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สวัสดีครับ… พี่น้องชาว อสวท. ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับ
จดหมายข่าว อสวท. ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทัว่ โลกก�ำลังประสบปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ
COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชากรอย่างเป็นวงกว้างในทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยของ
เราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศก�ำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้
เช่นกัน จากสถานการณ์ดงั กล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม หรือ อว. ของเราได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการน�ำ
องค์ความรู้ด้าน วทน. เข้าไปเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว
อย่างเต็มทีแ่ ละเต็มความสามารถ ทางกองบรรณาธิการขอเป็นก�ำลังใจ
ให้ทุกท่านผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
เช่นเคยจดหมายข่าวฉบับนี้ขอน�ำเสนอโครงการดีๆ จาก อว.
ของเรา โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำภูมภิ าค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่ได้น�ำ วทน. เข้าไปเป็นส่วนช่วยพัฒนาและขับเคลื่อน
วิ ถี ชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ต่ อ ไป ภายใต้
“โครงการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน.”
สุดท้ายนีข้ อให้ทกุ ท่านมีความสุขกