือสุขภาพ”

เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและ
พัฒนา บริษัท เดอะ กีฟวิ่ง ที จำ กัด
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iTAP ช่วยอะไร?
บริษัทจึงขอรับการสนับสนุนจากโครงการ	 iTAP	 เพื่อพัฒนา
ต�ารับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้าน
ในผลิตภัณฑ์ชาเพื่อสุขภาพ	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน 
วจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นทีป่รกึษา	ทมี
ผู้วิจัยเข้ามาช่วยคิดค้นพัฒนาสูตรและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมจนบริษัทสามารถผลิตชาเบลนด์รูป
แบบใหม่ที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศจากสมุนไพรพื้นบ้าน
ภายในประเทศ	แต่สิ่งที่แปลกใหม่และท�าให้ผลิตภัณฑ	์แตก
ต่างอย่างชัดเจนคือ	 คุณประโยชน์ทางร่างกายที่มีผลวิจัย
รองรับ	ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดและได้รับผลตอบรับอย่างดี
จากตลาดในประเทศและต่างประเทศคือ	 ชาเคลนซิ่ง 
(Cleansing)	 ที่มีส่วนผสมของ	 ย่านางแดง	 รางจืดและ 
ใบมะรุม		เพื่อช่วยขับสารพิษตกค้างไม่ให้สะสมในร่างกาย	

“การพัฒนาสูตรชาสมุนไพรของบริษัทยากกว่าการคิดค้น 
สูตรยาแผนโบราณมากนัก เพราะยาแค่กลืนลงคอ ไม่ต้อง
หอมอร่อยและสวยงาม ขอให้มีผลทางยาเท่าน้ัน ส่วนการ
ผลิตชา นอกจากสรรพคุณที่ต้องรักษาสารส�าคัญเอาไว้แล้ว 
ยังต้องมีรสชาติดี มีกลิ่นหอมและท่ียากไปกว่าน้ันคือต้อง
สวยงาม ทั้งส่วนผสมในซองและสีน�้าชา เพราะบริษัทใช้ซอง
ชาที่มองเห็นส่วนผสมข้างในเพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่มและ
ให้เห็นว่า ไร้สิ่งเจือปน”

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ความส�าเร็จในครั้งนี้	 ท�าให้ตลาดสินค้าสุขภาพมีผลิตภัณฑ์ที่
ดีให้ผู ้บริโภค	 ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากร	
ภายในประเทศ	 และที่ส�าคัญ	 ช่วยสร้างความแตกต่างและ
เพิ่มศักยภาพของบริษัทในการแข่งขันอย่างเหนือช้ัน	บริษัท
วางแผนขยายสายการผลิตโดยเน้นผลิตภัณฑ์จากโครงการ
และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับโลก

บริษัท เดอะ กิฟวิ่ง ที 
จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	08	1844	4124	

“ขอขอบคุณ  i TAP  ที่
สนับสนุนการท�าโครงการรวม
ถึงการได้รับโอกาสสนับสนุน
เงินทุนในการลดความเส่ียง
จากการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
การพัฒนาที่ดีต้องสร้างมูลค่า
เพิ่มจากทรัพยากรและองค์
ความรู ้ที่ มีอยู ่  เราต้องการ
พัฒนาสินค ้าจากส่ิงที่มี ใน
ประเทศเพื่อสร้างแบรนด์ของ
คนไทยให ้ เป ็นที่ รู ้ จักและ
สามารถแข่งขันกับแบรนด์
ต่างประเทศได้”

คุณวีรยา	รวิชุติวรรณ 
กรรมการ	

บริษัท	เดอะ	กีฟวิ่ง	ที	จ�ากัด
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“บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำ กัด ผู้ผลิตกระจกตกแต่งอาคาร  
ร่วมกับ iTAP สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากแก้วพรุน  

เหนือคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์จากวัสดุ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และส่งกล่ินหอมไล่ยุงได้  
ซ่ึงถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษวัสดุ  

โดยไม่จำ เป็นต้องลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรใหม่ หรือเปล่ียนแปลง
กระบวนการผลิตไปจากเดิม”  

เศษกระจกสู่หินประดับตกแต่ง
ชูแบรนด์ “Eco Stone” 
นวัตกรรมเก๋รักษ์สิ่งแวดล้อม
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โครงการเดี่ยว

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	 ไทยเทคโนกลาส	 จ�ากัด	 เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว
ตัง้แต่ปี	 2540	 จากการผลติกระจกรถยนต์	ขยบัขยายกจิการ
มาเป็นกระจกตกแต่งอาคารใน	 10	 ปีถดัมา	 เพือ่หนคีูแ่ข่งใน
ตลาดกระจกรถยนต์ทีเ่พิม่ขึน้	ท�าให้แต่ละเดอืนต้องซ้ือกระจก
มาผลติถงึ	400	ตนั	และมเีศษกระจกเหลอืทิง้ทีต้่องขายคนืโรง
หล่อกระจกมากถงึ	40	ตนั	ในฐานะทายาทของธรุกจิ	พ่วงด้วย
ต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรมของบรษิทั	คณุพลฏัฐ์	เลยีวกจิ
สริ	ิ จงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	 จากเศษกระจกที่
ตกค้างมาจากรุน่คณุพ่อ	เพือ่แก้ปัญหาให้แก่บรษิทั	จงึเกดิแนว
ความคิดที่จะพัฒนาเศษกระจกเหล่าน้ันไปท�าเป็นแก้วพรนุ
หรอืหนิฟองน�า้ส�าหรับใช้ประดบัตกแต่งต้นไม้และสวนสวย	

iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 
(นาโนเทค)	 เพ่ือสร้างนวัตกรรมท่ีท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับ
แก้วพรุน	“Eco	Stone”	ด้วยการอัดน�้ามันตะไคร้หอมลงใน
แก้วพรุนด้วยนาโนเทคโนโลยี

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากแก้วพรุน	“Eco	Stone”	ที่สามารถส่ง
กลิ่นน�้ามันตะไคร้หอมไล่ยุงได้นาน	 2	 เดือน	 ช่วยต่อยอด
ประโยชน์การใช้งานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

บริษทั ไทยเทคโนกลาส 
จ�ากัด
จ.นครปฐม
ผู ้ประกอบการผลิตและจัด
จ� าหน ่ า ยกระจกตกแต ่ ง
อาคาร	 กระจกแฟบริคกลาส,	
กระจกโค้ง,	กระจกนิรภัยเทม
เปอร์และลามิเนต	 ภายใต้
แบรนด์	“BSG	GLASS”

โทรศัพท์		0	3429	1640-3
เวบ็ไซต์	www.bsgglass.com

“พอมาติดต่องานกับ iTAP มี
ความเป็นมืออาชีพมาก ท�าให้
บริษัทอยากที่จะลองเสี่ยง
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ทางทีมงาน iTAP ก็จะเข้ามา
ช่วยในการประสานงานกับ
นักวิจัย และท�าให้งานวิจัย
เดินหน้าไปได้ตามที่ฝันไว้ ซึ่ง
การท�างานวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก 
แต ่ต ้องตั้ งโจทย ์ให ้ชัดเจน 
และจากการเข้าร่วมโครงการ
กับ iTAP และนาโนเทค 
บริษัทไม่ได้แค่งานวิจัยอย่าง
เดียว แต่ได้การประชาสัมพันธ์
ด้วย ถือว่าลงทุนครั้งเดียวแต่
ได้ประโยชน์ถึงสองทาง”

คุณพลัฏฐ	์เลียวกิจสิร	ิ
ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม	

บริษัท	ไทยเทคโนกลาส	จ�ากัด



50 iTAP กับการยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย

ปัญหาและความเป็นมา
ยางล้อรถยนต์เมือ่ใช้งานไปได้ระยะหนึง่	 ดอกยางจะสกึและเสือ่มสภาพท�าให้ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภยัอกีต่อไป	อย่างไรกต็าม	หากยางล้อเก่าดงักล่าวยังมสีภาพโครงยางทีด่ี	 เราสามารถ
น�ายางล้อมาผ่านกระบวนการหล่อดอกยางเพือ่น�ายางกลบัไปใช้ใหม่ได้	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	บ�ารงุยาง	
เป็นโรงงานทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า	30	ปีในการหล่อดอกยาง	มกีระบวนการผลติยางหล่อดอกที่
ได้มาตรฐาน	 โดยที่ผ่านมาโรงงานได้น�าเข้าเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศเยอรมน	ี (ซึง่ถอืว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยและรายแรกของเอเซยีทีน่�าเทคโนโลยจีาก
เยอรมนีมาใช้ในโรงงานท้ังหมด)	 โรงงานมีความต้องการในการพัฒนากระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	 แต่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค�าปรึกษาแก่
โรงงาน

“iTAP และ MTEC สนับสนุน หจก.บำ รุงยาง 
พัฒนายางหล่อดอกสำ หรับรถบรรทุก 

ด้วยการลดต้นทุนการผลิต
และยกระดับคุณภาพสินค้า”

“บำ รุงยาง” วิจัยและพัฒนา 
เพิ่มคุณภาพยางหล่อดอกของไทย
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iTAP ช่วยอะไร?
เมื่อโรงงานติดต่อขอการสนับสนุนจาก	 iTAP	 ในโครงการ
ศึกษาและพัฒนายางหล่อดอกส�าหรับรถบรรทุก	 iTAP	 ได้
จัดหาคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห ่งชาติ	 (MTEC)	 สวทช.	 และศูนย ์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยางไทย	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
มาให้ค�าปรึกษาแก่โรงงาน	 โดยคณะผู้เช่ียวชาญได้ท�าการ
พัฒนาสูตรยางประสานและสูตรดอกยางในห้องปฏิบัติการ	
เพื่อให้ได้ยางประสานที่สามารถยึดติดกับโครงยางเก่าได้ดี
ขึ้น	 และได้สูตรดอกยางที่มีความแข็งแรงและต้านทานการ
สึกหรอจากการวิ่งบนพื้นถนนได้ดีขึ้น	 หลังจากน้ัน	 คณะผู้
เชี่ยวชาญได้ร่วมมือกับโรงงานในการใช้สูตรยางประสาน
และสูตรดอกยางใหม่ที่พัฒนาขึ้นในการขึ้นรูปเป็นยางหล่อ
ดอกโดยใช้กระบวนการผลิตที่โรงงานใช้อยู ่ในปัจจุบัน	
นอกจากนี้	 ยังได้ท�าการสร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ
โรงงานจากการทดสอบและเปรียบเทียบสมรรถนะของ
ผลิตภัณฑ์ยางหล่อดอกของโรงงานกับยางล้อใหม่ยี่ห้อต่างๆ	
ส�าหรับรถบรรทุกอีกด้วย

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
สูตรยางประสานและดอกยางที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 
ในการน�าไปใช ้งานจริง 	 โดยสามารถลดต ้นทุนของ
กระบวนการหล่อดอกยางได้เม่ือเทียบกับการใช้สูตรยาง
แบบเก่า	เนื่องจากสูตรยางใหม่ใช้เวลาในการอบลดลง	ท�าให้
ประหยัดพลังงานและเพิ่มความสามารถในการผลิต	
นอกจากนี้คุณภาพของยางก็ดีขึ้น	 ท�าให้ลดปัญหาการ 
ร้องเรียนยางจากสาเหตุต่างๆ	 ลงได้มาก	 เช่น	 การหลุดล่อน
ของดอกยาง	 ยางกะเทาะ	 และการแตกร่องดอก	 เป็นต้น	
นอกจากนั้น	การมีฐานข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางหล่อ
ดอกท�าให้โรงงานทราบถึงศักยภาพของสินค้าของตนเอง	 
ซึ่งสามารถท�าการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
บ�ารุงยาง
จ.ชลบรีุ
ผู ้ประกอบการโรงงานหล่อ
ดอกยางส�าหรับรถยนต์และ
รถบรรทุก

โทรศัพท์	0	3847	6278-9
โทรสาร	0	3847	6280
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ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทั	โตว่องไว	จ�ากดั	ประกอบธุรกจิให้บรกิารตอกเสาเขม็และเป็นผูผ้ลติรถตอกเสาเขม็	ซึง่บรษิทั
มสีทิธบิตัรเป็นของตนเอง	จากการประดิษฐ์คดิค้นของคณุไพศาล	ว่องไวกลยทุธ์	กรรมการผู้จดัการ
ของบริษัท	 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว	 ท�าให้บริษัทต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ประสทิธภิาพสงูขึน้	 เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั	 ในการนีบ้รษิทัได้พฒันา
ชุดอุปกรณ์ตอกเสาเข็มรูปแบบใหม่	 ท่ีมีลูกตุ้มน�้าหนักขนาด	 5	 ตัน	 และสามารถตอกเสาเข็มได้
มากกว่า	12	คร้ังต่อนาท	ีซึง่นบัเป็นนวตักรรมของอปุกรณ์ตอกเสาเขม็ของบรษิทั

“บริษัท โตว่องไว จำ กัด ร่วมกับ iTAP และ DECC
ในการพัฒนาอุปกรณ์ตอกเสาเข็มรูปแบบใหม่
เพ่ือลดต้นทุนท้ังในด้านการเงินและเวลาในการสร้าง
ต้นแบบเคร่ืองจักร”

ลดความเสี่ยงในการพัฒนา
เครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี 3D 
และ Finite Element
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iTAP ช่วยอะไร?
การสร้างต้นแบบของอุปกรณ์ตอกเสาเข็มต้นรูปแบบใหม่
ต้องอาศัยการค�านวณทางวิศวกรรมท่ีแม่นย�า	 และเสียเวลา
ในการผลิตจริง	 iTAP	 ได้ให้ค�าแนะน�าแก่บริษัท	 โดยเชิญผู้
เชี่ยวชาญจากศูนย ์บริการปรึกษาการออกแบบและ
วิศวกรรม	(DECC)	สวทช.	ให้ค�าปรึกษาแก่บริษัท	โดยศึกษา
การท�างานของเครื่องตอกเสาเข็ม	 และท�าการถอดแบบด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นแบบสามมิติ	 (3D)	 แล้วจึงท�าการ
วิเคราะห์ความแข็งแรงของอุปกรณ์ตอกเสาเข็มด้วยระเบียบ
วิธี	Finite	Element	เพื่อตรวจสอบค่าความปลอดภัยในการ
ใช้งาน	 รวมถึงแนะน�าคุณสมบัติของวัสดุท่ีเหมาะสมใน
การน�ามาใช้ผลิตอุปกรณ์ตอกเสาเข็มรูปแบบใหม่น้ี	 ท�าให้
บริษัทไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างและทดสอบอุปกรณ์
ต้นแบบอีกต่อไป

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
บรษิทัสามารถพฒันาอปุกรณ์ตอกเสาเขม็รปูแบบใหม่	 ซ่ึงเป็น
จุดเริ่มต้นในการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขันให้กับบริษัท	 โดยอุปกรณ์ของบริษัทมีประสิทธิภาพ
เหนอืกว่าระบบตอกเสาเขม็จากต่างประเทศ	 เช่น	 ระบบจาก 
ประเทศเยอรมนซีึง่ใช้อปุกรณ์ไฮดรอลกิในการยกตุม้น�า้หนกัและ
ใช้น�า้มนัปริมาณมากถงึ	20	–	60	ลติรในการตอกเสาเขม็แต่ละ
ครัง้	 การรีดน�า้มนัออกขณะปล่อยตุม้น�า้หนกัเพือ่ตอกเสาเขม็
จะเกดิแรงเสยีดทานจากน�า้มนัทีถ่่ายเทออกไม่หมด	ท�าให้แรง
ตกกระทบหัวเสาเข็มน้อยกว่าระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้น	 ซึ่งใช้
น�า้มนัเพียง	1	ลติรและใช้การตอกเสาเข็มโดยปล่อยตุม้ตอกให้
ตกอสิระท�าให้ได้แรงทีก่ระทบหวัเสาเข็มตอกทีด่กีว่า	นอกจาก
นี	้ เมือ่เปรยีบเทยีบด้านราคา	 ระบบตอกเสาเขม็ของบรษิทัมี
ราคาถกูกว่าระบบของเยอรมนัถงึ	20	เท่า	และมรีาคาถูกกว่า
ระบบของประเทศเกาหลถีงึ	10	เท่า	แสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพ
ของบรษัิทไทยในการสร้างสรรค์นวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพไม่
แพ้ชาตใิดในโลก

บริษัท โตว่องไว จ�ากัด 
จ.สุพรรณบุรี
ผู ้ ป ร ะกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่ายรถตอกเสาเข็มและ
ให ้บริการตอกเสาเข็มทั่ ว
ประเทศ

โทรศัพท์	 0	3555	9567,	 
       0 3555 9155
เว็บไซต์	 
www.toewongwai.co.th

“บริษัทได้รับประโยชน์อย่าง
มากจากการท�างานร่วมกับ 
iTAP โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง  
ทีป่รกึษาจาก iTAP ช่วยบรหิาร
จัดการโครงการ ลดภาระของ
บริษัท ในการติดตามการ
ด�าเนินงานของโครงการ ดูแล
โครงการอย่างใกล้ชิด ท�าให้
โครงการส�าเร็จลุล ่วงไปได้
ด้วยดี”

คุณไพศาล	ว่องไวกลยุทธ	์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	โตว่องไว	จ�ากัด
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ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทั	 ไพโอเนยีร์	ลฟิท์	แอนด์	 เครน	จ�ากดั	 เป็นบริษทัทีม่คีวามเชีย่วชาญในการขึน้รปูโครงเหลก็
เพือ่ประกอบเป็นตวัลฟิต์	 โดยบรษิทัประกอบการผลติและจ�าหน่ายลิฟต์ภายในประเทศมาตัง้แต่ปี	
พ.ศ.	2541	นอกจากนัน้	บรษิทัยงัมปีระสบการณ์ในการซ่อมบ�ารงุลฟิต์ให้กบัลกูค้ามาอย่างต่อเนือ่ง	
หวัใจส�าคญัของลฟิต์อยูท่ีช่ดุอปุกรณ์ควบคมุการท�างานซึง่เป็นแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์	 โดยปรกติ
บรษิทัจะต้องน�าเข้าชดุอปุกรณ์ควบคมุจากต่างประเทศ	เช่น	จีน	ญีปุ่น่	ไต้หวนั	หากลิฟต์มปัีญหาใน
การใช้งานเนือ่งจากความผิดปกตขิองชดุอปุกรณ์ควบคมุดงักล่าวนี	้บริษทัจะต้องท�าการเปล่ียนชดุ
อุปกรณ์ควบคุมใหม่ทั้งชุด	 โดยไม่สามารถน�าชุดอุปกรณ์ดังกล่าวมาซ่อมแซมได้	 ท�าให้บริษัทมี
ต้นทนุในการซ่อมบ�ารุงลฟิต์สงู	บรษิทัจงึต้องการพฒันาชุดอปุกรณ์ควบคมุลฟิต์ของบรษิทั

“บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จำ กัด ร่วมกับ iTAP และ NECTEC  
ในการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมลิฟต์เพ่ือลดการนำ เข้าจากต่างประเทศ”

เพิ่มศักยภาพ SME ไทย
ด้วยการวิจัยและพัฒนา
อุปกรณ์ควบคุมลิฟต์
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iTAP ช่วยอะไร?

iTAP	 แนะน�านักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 สวทช.	 เพื่อมาเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญให้แก่บริษัท	 โดยนักวิจัยได้ท�าการสร้างต้นแบบ
อุปกรณ์ควบคุมลิฟต์	 พร้อมทั้งระบบจ�าลองการท�างานของ
ลิฟต์	 จนได้อุปกรณ์ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ	 ที่
สามารถควบคุมการท�างานของลิฟต์ได้และมีคุณสมบัติไม่
ด้อยไปกว่าอุปกรณ์ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
บริษัทได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาต้นแบบ
อุปกรณ์ควบคุมลิฟต์จากผู้เชี่ยวชาญ	ท�าให้ทีมช่างซ่อมบ�ารุง
ลิฟต์ของบริษัทมีความเข้าใจในการท�างานของชุดอุปกรณ์
ควบคมุลฟิต์	 ส่งผลให้บรษิทัมปีระสทิธภิาพในการซ่อมบ�ารงุ
ลฟิต์ทีส่งูขึน้	นอกจากน้ี	บริษทัสามารถต่อยอดความรูจ้ากชดุ
อปุกรณ์ควบคมุต้นแบบทีพ่ฒันาขึน้	 เพือ่ผลติและจ�าหน่ายใน
เชงิพาณชิย์ต่อไป

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ 
แอนด์ เครน จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
ผู ้ประกอบการผลิต	 ติดตั้ง
และให้บริการซ่อมบ�ารุงลิฟต์
และบันไดเลื่อน

โทรศัพท์	0	2899	0052
เว็บไซต์	www.pioneer 
elevator.com

“ผลของการพัฒนาอุปกรณ์
ควบคุมการท�างานของลิฟต์
ร่วมกับโครงการ iTAP และ 
NECTEC น�าไปสู่การถ่ายทอด
องค ์ความรู ้ ให ้ทีมงานของ
บริษัท ทางบริษัทพยายาม
ทดสอบต้นแบบเพื่อต่อยอด
อุปกรณ์ควบคุมลิฟต์ให้น�าไป
สู ่การผลิตจ�าหน ่ายได ้จริง 
ช่วยทดแทนการน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ”

คุณณัฐวัฒน์	วิเศษเด่นชัย
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	ไพโอเนียร์	ลิฟท์	แอนด	์
เครน	จ�ากัด
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ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทั	 บรูณาพา	กรุป๊	 จ�ากดั	 ผูผ้ลติพาเลทและลงัไม้ซึง่เป็นฐานรองรบับรรจภุณัฑ์เพือ่การจดัเกบ็
และการขนส่ง	 สามารถใช้หมุนเวียนภายในประเทศ	 หรือส่งออกต่างประเทศ	 ซึ่งปัจจุบันบริษัท
ประสบกับการแข่งขนัทีรุ่นแรง	 และความต้องการของลกูค้าทีห่ลากหลาย	 ต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้	
จงึต้องการพัฒนาซอฟท์แวร์ทีส่ามารถออกแบบเพือ่ลดความเสียหายของสนิค้าอนัเกดิจากแรงสัน่
สะเทอืนและแรงกระแทก	 รวมท้ังค�านวณค่าความเค้น	 (Stress)	 หรอืค่าความปลอดภยัได้บนหน้า
จอ	เพือ่ความรวดเร็วและง่ายต่อการออกแบบและน�าเสนอลกูค้า

“iTAP จับมือ DECC ร่วมพัฒนาซอฟท์แวร์การออกแบบการผลิต 
พาเลทและลังไม้ เพ่ือช่วยจำ ลองการผลิตและการใช้งานในรูปแบบ 3 มิติ 

ลดต้นทุน เพ่ิมความพึงพอใจให้ลูกค้า” 

บูรณาพา กรุ๊ป พัฒนาซอฟท์แวร์
ออกแบบพาเลทและลังไม้แห่งแรกในไทย



57

Technology Tailor-Made

โครงการเดี่ยว

iTAP ช่วยอะไร?
จากความต้องการดังกล่าว	 iTAP	 จึงประสานงานไปยัง 
ผู ้เชี่ยวชาญจาก	 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและ
วิศวกรรม	 (DECC) 	 สวทช. 	 เพื่ อด� า เนินโครงการ	 
“พัฒนาต้นแบบซอฟท์แวร์ออกแบบฐานรองและลังไม้”	โดย
มีการก�าหนดรูปแบบของพาเลทและลังไม้ท่ีมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการผลิตบ่อยครั้ง	 รวมทั้งก�าหนดสภาวะการ
ใช ้งานทั้ งแบบปกติและไม ่ปกติต ่างๆ	 เพื่อออกแบบ
ซอฟท์แวร์ที่สามารถจ�าลองรูปแบบการผลิตและการรับแรง	
ณ	 จุดต่างๆ	 ที่สามารถแสดงผลในแบบ	 3	 มิติ	 ก่อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตจริง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ	 ได ้ รับซอฟท ์แวร ์ที่มีการพัฒนาโดยเฉพาะ 
เพื่อออกแบบและจ�าลองข้อมูลก่อนการผลิตจริง	 สามารถ
ระบุชนิดไม้	 ขนาดของไม้	 น�้าหนักของสินค้าที่กดทับ	 
ตามสภาวะการใช้งาน	อีกทั้งสามารถออกแบบขนาดหน้าตัด
ของไม้ที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต	 ท�าให้ช่วยลดต้นทุน
การผลิตจากการใช้วัตถุดิบที่อาจจะมากเกินความจ�าเป็น	ลด
ค่าใช้จ่ายในการส่งพาเลทไม้ไปทดสอบภายนอก	 รวมทั้ง
สามารถจ�าลองการผลิตและการใช้งานให้ลูกค้าได้รับทราบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่า
และเพิ่มความแตกต่างด้วยนวัตกรรมการบริการของบริษัท
อีกรูปแบบหนึ่ง

บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป 
จ�ากัด 
จ.ชลบุรี
ผู ้ผลิตพาเลทและลังไม้เพื่อ
การส่งออกสินค้ารายใหญ่
ด�าเนินการมากว่า	 30	 ปี	 มี
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ก า ร
ออกแบบ	 การผลิต	 และการ
บริการด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การเคลื่อนย้ายที่ท�าจากไม	้
มุ ่งเน ้นการพัฒนาการผลิต
และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

โทรศัพท์	0	3839	1311
เว็บไซต์	 
www.buranapagroup.
com

“จากการเข้าร ่วมโครงการ
พัฒนาซอฟท ์แวร ์กับทาง 
iTAP  ช่วยให้บริษัทสามารถ
ออกแบบพาเลท ลังไม้ได้ตรง
ตามความต้องการใช้งานของ
ลูกค้า รวดเร็ว และแข็งแรง”

คุณโอภาส	ชีวะธรรมานนท์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	บูรณาพา	กรุ๊ป	จ�ากัด
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ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทั	สทิธนินัท์	จ�ากดั	เป็นบริษทัทีป่ระกอบธรุกจิเกีย่วกบัการผลติและจ�าหน่าย	แป้งถัว่เขยีว	และ
วุ้นเส้น	 ทั้งในและต่างประเทศ	 	 โดยจะมีโปรตีนถั่วเขียวเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต	 
ซึง่บรษิทัต้องการเพิม่มลูค่าให้โปรตนีทีแ่ยกออกมา	 โดยผลิตเป็นผงโปรตนีไอโซเลตส�าหรบัใช้เป็น
สารเตมิแต่งอาหารทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมต่อการน�าไปใช้ในผลติภณัฑ์อาหาร

iTAP ช่วยอะไร?
บริษัทต้องการศึกษากระบวนการผลิตโปรตีนไอโซเลตจากน�้าโปรตีนที่เป็น	 by	 product	 จาก
กระบวนการผลิตแป้งถั่วเขียว	 	 และทดสอบการน�าไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ	
โครงการ	 iTAP	 จึงได้ติดต่อนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 หรือ	
BIOTEC	 ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการท�าโครงการวิจัยร่วมกับบริษัท	 โดยท�าการศึกษาในระดับห้อง
ปฏิบัติการในช่วงแรก	 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัทเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ต่อไป	

บริษัท สิทธินันท์ จำ กัด
โครงการ “การผลิตโปรตีนไอโซเลตจากน้ำ โปรตีน

ท่ีได้จากกระบวนการผลิตแป้งถ่ัวเขียวสำ หรับเป็นสารเติมแต่งในอาหาร”

เพิ่มมูลค่าสินค้า ขยายตลาด
ลดการนำ เข้า ด้วยการวิจัยและพัฒนา
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บริษทั สทิธนินัท์ จ�ากดั 
จ.ปทุมธานี

ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายวุ ้นเส้น
ตรา	“ต้นสน”

โทรศัพท์	0	2598	3300-9	

“งานวิจัยมีความส�าคัญต่อ
ความเจริญก ้ าวหน ้ าของ
องค์กร ขอขอบคุณ iTAP และ
ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งทีมงานที่
ด�าเนินโครงการนี้   ท�าให้ได้
ประโยชน์อย่างมากกับการ
วิจัยพัฒนางานของบริษัท
และเป็นองค์ความรู้ให้กับทีม
งานที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไป
ในอนาคต ”

คุณสมพงษ	์	ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	สิทธินันท์	จ�ากัด

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
• เพิ่มมูลค่าโปรตีนที่ถูกแยกออกมาจากกระบวนการผลิต
แป้งถั่วเขียว	 ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม	 โดยผลิตเป็น
โปรตีนไอโซเลตชนิดผง	 ส�าหรับใช้เป็นสารเติมแต่งอาหาร	
ให้มีสมบัติเชิงหน้าท่ีตามท่ีต้องการ	 โดยโปรตีนไอโซเลตที่
ผลิตได้มีปริมาณโปรตีนสูงถึง	 86%	 มีความคงตัวในช่วง
อุณหภูมิกว้าง	 ตั้งแต่	 30	 ถึง	 80	 องศาเซลเซียส	 และมี
คุณสมบัติเป็นสารช่วยท�าให้เกิดโฟมและอิมัลชั่นที่ดี	 เม่ือ
เทียบกับโปรตีนจากถั่วเหลือง	 จึงมีโอกาสสูงท่ีจะน�าไปใช้
เป็นส่วนผสมในอาหารประเภทต่างๆ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ ์
เบเกอร์รี่	 หรือไส้กรอก	 เป็นต้น	 นับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ศักยภาพที่จะสร้างตลาดในอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้
ต่อไป

• ลดการน�าเข้าสนิค้าโปรตนีผงจากต่างประเทศได้บางส่วน

• บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคเพิ่มขึ้นกว่า	 70%	
โดยได้รับการถ่ายทอดกระบวนการผลิตโปรตีนไอโซเลต 
ในระดับห้องปฏิบัติการ	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 อยู่ระหว่างการ
ออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์	



60 iTAP กับการยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย

บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล่ (1999) จำ กัด ร่วมกับ iTAP และ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติพัฒนาสูตรยางคอมพาวด์และ
ออกแบบสร้างเคร่ืองจักรท่ีไม่มีในท้องตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
การผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ปัญหาและความเป็นมา
บรษิทั	อตุสาหกรรมอะไหล่	(1999)	จ�ากดั	มีความต้องการพฒันา
สตูรยางคอมพาวด์	เพ่ือลดความสญูเสยีในกระบวนการฉดีขึน้รปู
ยางทีเ่ป็นส่วนประกอบของลกูหมาก	 รวมทัง้พฒันาสตูรยางเพือ่
ยกระดับคุณภาพ	 อีกทั้งการปรับปรุงเครื่องจักรให้เป็นระบบ
ควบคมุและท�างานแบบอตัโนมตัมิาใช้ในการผลติ	 เพือ่ลดปัญหา
การขาดแรงงานฝีมอื

พัฒนาสูตรยาง 
และเพิ่มกำ ลังการผลิต 
ด้วยเครื่องจักรควบคุมอัตโนมัติ  
สร้างความเข้มแข็งในตลาด 
ลูกหมากรถยนต์
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iTAP ช่วยอะไร?
จากปัญหาที่บริษัทต้องการแก้ไข	 ทาง	 iTAP	 จึงจัดหา 
ผูเ้ชีย่วชาญจากศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต	ิ (MTEC)	
เข้าแก้ไขปัญหาใน	3	 โครงการต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2553	 โดยเริม่
จากการแก้ไขปัญหาชิ้นงานแตกจากการฉีดขึ้นรูปยางในช้ิน
ส่วนลกูหมาก	 และการพฒันาจนสามารถพฒันาสตูรยางซึง่มี
คุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม	
นอกจากนี	้ ยงัพฒันาเครือ่งขดัลกูหมากทีส่ามารถควบคมุด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์และท�างานแบบอตัโนมตั	ิ เพือ่ทดแทนการ
ซือ้เคร่ืองจกัรควบคมุอตัโนมตัใินท้องตลาดทีไ่ม่สามารถน�ามา
ใช้ในงานขดัลกูหมากได้โดยตรง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาในหลายโครงการ	 ท�าให้บริษัทมีองค์ความรู้
ด้านวศิวกรรมการยางเพิม่ข้ึน	 สามารถแก้ไขปัญหา	 ด้านสตูร
การผลติ	 เทคนคิการผลติ	 และการพฒันาเครือ่งจกัรทีเ่หมาะ
สมกับผลิตภัณฑ์และก�าลังการผลิต	 ส่งผลให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชั้นน�าใน 
ท้องตลาด	 และสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ได้เป็นอย่างดี

บริษัท อุตสาหกรรม
อะไหล่ (1999) จ�ากัด
จ.ชลบุรี
ผู ้ ป ระกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่ายช้ินส่วนระบบช่วง
ล่างของรถยนต์ขนาดใหญ่	
ท�าการผลิตทั้งในระดับ	OEM	
และ	OBM	ผลิตและจ�าหน่าย
ช้ินส่วนระบบช่วงล่างของ
รถยนต ์ขนาดใหญ ่ 	 เช ่น	
แหนบ	ลูกหมาก	บู๊ช	สาแหรก
ในรถยนต์

โทรศัพท์	 0	3815	7060,	 
	 0	3874	1440
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“บริษัท ดี ดี เนเจอร์ คราฟท์ จำ กัด ร่วมกับ iTAP 
ประยุกต์งานวิจัยสีย้อมธรรมชาติ โดยใช้จุลินทรีย์เพ่ือย้อม
เส้นใยกัญชงและไหม เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เส้ือแจ็คเก็ต 

รองเท้า และผ้าผืนสำ หรับบุเฟอร์นิเจอร์
เน้นแนวคิดรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม” 

ปัญหาและความเป็นมา
เนื่องจากกระแสการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบัน	 
โดยเฉพาะตลาดหลกัของบรษิทั	ด	ีด	ี เนเจอร์	คราฟท์	จ�ากดั	อยูใ่นยโุรป	ซึง่มคีวามต้องการอยูใ่น
ระดบัทีสู่งขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 ดงันัน้บรษิทัจงึมแีนวคดิผลติผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ	 ย้อมสีธรรมชาติ	
และมมีาตรฐานรบัรอง	มคีณุสมบตัทิีด่	ีจงึเป็นโอกาสทีจ่ะพฒันาไปสูเ่ชงิพาณชิย์ได้	

รับเทรนด์โลก
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ 

เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

ดี ดี เนเจอร์ 
คราฟท ์ 
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iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
แห่งชาต	ิ (MTEC)	 เพือ่ท�าการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าทอ
จากเส้นใยกญัชงและไหมย้อมสธีรรมชาต	ิ โดยใช้จลุนิทรย์ีเพือ่
ย้อมเส้นใยกัญชงและไหม	 ซึ่งในน�้าจุลินทรีย์นี้ประกอบด้วย
เอนไซม์ที่มีความสามารถในการท�าความสะอาดสิ่งสกปรกที่
ตดิมากบัเส้นใย	และยงัท�าให้สตีดิบนเส้นใยเข้มขึน้และมคีวาม
คงทนมากขึ้น	 จากนั้นย้อมเส้นใยกัญชงและไหมด้วยสี
ธรรมชาติจากเปลือกต้นประดู	่ เปลือกต้นมะม่วง	 เปลือกต้น 
ยคูาลปิตสั	คราม	และน�ามาทอเป็นผ้าผนื	จากนัน้การตกแต่ง
ผ้าผนืให้มสีมบตักิลิน่หอมของกรนีทแีละยคูาลปิตสั	สมบตัใิน
การสะท้อนน�า้	และสมบัตใินการหน่วงไฟ	ตลอดจนการน�าผ้า
ผืนที่ได้มาท�าการออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 
3	ผลติภณัฑ์	ได้แก่	เสือ้แจค็เกต็	รองเท้า	และผ้าผนืส�าหรบับุ
เฟอร์นเิจอร์	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสื้อแจ็คเก็ตที่มีกลิ่นหอมของชาเขียว
และยูคาลิปตัสต้นแบบ	 ต้นแบบรองเท้าท่ีมีสมบัติในการ
สะท้อนน�้า	 ต้นแบบผ้าผืนส�าหรับบุเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีสมบัติใน
การหน่วงไฟ	 และยังเป็นการส่งเสรมิการน�านวตักรรมมาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส ้นใยกัญชงและไหมย้อมสี
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	 ให้มีความสวยงาม 
โดดเด่น	 มสีมบตัใินการน�าไปใช้งานทีเ่หมาะสมเป็นทีต้่องการ
ของตลาด

ปัจจบุนับรษัิทพยายามรกัษาแนวคดิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
และรกัษาวถิชีวีติของชาวบ้านท้องถิน่	 (ชาวม้ง)	 ในการใช้ลาย
จกัสานของชาวม้งเป็นลายหลกัของสนิค้า	 ทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิ
อาชพีให้แก่ชาวบ้านในการดแูลไร่กญัชงอกีด้วย

บริษัท ดี ดี เนเจอร์ 
คราฟท์ จ�ากัด 
กรุงเทพมหานคร
ผู ้ ป ระกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและ
สินค้าเส้นใยกัญชง	ส่งออกทั้ง
ในและต่างประเทศ	 ภายใต้
ตราสินค้า	“HEMPTHAI”

โทรศัพท์	 08	1911	0147,	
	 08	1447	5447
เว็บไซต์	 
www.hempthai.com
www.facebook.com/
hempthaishop

“ประทับใจเจ้าหน้าที่ iTAP 
มาก เจ้าหน้าที่มีความเป็น
กันเอง และให ้ค�าแนะน�า
ป รึ ก ษ า ไ ด ้ ทุ ก ส ่ ว น ข อ ง
โครงการ”

คุณดวงฤทัย	ภูมิพิเชษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บรษิทั	ด	ีด	ีเนเจอร์	คราฟท์	จ�ากดั	
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“บริษัท ทิฟฟาน่ี เดคคอร์ จำ กัด ร่วมกับ iTAP และ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเพ่ือพัฒนาสูตรและ 
กระบวนการผลิตแผ่นพลาสติกโพลิเอสเทอร์จากเศษเหลือท้ิง 
ของโรงงาน สร้างผลิตภัณฑ์สีเขียว เพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและยอดขายจากการส่งออก” 

ทิฟฟานี่ เดคคอร์  
ผู้นำ โนฮาวน์หินอ่อน 
สังเคราะห์เพื่อคนรักษ์โลก      
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ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	ทิฟฟานี่	เดคคอร์	จ�ากัด	โดยคุณวิกรานต์	ตั้งศิริพัฒน์	
กรรมการผู้จัดการ	 มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเรื่อง	
Green	 Product	 	 เพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออกของยุโรป	
และน�ามาซึ่งการเพิ่มยอดขาย	 และลดต้นทุนการผลิตจาก
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานกลับมาใช้ประโยชน์

iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
แห่งชาติ	(MTEC)	เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตแผ่น
พลาสติกโพลิเอสเทอร์	 (PE)	 จากเศษเหลือท้ิงของโรงงาน		
โดยเริ่มจากการวิจัยเพื่อหาขนาดและปริมาณพลาสติก
รีไซเคิลที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตสินค้า		และปรับสูตรส่วน
ผสมเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของอนุภาคขนาดเล็กในเนื้อ
พลาสติก	 นอกจากนี้ยังท�าการเติมสารท่ีมีสมบัติยับย้ัง	 และ
ป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์	 เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและ
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์	 และทดสอบสมบัติทางกลและทาง
ความร้อน	 เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ	 และมาตรฐาน
สูงสุดตามความต้องการของลูกค้า				

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
เพิ่มยอดขายจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นมูลค่าสูงถึง	
30	 ล้านบาท	 และลดปริมาณการใช้วัตถุดิบใหม่จากการน�า
เศษเหลือทิ้งเป็นเงิน	2	ล้านบาท	อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการ
ก�าจัดเศษเหลือทิ้ง	2	แสนบาท	

อย่างไรก็ดี	 หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะช่วยลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรบนโลกใบน้ีได้ก็คือ	 การน�าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสินค้า
อุปโภคบริโภค	ซึ่งหนึ่งในหนทางง่ายๆ	ก็คือ	“การจัดการกับ
ขยะ”	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ	“ขยะในโรงงานอุตสาหกรรม”	
ที่มักจะสร้างเศษวัสดุเหลือใช้เป็นจ�านวนมาก

ทิฟฟานี่ เดคคอร์  
ผู้นำ โนฮาวน์หินอ่อน 
สังเคราะห์เพื่อคนรักษ์โลก      

บริษัท ทิฟฟานี่ 
เดคคอร์ จ�ากัด 
จ.ปทุมธานี
ผู ้ ป ระกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่าย	 ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
สัง เคราะห ์จากพลาสติก 
โพลิเอสเทอร์	ภายใต้ตราสินค้า 
“Solitaire	Solid	Surface”,	
“Pa i l in 	 S tone”	 และ	 
“Peridot”

โทรศัพท์	0	2986	4466
เว็บไซต์	 
www.tiffany-decor.com

“เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส�าหรับ 
SMEs ไทย ที่มีส ่วนงาน
ราชการเข้ามาสนับสนุนทั้ง 
ด ้านงบประมาณและการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
วจิยั ทัง้ยงัช่วยเตมิเตม็ในส่ิงที่
บริษัทเล็กๆ ขาดในเรื่องของ
การวจิยัและพฒันา”

คุณวิกรานต์	ตั้งศิริพัฒน์		
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	ทิฟฟานี่	เดคคอร	์จ�ากัด
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“บริษัท ทีเอสพี ทูลส์ จำ กัด ร่วมกับ iTAP  
และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ยกระดับระบบผลิตคอนกรีตมวลเบา 
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	ทีเอสพ	ีทูลส์	จ�ากัด	 เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องจักรส�าหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบา
ประเภท	CLC	(Cellular	Lightweight	Concrete)	ภายใต้ชื่อสินค้าระบบผลิตคอนกรีตมวลเบา	
ตรา	 TSP	 ConTech	 เพื่อน�าไปใช้ก่อเป็นผนังคอนกรีตที่มีคุณสมบัติแข็งแรง	 เป็นฉนวนกัน 
ความร้อน	 ทนไฟ	 กันเสียง	 และกันความชื้นได้ดีกว่าผนังคอนกรีตที่ก่อด้วยอิฐมอญโดยทั่วไป	
บริษัทต้องการปรับปรุงระบบผลิตคอนกรีตมวลเบาให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น	 รวมไปถึง
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (มอก.)	 เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ให้กับลูกค้าและเป็นข้อมูลอ้างอิงทางการตลาดส�าหรับการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทต่อไป

ระบบผลิตคอนกรีต 
มวลเบาแบบครบวงจรTSP  

ConTech
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บริษทั ทเีอสพ ีทลูส์ 
จ�ากัด  
จ.สมุทรปราการ
ผู ้ ป ระกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่ายเครื่องจักรส�าหรับ
การผลิตคอนกรีตมวลเบา
ประเภท	CLC

โทรศัพท์	0	2750	0847-8
เว็บไซต์	 
www.tspcontech.com

“ถือเป ็นจุดเริ่มต ้นในการ
สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ท�าให ้
บริษัทได้รับความรู ้เพิ่มเติม
เพื่อเสริมศักยภาพในการ
พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงจุด
ขายให้กับบริษัท”

คุณอนุสรณ์	โกสินทร์		
วิศวกร

บริษัท	ทีเอสพ	ีทูลส์	จ�ากัด 

iTAP ช่วยอะไร?
iTAP	 ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ	(MTEC)	สวทช.	ซึ่งมีความช�านาญด้านวัสดุส�าหรับ
งานก่อสร้างและมีประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับภาค
อุตสาหกรรม	 เพื่อเข้าไปให้ค�าปรึกษาแก่บริษัทในการ
ปรับปรุงสูตรการผลิตคอนกรีตมวลเบาให้มีคุณสมบัติดีขึ้น
จากสูตรการผลิตแบบเดิมของบริษัท	 และให้ค�าแนะน�าใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานในกระบวนการผลิตเพื่อให้
สามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้อย่างสม�่าเสมอ	
นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจาก	MTEC	 ยังให้ค�าปรึกษาในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมอีกด้วย	 โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	นักวิจัย
ยังคงให้ค�าปรึกษากับบริษัทอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาท่ีผลิตจากเครื่องจักรของบริษัท	
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากค�าแนะน�าของผู ้เชี่ยวชาญ	 บริษัทได้รับองค์ความรู ้ 
พื้นฐานในเรื่องการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและการ
ควบคุมกระบวนการผลิต	จนสามารถเพิ่มก�าลังการผลิตของ
ระบบผลิตคอนกรีตมวลเบาได้ร้อยละ	30	นอกจากนี	้บริษัท
มีการลงทุนพัฒนาแม่พิมพ์เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบาท่ีมี
คุณภาพมูลค่า	1.4	ล้านบาท	โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ	
4	 ล ้านบาทต ่อป ี 	 และลดมูลค ่าของการสูญเสียใน
กระบวนการผลิตได้ประมาณ	1	ล้านบาทต่อปี

ระบบผลิตคอนกรีต 
มวลเบาแบบครบวงจร
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รถพยาบาลนาโนปลอดเชื้อ
ชูจุดขาย เพิ่มค่าผลิตภัณฑ์ 
ด้วยฉลากนาโนคิว
“บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จำ กัด ร่วมกับ iTAP  
และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เพ่ิมประสิทธิภาพสารเคลือบอนุภาคนาโนของเงิน  
ต้านเช้ือแบคทีเรีย ลดโอกาสการติดเช้ือผู้ป่วยในรถพยาบาล”  
 
ปัญหาและความเป็นมา
บริษัท	สุพรีมโพรดักส	์จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจมามากกว่า	30	ปี	มีแนวคิดใช้สารเคลือบชนิดอนุภาค
นาโนของเงิน	 (Silver	 NANO)	 เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียภายในรถพยาบาล	 และต้องการมั่นใจว่า
ประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนของเงินที่ใช้การเคลือบภายในรถพยาบาลมีคุณสมบัติด้านความ
เข้มข้น	การกระจายตัว	และประสิทธิภาพในการต้านเชื้อได้ดีหรือไม่	และต้องมีการปรับปรุงสูตร
การผลิต	 หรือจ�าเป็นกระบวนการผลิตอื่นภายในโรงงานหรือไม่	 เพื่อที่จะสร้างความม่ันใจให้
ลูกค้าที่ใช้งาน	และต้องการขอการรับรองฉลากนาโนคิว
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บริษัท สุพรีมโพรดักส์ 
จ�ากัด  
จ.นนทบุรี
ผู ้ ป ระกอบการผลิ ตและ
จ�าหน่ายรถพยาบาล	 และ
อุปกรณ์การแพทย์ภายใต้
ตราสินค้า	“SUPREME”

โทรศัพท์	0	2434	0040	50
เว็บไซต์	www.supreme	
products.co.th

“ประทับใจในการท�างาน 
และการติดต่อประสานงาน
กับ iTAP ไม่ว่าจะเป็นการ
สนบัสนนุด้านการเงนิ การหา
นกัวจิยัเข้ามาข่วยแก้ไขปัญหา
ของบรษิทัได้อย่างรวดเรว็”

คุณเยาวพา	พงษ์สุทธิพาณิชย์
วิศวกรวัสดุ

บริษัท	สุพรีมโพรดักส	์จ�ากัด	

iTAP ช่วยอะไร?
จับคู่ธุรกิจระหว่าง	 “สุพรีมโพรดักส์”	 กับนักวิจัยศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (นาโนเทค)	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ความเข้มข้น	 การกระจายตัวของอนุภาคนาโนของเงิน	 และ
ทดสอบประสิทธิภาพการต้านฤทธ์ิเช้ือแบคทีเรียของอนุภาค
นาโนของเงินในสูตรสารเคลือบรถพยาบาลและชิ้นงาน 
ไฟเบอร์กลาส	 รวมถึงให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการปรับปรุง
ระบบห้องปฏิบัติการ	และวิธีการท�างานของพนักงาน	ได้แก่	
กระบวนการผสม	 เคลือบ	 และการใช ้งาน	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสารเคลือบในรถพยาบาล	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
น�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย	 ไปพัฒนารถพยาบาลต้นแบบ
มูลค ่ า 	 5 	 ล ้ านบาท	 เพื่ อผลิตและจ� าหน ่ ายให ้กับ 
โรงพยาบาลต่างๆ	ที่ต้องการ	รวมถึงปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	
เพื่อให้มีความพร้อมและความสามารถในการเตรียมและ
ผลิตสารเคลือบรถพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ	 โดยรถพยาบาลต้นแบบยังได้รับ	 “ฉลากนาโนคิว	
(NanoQ)”	 รายแรกของประเทศไทย	 จากสมาคมนาโน
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 ในการรับรองรถพยาบาล 
ที่ผลิตขึ้นว่ามีความเป็นนาโนและมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ
โรคได้จริง	

นับเป็นอีกหนึ่งงานวิจัย	 ที่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ
พัฒนานวัตกรรมให้เป็นของบริษัทเอง	 (Know	 How)	
และน�ามาประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์	อันเป็นการ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์	
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ปัญหาและความเป็นมา
ปัจจบุนั	คนไทยบรโิภคสารเคมเีข้าสูร่่างกายอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	เพราะสารเคมชีนดิต่างๆมาพร้อม
กบัพชื	ผกั	ผลไม้และเนือ้สตัว์ทกุชนดิทกุประเภททีร่บัประทานเข้าไป	สารเคมเีหล่านีถ้กูน�ามาใช้ใน
รปูแบบทีห่ลากหลาย	ตัง้แต่	ปุย๋	ยาป้องกันก�าจดัศตัรพูชื	สารกระตุน้การเจรญิเตบิโตรปูแบบต่างๆ	
และยาปฏชิวีนะทีใ่ช้ในพืชและสตัว์	 จึงเป็นทีม่าของการคดิทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์สารเสรมิส�าหรบั
พชืและสตัว์ทีเ่ป็นสารชวีภาพจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์สารเสริมสำ หรับพืชและสัตว์
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จำ กัด

 “ทำ อย่างไรเพ่ือให้เกษตรกรไทย ละเลิกการใช้สารเคมีต่างๆ  
และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้จากธรรมชาติแทน  

เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม?”
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iTAP ช่วยอะไร?
บรษิทัท�าโครงการกบั	iTAP	เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของสาร	
COS	และ	MAC	ในพชืเศรษฐกจิและทดสอบประสทิธภิาพปุย๋
อินทรีย์ชนิดที่ควบคุมการละลายและปลดปล่อยช้า	 ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑ์ใหม่ทีบ่รษัิทได้พฒันาขึน้มา	 ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร	ทีจ่ะมผีลติภณัฑ์สารสกดัจากธรรมชาตทิีม่คีณุภาพ
สูง	 คือ	 ให้ทั้งธาตุอาหาร	 กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช	 
ได้ผลผลิตมากขึ้น	 เนื่องจากต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค 
และแมลง	 นอกจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 iTAP	 ยัง
ช่วยในการวจิยัทดสอบประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์	 เพือ่เป็น
ข้อมูลที่จะยืนยันประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์	
และช่วยให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในแนวทางท่ีเหมาะสมกับ
เกษตรกร	(ผูใ้ช้)	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2552	iTAP	ได้ให้การสนบัสนนุบรษิทั	เพือ่ศกึษา
ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สารเสริม	 COS	 และ	 
MAC	 ในอาหารสัตว	์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในด้านต่างๆ	
เพือ่พัฒนาผลติภณัฑ์ให้ดยีิง่ขึน้	และท�าให้ทราบอตัราส่วนการ
ใช้และวิธีการใช้ที่เหมาะสมท่ีสุดส�าหรับสัตว์แต่ละชนิด	
นอกจากนี	้ การท�าโครงการร่วมกบั	 iTAP	ยงัช่วยให้บรษิทัค้น
พบผลิตภัณฑ์ใหม่	 โดยข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะช่วยยืนยัน
ประสทิธภิาพและคณุภาพของผลติภณัฑ์	ท�าให้สามารถขยาย
ตลาดและลกูค้ามคีวามเชือ่มัน่ต่อผลติภณัฑ์	 ท�าให้ต้นทนุการ
ผลติลดลงและมรีายได้สงูขึน้	 และตอบรับกบักระแสโลกทีใ่ห้
ความส�าคญักบัสขุภาพและอาหารปลอดภยั	และมส่ีวนช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการกับบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร	กบัธนาคารเพือ่การเกษตร	(ธกส.)	และจดัจ�าหน่าย
โดย	ธกส.	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2556

บรษิทั กรนี อนิโนเวทฟี 
ไบโอเทคโนโลยี จ�ากดั
จ.นนทบุรี
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ	์
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สารเสริม
ส�าหรับพืชและสัตว์	 ที่ เป ็น
สารชีวภาพจากธรรมชาต	ิ
กระตุ ้นการเจริญเติบโตของ
พืชและสัตว์	 และเป็นวัคซีน
กระตุ้นภูมิให้กับพืชและสัตว์

โทรศัพท์	 0	2571	0770 

“งานวิจัยถือได ้ว ่ามีความ
ส�าคัญในการตอบจุดมุ่งหมาย
ของบริษัท ซ่ึงก็คือเกษตรกร
ใช้แล้วได้ผลจริง ไม่มีสารพิษ
ตกค ้ าง  ไม ่ส ่ งผลเ สียต ่อ
สุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภค 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ใช้แล้วเกิด
ความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 
ความยั่ งยืนของเศรษฐกิจ 
สุขภาพ และส่ิงแวดล ้อม 
ท�าให้สอดคล้องตามแนวทาง 
เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  ของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั”

นายสัตวแพทย์ 
กษิดิ์เดช		ธีรนิตยาธาร	

รองประธานบริษัท	กรีน	อินโน
เวทีฟไบโอเทคโนโลยี	จ�ากัด
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เร่ืองราวของ SMEs ท่ีตระหนักถึงความสำ คัญของการใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เป็นหัวใจสำ คัญในการดำ เนินธุรกิจ  

โดยเข้าร่วมโครงการ  iTAP อย่างต่อเน่ือง  
มีการพัฒนาและเติบโตอย่างเห็นได้ชัด

เปิดใจ.... เร่ิมใช้บริการกับ iTAP
เช่ือใจ.... ในบุคลากรและกระบวนการของ iTAP

ม่ันใจ.... ในผลงานของ iTAP
และให้ iTAP เป็น “มิตรแท้” ทางเทคโนโลยี ท่ีร่วมเติบโตไปด้วยกัน

ตัวอย่างผลงานเด่น : ประเภทโครงการต่อเนื่อง
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โครงการ iTAP ให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบุปผา จ.พิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่การพัฒนาระบบการผลิตจากดั้งเดิมที่ใช้การตากบนแคร่ไม้ไผ่ มาใช้เทคโนโลยีการผลิต 
ท่ีทันสมัย ได้มาตรฐาน อย. จนไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า อันเป็นผล
ให้วิสาหกิจฯ สามารถขยายตลาดกล้วยตากไปจำ หน่ายในต่างประเทศได้ในที่สุด

กล้วยตากไทยไปเมืองนอก

2548
-	จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	กล้วยตากบุปผา
-	การผลิตแบบดั้งเดิม	ตากแบบแคร่ไม้ไผ่ 2551

-	ระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร	(ผ่าน	อย.)
-	เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา	Brand	&	Packaging

2552
-	ปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงเรือน

วสิาหกจิชมุชนกล้วยตากบปุฝา	 ก่อตัง้ขึน้ในปี	 พ.ศ.	 2548	 ด�าเนนิธรุกจิผลติกล้วยตากภายใต้ชือ่	
“กล้วยอบน�้าผึ้งบุปผา”	 โดยใช้การผลติกด้วยวธิกีารดัง้เดมิ	 ต่อมา	 พ.ศ.	 2551	 คุณวฒุชิยัและ 
คณุบปุผา	 ชะนะมา	 ผูก่้อตัง้วสิาหกจิฯ	 ได้ตดิต่อกบั	 iTAP	และได้รบัการแนะน�าผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ให้ 
ค�าปรึกษาและการจัดท�าระบบสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร	 จนได้รับการรับรองมาตรฐาน 
วิธีการที่ดีในการผลิต	 (GMP)	 และมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต	 
(HACCP)	ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)

นอกจากนั้น	 วิสาหกิจฯ	 ยังเข้าร่วมโครงการ	 iTAP	 เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต	 และ
ก�าลังการผลิตให้สูงขึ้น	 ด้วยการพัฒนาโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ส�าหรับ 
อบแห้งกล้วย	แทนการตากแบบดั้งเดิม	(ลดเวลาการตากจาก	8-10	วันเหลือ	4	วัน)	และ	iTAP	 
ยังสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศกึ่งอัตโนมัติภายในโรงเรือน	
ท�าให้การระบายอากาศดีขึ้นและส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการอบแห้งสั้นลง
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โครงการต่อเนื่อง

2552
-	ปรับปรุงระบบระบายอากาศโรงเรือน

2553
-	ระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร		 
ผ่านมาตรฐานระดับสากล

2554
-	จัดตั้ง	บริษัท	บานาน่าโซไซตี	้จ�ากัด
-	พัฒนาเครื่องแบนกล้วย

Export สู่ 27 ประเทศทั่วโลก

iTAP	ได้ต่อยอดในการให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจฯ	
ด้วยการแนะน�าผู้เชี่ยวชาญในการสร้างตราสินค้าใหม่	 “บานาน่า	 โซไซตี้	 (Banana	 Society)”	
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยตากแบบต่างๆ	 ให้มีรูปแบบที่สวยงาม	 ทันสมัย	
และขนส่งสะดวก	นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก	และสร้างโอกาสในการขยาย
ตลาดสู่ต่างประเทศ

เรื่องราวเส้นทางการเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชมกล้วยตากบุปผาสู่บริษัท	บานาน่าโซไซตี้	
จ�ากัดนั้น	 เกิดจากผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์	 ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี	 และไว้วางใจ
ให้	iTAP	ได้เข้าไปให้บริการร่วมคิดและร่วมพัฒนาตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ	พัฒนากระบวนการ
ผลิต	 ควบคุมคุณภาพ	 ไปจนถึงการสร้างตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์	 เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง	ท�าให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากขึ้น	สอดคล้องกับความมุ่งหวังของ	
iTAP	ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“กล้วยตากบุปผา” ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า งานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัว และน�าไป
ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
หากเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ท่ีส�าคัญเจ้าของกิจการมีความพร้อมที่จะรับและเติมเต็ม
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจ�ากัด” 

ดร.สัญชัย	เอกธวัชชัย
ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอาหาร	เกษตร	และสุขภาพ	iTAP



“แดร่ีโฮม” ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมวัวออแกนิคแห่งแรกของประเทศไทย 
ร่วม iTAP พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ความแตกต่าง คืนคุณภาพสู่ผู้บริโภค
 

“iTAP เปรียบเสมือนเพ่ือนร่วมคิด
และเป็นมิตรร่วมทาง โดยการนำ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็น
เคร่ืองมือสำ คัญในการพัฒนา

นวัตกรรมและเพ่ิมศักยภาพความ
เข้มแข็งในการก้าวสู่ผู้นำ ด้าน
คุณภาพนมวัวออแกนิค”

แดร่ีโฮม พัฒนาไม่หยุดย้ัง  
ผู้นำ ผลิตภัณฑ์นมออแกนิค

บริษัท	 แดรี่โฮม	 จ�ากัด	 ผู ้ริเริ่มการผลิตนม
อินทรีย์มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2547	 ด้วยวิสัยทัศน์
ของคุณพฤฒิ  เกิดชูชื่น	 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	 มีแนวคิดในการเลี้ยงโคนมท่ีไม่ใช้สาร
เคมี	 เพ่ือช่วยลดต้นทุน	 ลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม	 และลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่มี
โอกาสตกค้างในผลิตภัณฑ์ ท่ีจะส ่งผลต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค	 ถึงแม้ขณะน้ันจะยังไม่มี
มาตรฐานนมอินทรีย์ของประเทศไทย	 แต่
บริษัทฯก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน

นมอินทรีย์และผ่านการรับรองมาตรฐานนม
อินทรีย์เป็นรายแรกของประเทศ	 เป็นผลจาก
การท่ีเกษตรกรต้องปรับไปสู่การเลี้ยงขั้นพื้น
ฐานที่ส�าคัญต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูแปลง
หญ้า	การเลี้ยงวัวไม่ใช้สารเคมีต่างๆ	เป็นผลให้
ผลผลิตและคุณภาพน�้านมของแม่วัวเพิ่มสูงขึ้น	
นับ เป ็นการสร ้ า งความแตกต ่ า ง ให ้ กับ
ผลิตภัณฑ์	 เพื่อหลีกเลี่ยงการแข ่งขันกับ
อุตสาหกรรมนมรายใหญ่และอุตสาหกรรมนม
ข้ามชาติ

ผศ.ดร.พงษ์ชัย	จิตตะมัย 
ผู้จัดการ	iTAP	เครือข่าย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เมื่อบริษัทเริ่มเข้มแข็งด้วยการเป็นผู้น�านม
และผลิตภัณฑ ์จากนมออแกนิคแล ้ว	 
สิ่งหน่ึงที่บริษัทต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น
คือการเป็นผู ้น�าในอุตสาหกรรมสีเขียว	
(Green	Industry)	โดยขอรับการสนับสนุน
จาก	 iTAP	 อย่างต่อเนื่องในโครงการด้าน
การน�าพลังงานความร้อนเหลือทิ้งมาใช้
ประโยชน์และยังต่อยอดในการน�าพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้	 เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในโรงงาน	 นอกจากน้ียังมีการ
บริหารจัดการน�้าเสียในโรงงานให้สามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ปล่อยทิ้งที่จะ 
ท�าให ้ เกิดป ัญหา ส่ิงแวดล ้อมในพื้นที ่
ใกล้เคียงอีกด้วย

จุดเริ่มต้น	 ของ	 Bedtime	 Milk	 มาจาก
ความต้องการพัฒนานมที่ช่วยท�าให้นอน
หลับได้ดี	 แต่ไม่มีหน่วยงานไหนที่สามารถ
ตอบสนองงานวจิยัและพฒันาได้	 จนมาพบ
กับโครงการ	 iTAP	 เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	 ที่ช่วยจัดหาผู้เช่ียวชาญ 
ที่ตรงกับความต้องการ	 ร่วมกันพัฒนานม 
ที่มีสารเมลาโทนิน	 เพ่ือหาแนวทางท่ีจะ
กระตุ ้นให้วัวผลิตนมท่ีมีสารเมลาโทนิน 
มากกว่านมทั่วไปแล้วน�ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ	 จนได้นมที่มีคุณสมบัติตาม
ต้องการ	 ซึ่งสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ออก 
สูต่ลาด	ในปี	พ.ศ.2552	และถอืเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่มีความโดดเด่นของบริษัท

 นมออแกนิค ช่วยหลับสบาย

 ดื่มนม ลดโลกร้อน

 อีกขั้นของการเป็นผู้น�า 
อุตสาหกรรมสีเขียว

อีกหนึ่งโครงการที่บริษัทให้ความสนใจที่จะแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงการเลี้ยงวัวและการบริโภคผลิตภัณฑ์จากวัว	 มีการ
ปลดปล่อยคาร์บอนซ่ึงเป็นตัวการของปัญหาโลกร้อนมากที่สุด	 ยิ่งท�าให้เกิดแรงกระตุ้นให้
บริษัทต้องการพิสูจน์ให้เห็นจริงว่า	 ถ้าผลิตนมแบบอินทรีย์แล้วผลที่ได้จะเป็นเช่นไร	 จึงน�า
ไปสู่การขอรับการสนับสนุนจาก	iTAP	ในโครงการ	“พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ผลิตภัณฑ์
นมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ตแดรี่โฮม”	 เพื่อหาค่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์
ของบริษัททั้งหมด	 39	 ผลิตภัณฑ์	 จากผลการประเมิน	 พบว่า	 นมวัวอินทรีย์แดรี่โฮม	 มีค่า
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ต�่ากว่านมวัวธรรมดาถึง	 13%	 โดยปริมาตร	 และบริษัทยังมีความมุ่งมั่น 
ที่จะตั้งเป้าหมายที่จะลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ลง	 จากการปรับปรุงตลอดห่วงโซ่การผลิตที่
จะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตอกย�้าการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน
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นวัตกรรมใหม่ หนึ่งเดียวในประเทศ 
เพื่อการประหยัดน้ำ มันสำ หรับรถยนต์

พัฒนานวัตกรรมใหม่
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ในเครื่องยนต์

อุปกรณ์ต้นแบบแก๊ส
คาร์บูเรเตอร์ส�าหรับ
รถยนต์ใช้แก๊ส

ระบบปรับเปลี่ยน 
เชื้อเพลิงอัตโนมัติ  
(Fuel Auto Change)

Leak Sealed Cap on 
Sealant Infection 
Fitting

2549
2551

2554

2551

ปัญหาวิกฤติพลังงานที่ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกปรับขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 เกิดผลกระทบต่อ 
การด�ารงชีวิตของคนในปัจจุบัน	โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยานพาหนะเดินทางเป็นหลัก	ต้องเผชิญกับ
ปัญหาราคาน�า้มันแพงมากกว่ากลุ่มอื่น	ท�าให้	“คุณรุ่งศักดิ์	วิเศษศักดิ์”	ประธานกรรมการบริษัท	
โปรอาร	์กรุ๊ป	จ�ากัด	มองเห็นช่องทางในการใช้วิกฤติพลังงานที่น�้ามันมีราคาแพงให้เป็นโอกาสใน
การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	 ซ่ึงคืออุปกรณ์ประหยัดน�้ามันส�าหรับเครื่องยนต์
สันดาปภายใน	 บริษัทจึงได้ขอเข้ารับค�าปรึกษาจาก	 iTAP	 ในปี	 พ.ศ.2549	 เพื่อพัฒนาและ
วิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดน�้ามันส�าหรับเครื่องยนต์เบนซิล	 โดยใช้เทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมเคมีในการหากระบวนการพัฒนานวัตกรรมใหม่อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
ในเครื่องยนต์	 และอัตราส่วนการเผาไหม้ที่เหมาะสมของอุปกรณ์ต้นแบบ	ส่งผลให้เกิดการเผา
ไหม้ที่สมบูรณ์และประหยัดน�้ามันได้จริง	และสามารถพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อจัดจ�าหน่ายได้	

“โปรอาร์ กรุ๊ป” 
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ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้พลังงานทางเลือกที่มีราคาถูกกว่าน�้ามัน	 เช่น	 แก๊ส	 ท�าให้
บริษัท	 โปรอาร	์กรุ๊ป	จ�ากัด	 ได้ขอเข้ารับค�าปรึกษาจากโครงการ	 iTAP	ต่อเนื่องในป	ีพ.ศ.2551	
เพื่อพัฒนาวิจัยอุปกรณ์ต้นแบบแก๊สคาร์บูเรเตอร์ส�าหรับรถยนต์ใช้แก๊ส	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผสมแก๊ส
ประสิทธิภาพสูง	 น�าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์ทุกประเภทได้	 โดยประหยัดเชื่อเพลิงได้ถึง	 
15-20%	และพฒันาระบบปรบัเปลีย่นเช้ือเพลงิอตัโนมตั	ิ(Fuel	Auto	Change)	ช่วยให้เครือ่งยนต์
ไม่กระตุกและป้องกัน	 Backfire	 ยืดอายุการใช้งาน	 เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	 นอกจากนี้
บริษัทได้ศึกษาพัฒนาการหัวอัดจารบีหรือ	Sealant	Injection	Fitting	เนื่องจากปัญหาเรื่องการ
แข็งตัวของจารบ	ี อีกทั้งหัวอัดจารบีบางส่วนต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง	และมัก
พบปัญหาการรั่วซึมของแก๊สจากระบบท่อส่งเม่ือท�าการอัดจารบีเข้าไปสู่วาล์ว	 บริษัทจึงได้
พัฒนาและวิจัยร่วมกับ	 iTAP	 เพื่อหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหัวอัดจารบีให้มี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	 และป้องกันการรั่วของแก๊สออกสู่บรรยากาศ	
ท�าให้ได้หวัอดัจารบมีปีระสทิธภิาพการใช้งานดขีึน้และราคาถกูลง	ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ

จากวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้น	ได้เป็นตัวกระตุ้นให้บริษัท	โปรอาร	์กรุ๊ป	จ�ากัด	ร่วมพัฒนาและวิจัย
ผลิตภัณฑ์กับโครงการ	 iTAP	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อผลักดันให้เป็น	“Thailand	Product”	ที่ไม่ได้
เน้นก�าไรการขาย	 แต่ต้องตอบสนองการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค	 ถือเป็นการ
ตอบแทนสังคมให้กับคนไทย	ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาถูก

“เป็น SME ที่พึ่งก่อตั้งได้ไม่นาน ก่อนหน้าน้ีหากต้องวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าใหม่  
โดยเฉพาะสนิค้าทีม่คีวามเป็นนวตักรรมนัน้ จะมคีวามยุง่ยากและใช้เวลานาน เหมอืนมข้ีอจ�ากดัอยู่
มากมาย แต่หลงัจากการเข้ามาของ iTAP เหมอืนสิง่ทีเ่คยเป็นข้อจ�ากดัหลายๆอย่าง สามารถแก้ไขได้ 
ท�าให้งานของบรษัิทง่าย ชัดเจน และใช้เวลาสัน้ลง ส่วนการสนบัสนนุทนุวจิยักช่็วยแบ่งเบาภาระ
ทางการเงนิของบริษทัได้มาก ท�าให้โครงการต่างๆทีว่างไว้ในอนาคตสามารถหยบิขึน้มาท�าได้ทนัท่วงท”ี

คุณรุ่งศักดิ์	วิเศษศักดิ์
ประธานกรรมการ	บรษิทั	โปรอาร์	กรุป๊	จ�ากดั

“ขอชื่นชมและขอบคุณคุณรุ่งศักดิ์ และผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กับความส�าเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมการประหยัดพลังงานในรถยนต์ ท�าให้เกิดผล 
กระทบอย่างมากในการประหยัดน�้ามันและช่วยลดค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ใช้รถยนต์ ซ่ึง iTAP ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของนวัตกรรมดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการ 
ประหยัดพลังงานอย่างต่อเน่ือง และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการพัฒนานวัตกรรมด้านการประหยัด
พลงังานจะถกูพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค ประเทศชาต ิและโลกของเราต่อไป”

ผศ.ฤกษ์ชัย		ศรีวรมาศ			
ผู้จัดการ	iTAP	เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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มาสเตอร์คูลผู้นำ นวัตกรรม 
พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอเย็นของไทย

บริษัท	 มาสเตอร์คูล	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	
ก่อต้ังโดยคุณนพชัย	 วีระมาน	 ในปีพ.ศ.	 2545	
ท� า ธุรกิจผลิตและจ� าหน ่ ายพัดลมไอน�้ าที่
สามารถพ่นละอองฝอยของน�้าขนาดเล็กเพื่อ
ท�าความเย็นให้กับพื้นที่โล่งนอกอาคาร	 ซ่ึงนับ
เป ็นนวัตกรรมของเครื่ องปรับอากาศใน
ประเทศไทยซ่ึงแต่เดิมมีเพียงการใช้พัดลมปรับ
อากาศที่ต้องติดตั้งภายในอาคารท่ีมีระบบปิด
เท่านั้น	 ถึงแม้ว่าพัดลมไอน�้าต้นแบบที่บริษัท
พัฒนาขึ้นเองจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	
คุณนพชัยยอมรับว่ายังคงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุง
และพัฒนาอีกมาก	 ดังนั้นบริษัทจึงให้ความ
ส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา	 โดยก�าหนดให้
เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

“iTAP ร่วมผลักดันทางเลือกใหม่ของความเย็นสบายโดยไม่ต้องติดแอร์
หนุน “มาสเตอร์คูล” พัฒนานวัตกรรมพัดลมไอน้ำ ก้าวสู่อันดับหนึ่งของไทย”

ในปีพ.ศ.	2549	บริษัทได้ติดต่อ	iTAP	เพื่อขอรับ
ค�าปรึกษาทางเทคโนโลยีในการพัฒนาพัดลมไอ
น�้ ารูปแบบใหม ่ที่ ใช ้ เทคนิคแรงเหวี่ ยงหนี
ศูนย์กลาง	 (Centrifugal	 force)	 แทนการใช้
ระบบหัวฉีดแรงดันสูงแบบเดิมที่ต้องน�าเข้าชิ้น
ส่วนผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศท�าให้ผลิตภัณฑ์
มีต ้นทุนและราคาสู ง 	 ผลของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวท�าให้ต้นทุนและราคาของ
ผลิตภัณฑ์ลดลงมากกว่าร้อยละ	 30	 นอกจาก
น้ันยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าใน
การใช้งานผลิตภัณฑ์ลงได้อีกด้วย	 ส่งผลให้
บริษัทสามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ได้มาก
ขึ้น

คุณนพชัย วีระมาน
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด
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จากการเข้าร่วมโครงการกับ	 iTAP	 ในปีพ.ศ.	
2549	จนถึงปัจจุบัน	บริษัทฯยังมีความสนใจใน
การพัฒนาเทคโนโลยีอย ่างต ่อเนื่อง	 และ
บริษัทฯก็ได้รับการสนับสนุนจาก	iTAP	เรื่อยมา	
ไม่ว ่าจะเป็นการพัฒนาระบบอินเวอร์เตอร  ์
(Inverter)	 ส�าหรับปั้มน�้าของพัดลมไอน�้าเพ่ือ
ควบคุมความเร็วการหมุนของมอเตอร์	 ท�าให้
ช่วยในการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
และยืดอายุของปั๊มน�้า	 หรือ	 การพัฒนาระบบ
จ่ายไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้พัดลมได้กับระบบ
แรงดันไฟฟ้าทั่วโลก	ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทาง
ธุรกิจ	 หรือ	 การลดขนาดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่
ควบคุมพัดลม	 ท�าให้พัดลมมีขนาดเล็กลง	 ซึ่ง
เป็นการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ	์นอกจากนี้การ
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์แล ้ว	 iTAP	 ยังให ้การ
สนับสนุนบริษัทในแง่การผลิตและการตลาด	
ด ้วยการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส�าหรับกระบวนการผลิต	 สินค้า
คงคลัง	 และงานบัญชีของบริษัท	 รวมไปถึงการ

“มาสเตอร์คูล ถือเป็นผู้น�าในการสร้างพัดลมไอน�้าและพัดลมไอเย็นให้เป็นทางเลือกใหม่ของ 
ความเยน็สบายโดยไม่ต้องใช้แอร์ ซ่ึงเป็นทางเลอืกทีป่ระหยดัพลงังานและไม่สร้างมลภาวะ
iTAP เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างานให้เป็นไปได้อย่างที่บริษัทมีความตั้งใจอย่างแท้จริง”

คุณนพชัย	วีระมาน
บริษัท	มาสเตอร์คูล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

“ดีใจที่ iTAP ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไต่บันไดเทคโนโลยีของบริษัทมาสเตอร์คูลฯ  กว่า 8 ปีที่รู้จัก
กันมาบริษัทมีความมุ่งมั่นในการท�างานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ตอบโจทย์
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จนท�าให้บริษัทสามารถรักษาแชมป์อันดับ 1 ของเอเชียด้านพัดลม
ละอองน�้าไว้ได้ตลอดมา”

ดร.นันทิยา	วิริยบัณฑร
ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า	iTAP

สนับสนุนโครงการน�าระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร	 (ERP)	 มาใช้ในบริษัทด้วย	
ท�าให้บริษัทสามารถควบคุมการผลิตและสินค้า
คงคลังได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 โดยบริษัท
สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าและวัตถุดิบได้
อย่างแม่นย�าและรวดเร็ว	 ส่งผลให้การบริหาร
จัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ป ัจจุบัน	 บริษัทยั งคงใช ้ความรู ้ทางด ้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัท
มีแผนการเพิ่มยอดขายภายในปีพ.ศ.	 2558	 ให้
มากขึ้นกว่า	200	ล้านบาท	และขยายตลาดไปสู่
ต่างประเทศให้มากย่ิงขึ้น	 บริษัท	 มาสเตอร์คูล	
อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 นับเป็นตัวอย่างของ 
ผูป้ระกอบการทีแ่สดงให้เหน็ว่า	iTAP	ช่วยพฒันา
ศักยภาพและความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาให้บริษัทมีนวัตกรรมใหม่	 และตอบโจทย์
อุตสาหกรรมที่หลากหลายได้จริง

คุณนพชัย วีระมาน
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด
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ผู้ผลิตผักกาดดองบรรจุกระป๋องตรา	 “นกพิราบ”	มากว่า	 50	ป	ี ได้วางอนาคตของธุรกิจให้เป็น	
“ธุรกิจสีเขียว”	 ด้วยการปลูกผักแบบปลอดสารเคมี	 ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภค	 และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของ	 “การวิจัยและ
พัฒนา”	ในทุกขั้นตอนการผลิต	เพื่อท�าให้ฝันในการท�าธุรกิจสีเขียวของบริษัทเป็นจริง

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 ทาง	 iTAP	 ได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค�าปรึกษาในการวิจัยตั้งแต่การคัด
เลือกพันธุ์ผักกาดเขียวปลีท่ีให้ผลผลิตตลอดปีและมีขนาดหัวที่เหมาะสมต่อการแปรรูป	 การ
จัดการระบบการปลูกแบบปลอดสารพิษร่วมกับการใช้อินทรียวัตถุเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี	 รวมทั้ง
มีการใช้เทคนิคการปลูกท่ีเหมาะสม	 เช่น	 การเพาะต้นกล้าในถาดหลุม	 ใช้วัสดุคลุมดิน	 และใช้
ระบบน�า้หยด	ซึ่งการจัดการนี้เรียกว่า	“การจัดการใต้ดิน”	 โดยด�าเนินการร่วมกับ	“การจัดการ
บนดิน”	 ด้วยการใช้ชีววิธีในการวิเคราะห์ปัญหาโรคและแมลงให้ถูกต้อง	 ซึ่งช่วยลดการใช้สาร
ก�าจัดศัตรูพืช

ในแต่ละปีจะมีเศษผักเหลือท้ิงจากการตัดแต่งถึง	 8,000	 ตัน	 บริษัทจึงท�าการวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์จากเศษผักเหลือทิ้งเหล่านี้โดยการน�าไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากใบผัก	เช่น	ผลิตภัณฑ์น�้าซุปจากใบผัก	ผักผง	และน�้าส้มสายชูจากใบผัก	ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้
สามารถน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในน�้าปรุงรสได้	 โดยสามารถสร้างกล่ินและรสชาติเฉพาะให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ด้วยการวิจัย
บริษัท สันติภาพ (เชียงใหม่ 1988) จำ กัด
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การคัดเลือกพันธ์ุ
ผักกาดเขียวปลี

การจัดการดิน และปุ๋ย เศษผักที่ต้องเหลือทิ้ง

แปลงปลูก 
ผักกาดเขียวปลี

หัวผักกาดเขียวปลีผักกาดเขียวปลี



นอกจากนั้น บริษัทยังได้ท�าการวิจัยกระบวนการหมัก เพื่อให้ได้ผักกาดดองที่มีกลิ่นหอม และมี
เนื้อสัมผัสที่กรอบรวมท้ังมีลักษณะปรากฏท่ีดี บริษัทได้ต่อยอดการวิจัยในเชิงลึกเพื่อศึกษาถึง
สาเหตุและแนวทางยับยั้งการเกิดสีคล�้าในผักกาดดอง ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

บริษัทด�าเนินการวิจัยและพัฒนาในทุกข้ันตอนของการผลิต ตั้งแต่การบริหารจัดการวัตถุดิบ 
กระบวนการหมัก กระบวนการผลิต รวมถึงการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง และเมื่อมีการน�า
ผลงานวิจัยและพัฒนามาใช้อย่างเหมาะสม จะเป็นกลไกส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ดังตัวอย่างของ บริษัท สันติภาพ 
(เชียงใหม่ 1988) จ�ากัด

“กว่า 1 ปี หลังจากการพบปะกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อหาแนวทางการแก้โจทย์ปัญหา  
ผู้บริหารจึงตัดสินใจเร่ิมต้นโครงการแรก จึงได้มีโอกาส “ลอง” ท�างานร่วมกัน ถึงวันนี้ผู้บริหาร
ของบริษัทก็ “ติดใจ” ให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาและเข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเน่ือง  พร้อมกับทีมงานของบริษัทท่ีตั้งใจ และให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
เป็นอย่างดี ผลงานที่ได้ จึงน�าไปใช้ได้จริงและมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนการผลิต”

ดร.สัญชัย เอกธวัชชัย
ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ iTAP

การปรับปรุง 
กระบวนการหมัก

หาสาเหตุการเกิด 
สีคล�้าในผักกาดกระป๋อง
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การผลิตน�้าปรุงรสในผักกาดกระป๋อง

การผลิตน�้าส้มสายชูจากน�้าผักกาดเขียวปลี

การแปรรูป/ดองเป็น 
ผักกาดดองกระป๋อง

ผักกาดดองกระป๋อง

การลดสีคล�้า 
ในผักกาดกระป๋อง

ลดสาร MICPD  
ในซีอิ้วน�้าปรุง



บริษัท	อ�าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง	จ�ากัด	เริ่มก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2519	
ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการเกษตร	 โดย
ระยะแรกด�าเนินธุรกิจส่งออกพืชผักและผลไม้	 ต่อมาได้ด�าเนิน
การวิจัยเพื่อผลิตกะทิส�าเร็จรูปยูเอชทีตรา	 “ชาวเกาะ”	 เป็น
กะทิส�าเร็จรูปยูเอชทีรายแรกของประเทศไทย	 และเพื่อให ้
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกกับการประกอบอาหารสอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ ่นใหม่	 บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากมะพร้าวมากมาย	 และขยายไปสู ่สายการผลิต 
อาหารอืน่ๆ

“อำ พลฟูดส์”  
ยกระดับผู้นำ นวัตกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม

เดินหน้าพัฒนาโรงงานสีเขียวอย่างย่ังยืน
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Material 
Supply

R&D

Production

Sale & 
Marketing

Distribution

Dealers 
Retails

Consumers

Green 
Material

CSR  
สร้างจิตส�านึกร่วม

2551 
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จ�านวน 1 โครงการ

2549-2556 
พัฒนากระบวนการผลิต 
และลดต้นทุน 
จ�านวน 10 โครงการ

จิตส�านึกร่วม

Think Green 
Product

2552-2556 
น�าขยะเหลือทิ้งใน
กระบวนการผลิตมาใช้
เป็นพลังงานและ 
เพิ่มมูลค่า 
จ�านวน 10 โครงการ



เมื่อการแข่งขันสูงขึ้น	แรงงานไทยเริ่มขาดแคลนค่าแรงเริ่มสูงขึ้น	ท�าให้บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงการน�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่	 เพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่ง	 จึงได้ขอรับค�าปรึกษาจาก	 iTAP	ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2549	 เพื่อวิเคราะห์ทาง
เทคนิคเบื้องต้นในการหาแนวทางพัฒนาผ้าพลาสติก	Belt	Press	ในเครื่องคั้นกระท	ิซึ่งนั่นคือจุด
เริ่มต้นที่บริษัทได้รู้จักกับ	 iTAP	 ต่อจากนั้นบริษัทได้ขอรับค�าปรึกษาจาก	 iTAP	 ต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบันกว่า	21	โครงการ	

ปัจจุบันผู ้บริโภคในต่างประเทศ	 มีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพและอาหารปลอดภัยที่มาจาก
ธรรมชาติ	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ท�าให้บริษัทฯ	
มุ่งหวังที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้น�านวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด	รวมถึงน�าขยะเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต	เช่น	เปลือกมะพร้าว,	กะลา	
และไขมันมะพร้าว	 มาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานและเพิ่มมูลค่าไม่ให้เหลือทิ้ง	 ซึ่งได้มีการท�าวิจัย
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง	 ภายใต้การสนับสนุนผู้เช่ียวชาญจาก	 iTAP 
ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ถึงปีละ	40	ล้านบาท	

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของบริษัท	อ�าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง	จ�ากัด	ที่เติบโตไปพร้อมกับ	iTAP	ในการเป็น
ผู้น�านวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ตอกย�้าภาพลักษณ์ของการเป็น
โรงงานสีเขียวในฐานะผู้ประกอบการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	

“การท�าธรุกจิสมยันีย้ากกว่าสมยัก่อนมาก โดยปัจจยัอย่างหนึง่ทีท่�าให้อ�าพลฟดูส์อยูอ่ย่างยัง่ยนืได้ 
กค็อืการวจิยัตัง้แต่กระบวนการผลติจนถงึผลติภณัฑ์ ซึง่ทางรอดอย่างหนึง่ของธรุกจิทีอ่�าพลฟดูส์
ให้ความส�าคัญก็คือ “นวัตกรรม” การสร้างความแตกต่างนี้จะช่วยให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน” 

คุณเกรียงศักดิ	์เทพผดุงพร	
กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	อ�าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง	จ�ากัด

“ผู้บริหารของ บจก. อ�าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้ทกุส่วนของมะพร้าวมาก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยม ีiTAP เป็น partner 
ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้าน นับเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในการน�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวอย่างต่อเน่ืองเพื่อร่วมสร้าง
ความแตกต่างให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน”

คุณพีชยา	จิระธรรมกิจกุล	
ที่ปรึกษา	โครงการ	iTAP
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2549-2556 
พัฒนากระบวนการผลิต 
และลดต้นทุน 
จ�านวน 10 โครงการ



“การเปลี่ยนแปลงตลาดและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไม้ ผลัก
ดันให้เกิดการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน บริษัท 
เอส บ ีพ ีทมิเบอร์ กรุป๊ จ�ากัด นับเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการที่
ยกระดับตนเองจนกลายเป็นบริษัทผลิตนวัตกรรมงานไม้ส่งขายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ความส�าเร็จ ณ วันนี้ เกิดจากความมุ่งมั่น
พัฒนาของทีมผู้บริหารที่น�าความรู้ S&T มาใช้อย่างต่อเนื่อง และมี 
iTAP เป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่รู ้และเข้าใจการท�างานของ
บริษัท รวมทั้งแนวโน้มของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีส่วนช่วย
เติมเต็ม จนบริษัทประสบความส�าเร็จได้ในปัจจุบัน”

คุณสมชาย	เรืองเพิ่มพูล
ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมการผลิต	iTAP

บริษัท	 เอส	บี	พี	ทิมเบอร์	 กรุ๊ป	จ�ากัด	 เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์งานไม้มากกว่า	 
30	ปี	ซึ่งตลาดงานไม้จริงหดตัวลงเป็นอย่างมาก	เนื่องจากการใช้วัสดุทดแทนไม้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง	บริษัทจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการปรับตัว	โดยการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
จึงขอรับค�าปรึกษาจาก	iTAP	สวทช.	เรื่อยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548	จากการร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
หลายครั้งในหลายประเทศ	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ	 “ไอเดีย”	 ที่ท�าให้มองเห็นถึงความล�้าหน้า 
ของเทคโนโลยแีละนวตักรรมงานไม้จากต่างประเทศ	เพือ่เสรมิสร้างความยัง่ยนืของธรุกจิ	

Timber
SBP
Group
จากพ่อค้าไม้  
สู่ผู้นำ นวัตกรรมงานไม้
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Technology
จากการเข้าให้ค�าปรึกษาในเชิงลึกในหลาก
หลายโครงการ	เช่น	การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในโรงงาน	 การอัดน�้ายาป้องกันรักษาเนื้อ
ไม	้และการอบไม้	โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะ
วนศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ด้วยมี
ความต้องการที่จะเน้นคุณภาพของไม้	 ก่อน
เข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ท�าให้
งานไม ้มีคุณภาพสูงและสามารถใช ้ งาน
ภายนอกได้ยาวนานมากขึ้น	

Innovation
ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมถือเป็นความท้าทาย
อีกชิ้นหนึ่งของบริษัท	ที่เกิดจากการสะสมองค์
ความรู ้และประสบการณ์เพื่อน�ามาต่อยอด
ความคิด	 จนได้พบกับ	 ผู้เช่ียวชาญอาวุโสจาก
ประเทศเยอรมนี	 ผ่านการแนะน�าจาก	 iTAP	 
ให้ค�าปรึกษาในโครงการการพัฒนาไม้ดัดโค้ง	
(Glu-Lam	Curve	Beam)	ซ่ึงอาศยัการบรูณาการ
องค์ความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน	 ท�าให้บริษัท
น�าเสนอนวัตกรรมไม ้ดัดโค ้งสู ่ตลาดงาน
ตกแต่งภายในและภายนอกได้อย่างสวยงาม	
อีกทั้งผู ้ เชี่ยวชาญชาวเยอมนี	 ยังได ้ให ้ค�า
แนะน�าในการผลิตประตู	 วงกบ	 และหน้าต่าง
ไม้เพื่อการส่งออกตลาดยุโรป	 ซ่ึงมีมาตรฐาน
และความต้องการที่แตกต่างจากตลาดภายใน
ประเทศ	ซึ่งถือเป็นช่องทางการส่งเสริมการส่ง
ออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ทางหนึ่งด้วย		

R&D
เมื่อย่างก้าวของบริษัทเข้มแข็งได้ด้วยคุณภาพ	
และบริษัทได้ก้าวข้ามข้อจ�ากัดด้านธุรกิจ	 ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว	 	ท�าให้โครงการ
ล่าสุดของบริษัทถูกน�าเสนอออกมาในรูปแบบ
ของที่พักอาศัยกึ่งส�าเร็จรูป	 (Prefabrication)	
โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ที่
สามารถใช้ศักยภาพที่บริษัทมี	 ทั้งในด้านวัสดุ
ประเภท	“ไม้”	ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ	ด้าน
การผลิตชิ้นส่วน	 และพ้ืนฐานเทคโนโลยีที่
บริษัทมีอยู่เดิม	 เพื่อน�าเสนอจุดแข็งต่อกลุ่ม 
ผูบ้รโิภคเป้าหมาย	ทีส่ามารถพฒันาทีพ่กัอาศัย
ก่ึงส�าเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน	 ควบคุมต้นทุนการ
ผลิตได้และสามารถปรับรูปแบบได้ตามความ
ต้องการ	 รวมทั้งการปรับมุมมองทางด้าน
สถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว	 ที่ใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย	วัสดุที่มีคุณภาพ	และการค�านวณได้
แม่นย�า	 ท�าให้สามารถสร้างบ้านเสร็จได  ้
ภายใน	 15	 วัน	 เปิดตัวภายใต้ตราสินค้า	
“WoodMood”	

จากความกล้าที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง 
ท�าให้บริษัทสามารถน�าเสนอศักยภาพในการ
เป็นผู้น�างานไม้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ถือเป็น
บริษัทที่ร่วมก้าวเดินและเติบโตไปกับ iTAP  
และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตลอด  
9 ป ี ท่ีผ ่านมา เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ 
ต่อไปในอนาคต
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“สวนกิตติ”	ผู้ด�าเนินธุรกิจไม้ยูคาลิปตัสอย่างครบวงจร	พัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัสให้มีคุณภาพด	ี
ทั้งการเติบโตควบคู่กับความต้านทานโรคและแมลงศัตรู	 ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับอุตสาหกรรม	
ซึง่	iTAP	ได้ท�างานร่วมกบับรษิทัต่างๆ	ในกลุ่มสวนกติต	ิตัง้แต่ปี	พ.ศ.2552	โดยร่วมก�าหนดแนวทาง
การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต	 สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 และสนับสนุนงบ
ประมาณในการท�าโครงการวิจัยและพัฒนา	รวมแล้ว	13	โครงการ

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ
การขยายพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช	 มักประสบปัญหาการชักน�ารากได้
ยากส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การรอดต�่า	นักวิจัยของไบโอเทค (BIOTEC) ได้ช่วยเหลือโดยพัฒนา
ระบบการชักน�ารากที่สมบูรณ์	 โดยการปรับสูตรอาหารและน�้าตาลช่วยให้มีอัตราการออกรากได้
มากกว่า	85%	อีกปัญหาของการผลิตกล้าไม้	คือโรคและแมลงศัตร	ูพบว่าต้นกล้า	3-5%	ได้รับ
ความเสียหายจากการถูกเชื้อโรคเข้าท�าลาย	 ซึ่งไม่สามารถจ�าแนกเชื้อสาเหตุของโรคได้	 
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้ช่วยเหลือโดยวินิจฉัยอาการโรคและจ�าแนก
ชนิดเชื้อสาเหตุ	 ท�าให้ได้ทราบชนิดของเชื้อสาเหตุของโรค	 ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการก�าหนด 
รูปแบบและวิธีการจัดการเชื้อสาเหตุต่างๆ	ได้ชัดเจนมากขึ้น	และช่วยลดต้นทุนในการผลิตได	้
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ยูคาลิปตัส 
ด้วยเทคโนโลยีสวนกิตติ

พัฒนาโปรแกรม  
ท�านายผลผลิต  
เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ 
ให้เหมาะสม 
กับพื้นที่ปลูก

พัฒนาระบบ 
การชักน�าราก

วินิจฉัยและจ�าแนกเชื้อ  
สาเหตุโรค

อนุบาลต้นกล้า	ในลานปลูกพัฒนาและปรับปรุง 
สายพันธุ์ยูคาลิปตัส



การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส
นักวิจัยจากเนคเทค (NECTEC)	 ได้ช่วยเหลือโดยการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการ
เกษตร	 ที่ใช้ท�านายผลผลิตของสายพันธุ์ยูคาลิปตัสที่ปลูกและแปลงปลูกได้ท�าให้สามารถคัด
เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้และช่วยลดความเสี่ยงให้เกษตรกรได	้

การพัฒนาเครื่องจักรส�าหรับตัดไม้ยูคาลิปตัส
นักวิจัยจากเอ็มเทค (MTEC)	 ได้ช่วยออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบชุดอุปกรณ์ส�าหรับใช้ตัด
ต้นยูคาลิปตัสในพื้นที่ปลูก	 เพื่อลดการใช้แรงงาน	 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนา
ระบบการผลิตด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก	 สามารถน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่
จ�ากัด	 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นได้	 ดังเช่นตัวอย่างของสวนกิตติ	 ท่ีให้ความส�าคัญ
และลงทุนท�างานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	โดยไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่		

“การวิจัยพัฒนาไม้เศรษฐกิจให้ได้ผลผลิตเหมาะสมทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ถือเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคง ความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยจาก iTAP  
จึงเป็นส่วนส�าคัญในการยกระดับอาชีพเกษตรกรไทย”

คุณอมรพงศ	์	หิรัญวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการวิจัย	กลุ่มสวนกิตติ

“การให้น�้า ให้ปุ๋ย อย่างเหมาะสม ในการปลูกต้นไม้เป็นหมื่นๆ ไร่ จะท�าอย่างไร นี่จึงเป็น
โจทย์ที่บริษัท สวนกิตติ จะต้องแก้ปัญหา แต่เมื่อทรัพยากรภายในมีจ�ากัด การหาความช่วย
เหลือจากภายนอกจึงเป็นทางออกที่ดี iTAP จึงเป็น Missing Link ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มให้กับ
บริษัท ในการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต ถึงตอนนี้ บริษัทและ iTAP ท�างานร่วม
กันมานาน จนเป็นเพื่อนกันแล้ว” 

	 	 	 	 	 	 คุณเสาวภา		ยุววุฑโฒ
	 	 	 	 	 	 ที่ปรึกษาอาวุโส	โครงการ	iTAP
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Technology  
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Technology  
Influencer

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะของกลุ่ม

อุตสาหกรรมต้ังแต่ ต้นน้ำ  กลางน้ำ  จนถึงปลายน้ำ  

และสามารถ “ขยายผล” ได้ในวงกว้าง

ตัวอย่างผลงานเด่น : ประเภทโครงการกลุ่มอุตสาหกรรม



อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ	 และเป็นส่วน
ประกอบที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมสาขาอื่น	ๆ 	กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน	จะช่วยให้
ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ	 และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

CMMI ประเมินคาใชจาย

ในการบริหารจัดการ

โครงการไดแมนยำขึ้น

สรางวัฒนธรรมที่ดี

ในการทำงาน

ขอผิดพลาดตางๆ 

สามารถถูกตรวจพบและ

บริหารจัดการไดดีขึ้น

มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

ของโครงการ

มีการรวมกัน

ทำงานกันมากขึ้น

มีการควบคุมและ

ตรวจสอบการทำงาน

แตละขั้นตอน

มีการแบงหนาที่และ

ความรับผิดชอบ

ของแตละคนอยางชัดเจน

มีการกำหนดขั้นตอน

การทำงานที่ชัดเจน

ก้าวสู่อันดับ 1 ในอาเซียน
iTAP หนุนซอฟต์แวร์ไทยสู่เวทีโลก

ด้วยมาตรฐาน CMMI
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มาตรฐาน	 CMMI	 (Capability	 Maturity	
Model	 Integration)	 นับเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการผลิตซอฟต ์แวร ์ ให ้มี
คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและ
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเนื่องจากมี
วิธีการวัดผลและการประเมินกระบวนการ
ผลิตซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ	 โดยมีระดับขั้น	
(Level)	ในการประเมิน	

ส�าหรับประเทศไทย	 iTAP	 ได้ร่วมมือกับเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย	 (Soft-
ware	Park	Thailand)	ในการสนับสนุนผู้ผลิต
ซอฟต ์แวร ์ ไทยให ้ผ ่านการประเมินตาม
มาตรฐาน	 CMMI	 โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ประกอบการผ่าน	 “โครงการสนับสนุนผู ้
ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ในการปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์	 รุ ่นท่ี	 1”	 
(หรือ	 SPI@ease	 Phase	 I)	 ต้ังแต่ปีพ.ศ.	 
2550	 –	 2553	 ผลจากการด�าเนินการตาม
โครงการดังกล่าว	 ส่งผลให้ประเทศไทยมี
บริษัทที่ผ่านการประเมิน	CMMI	เป็นอันดับ	2	
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รองจาก
ประเทศมาเลเซีย	ในปีพ.ศ.	2553	

ความส�าเร็จของโครงการในรุ่นที่	 1	 ส่งผลให้มี
การสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ืองใน
รุ ่นที่	 2	 (SPI@ease	 Phase	 II)	 ในปีพ.ศ.	 
2553	–	2556	โดยได้รับความร่วมมือเพิ่มเติม
จากส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ	 (SIPA)	 ซึ่งผลส�าเร็จของโครงการส่ง
ผลให้ประเทศไทยมีบริษัทท่ีผ่านการประเมิน	

“อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีการแข่งขัน
สูงและเป็นอุตสาหกรรมไร้พรมแดน
เนื่องจากสามารถว ่าจ ้างนักพัฒนา 
ได้จากทุกที่ CMMI ถือเป็นมาตรฐาน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทั่วโลกให้การ
ยอมรับและถูกพิ สูจน ์แล ้ วว ่ า เป ็น 
กระบวนการที่เป็น Best Practice ทั้งนี้ 
iTAP ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทให้
ผ่านการประเมิน CMMI มาโดยตลอด 
ถือเป็นความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย”

คุณดนุชา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และซอฟต์แวร	์iTAP

CMMI	 แซงหน้าประเทศมาเลเซีย	 ขึ้นเป็น
อันดับ	 1	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2556	จนถึงปัจจุบัน	

การมีส่วนร่วมในโครงการ	 SPI@ease	 ส่งผล
ให้	 iTAP	 มีประสบการณ์ในการให้ค�าปรึกษา
และให้ความช่วยเหลือบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์
ไทย	 เพื่อให้ได้รับการประเมินผ่านมาตรฐาน	
CMMI	โดยตัวอย่างของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย
บริษัทที่ เข ้าร ่วมโครงการกับ	 iTAP	 เช ่น	
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ	 (Mobile	Appli-
cations)	 เช ่น	 โปรแกรม	 Buzzebees	 
(iOS,	Android,	Website)	และ	AIS	Privilege	
เป็นต้น	 iTAP	 นับเป็นตัวช่วยส�าคัญในการยก
ระดับกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ได้รับ
การยอมรับในด้านคุณภาพมากขึ้น	 และมี
ความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล
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RFID	 (ย่อมาจากค�าเต็มว่า	 Radio	 Frequency	 Identification)	 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ป้าย
อิเล็กทรอนิกส์หรือแท็ก	 (RFID	 Tag)	 ที่อ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุด้วยเครื่องอ่านสัญญาณจาก
ระยะห่าง	เพื่อตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับแท็กนั้น	ๆ	โดยแท็กแต่ละชิ้นสามารถน�า
ไปฝังไว้ในวัตถุ	หรือน�าไปติดอยู่กับวัตถุต่าง	ๆ	ได้

E-Passport

บัตรจายเงินระบบสัมผัส

ปายสินคา

เทคโนโลยี RFID

บัตรผานเขาออก

ระบบจัดการสินคาคงคลัง

VISA
ระบบเกษตรอัจฉริยะ
 (Smart Farming)

RFID 
เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์
iTAP หนุนอุตสาหกรรมไทย 
ใช้ RFID อย่างต่อเนื่อง
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i TAP	 มีประสบการณ ์ ในการสนับสนุน 
ผู้ประกอบการด้าน	 RFID	 ของไทยมาอย่าง 
ต่อเนื่อง	 โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้ร่วมก่อตั้ง
ชมรม	RFID	ประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2553	ซึ่ง
เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเอกชน	
27	 บริษัท	 เพ่ือท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านเทคโนโลยี	 ทั้งในเชิงเทคนิคและแนว
ความคิดในการน�า	RFID	ไปประยุกต์ใช้ในภาค
อุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 รวมไปถึงการต่อยอดการ
พัฒนาระบบ	RFID	ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน	 RFID	 ในการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่	ๆ	ที่	iTAP	ได้ให้การ
สนับสนุนได้แก่

เครื่องนับสินค้าคงคลังระบบ RFID 
สมรรถนะสูงส�าหรับอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ
เป ็นการพัฒนาระบบแท็กและเครื่องอ่าน	
RFID	 รวมทั้งระบบซอฟต์แวร์ในการบริหาร
จัดการข้อมูล	 ที่สามารถตรวจนับแท็กที่ติดกับ
สินค้าได้มากกว่า	 300	ชิ้น	 ในเวลาต�่ากว่า	 10	
วินาที	 เป็นการเพ่ิมความแม่นย�าและความ
รวดเร็วในการตรวจนับสินค้าคงคลังของสินค้า
มูลค ่าสูง	 อย ่างเช ่น	 เครื่องประดับเพชร 
ที่ต้องการระบบที่มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้

บัตรแทนเงินสดและ เครื่ องตัด
มูลค่าบัตรด้วยระบบ RFID
เป็นการประยุกต์ใช้	 RFID	 ส�าหรับการบริการ
ศูนย์อาหารและที่จอดรถ	 ซ่ึงท�าการพัฒนา
ระบบโดยบริษัทของคนไทยท่ีรองรับการใช้

งานในประเทศได ้ดีกว ่ าระบบที่ น� า เข ้ า 
จากต่างประเทศ	 เนื่องจากมีการออกแบบ
ระบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ในประเทศโดยเฉพาะ

ระบบการบริหารจัดการส�าหรับ
การแข่งขันวิ่งมาราธอน
ประกอบด้วยแท็ก	RFID	ส�าหรับนักกีฬา	ชุดรับ
สัญญาณคลื่นวิทยุภาคสนาม	 และระบบ
ซอฟต ์แวร ์ ในการบริหารจัดการข ้อ มูล 
ถือเป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลย	ี
RFID	 ในการแข่งขันกีฬาระบบสากลที่ยังม ี
คู ่ แข ่ งน ้อยมากทั้ ง ในและต ่ า งประเทศ	 
นับเป ็นการเป ิดโอกาสทางธุรกิจส�าหรับ
เทคโนโลยี	RFID	อย่างชัดเจน

“ในปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้ RFID ที่
หลากหลายโดยผสมผสานกับเทคโนโลยี
อื่น ๆ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เกิด
เป็น Solution มากมาย เช่น การบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง การรักษาความ
ปลอดภัย หรือแม้กระทั่งการจัดการด้าน
กีฬา ในประเทศไทยมีแนวโน้มความ
ต้องการใช้ RFID สูงขึ้น ซึ่งทาง iTAP เอง
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผู้ประกอบ
การไทยมาโดยตลอดและมีความพร้อม
ท่ีจะเป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่อง”

คุณดนุชา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และซอฟต์แวร	์iTAP
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Smart Farming เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน

Sensor Technology

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน
พัดลมระบายอากาศ

ระบบบันทึกและ
ประมวลผล

ระบบให้น้ำ และอาหาร

iTAP สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือสร้างความย่ังยืน เพ่ิมความปลอดภัยแก่ผลิตภัณฑ์อาหาร

“การสนับสนุนโครงการ Smart Farming ของ iTAP เป็นโครงการที่ประสบผลส�าเร็จ คุ้มค่าแก่
การลงทุน ให้ผลกระทบในการลดต้นทุนในวงกว้างแก่เกษตรกร  และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ  ปัจจัยหน่ึงซ่ึงเป็นกุญแจสู่ความส�าเร็จของ Smart Farming ก็คือ 
iTAP ได้ให้ความส�าคญักบัเป้าหมายทางธรุกจิทีชั่ดเจน เช่น ความต้องการของตลาด กลุม่เป้าหมาย 
ไปจนถึง ความคิดเชิงธุรกิจ หรือ บี ทู ไอ (Business to idea) นั่นเอง”

คุณวรรณภพ	กล่อมเกลี้ยง
ผู้จัดการ	iTAP	เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Smart	Farming	เป็นโครงการ	 iTAP	ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการ
ฟาร์ม	 โดยการพัฒนาฟาร์มให้เป็นระบบปิด	 เพื่อการควบคุมโรคและลดอัตราการตายและการ
สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัฟาร์ม	รวมทัง้การน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่ควบคมุคณุภาพการเลีย้งสตัว์	เพือ่ให้
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RFID Tag   - เพ่ือการตรวจนับท่ีสะดวกรวดเร็ว
- ระบบการสอบย้อน (Traceability)
- บริหารจัดการฟาร์ม

สามารถเพิ่มผลผลิต	 และลดต้นทุนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	โดยเทคโนโลยีที่น�ามาใช	้ได้แก่

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์
ในการใช้ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายใน
ฟาร์มที่สอดคล้องกับสภาวะอากาศภายนอก	
ท�าให ้ระบบควบคุมในฟาร ์มเป ็นแบบกึ่ ง
อัตโนมัติ	 สั่งการไปยังชุดควบคุมให้เปิด-ปิด
พัดลม	 และระบบให้น�้าและอาหารแก่สัตว์	
รวมทั้งสามารถบันทึกและประมวลผลข้อมูล
เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการวางแผนบริหาร
จัดการฟาร์มได้อย่างเหมาะสม			

เทคโนโลยี RFID 
(Radio Frequency Identification) 
ระบบการสอบย้อนกลับ	 เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความมั่นใจ	 โดยสามารถตรวจสอบเส้นทาง
ต้ังแต่การเลี้ยงไปถึงกระบวนการแปรรูปได	้

และช่วยลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินค้า	
โดยการพัฒนา	 “แท็ก	 (Tag)”	 ส�าหรับติดตัว
สัตว์ที่มีน�าหนักเบา	 รูปทรงเหมาะสม	 รวมทั้ง
พัฒนา	 “ซอฟต์แวร์”	 จัดเก็บข้อมูลผ่านแท็ก 
ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการฟาร์มเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลจากการสนับสนุนของ iTAP  
มากกว่า	 10	 บริษัท	 จากการให้การสนับสนุน
ใน	 24	 โครงการ	 ด ้วยการใช ้เทคโนโลยี
สนับสนุนการบริหารจัดการฟาร์ม	 ท�าให้
สามารถลดต้นทุน	 นอกจากน้ียังสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตามความต้องการของ
ตลาดโลกที่มุ ่งสู ่การผลิตอาหารปลอดภัย	 
ส่งเสริมการส่งออก	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิด
การต่อยอดจาก	 Smart	 Farming	 สู่การเป็น	
Intelligent	 Farming	 ตลอดห่วงโซ่อาหารได้
อย่างยั่งยืนต่อไป
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เตาประหยัดพลังงาน
ยกระดับกลุ่มสหกรณ์ ยางแผ่นรมควันของไทย

iTAP	 ให้ความช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์และผู้ประกอบการแปรรูปน�า้ยางเป็นยางแผ่นรมควันอย่าง
ครบวงจร	ด้วยการแนะน�าผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาต้นแบบเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัด
พลังงาน	พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ	นับเป็นการยกระดับ
ขีดความสามารถของกลุม่สหกรณ์ยางแผ่นรมควนัของไทย

ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศไทย	 กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน�้ายางโดย
ทั่วไปมีลักษณะเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยที่รวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ์กระจายอยู่ในเขตพื้นที่
ภาคใต้มากกว่า	200	แห่ง	กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ประสบปัญหาในกระบวนการผลิต	ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและปริมาณของเสียในการผลิตสูง	 รวมทั้งปัญหายางแผ่นรมควันมี
คุณภาพไม่สม�่าเสมอ	ปัญหาเหล่านี้นับเป็นอุปสรรคส�าคัญของผู้ประกอบการมาโดยตลอด

เตาอบประหยัดพลังงานเตาอบแบบดั้งเดิม

ต้นทุนพลังงาน
1.18 บาท/กิโลกรัม ยางแห้ง

ระยะเวลาการอบ
4 วัน 3 คืน

ความเสี่ยงจากไฟไหม้ 
อาจมีสะเก็ดไฟเข้าไปได้

ต้นทุนพลังงาน
0.74 บาท/กิโลกรัม ยางแห้ง

ระยะเวลาการอบ
3 วัน 3 คืน

ไม่มีความเสี่ยงจากไฟไหม้ 
เนื่องจากมีระบบดักสะเก็ดไฟ

คุณภาพยางแผ่นสูง
จากระบบช่วยกระจายลม
ทำให้ยางสุกสม่ำเสมอ
ทั่วทั้งแผ่น

คุณภาพยางแผ่น
ปานกลาง

Like

ลดลง
37%

ลดลง17%
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ในปีพ.ศ.	 2550	 iTAP	 ได้รับการประสานงาน
จากส�านกังานอตุสาหกรรม								จ.นครศรธีรรมราช	
เพื่อให้ช ่วยแก้ไขปัญหาต้นทุนการแปรรูป 
น�้ายางของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวน
ยางใน	 จ.นครศรีธรรมราช	 iTAP	 ได้จัดหา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านน�้ายางไปให้ความรู ้แก่กลุ ่ม 
ผู้ประกอบการในรูปแบบของการสัมมนา	และ
การเข้าเยี่ยมโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น	ซึ่งปัญหาหลักๆ	ที่พบ	
คือ	 การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	 คุณภาพของยาง
แผ่นไม่สม�่าเสมอ	 และกระบวนการผลิตยาง
แผ่นมีความปลอดภัยต�่า	 เนื่องมาจากการใช้
เตาอบยางแผ่นรุ่นเก่าซึง่ใช้งานมานานกว่า	20	 ปี	
จากนั้น	 iTAP	 ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง	โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพลังงานมาศึกษาวิเคราะห์การท�างานของ
เตาอบยางแบบดั้งเดิม	 เพื่อจัดท�าแบบเตาอบ
ยางแผ่นรมควนัแบบประหยดัพลงังาน	พร้อมทัง้
จัดสร้างเตาต้นแบบ	 โดยมีสหกรณ์กองทุน 
สวนยางบ้านหนองแดงสามัคคีเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย	ีเตาต้นแบบน้ีมีประสทิธภิาพ
สูงกว่าเตาอบยางแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด	
ไม่ว่าจะเป็นความสม�่าเสมอของยางท่ีสุกจาก
ระบบช่วยกระจายลมร้อนให้ทั่วถึง	 และการ
ลดความเสี่ยงจากไฟไหม้จากระบบดักสะเก็ด
ไฟ	 รวมไปถึงระยะเวลาในการอบและต้นทุน
พลังงานที่ลดลง	 ต่อมาในปีพ.ศ.	 2553	 iTAP	 
ได้ร ่วมมือกับส�านักงานอุตสาหกรรมกลุ ่ม
จั งห วัดภาค ใต ้ ฝ ั ่ ง อ ่ า ว ไทย 	 ( จ . ชุ มพร	
จ.สรุาษฎร์ธาน	ีจ.นครศรธีรรมราช	และ	จ.พัทลงุ)	
ท�าการขยายผลโครงการเตาอบยางแผ่นแบบ

ประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มสหกรณ์สวนยาง
ในพื้นที่ 	 ต ่อมาทีมผู ้ เชี่ ยวชาญได ้พัฒนา 
เ ตาอบรมควันยางแผ ่นอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง 
เพื่อปรับปรุงข้อจ�ากัด	 และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเตาให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ประกอบการ	จนสามารถพัฒนาเตาหลายรุ่น
เพื่อรองรับก�าลังการผลิตที่แตกต่างกันของ 
ผู้ประกอบการตั้งแต่	3	ตัน	ถึง	25	ตัน	ท�าให้มี
กลุ ่มเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เตาอบรมควนัยางแผ่นดงักล่าวไปแล้วจ�านวน	24	
ราย	แบ่งเป็นกลุ่มสหกรณ์จ�านวน	21	ราย	และ
บริษัทเอกชนจ�านวน	3	ราย	 ในปัจจุบัน	 iTAP	
ทั้งส ่วนกลางและเครือข ่ายมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ ์ยั งส ่ ง เสริมการขยายผลของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง

“โครงการเตาอบยางแผ่นรมควันแบบ
ประหยัดพลังงานเป็นตัวอย่างโครงการ
ที่ดีมากในการแสดงให้เห็นบูรณาการ
ของส่วนงานต่างๆ ทั้งระดับพื้นที่และ
ระดับนโยบาย ที่ท�างานร่วมกันได้เป็น
อย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นโครงการน�าร ่อง  
จนปัจจุบันน้ีขยายขอบเขตงานออกไป
ในหลายๆ จังหวัด ผลลัพธ์เชิงประจักษ์
น้ันชัดเจนไม่เพียงแต่จ�านวนที่เพิ่มขึ้น 
แต ่ยังส ่งผลในการเปลี่ยนแปลงที่ด ี
ต่อคณุภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยาง
และครอบครัวอีกด้วย”

ผศ.ดร.นิยม	ก�าลังดี
ผู้จัดการ	iTAP	เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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การติดตั้งเครื่องจักรใน
กระบวนการสีข้าว

การออกแบบและ
ติดตั้งโรงปรับปรุง
คุณภาพข้าวสาร

การสร้างโรงเก็บรักษา
คุณภาพข้าวเปลือก

“iTAP ต่อยอดอนาคต  
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวไทย  

เน้นใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ลดการสูญเสียพลังงาน เพิ่มคุณภาพข้าวส่งออก”

ประเทศไทยส่งออกข้าวปีละหลายแสนล้านบาท	 และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก	 
ซึ่งปัจจุบันประเทศคู่แข่งส�าคัญ	อาทิ	จีน	เวียดนาม	และพม่า	ได้มีการพัฒนาระบบการผลิตข้าว
เพื่อการส่งออกมากขึ้น	 ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเร่งปรับตัวพัฒนายกระดับการผลิตข้าว
แบบครบวงจร	ตั้งแต่พัฒนาคุณภาพข้าว	เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว	จากการส�ารวจ
เบื้องต้นของ	 iTAP	 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 พบว่า	 โรงสีข้าว 
ในประเทศไทยหลายแห่งมีกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพต�่า	 ท้ังในแง่ของปริมาณผลผลิต	 
คือ	 มีปริมาณข้าวแตกหักท่ีสูง	 ส่งผลต่อปริมาณข้าวต้นที่ลดลง	 รวมไปถึงการใช้พลังงาน 
ในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักร	

100 iTAP กับการยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย



iTAP	 จึงได้จัดท�าโครงการ “การสนับสนุน
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแข ่งขันของอุตสาหกรรมโรงสีข ้าว
ประเทศไทย (โรงสีไฮสปีด)”	 เพื่อสนับสนุน 
ผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดกลางและขนาด
เล็กรวมถึงกลุ ่มสหกรณ์	 ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
(การสีข้าว)	 ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	 โดยอาศัย
เทคนิคทางวิศวกรรมปรับปรุงเครื่องจักรและ
กระบวนการผลติ	เช่น	การปรับแต่งเครื่องจักร
และสภาวะการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งาน	
เทคนิคการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร	 ท้ังน้ียัง
ครอบคลมุถงึการออกแบบแผนผงักระบวนการ
ผลิตและออกแบบสร้างโรงสีข้าว	 ยกตัวอย่าง
เช ่น	 การพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อ
สนับสนุนการผลิตและการเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์	เช่น	เครื่อง	Color	sorter	(เครื่องยิง
สีเมล็ดข้าว)	 เครื่องกระเทาะเปลือกระบบ
อัตโนมัติเพื่อลดการแตกหักของเมล็ดข้าว	
และระบบท�าความสะอาดข้าวเปลือกเพื่อลด
สิ่งปนเปื้อนก่อนเข้าสู่กระบวนการสีข้าว		

ผลจากการสนับสนุนของ iTAP 
iTAP	 ได้ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกด้านเทคนิคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงสีข้าวทั่ว
ประเทศไทยตั้งแต่ปี	พ.ศ.2552-2557	จ�านวน	
106	 แห่ง	 ช่วยให้ผู ้ประกอบการโรงสีลดค่า
ไฟฟ้าได้ถึง	 25%	ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น	 10%	
โดยสามารถประหยัดพลังงานเฉลี่ย	 250,000	
บาทต่อโรงสีต ่อปี	 คิดเป็นมูลค่าประหยัด

“ เป ็ น โครงการที่ พัฒนา ศักยภาพ 
ผู ้ประกอบการโรงสีข ้าวไทยให้มีขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น โดย
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญรวม
ไปถึงการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจร 
ให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ใหม่และองค์
ความรู ้ ในการพัฒนาศักยภาพของ 
ผู ้ประกอบการโรงสีข้าวไทยให้มีความ
เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ของโรงสีข้าวไทยให้มีความต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” 

รศ.ดร.รัชพล	สันติวรากร
ผู้จัดการ	iTAP	เครือข่าย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พลังงานทั้งสิ้น	26.5	ล้านบาทต่อป	ีและยังส่ง
ผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสีข้าวเต็มเมล็ด
เป็นมูลค่า	841.64	ล้านบาทต่อป	ีอันจะส่งผล
ดีต่อเกษตรกรผู้ผลิตข้าว	 เนื่องจากเมื่อโรงสีม ี
รายได้เพิ่มก็กล้าที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกร
ในราคาที่สู งขึ้นด ้วย	 นอกจากนี้ยั งมีผล
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
คนงาน	โดยโรงสีมีการปรับปรุงระบบก�าจัดฝุ่น
และการติดตั้ง	 Cyclone	 ในการกักเก็บฝุ่นที่
เกิดการฟุ้งกระจายท�าฝุ่นในโรงสีข้าวลดลง	
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เกษตรกรรม	 ถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทย	 และถือเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทส�าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 แต่ในปัจจุบัน	 การเกษตรของไทยมีการน�าสารเคมีทางการเกษตร
มาใช้กันอย่างแพร่หลาย	 โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก	 ส่งผลให้เกิดอันตราย	 ทั้งต่อเกษตรกร	 
ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	“เกษตรปลอดภัย”	จึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญที่จะ
ช่วยให้ผลิตผลมีความปลอดภัยจากสารพิษ	 หรือการปนเปื้อนของสารเคมี	 ซึ่งปัจจุบันแนวโน้ม
ของผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
เกษตรปลอดภยักส็ามารถเพิม่มูลค่าได้อกีด้วย	

iTAP ยกระดับการเกษตรไทย
ด้วยเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิต 
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
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iTAP เข้าไปช่วยเหลืออะไร?
การยกระดับเกษตรเคมีจนถึงเกษตรปลอดภัย	
เกษตรธรรมชาติ	 และเกษตรอินทรีย์น้ัน	 ไม่
สามารถกระท�าได้ทันที	 จ�าเป็นต้องอาศัย
การเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร	 โดย	
iTAP	 เข้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกร	 รวมทั้ง
บริษัทผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผล
ทางการเกษตรในด้านต่างๆ	

ด้านเมล็ดพันธุ์:	เมล็ดพันธุ์พืชผัก	ถือเป็นเมล็ด
พันธุ์ที่มีมูลค่าสูง	 การพัฒนาสายพันธุ์และการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี	
ทนทานต่อโรคและแมลง	ให้ปริมาณผลผลิตสูง
และเป็นที่ต ้องการของตลาดถือว่ามีความ
ส�าคัญมากต่อเกษตรกรในด้านธุรกิจและการ
ลดต้นทุนในด้านการดูแลรักษา

ด้านการแก้ไขปัญหาด้านการเพาะปลูก:  
เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีสภาวะแวดล้อม 
ที่แตกต่างกัน	 การบริหารจัดการดินและน�้า	
การใช้ปุ ๋ยที่มีความเหมาะสม	 การผลิตปุ ๋ย
ชีวภาพและปุ ๋ยอินทรีย์	 รวมทั้งการควบคุม
แมลงศัต รู พืช 	 การใช ้องค ์ความรู ้ ด ้ าน
การเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการ
แก้ไขปัญหา	 ลดต้นทุน	 และลดปริมาณการใช้
สารเคมีในแปลงปลูก

ด้านการวิจัยและพัฒนา:	 การใช้ความรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาชุดตรวจโรคในเบ้ืองต้น	 จะช่วยให้
เกษตรกรวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว
และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด	 การวิจัยและ

พัฒนาวิธีการปลูกพืชแนวใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกพืชแนวตั้ง	 การปลูกพืชไร้ดิน	 จนถึงการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์	 นอกจากนี้	 ยังมีการ
พัฒนาเครื่องจักรการเกษตรต่างๆ	 เพื่อช่วยให้
เกษตรกรท�างานง่าย	ลดการใช้แรงงานคน

ผลจากการสนับสนุนของ iTAP 
จากการให้การสนับสนุนจาก	 iTAP	ท�าให้ภาค
เอกชนและเกษตรกรที่ เข ้าร ่วมโครงการ	 
ได ้ เห็นถึ งประโยชน ์ของการท� า เกษตร
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นด้านการควบคุมต้นทุน
การผลิต	ผลผลิตที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง	และ
มีความปลอดภัยจากสารเคม	ีนอกจากนี้	iTAP	
ยังสนับสนุนให้มีการขยายผลการท�าเกษตร
ปลอดภัยไปในวงกว้าง	 รวมทั้งยกระดับภาค
การเกษตรของไทยให้เป ็นการเกษตรที่มี
คุณค่าสมกับศักยภาพทางการเกษตรของ
ประเทศ

“โครงการเกษตรปลอดภัยเป็นโครงการ
ท่ีส ่งเสริมการถ่ายทอดความรู ้ ไปยัง
เกษตรกรให้มีความรู ้ความเข ้าใจใน
กระบวนการเพาะปลูกที่ เหมาะสม  
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการ
ผลิต และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน”

ผศ.ดร.พงษ์ชัย	จิตตะมัย
ผู้จัดการ	iTAP	เครือข่าย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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iTAP สนับสนุนการนำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทย เพ่ือยกระดับฝีมือและคุณภาพ 
รวมท้ังการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ผลักดันสู่ 

การแข่งขันในตลาดโลก และคงคุณค่ามรดกของชาติให้ย่ังยืน 

“อุตสาหกรรมไหมไทย ก�าลังประสบปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดโลก จากคู่แข่ง
ทางการค้าได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง และประกอบกับค่าแรงที่มีราคาถูกกว่า  
ดังนั้นอุตสาหกรรมไหมไทยจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการยกระดับ
เทคโนโลยี และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการน�าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไหมไทย มาแปรรูปเป็น
เครื่องส�าอาง เวชภัณฑ์หรืออาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และได้รับการยอมรับ  
ทั้งทางด้าน มาตรฐาน ราคา และคุณภาพ ส่งเสริมการส่งออกเพื่อให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว iTAP ได้เข ้าไปมีส ่วนร่วมในการพัฒนา ในกระบวนการผลิต  
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�า้”

ผศ.ดร.ร�าไพ	เกณฑ์สาคู
ผู้จัดการ	iTAP	เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อุตสาหกรรมไหมไทย
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iTAP เข้าไปช่วยเหลืออะไร?
จากปัญหาดังกล่าว	 iTAP	จึงได้จัดท�าโครงการ	
“ยกระดับอุตสาหกรรมไหมไทยสู่ความเป็น
สากล”	ซึ่งผู้ประกอบการมีทั้ง	 วิสาหกิจชุมชน	
ผู ้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่	 โดย
แต่ละระดับจะมีวิธีการด�าเนินกิจการ	 และ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมที่แตกต่างกัน	 อาทิ	 การผลิตผ้าไหมตามวิถี
ชาวบ้านนั้น	 มีเครื่องจักรน้อยชิ้นแต่สามารถ
ผลิตผ้าไหมที่มีมูลค่าสูง	 ซึ่งแตกต่างกับการ 
ทอผ้าแบบอุตสาหกรรม	 ที่เน้นให้ได้ปริมาณ
มาก	 คุณภาพสม�่าเสมอ	 สามารถระบุรูปแบบ
ได้ตามความต้องการของลูกค้า	 และการ
แข่งขันทางด้านราคา	

iTAP	 ได้ช ่วยเหลือผู ้ประกอบการโดยมีที่
ปรึกษาให ้ค� าแนะน�าในเบื้องต ้นและให ้ 
ค�าปรึกษาเชิงลึก	 ทั้งทางด้านวิจัยและพัฒนา	
เช ่น	 การพัฒนาอาหารเทียมหนอนไหม	 
การพัฒนาอาหารเสริมจากโปรตีนหนอนไหม	
การพัฒนาเครื่องส�าอางโปรตีนไหม	 การให ้
ค�าปรึกษาในการกระบวนการผลิต	 ในการ

ฟอกย้อมให้มีคุณภาพ	 การลดต้นทุนการฟอก
ย้อม	 การประหยัดพลังงานในการฟอกย้อม	
การพัฒนาเครื่องจักรที่มีความเหมาะสม	 เช่น	
การพัฒนาเครื่องย้อมสีและเครื่องตีเกลียวเส้น
ไหมในระดับชุมชน	 การยกระดับมาตรฐาน
การฟอกย้อมให้ผ่านเกณฑ์	 มผช.	 ส่ิงทอ	 และ 
มีความพร้อมในการส่งออก	 เป็นต้น	 นอกจาก 
น้ียังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต	 เพื่อให้ผู ้
ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางและ
อาหารเสริม	น�าโปรตีนไหมไปสร้างมูลค่าเพิ่ม	
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“ประเทศไทยเป็นแหล่งไม้สักท่ีดีท่ีสุดของโลก โดยเฉพาะไม้สักที่ปลูกทางภาคเหนือ เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีมีความเหมาะสม จังหวัดแพร่เป็นแหล่งผลิตไม้สักทองที่
ส�าคญัแหล่งหนึง่ของประเทศ ไม้สกัทองเมือ่น�ามาแปรรปูแล้วจะได้ไม้ทีม่คีวามสวยงาม สเีหลอืงทอง 
และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สวทช. ได้ร่วมมือกับจังหวัดแพร่ และหน่วยงานท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สักตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
ในการยกระดับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้มีคุณภาพมากขึ้น สร้างขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี สร้างตราสินค้า และพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ เพื่อรองรับ
การขยายตลาดระดับนานาชาติ จากการด�าเนินงานสองปีที่ผ ่านมาร่วมกับจังหวัดแพร่  
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ทุกฝ่ายล้วนมีความมุ่งมั่นและร่วมมือ
เป็นอย่างดี พร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังจังหวัดแพร่ยังได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก นับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ประเทศ ในการอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิม และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี”

ดร.ณรงค์	ศิริเลิศวรกุล
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

และผู้อ�านวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

การพัฒนา อุตสาหกรรมไม้สัก 
ร่วมกับจังหวัดแพร่
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iTAP	 ร่วมมือกับจังหวัดแพร่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักอย่างจริงจังตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	
เป็นต้นมา	โดยท�างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ	ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไม้สัก	
อาทิ	 องค ์การอุตสาหกรรมป่าไม ้	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์	 วิทยาลัยชุมชนแพร ่	 
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	 เป็นต้น	 และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่	26	สิงหาคม	พ.ศ.2556	ในโครงการ	“การเพิ่มประสิทธิภาพ	และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมไม้สัก	 เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนอย่างยั่งยืน”	 โดย	 iTAP	 ได้สนับสนุน 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต	 เพื่อให้ความรู้และเป็นที่
ปรึกษาให้กับจังหวัดแพร่	 ได้แก่	 นายฐานวัฒน์	 วิทยปรีชาศิลป์	 และรศ.ทรงกลด	 จารุสมบัต	ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

iTAP เข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้าง? 
(1)	 การแก้ไขแก้ปัญหาการระบาดของหนอน

ผีเสื้อเจาะต้นสัก	 จากปัญหาเร่งด่วนของ
การระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก	
iTAP	 จึงได้เสาะหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ท�าการศกึษาวจิยัและพฒันาแบบบรูณาการ
เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหนอนผีเสื้อ
เจาะต้นสักรวม	8	โครงการ

(2)	 การเพิ่ม ศักยภาพในการผลิตของผู ้
ประกอบการแปรรูปไม้สัก	 การพัฒนา
โรงงานต้นแบบส�าหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์
คุณภาพสูง	 เพื่อเป็นการแหล่งเรียนรู้	 ฝึก
อบรม	 และผลิตเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม ่
ที่ เน ้น คุณภาพ	 การพัฒนาต ้นแบบ
ซอฟต์แวร์เพื่อการสืบย้อนกลับในการ
ผลิตที่ใช้ไม้จากป่าปลูก	เพื่อลดปัญหาการ
ใช้ไม้ผิดกฎหมาย	 และเป็นการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว

สวนป่า แปรรูป ออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด

ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไม้สัก
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(3)	 การพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สัก	 ยกระดับความสามารถด้านการออกแบบ 
ด้วยการพาผูป้ระกอบการไปศกึษาตลาดไม้สกัของประเทศจนี	ในงาน	Canton	Fair	เพือ่สร้าง 
แรงบันดาลใจและรู้ถึงแนวโน้มตลาด	 รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ	 ร่วมจัดงาน
นิทรรศการความรู้ไม้สัก	จังหวัดได้แสดงต้นแบบเฟอร์นเิจอร์	4	collections	กว่า	40	รายการ	
และได้แสดงสินค้าในงาน	TIFF	2014	นับว่าเป็นความส�าเร็จที่ก้าวกระโดดไปสู่ระดับโลก

(4)	 การพัฒนาหลักสูตรผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สัก	 วิทยาลัยชุมชนแพร่	 ได้ร่วมจัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับผู้ประกอบการไม้สัก	 โดยให้ความรู้ตั้งแต่	 การเพาะเลี้ยง
และการปลกู	การออกแบบ	และเทคโนโลยแีปรรปู	ตลอดจนการตลาดและการสร้างตราสินค้า	

(5)		การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยาไม้สัก	 และการสร้างหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 
ณ	บ้านแม่จองไฟ	อ.ลอง	จ.แพร่	การประเมินอายุของต้นสักใหญ่	และการบูรณะซ่อมแซม
ต้นสักซึ่งมีอายุกว่า	300	ปี	 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ	และการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น

แผนงานไม้สักเป็นแนวทางท่ีจะสร้างงานและรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด
จากไม้สัก เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกป่าไม้สักและเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

เฟอร์นิเจอร์รูปแบบเดิม พ.ศ.	2556	:	ล้านนา	คอลเลคชัน่		
แสดงในงานมหกรรมไม้สัก	

พ.ศ.	2557	:	ออกงาน	 
TIFF	2014
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iTAP นำ เทคโนโลยีมาช่วย “ยกระดับคุณภาพชีวิต”  
ให้แก่ชุมชนด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินกับเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

ตัวอย่างผลงานเด่น : ประเภทโครงการวิสาหกิจชุมชน
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ปัญหาและความเป็นมา
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ข้าวแต๋นแม่บวัจนัทร์	ก่อตัง้ในปี	พ.ศ.2538	โดยเกดิจากการรวมตวัของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านทุง่ม่านเหนอื	 จังหวดัล�าปาง	 ผลติข้าวแต๋นน�้าแตงโม	 และจ�าหน่ายทัง้ตลาดภายใน
และส่งออกต่างประเทศ	 ด้วยการเติบโตของยอดขายและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนือ่ง	ท�าให้วสิาหกจิฯ	 ไม่สามารถผลติสนิค้าได้ทนักบัค�าสัง่ซือ้	 (order)	ของลูกค้าได้	 เนือ่งจาก	 
คอขวดของกระบวนการผลติข้าวแต๋นน�า้แตงโม	คอื	ขัน้ตอนการตากแผ่นข้าวแต๋น	ซึง่ใช้วธิกีารตาก
แดดธรรมชาติ	 จึงไม่สามารถผลิตได้ในช่วงฤดูฝน	 วิสาหกิจฯ	 จึงต้องการเทคโนโลยีการอบแห้ง 
ทีป่ระหยัดพลงังาน	และสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติได้หลายเท่า

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์ ร่วมกับ iTAP 
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตอบโจทย์การถนอมอาหาร และเพ่ิมมูลค่าสินค้า” 

ข้าวแต๋นยุคใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพอบแห้ง 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	เพื่อให้
ค�าแนะน�าและเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งแผ่นข้าวแต๋น	ด้วย
เทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	 ซึ่งสามารถ
ผลิตแผ่นดิบได้ครั้งละ	1,000	กิโลกรัมข้าวเหนียว	และใช้เวลา
เพียง	1	วัน	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
การอบแห้งแผ่นข้าวแต๋นภายในโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสง
อาทิตย์	 สามารถลดระยะเวลาการอบแห้งจาก	 2-3	 วัน	 เหลือ
เพยีง	1	วัน	โดยแผ่นดบิมคีวามชืน้	9-10%	และเกบ็ได้นาน	6-8	
เดอืน	ซ่ึงเดมิเกบ็ได้เพียง	3	เดอืน	ช่วยให้ขัน้ตอนการอบแห้งข้าว
แต๋นแผ่นดบิ	 ถกูต้องตามหลกัสขุลกัษณะทีด่ใีนการผลติอาหาร	
เนือ่งจากอยูใ่นระบบปิดทีส่ามารถป้องกนัฝุน่และแมลงได้	สนิค้า
มีความปลอดภัยและมีคุณภาพทุกครั้งที่ผลิต	 โดยแผ่นดิบมี
คณุภาพดขีึน้	 เมือ่น�าไปทอด	 จะได้ข้าวแต๋นทีม่คีวามกรอบพอง
สม�า่เสมอ	 และทีส่�าคญัทีส่ดุ	 ได้ช่วยให้วสิาหกจิฯ	 สามารถเพิม่
ก�าลงัการผลติทัง้ข้าวแต๋นแผ่นดบิและข้าวแต๋นพร้อมบรโิภค	 ส่ง
ผลให้	 ผลประกอบการเติบโตขึน้เฉลีย่ปีละ	 30%	 โดยส่งขายทัว่
ประเทศ	58	จงัหวดั	และส่งออก	27	ประเทศ	ปัจจุบนั	ธุรกจิได้
เติบโตขึ้นและได้จัดตั้งเป็นห้างหุ ้นส่วนสามัญข้าวแต๋นธาน	ี 
เมือ่วนัที	่19	มนีาคม	พ.ศ.2556

วิสาหกิจชุมชนอย่างข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์สามารถอยู่รอดและ
เติบโตสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจได้ เพราะรู้จักปรับตัวและใช้
วิกฤตให้เป็นโอกาส น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์ 
จ.ล�าปาง
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
ข้าวแต๋น	 ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้าน
ทางภาคเหนือที่น�าเอาข้าว
เหนียวเป ็นวัตถุดิบหลักใน
พื้นที่มาผลิตและแปรรูป	ภาย
ใต้แบรนด์	“แม่บัวจันทร์”	

โทรศัพท์		08	1558	4983
เว็บไซต์	 
khaotanthmaebuachan.
bangkoksync.com/

“เปล่ียนวิธีคิด มาใช้นักคิด 
สวทช.ธรุกจิคณุได้มลูค่าเพิม่”

คุณสุธาณี		เยาวพัฒน์	
ผู้จัดการ	วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์
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ปัญหาและความเป็นมา
วสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์ข้าวกล้องงอกอนิทรย์ี	 ต้ังอยูใ่นอ�าเภอดอยสะเกด็	 จงัหวดัเชียงใหม่	 ซึง่ผลิต
ข้าวอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง,	 ข้าวกล้องงอก	 และเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกชนิดผง
ปัจจบุนัเหน็ว่าผลติภณัฑ์ข้าวกล้องงอกนัน้ได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้อย่างมาก	 เนือ่งจากมี
กลุม่ผูบ้รโิภคทีใ่ห้ความส�าคญักบัการเลอืกบรโิภคผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพมจี�านวนเพิม่ขึน้	 ประกอบกบั
ได้มีผลการวิจัยจ�านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและสารส�าคัญในข้าวกล้องงอกที่มี 
คณุประโยชน์ต่อสขุภาพ	 วสิาหกจิชมุชนผลติภณัฑ์ข้าวกล้องงอกอนิทรย์ีจงึเล็งเหน็โอกาสขยายช่อง
ทางการตลาด	 และการเพิ่มทางเลือกให้กับผู ้บริโภคในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความเร่งรีบ	 
ให้สามารถรบัประทานผลติภณัฑ์ข้าวกล้องงอกอนิทรย์ีได้รวดเรว็ยิง่ขึน้	

ข้าวกล้องงอกอินทรีย์
ตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ หุงสุกเรว็

ด้วยไมโครเวฟ
“วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ ร่วมกับ iTAP 
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ ให้สะดวกรับประทาน
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” 
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร	 คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ส�าหรับการหุง
สุกได้ในไมโครเวฟในระยะเวลาที่สั้น	 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถเก็บรักษาได้ง่าย

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่อยู่ในรูปแห้ง	 ซึ่งท�าให้ง่ายต่อการเก็บ
รักษาเมื่อต้องการบริโภค	สามารถน�าไปหุงได้อย่างรวดเร็วด้วย
ไมโครเวฟ	 โดยใช้สัดส่วนข้าวต่อน�้าในการหุงด้วยไมโครเวฟ	
เท่ากับ	1:3	ก�าลังไฟในการหุง	450	วัตต์	 (ระดับไฟปานกลาง)	
โดยใช้เวลาเพียง	 5-7	 นาที	 	 ก็จะได้ข้าวกล้องงอกอินทรีย์ที่มี
กลิ่นหอมพร้อมรับประทานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ประเทศไทยขึ้นชื่อในด้านการผลิตข้าวมาอย่างยาวนาน เมื่อ
ข้าวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตจากข้าวกล้องธรรมดามาเป็นข้าวกล้องงอกอินทรีย์ 
รูปแห้ง ก็สามารถเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ขยาย
ตลาดการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวในประเทศต่อไป

วิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง
งอกอินทรีย์
จ.เชียงใหม่
ผู ้ ป ร ะกอบการผ ลิตข ้ า ว
อินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข ้าวกล้อง,	 ข ้าวกล้องงอก	
และเครื่องดื่มข้าวกล้องงอก
ชนดิผง	

โทรศัพท์		08	1164	1825

“เจ้าหน้าที่ iTAP ดูแลและ
เอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งการให้
ค�าปรึกษาแนะน�าโครงการ 
และการประสานงานทุก
อย่างรวดเร็วมาก”

คุณฉันทนา	ดีเลิศ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกอินทรีย์
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ปัญหาและความเป็นมา
วสิาหกจิชมุชนศลิปะประดษิฐ์และของทีร่ะลกึ	 เพ่ิมมลูค่ากะลามะพร้าวเหลือใช้โดยน�ามาผลิตเป็น
ของทีร่ะลกึ	 และพบว่าสามารถสร้างรายได้อย่างดแีก่ชมุชน	 โดยประธานกลุม่เป็นผูร้เิริม่ผลติแผ่น
กลมเจาะรจูากกะลามะพร้าว	 แล้วส่งต่อให้สมาชกิเป็นคนร้อยเชอืกสีสันต่างๆ	 แล้วน�ามาประกอบ
เป็นเครือ่งประดบั	เช่น	ก�าไล	เขม็ขดั	ต่างห	ูสร้อย	ฯลฯ	จนสนิค้าแพร่หลายและเป็นทีต้่องการมาก
ขึน้	 กลบัพบว่าไม่สามารถผลติได้ทนัตามความต้องการได้	 เน่ืองจาก	 ต้องตดักะลา	 เจาะรโูดยคน
เพยีงคนเดยีว	และต้องเจาะทลีะรใูห้ระยะเท่ากนั	จึงต้องใช้ฝีมอืและประสบการณ์สงู	เพือ่ให้ได้งาน
คณุภาพสม�า่เสมอ

ช่ือโครงการ : สร้างต้นแบบ 
CNC ขนาดเล็กสำ หรับวิสาหกิจ
ชุมชนศิลปะประดิษฐ์จากกะลา
มะพร้าว

เครื่องจักรเล็กๆ 
แก้ปัญหา ใหญ่ๆ

วิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึก
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
วิสาหกิจฯ	 ต้องการออกแบบและสร้างเคร่ืองเจาะ	 CNC	
ต้นแบบขนาดเล็กที่เหมาะสมกับงานศิลปะประดิษฐ์จากกะลา
มะพร้าว	โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี	(iTAP)	จึงได้
เข้าไปช่วยสนับสนุน	 โดยเชิญท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 มาช่วยออกแบบเครื่องจักรที่สามารถเจาะกะลาได้ที
ละหลายชิ้น	 และคุณภาพสม�่าเสมอ	 จนได้เครื่องเจาะกะลา
ต้นแบบ	 CNC	ที่สามารถเจาะรูกะลามะพร้าวได้ทีละหลายชิ้น
โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้า	 นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพและ
ความสม�่าเสมอของผลิตภัณฑ์อีกด้วย	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
• ลดเวลาในการผลิต	 สามารถเจาะได้	 147	 ชิ้น	 ต่อ	 1	 set	 
ใช้เวลา	set	ละประมาณ	8	นาที

• สามารถเจาะชิ้นงานเป็นรูเพื่อท�างานประดิษฐ์ได้เร็วขึ้นจาก
เดิมใช้คนได้	1	ชิ้น/ครั้ง	เป็น	3	ชิ้นต่อการเจาะ	1	ครั้ง	โดยไม่
ต้องใช้คนในการจับชิ้นงานในแต่ละครั้ง	 การท�างานจึงเร็วขึ้น
มากกว่าเดิมอย่างน้อย	3	เท่า

• ชิ้นงานที่ ได ้มีคุณภาพสม�่าเสมอ	 ความผิดพลาดลดลง 
ไม่จ�าเป็นต้องใช้คนที่มีฝีมือเฉพาะก็สามารถใช้เครื่องเจาะได้
โดยคุณภาพยังเท่าเดิม

• สามารถแจกจ่ายงานแก่สมาชิกได้มากขึ้น	 ผลิตได้ทันความ
ต้องการของผู้สั่งซื้อ

วิสาหกิจชุมชนศิลปะ
ประดษิฐ์และของทีร่ะลึก

โทรศัพท์		0	6523	5789

“การวิจัยด้านเทคโนโลยีน้ัน
เป็นเรื่องส�าคัญมาก หลังจาก 
iTAP พาผู้เชี่ยวชาญเข้ามา
ช่วยประดิษฐ ์เครื่อง CNC 
เจาะกะลา ท�าให้การท�างาน
ง่ายขึ้นมาก ทางกลุ่มของเรา
สามารถผลิตสินค ้าได ้ทัน
ความต้องการของลูกค้ามาก
ขึ้น สามารถรับค�าส่ังซื้อได้
มากขึ้น กลุ่มฯ มีความเข้ม
แข็ง สามารถพึ่งตนเองได ้ 
สมาชิกมีรายได้มากขึ้นและ
พร้อมขยายเครือข่ายสมาชิก
ได้ในอนาคต ต้องขอบคุณ
โครงการ iTAP ที่ให้โอกาส 
นักวิจัยได้เข ้ามาบริการแก่
ชุมชน และกลุ่มของเรา”

คุณสุรศักดิ	์ดิลกสุนทร
วิสาหกิจชุมชนศิลปะประดิษฐ์

และของที่ระลึก
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ปัญหาและความเป็นมา
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ	 เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	 
ในเขตบ้านนาบ่อ	อ�าเภอวารชิภมู	ิจงัหวดัสกลนคร	ซึง่เป็นแหล่งการแปรรปูข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องงอก	
หรอืหมายถงึท�าการเพาะงอกก่อน	จากนัน้น�ามานึง่เป็นข้าวนึง่	แล้วค่อยมากระเทาะเป็นข้าวสาร	เรยีก
ว่าข้าวฮางหอมทอง	 เนื่องจากเมล็ดข้าวที่ได้จะเป็นสีทอง	 แต่มักจะมีเม็ดสีด�าหรือสีน�้าตาลเจือปน	
จ�าเป็นต้องคดัออกเพือ่ความสวยงาม	แต่ยงัเป็นส่วนทีใ่ช้ประโยชน์ได้	คอืน�าไปเป็นอาหารสตัว์ในล�าดบั
ต่อไป	โดยขัน้ตอนในการคดั	ทางกลุ่มจะใช้แรงงานมานัง่คดัหรอืหยบิออกทลีะเมลด็	ท�าให้ต้องใช้เวลา
ในการคดันานมาก	 และเป็นข้ันตอนทีม่ต้ีนทนุทางแรงงานสงูสดุ	 จงึมแีนวคดิว่า	 ถ้าทางกลุม่มเีครือ่ง	
color	sorter	เหมอืนโรงสขีนาดใหญ่	จะท�าให้ต้นทนุต�า่ลงมาก	และสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้
ได้	 แต่ทางกลุม่ยงัตดิปัญหาเรือ่งงบประมาณ	 เนือ่งจากเครือ่งจกัรทีข่ายในท้องตลาดมรีาคาสงูมาก		
และก�าลงัการผลติยงัไม่สงูพอทีจ่ะใช้เครือ่งจกัรดงักล่าว	

วิสาหกิจชุมชน ข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ 
โครงการ “การพัฒนาเคร่ืองคัดแยกสีเมล็ดข้าวหอมทอง”

การพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสม
จะช่วยให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
มีกำ ลังการผลิตเพิ่มขึ้น และถูกยกระดับ
เป็น SME ได้ในอนาคต 
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
การพัฒนาเครื่องคัดแยกสี	หรือ	color	sorter	ต้องมีการผสม
ผสานกระบวนการทางวิศวกรรมหลายด้าน	 ได้แก่	 ระบบการ 
กระจายเมล็ดข้าวเข้าสู่ระบบการคัดแยก	 การคัดแยกสีด้วย	 
image	 processing	 การดีดเมล็ดเสียออกจากเมล็ดดี	 และ
ระบบควบคุมการท�างานโดยรวม	 ซ่ึงผู้เช่ียวชาญจ�าเป็นต้อง
ท�าการออกแบบ	 เป็นสเกลเล็กที่เหมาะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
ที่มีก�าลังการผลิตไม่สูง	 ภายใต้งบประมาณที่มีจ�ากัด	 และมี
ระบบการควบคุมอย่างง่าย	 ไม่ยุ่งยาก	 แต่ต้องสามารถท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ								

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
1.	สร้าง	 color	 sorter	 	ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของ

วิสาหกิจชุมชน	 และมีก�าลังการผลิต	 450	 กิโลกรัมต่อวัน	
ประสิทธิภาพการคัดแยก	70%

2.		ช่วยพัฒนาขัน้ตอนการคดัแยกท�าความสะอาดเมลด็ข้าวสาร
ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	 ลดการใช้แรงงาน	 	 ลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน	 และ	 ลดเวลาในการคดัเมลด็ข้าว	 เนือ่งจากปกติ
แล้วจะมีการคัดด้วยพนักงาน	 3	 รอบ	 ซึ่งเป็นการคัดแบบ
หยาบจนถงึคดัละเอยีด	แต่เม่ือมกีารใช้เครือ่ง	 color	 sorter	
ท�าให้การคดัเมลด็ด้วยคนเหลอืเพยีง	 1	 ข้ันตอน	 คอืการคดั
ละเอยีดครัง้สดุท้าย	 ซึง่เป็นการลดการท�างานโดยคนจาก	3	
คนเป็น	1	คน	ต่อ	1	สายการผลติ	ประกอบกับการท�างานที่
เรว็ขึน้	ช่วยให้พนกังานทีเ่คยคดั	step	1	และ	2	ถูกจดัวางให้
ท�างานเฉพาะ	step	3	หรอืคดัละเอยีดเท่านัน้	

3.	 ทางกลุ่มมีแผนในการรับจ้างคัดเมล็ดข้าวให้กับกลุ่มอื่นด้วย
เช่นกนั	 ซึง่จะท�าให้ต้นทนุการผลติของกลุม่อืน่ทีอ่ยูใ่กล้เคยีง
ลดต�า่ลงไปด้วย	และเป็นการสร้างรายได้เพิม่อกีช่องทาง

วิสาหกิจชุมชนข้าว
หอมทองสกลทวาปี
บ้านนาบ่อ 
จ.สกลนคร
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย 
ข้าวหอมทอง

โทรศัพท์	08	6015	1104

“ทางกลุ ่มวิสาหกิจ ชุมชน  
ขอขอบคุณโครงการ iTAP 
และทีมงานอาจารย ์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล อี ส า น  วิ ท ย า เข ต
สกลนคร ในการสนับสนุบงบ
ประมาณและวิชาการ  ในอัน
จะสร้างความเข้มแข็ง และ
สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อ
ไป” 

คุณสุพรรณ	ี	ร่มเกษ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข้าวหอมทองสกลทวาปี 
บ้านนาบ่อ



118 iTAP กับการยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย

ปัญหาและความเป็นมา
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูปทมุมาอ�าเภอสนัทราย	ได้ท�าการเพาะปลกูปทมุมาเพือ่ทีจ่ะน�า
หัวพันธุ์ไปจ�าหน่าย	 แก่ผู้ส่งออก	 โดยมีพื้นที่เพาะปลูก	 400	 ไร่	 มีการส่งออกหัวพันธุ์ประมาณ	
1,000,000	หวัต่อปี	ราคาหวัละ	3	–	6	บาท	แต่ในกระบวนการผลิตหวัพนัธุป์ทมุมานัน้	ขัน้ตอนใน
การขุดหัวพันธุ์ต้องใช้แรงงานมากและต้นทุนที่สูง	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในช่วงการขุดหัวพันธุ	์ และเกิดปัญหาช่วงที่ต้องการเร่งการเก็บเกี่ยว	 ท�าให้การเก็บเกี่ยว 
บางครัง้ไม่ทนัความต้องการ	จงึท�าให้เสยีโอกาสทางการค้าได้

เทคโนโลยีการพัฒนาเคร่ืองจักรเพ่ือทดแทนแรงงาน
รายได้เพ่ิม กำ ลังผลิตเพ่ิม และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ทันเวลา

เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องขุด
หัวพันธุ์ปทุมมาเพื่อทดแทน 

แรงงาน
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
จากความต้องการดังกล่าว	 iTAP	 ได้	 เชิญผู ้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ในการท�าโครงการ	 “พัฒนาเครื่องขุดหัว
พันธุ์ปทุมมา”	 เนื่องจากการขุดหัวปทุมมาแตกต่างจากการขุด
หัวพืชประเภทอื่นที่ต้องการเอาดินออก	 แต่การขุดหัวพันธุ ์
ปทุมมานั้น	ต้องการให้ดินหุ้มหัวพันธุ์ปทุมมาเพื่อป้องกันความ
บอบช�้าของหัวพันธุ ์	 ดังนั้นจึงควรมีการออกแบบและสร้าง
เครื่องขุดหัวพันธุ์ปทุมมา	เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาข้างต้น

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการใช้เคร่ืองขดุหวัพันธุป์ทมุมาขดุแล้วใช้แรงงานเกบ็มคีวาม
สามารถในการท�างานเป็น	 4	 เท่าของการใช้แรงงานคนเพียง
อย่างเดยีวทัง้การขดุและการเกบ็	ในแปลงท่ีมคีวามยาว	26	เมตร	
ต้องใช้เวลา	 1	 ชัว่โมง	 ในขณะท่ีใช้รถในการขดุและใช้แรงงานใน
การเกบ็ในแปลงทีม่คีวามยาว	26	เมตร	จะใช้เวลาเพยีง	15	นาที	
ท�าให้ผู ้ประกอบการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วขึ้น	
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันกับเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด	 และ
ท�าให้กลุ่มวิสาหกิจสามารถขยายพื้นที่ปลูกได้มากขึ้น	 โดยใช้
แรงงานจ�านวนคนเท่าเดิม	 ซึ่งส่งผลให้รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนเพิม่ขึน้ตามล�าดบั

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลกูปทุมมา
อ�าเภอสนัทราย
จ.เชยีงใหม่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกปทุมมาอ�าเภอสันทราย
มีสมาชิก	 8	 ราย	 ได้ท�าการ
เพาะปลกูปทมุมา	(Siam	Tulip)	
เพือ่ทีจ่ะน�าหวัพนัธุไ์ปจ�าหน่าย	
แก่ผู ้ส่งออกโดยมีพื้นที่เพาะ
ปลูก	400	ไร่	มีการส่งออกหัว
พันธุ ์ประมาณ	 1,000,000	
หัวต่อปี

“ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ
ของเครื่องขุดหัวพันธุ์ คือ ลด
ต ้นทุนและระยะเวลาการ
ท�างาน  ท�าให้สามารถผลิตได้
ตามความต้องการของลูกค้า 
ประหยัดต้นทุนค่าแรงคนงาน 
และสะดวกในการท�างาน 
และรวดเร็วขึ้น”

คุณสุรพงษ์	สะแกทอง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมา

อ�าเภอสันทราย
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“การพัฒนาเคร่ืองย้อมเส้นไหมและเคร่ืองควบเกลียวเส้นไหม
อัตโนมัติต้นแบบ” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าศิลปาชีพบ้านนาโปร่ง

ปัญหาและความเป็นมา
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ทอผ้าศนูย์ศลิปาชพีบ้านนาโปร่ง	 เกดิจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกหม่อน
เลีย้งไหมและทอผ้าไหม	ทกุขัน้ตอนเน้นท�าด้วยมอืจงึเป็นงานหตัถกรรมทีข่ึน้อยูก่บัทกัษะและความ
ช�านาญส่วนบคุคล	แต่เม่ือต้องผลติในเชงิพาณชิย์	และแรงงานมอีายมุากขึน้	บางขัน้ตอนจ�าเป็นต้องมี
เครือ่งจกัรช่วยผ่อนแรง	 โดยเฉพาะขัน้ตอนของการย้อมไหม	 การควบและตเีกลยีวเส้นไหม	 ซึง่เป็น 
ขั้นตอนส�าคัญในการควบคุมคุณภาพของผ้าไหม	 เพราะต้องใช้แรงมากในการยกและควบเกลียว	 
ต้องตรวจสอบสีและคณุภาพตลอดเวลา

iTAP ช่วยพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสม  
ช่วยสร้างงาน  

สร้างรายได้ และยกระดับ 
งานหัตถกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
iTAP	 ได้ช่วยสรรหาผู ้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและพัฒนา
เครือ่งจกัรเพือ่ช่วยให้การผลติมปีระสทิธภิาพมากขึน้	 และช่วย
ให้การผลติสะดวกขึน้	

(1)		เครื่องย้อมสีเส้นไหมอัตโนมัต	ิผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 ได้ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 กลไก
การท�างานที่ง่าย	 โดยใช้กลไกการหมุนเส้นไหมในน�้าย้อม	
พร้อมกับระบบการต้มน�้าย้อมในตัวเครื่อง	 สีท่ีได้มีความ
สม�่าเสมอไม่ต่างจากการย้อมด้วยมือ	

(2)	 เครื่องควบเกลียวอัตโนมัติ	 มีการท�าวิศวกรรมย้อนรอยใน
การพัฒนาเครื่องควบเกลียวเพื่อพัฒนาเครื่องท่ีเหมาะสม
กับระดับชุมชน	 ประหยัดพลังงาน	 และคุ้มค่ากับการผลิต
ในปริมาณที่น้อย	 และระบบควบคุมท่ีไม่ซับซ้อน	 สามารถ
ก�าหนดรอบการตีเกลียวของเส้นไหม	ซึ่งก�าหนดโดยใช้การ
ป้อนข้อมูลที่	 inverter	 ให้สัมพันธ์กับจ�านวนรอบเกลียว 
ที่ต้องการ	จึงสามารถตีเกลียวเส้นไหมได้อย่างมีคุณภาพ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
• เครื่องจักรต้นแบบทั้งสองเครื่องน้ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตได้	 3-4	 เท่า	 จากเดิมท่ีย้อมได้เพียงวันละ	 5-10	
กิโลกรัม	 เม่ือใช้เครื่องต้นแบบสามารถย้อมได้ถึงวันละ	 40	
กิโลกรัม	และสามารถตีเกลียวได	้1.5-3	กิโลกรัม/ชั่วโมง	จาก
เดิม เ พียง 	 125	 กรัม/ชั่ ว โมง 	 จึ งรองรับการสั่ ง ซ้ือ 
ในปริมาณที่สูงขึ้นได้และส่งมอบงานได้เร็วขึ้น

• เพิ่มคุณภาพสินค้า	 ลดภาระการใช้แรงงานฝีมือแต่คุณภาพ
สินค้าดีสม�า่เสมอ	ส่งผลให้ผ้าที่ทอมีคุณภาพสม�่าเสมอด้วย

• เพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่ม	 ลดต้นทุนในการผลิต	 
และสมาชิกมีเวลาไปประกอบกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ได้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ทอผ้าศิลปาชีพ 
บ้านนาโปร่ง
จ.อุดรธานี
ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผ้าไหม 
พื้นบ้าน

โทรศัพท	์08	1260	9848

“โครงการนีไ้ด้น�าเอาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยมีาพัฒนา เป็น
เครื่องจักรที่เหมาะสม  ใช้งาน
ได้จริง   มีประสิทธิภาพ  ช่วย
แก้ปัญหา และลดต้นทุนการ
ผลิต  เช่น  ลดค่าแรง  ลดเวลา
ในการผลิต  ขอขอบคุณ iTAP  
และคณะผู ้เชี่ยวชาญพร้อม
ทีมงาน”

คุณเสริม		ปิตินพรัตน์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าศิลปาชีพ
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โครงการ  
“การพัฒนากระบวนการผลิต 
เพ่ือรักษาสารพฤกษเคมีและ 

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพร”

ปัญหาและความเป็นมา
วสิาหกจิชมุชนแปรรูปน�า้ผลไม้โนนหวัช้างด�าเนนิกจิการผลติน�า้สมนุไพรเพือ่สขุภาพ	เช่น	เม่า	สมอ
ไทย	 มะขามป้อม	 และได้รับการตอบรบัจากลกูค้าเป็นอย่างด	ี ยอดขายเพ่ิมขึน้ทกุปี	 วสิาหกจิจงึ
ต้องการยกระดบัผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพมากขึน้	ปรบัปรงุคณุภาพด้านการผลติ	 และศึกษาเชงิลึก
เรือ่งสารออกฤทธิท์างชวีภาพของสารพฤษเคมใีนสมนุไพรแต่ละตวั	 เช่น	 วติามนิซ	ี สารประกอบ 
ฟีนอลิก	 และแอนโทไซยานิน	 และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ	 ตลอดจนศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการเก็บรักษา	 เพื่อยกระดับน�้าสมุนไพรไทย	 และให้วิสาหกิจมั่นใจว่า 
ผูบ้รโิภคจะได้รับสนิค้าทีด่มีคีณุภาพ	เป็นอาหารเพือ่สขุภาพอย่างแท้จรงิ	

iTAP ช่วยอะไร?
iTAP	 เชิญทีมผู้เชี่ยวชาญจาก	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 เป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม	ี และลักษณะทางกายภาพ	 ช่วงก่อนแปรรปู	 หลงั
แปรรูป	 และขณะการเก็บรักษา	 เพื่อศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์	
ได้แก่	 สารประกอบฟีนอลิก	 วติามนิซ	ี ความสามารถในการต้านอนุมลูอสิระ	 ผลของความร้อนทีม่ี 
ต่อการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ	เคม	ีและสารออกฤทธ์ิต่างๆ	รวมทัง้การควบคมุกระบวนการผลติ	
การเกบ็รกัษา	 และการปรับปรงุบรรจภุณัฑ์เพือ่ลดการสญูเสยีสารพฤกษเคมแีละความสามารถใน
การต้านอนมุลูอสิระ	

จัดการกระบวนการ 
ผลิตอย่างเหมาะสม  

สร้างมูลค่าทางตลาดอย่างยั่งยืน
ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด 

จากคุณค่าของสมุนไพร 
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

โครงการ  
“การพัฒนากระบวนการผลิต 
เพ่ือรักษาสารพฤกษเคมีและ 

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพร”

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
•	ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่	 “น�้าตรีผลา”	 ซึ่งเป็นส่วนผสมของ
สมุนไพรสามชนิด	ได้แก่	สมอไทย	สมอพิเภก	และมะขาม
ป้อม	 ช่วยบ�ารุงสุขภาพ	 และได้รับการตอบรับจากลูกค้า
เป็นอย่างด	ี วางจ�าหน่ายแล้วทั่วประเทศ	และก�าลังพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมคอลลาเจน

•	ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น	 สามารถเพิ่มช่องทางการ
ตลาดและการส่งออกเพิ่มขึ้น	เช่น	ลาว	และ	AEC	

•	ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สามารถรักษาสภาพและสาร
ส�าคัญไว้ได้	 และสอดคล้องกับปริมาณการบริโภคที่เหมาะ
สมต่อครั้งของการดื่มน�้าสมุนไพร

•	สามารถให้ข้อมูลผู้บริโภคท่ีเหมาะสมถึงคุณประโยชน์
ต่างๆ	ตลอดจนวางแผนการผลิตให้สัมพันธ์กับอายุการเก็บ
รักษา	ที่จะยังคงให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

•	บริหารจัดการเรื่องวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยลด
ของเสีย	

•	สร้างงาน	 สร้างรายได้	 โดยขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพร
ของกลุ่มเอง	และรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที	่ส่งเสริมทาง
ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปน�้าผลไม้ 
โนนหัวช้าง 
จ.สกลนคร
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ	

โทรศัพท์	08	0012	7953

“ทางกลุ ่ มฯ ขอขอบคุณ
โครงการ iTAP และทีมงาน
อาจารย ์จาก มทร.อีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร ในการ 
น� า ง า น วิ จั ย ม า พั ฒ น า
กระบวนการผลิตและช่วย
เพิ่มช่องทางการตลาด ตลอด
จนเตรียมความพร้อมในการ
สร ้างสรรค ์นวัตกรรมใหม ่ 
รองรับการส่งออก”

คณุประรส		วศิรยีา
ประธานกลุ่มวสิาหกจิชมุชน
แปรรปูน�า้ผลไม้โนนหวัช้าง
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          “การสร้างนวัตกรรมใหม่ของเคร่ืองอบแห้งแบบสายพาน
ลำ เลียงโดยการแผ่รังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาอากาศขนาด

อุตสาหกรรมเพ่ือรักษาสี  สารประกอบฟีนอลิก และคุณสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ชาจากดอกไม้กินได้”

ปัญหาและความเป็นมา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านดงแดง	 หมู่	 13	 ผลิตผลิตภัณฑ์ชาจากดอกไม้
กินได้ที่ปลูกในท้องถิ่น	 ได้แก่	 ดอกดาวเรือง	 ดอกเก็กฮวย	 ดอกค�าฝอย	 แต่ปัจจุบันยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ชาจากดอกไม้มีแนวโน้มลดลง	เนื่องจากมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น	รวมทั้งคุณภาพทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ชาจากดอกไม้กินได้ที่วางจ�าหน่ายตามท้องตลาดโดยเฉพาะสีของ
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน	 เนื่องจากมีกระบวนการผลิตคล้ายกัน	 ดังนั้นวิสาหกิจฯ	 จึงมีความ
ต้องการที่จะเพิ่มจุดเด่นในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 ในรูปของชาดอกไม้กินได้บรรจุถุง	 และ
ชาดอกไม้กินได้ผง	เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

สร้างแบรนด์ 
ด้วยการต่อยอดจากงานวิจัย 

สู่นวัตกรรมใหม่ของเครื่องอบแห้ง 
ที่สามารถเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับ 

ชาดอกดาวเรือง 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านดงแดง หมู่ 13
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
i TAP	 เชิญผู ้ เชี่ ย วชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร 	์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าให้ค�าปรึกษา	 โดยค้นพบช่วง
ความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรด	 ที่สามารถกระตุ ้น 
การปลดปล่อยสารส�าคญั	ประเภทฟินอลกิ	 และฟลาโวนอยด์	
ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 และน�ามาต่อยอดสร้างเครื่อง 
อบแห้งแบบสายพานล�าเลียง	 ท่ีท�าการป้อนและอบอย่าง
รวดเร็ว	 ช่วยท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีสารต้านอนุมูลอิสระ
มากกว่าการอบด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว	 ใช้เวลาในการ
อบแห้งสั้น	จึงสามารถลดการสูญเสียสารส�าคัญขณะอบแห้ง	
ที่ส�าคัญ	 สีของผลิตภัณฑ์จะยังคงสดใสและใกล้เคียงกับสี
ของวัสดุสดก่อนท�าการอบแห้ง	 ซ่ึงจะดูดีกว่า	 เมื่อเปรียบ
เทียบกับการอบแห้งใบชาแบบอื่น		

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
•	วิสาหกิจชุมชนได้เครื่องอบแห้งที่มีศักยภาพสูงกว่าการอบ
แห้งแบบใช้ลมร้อนเพียงอย่างเดียว	ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีข้อเด่น
ทางกายภาพ	คือ	มีสีสดใกล้เคียงกับวัสดุก่อนอบแห้ง	มีสีที่
ชวนรับประทาน	 และเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้าน
เคมีที่ได้รับ	 พบว่าชาดอกไม้ท่ีได้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
กว่าผลิตภัณฑ์ชาที่อบแห้งด้วยลมร้อนโดยทั่วไป

•	วิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ในการอบแห้ง	 และสามารถ
บริหารจัดการให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยไม่
เกิดเชื้อรา	สามารถควบคุมคุณภาพได้ทั้งทางกายภาพและ
เคมี

•	เกิดตราสินค้าใหม่	 เป็นผลิตภัณฑ์ชาตรา	 “Blinkk”	 เพื่อ
ตอบโจทย์ของลูกค้าที่รับประทานชาเพื่อสุขภาพ	 และเน้น
การบ�ารุงสายตา	 เนื่องจากในดอกดาวเรืองจะมีสารเบต้า
แคโรทีน	ซึ่งมีส่วนช่วยให้เนื้อเยื่อตาดีขึ้น

วิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร 
บ้านดงแดง หมู่ 13
จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายชาดอกไม้
กินได้

โทรศัพท์	08	4511	5527

“ทางกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน  
ขอขอบคุณโครงการ iTAP 
และทีมงานอาจารย ์จาก 
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ต ลอดจนกา รแก ้ ป ั ญห า 
ในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วย
ให ้ผู ้ประกอบการสามารถ
ด�าเนินกิจการต่อไปได้อย่าง
เข้มแข็ง”

คุณบัวไข		ศิริอมรพรรณ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
บ้านดงแดง	หมู่	13
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิจัยและพัฒนารังนกไทย
 โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมบำ รุงผิว 

และครีมบำ รุงผมจากรังนก”

ปัญหาและความเป็นมา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิจัยและพัฒนารังนกไทย	 เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการฝึก
อาชีพการท�าความสะอาดรังนกนางแอ่น	 ซึ่งเมื่อท�าการคัดเลือกและท�าความสะอาดรังนกแล้ว	
จะมีเศษเหลือของรังนกที่ไม ่ได ้ขนาดมาตรฐานในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 
ทางวิสาหกิจฯ	 จึงมีแนวคิดในการน�าเอารังนกที่ไม่ได้มาตรฐาน	 หรือเศษเหลือจากกระบวนการ
ท�าความสะอาดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเครื่องส�าอางที่มีส่วนประกอบส�าคัญจากรังนก	 
และน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น	เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุมชน

เพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากรังนก
ด้วยการวิจัยและพัฒนา
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิจัยและพัฒนารังนกไทย	 ต้องการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าจากเศษเหลือของรังนก	 โดยการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมบ�ารุงผิวและครีมบ�ารุงผมจากรังนก	
i TAP 	 จึ ง ได ้ ติ ดต ่ อนั กวิ จั ยจากคณะ เภสั ชศาสตร ์	 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ให้เป็นผู้เช่ียวชาญในการท�า
โครงการวิจัยร่วมกับวิสาหกิจฯ	 โดยการศึกษาและพัฒนา
สูตรต�ารับต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความคงตัวของผลิตภัณฑ์	และมี
คุณลักษณะที่ดี	 เป็นท่ียอมรับของผู ้บริโภค	 ผลิตภัณฑ์มี 
ความปลอดภัยเป็นไปตามข้อก�าหนดผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	
และเตรยีมพร้อมส�าหรบัการผลติในระดบัอตุสาหกรรมต่อไป

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
1)	 ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบส�าหรับครีมบ�ารุงผิวจากรังนก	 เพื่อ

ผิวขาวกระจ่างใส	 พร้อมทั้งเพิ่มความชุ ่มชื้นแก่ผิว	
ผลิตภัณฑ์ซึมซาบเร็ว	 ไม่เหนียวเหนอะหนะ	 และมี
ประสิทธิภาพที่ดีต่อผิว

2)	 ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบส�าหรับครีมบ�ารุงผมจากรังนก	 เพื่อ
ผมนุ่ม	ไม่พันกัน	และชะลอการเกิดผมขาวได้

3)	 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบเศษเหลือมาใช้ประโยชน์	

4)	 สร ้างรายได้ให ้แก่ชุมชน	 จากการพัฒนาสินค้าที่มี
คุณภาพ	 โดยใช ้องค ์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
วิจัยและพัฒนา 
รังนกไทย 
จ.สงขลา
โทรศัพท์	0	7438	8753

“ ข อ ข อ บ คุ ณ  i TA P  ที่
สนับสนุนกลุ่มวิสากิจชุมชนฯ 
ซึ่ ง เ ป ็ น ธุ ร กิ จ ข น า ด เ ล็ ก  
ให ้สามารถน�าความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาส่งเสริมและต่อยอดการท�า
ธุรกิจ รวมถึงการได้รับโอกาส
สนับสนุนเงินทุนในการลด
ความเส่ียงจากการวิจัยและ
พฒันาให้กบัทางกลุม่ฯ ด้วย”

คุณวรพัทธ	์	สุขสง			
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิจัยและพัฒนารังนกไทย
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ยกระดับการผลิตจากการผลิตสุราแบบชุมชนด้วย การออกแบบหอกล่ันสุรา   
การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทำ ให้กำ ไรเพ่ิมข้ึนกว่าแปดแสนบาทต่อปี จากต้นทุนท่ีลดลง กำ ลังผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

ปัญหาและความเป็นมา
วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนม้าแก้วมังกร	 เป็นผู้ผลิตสุรากลั่นจากข้าวเหนียวมียอดขาย	 1,000	
ลังต่อเดือน	ซึ่งไม่เพียงพอต่อค�าสั่งซื้อของลูกค้าที	่1,500-1,800	ลังต่อเดือน	เนื่องจากก�าลังผลิต
ไม่เพียงพอ	อีกทั้งต้นทุนด้านพลังงานผลิตสูง	และต้นทุนวัตถุดิบข้าวเหนียวที่มีแนวโน้มราคาเพิ่ม
สูงขึ้น	 นอกจากปัญหาด้านการผลิต	 ทางวิสาหกิจฯ	 ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่
สุราคุณภาพสูง	ประเภท	“ไวท์สปิริท”	เช่นเดียวกับ	วอดก้า	จิน	ไลต์รัม	และ	ตากีล่า	(Tequila)

ยกระดับ 

 
กลั่นชุมชน  
สู่ สุรากลั่น 
คุณภาพสูง



129iTAP กับการยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย

Technology for Community

โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร? 
จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ดังนี้

(1)	ออกแบบและจัดสร ้างเครื่องกลั่นชนิดหอกลั่นสุรา	 
เพื่อเพิ่มก�าลังผลิตให้สูงข้ึน	 ลดการสูญเสียระหว่าง
การกลั่น	และสามารถผลิตสุราคุณภาพสูง	

(2)	ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ใช้เวลาในการผลิตที ่
สั้นลง	สามารถใช้วัตถุดิบชนิดอื่นมาเสริมกับวัตถุดิบหลัก
ที่เป็นข้าวเหนียวที่มีราคาสูง	 และได้ปริมาณแอลกอฮอล์
ในน�า้หมักเพิ่มขึ้น	ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง

(3)	พัฒนาสินค ้ าต ้นแบบในการผลิตสุ ราคุณภาพสู ง	 
โดยได้รับการถ่ายทอดเทคนิคในการพัฒนาสุรากลั่นให้มี
ความหลากรส	 เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับ 
ผู้บริโภคได้

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการสร้างหอกลั่น	 และปรับปรุงกระบวนการผลิต	 ท�าให้ 
วิสาหกิจฯ	 สามารถยกระดับคุณภาพสุรากลั่นให้ดีขึ้น	
สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลง	 และเพิ่มก�าลังผลิต
ให้เพียงพอต่อค�าสั่งซื้อของลูกค้า	 ส่งผลให้สามารถท�าก�าไร
เพิ่มขึ้นถึงปีละกว่า	8	แสนบาท

ยกระดับ 

 
กลั่นชุมชน  
สู่ สุรากลั่น 
คุณภาพสูง

วิสาหกิจชุมชนสุรา
กลั่นชุมชนม้า
แก้วมังกร
จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์		08	2680	8779

ผูผ้ลิตสุรากล่ันจากข้าวเหนยีว	
ยี่ห้อ	 “ม้าแก้วมังกร”	 ซึ่งเป็น 
ที่ รู ้ จั ก แ ล ะ ชื่ น ช อ บ ข อ ง 
ผู ้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์		
และจดัจ�าหน่ายไปทีก่รงุเทพฯ	
และจังหวัดชลบุรี

“วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่น
ชมุชนม้าแก้วมงักร ขอขอบคณุ 
คุณสมศรี พุทธานนท์ จาก 
i TAP  เ ค รื อ ข ่ า ยส วทช . 
ภาคเหนือ ที่ช่วยประสานงาน
และจดัหาผู้เช่ียวชาญสนบัสนนุ
งบประมาณโครงการฯ  และ 
ขอขอบคุณท ่ านอาจารย ์  
กิติธนนทน์ สุวพานิชกิตติกร  
ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก ค ณ ะ 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ที่ช่วย
ให้การพัฒนาเครื่องจักรและ
ระบบการผลิตสุราของทาง
กลุ่มประสบความส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ” 

คุณธมลวรรณ			สุริยศ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สุรากลั่นชุมชนม้าแก้วมังกร
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“ไอเดียสร้างสรรค์ เห็ดทอดพ้ืนบ้าน สู่ของว่างทรงคุณค่า”

ปัญหาและความเป็นมา
จากความต้องการขยายตลาดเข้าสู ่ช่องทางร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาทั่วประเทศ	 จึงต้องมี 
การปรับปรุงกระบวนการผลิต	 เพื่อยืดอายุของสินค้าให้ยาวออกไปอีกไม่น้อยกว่า	 4	 เดือน	
เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจขึ้น	และเพิ่มก�าลังการผลิตเป็น	3	เท่าตัว

“เห็ดทอดนาโหนด”	จากจังหวัดพัทลุง	ผลิตภัณฑ์ที่เริ่มจากแบบพื้นบ้าน	แต่เมื่อผ่านการพัฒนา
อย่างสร้างสรรค์	 โดยการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้ว	 
ถงึวนันีก้ลบักลายเป็นของว่างทรงคณุค่าและเป็นทีต้่องการของผู้บรโิภคอย่างกว้างขวาง	 ปัจจบุนั	
ได้เข้าไปอวดโฉมในร้านสะดวกซ้ือหลายพันสาขาท่ัวประเทศแล้วในชื่อของ	 เห็ดทอดนาโหนด

เห็ดทอด 
นาโหนด
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โครงการวิสาหกิจชุมชน

iTAP ช่วยอะไร?
วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแปรรูปสินค้าเกษตรต�าบลนาโหนด	 
ได้ขอรับการสนับสนุนจาก	iTAP	ใน	“โครงการการออกแบบ
เตาอบและเครื่องเหวี่ยงแยกน�้ามันที่มีประสิทธิภาพ”	 และ	
“โครงการการออกแบบเครื่องทอดที่มีความจุสูงและ
ประหยัดพลังงาน”	 โดย	 iTAP	 ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
เข้ามาให้ค�าปรึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
ออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสม

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ประโยชน์ที่วิสาหกิจฯได้	 คือ	 ได้เตาอบที่มีประสิทธิภาพการ
ใช้งานสูง	เครื่องเหวี่ยงแยกน�้ามัน	และชุดเครื่องทอดเห็ด	ผล
ที่ได้คือ															

(1)	เพ่ิมก�าลงัการผลติของการอบได้	150%	ของก�าลงัผลติเดมิ
(2)	เพ่ิมก�าลงัการผลติของการทอดได้	300%	ของก�าลงัผลติเดมิ				
(3)	ประหยัดก๊าซในการอบได้	39.5%	ของปริมาณการใช้เดิม
(4)	ประหยดัก๊าซในการทอดได้	150%	ของปรมิาณการใช้เดมิ
(5)	ลดปริมาณน�้ามันที่ใช้ต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ได้ถึง	46.7%

นอกจากเป็นการเพิ่มก�าลังผลิตและลดต้นุทน	 ผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีความแห้งและกรอบกว่าเดิม	 ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีช่วยยืดอายุ
ของสินค้าและจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้วิสาหกิจฯ	
เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจที่เริ่มจากวิสาหกิจฯ	ปัจจุบันได้
พัฒนาสู่บริษัทจ�ากัด	 ชื่อบริษัท	 เห็ดทอดนาโหนด	 ฟู้ดส์	
จ�ากัด	 และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและได้รับการตอบ
รับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

บริษัท เหด็ทอด 
นาโหนด ฟู้ดส์ จ�ากัด
จ.พัทลุง
โทรศัพท์	 08	9870	2332,	
	 0	7464	1082
เว็บไซต์	
www.thaitempura.com

“ iTAP  นั้ น  มี โ ค ร งการ
สนับสนุนหลายด ้ าน ทั้ ง
วิชาการและเงินช ่วยเหลือ  
ซึ่งการสนับสนุนทั้งจากสอง
ภาคส่วนนี้ ท�าให้ธุรกิจของผม
เป็นรูปเป็นร่าง ถึงขั้นที่จะ
ก้าวไปสู่โรงงานที่ได้มาตรฐาน
จีเอ็มพี” 

คุณชัยยงค์	คชพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	เห็ดทอดนาโหนด	 
ฟู้ดส์	จ�ากัด
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ปัญหาและความเป็นมา
จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตสุราชุมชน	 หรือเหล้าขาว	 35	 ดีกรีมาเป็นระยะเวลากว่า	 10	 ปี	
วิสาหกิจชุมชนแม่บัว-สีกรุ๊ป	จ.ล�าพูน	ได้มีการพัฒนาต่อยอดและขยายธุรกิจในพื้นที่มากกว่า	40	ไร่		
ท�าให้ประสบปัญหาเรื่องน�้าเสียจากกากส่า	 ก่อให้เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน
และชุมชนโดยรอบ	 ประกอบกับต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงจากการใช้แก๊สหุงต้ม	 (LPG)	 ในการกลั่น
สรุาทีป่รับตวัสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 ในปี	พ.ศ.2550	 วสิาหกจิชุมชนแม่บวั-สกีรุป๊จงึขอรบัการสนบัสนนุ
จากโครงการ	 iTAP	 จัดท�าโครงการวิจัยและประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานสุรากลั่นชุมชน
ต้นแบบโดยผู้ชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่มาให้ค�าปรึกษา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพในการบ�าบัดเพื่อลดกลิ่นเหม็นดังกล่าว	 โดยใช้
กระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้ก๊าซชีวภาพท่ีสามารถน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานทดแทน 
ก๊าซหงุต้มได้	 ส่วนกากตะกอน	 และน�้าเสียสามารถน�าไปเป็นปุ๋ยและรดน�้าต้นไม้ภายในโรงงานได้
โดยไม่มีการปล่อยทิ้งออกสู่ภายนอก	 นับเป็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากของเสีย 

ต่อยอดการพัฒนากระบวนการผลิต 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

โรงงานสีเขียว 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2550

โครงงานวิจัยและ
ประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพ
ในโรงสุรากลั่น
ชุมชนต้นแบบ

พ.ศ. 2552
โครงการพัฒนา 
การผลิตมอลท์ข้าวโพดเพื่อใช้ 
ในกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน

พ.ศ. 2551
โครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพผลผลิต
สุรากลั่นชุมชน
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ที่มีประสิทธิภาพ	ช่วยลดกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวนชุมชน
ใกล้เคียง	 เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานต้นแบบการ
ผลิตสุรากลั่นชุมชนที่ดีและท่ีส�าคัญคือช่วยลดต้นทุนการใช้
พลังงานในโรงงานได้อีกทางหนึ่ง	 เนื่องจากคุณภาพของสุรา 
ที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจึงเกิดการขยายตลาด
อย่างรวดเร็ว	

iTAP ช่วยอะไร?
ในปี	พ.ศ.2551	วสิาหกจิฯ	จึงได้ด�าเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
ผลผลิตสุรากลั่นชุมชนเพื่อสามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของตลาดได้	 ผลท่ีได้จากการด�าเนินโครงการน้ี	 พบว่า
สุรากลั่นที่ได้มีคุณภาพดีสม�่าเสมอ	 มีปริมาณดีกรีเอทานอล
ก่อนกลั่นสูงถึงร้อยละ	 10-15	 (โดยปริมาตร)	 และต้นทุน 
การผลิตลดลงกว่า	 20%	 ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นถึง	
65%	 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารที่เห็นถึงการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง	 ในปี	 พ.ศ.2553	 จึงได้ต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาสาย
การผลิตมอลท์ข้าวโพด	 โดยใช้เอนไซม์ย่อยแป้งในรูปมอลท์
ข้าวโพด	 ผลที่ได้ท�าให้วิสาหกิจฯ	 เกิดการยกระดับเทคโนโลย ี
โดยสามารถผลิตเอนไซม์ธรรมชาติเองได้	 ลดต้นทุนการน�าเข้า
เอนไซม์ถึง	39%	และยังสามารถลดระยะเวลาการผลิตจากเดิม	
30	วัน/รอบ	เหลือเพียง	10	วัน/รอบ	เท่านัน้	

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
จากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองน้ี	 ท�าให้วิสาหกิจฯ	 
สามารถลดต้นทุนการผลิต	 และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	
ผลิตภัณฑ์สุรากลั่นมีคุณภาพสูงข้ึน	 และมีกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดผลงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ดีเด ่นระดับภูมิภาคอาเซียน	 ASEAN	 Energy	 Award	 
ค.ศ.2011	 และรางวัลดีเด ่นจากการประกวดThailand	 
Energy	 Awards	 ค.ศ.2011	 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	กระทรวงพลังงาน

วิสาหกิจชุมชน 
แม่บัว-สีกรุ๊ป
จ.ล�าพูน

“ขอขอบคุณ  สวทช.ภาคเหนอื 
ที่ เข ้าถึงความต้องการของ 
ผู ้ประกอบการ ในการน�า
ความรู้และผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในด ้ านต ่ า งๆ   มาช ่ วย
สนับสนุน ลดต้นทุนและสร้าง
มูลค ่า เพิ่มให ้กับวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บัว-สีกรุ๊ป ต่อยอด
การพัฒนาด้านเทคนิคการ
บริหารและกระบวนการผลิต
สินค้า  รวมทั้งเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันบนเวที
เศรษฐกิจได้”

คุณสวัสดิ	์สุนันต๊ะ
ผู้จัดการ

วิสาหกิจชุมชนแม่บัว-สีกรุ๊ป



ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
ผู้อ�ำนวยกำร

นายสมชาย เรืองเพิ่มพูล
ผู้จัดกำร
งำนอุตสำหกรรมกำรผลิต

ดร.นันทิยา วิริยะบัณฑร
ผู้จัดกำร
งำนอุตสำหกรรมวัสดุก้ำวหน้ำ

นางสาวกาญจนา ปฏิบัติ
ผู้จัดกำร
งำนจัดกำรเครือข่ำย iTAP

ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย
ผู้จัดกำร
งำนวิเครำะห์อุตสำหกรรม 
และประเมินผล

โครงการสนับสนุนการพัฒนา 
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 

Industrial Technology  
Assistance Program: iTAP
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ดร.สัญชัย เอกธวัชชัย
ผู้จัดกำร
งำนอุตสำหกรรมอำหำร  
เกษตร และสุขภำพ

นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้จัดกำร
งำนอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และซอฟต์แวร์
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ผู้จัดการเครือข่าย  

iTAP

135

นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
ผู้จัดการเครือข่ายภาคเหนือ
สวทช. ภาคเหนือ

นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ผู้จัดการเครือข่ายภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ค�ารณ พิทักษ์
ผู้จัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ร�าไพ เกณฑ์สาคู
ผู้จัดการเครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
ผู้จัดการเครือข่าย 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
ผู้จัดการเครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล
ผู้จัดการเครือข่ายภาคตะวันออก
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
รองผู้จัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
ผู้จัดการเครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.นิยม ก�าลังดี
ผู้จัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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17
ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ผู้จัดการเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์



iTAP สำ นักงานใหญ่ 
สำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศัพท ์0 2564 7000 ต่อ 1360-1389  
โทรสาร 0 2564 7082 
E-Mail : itap@tmc.nstda.or.th






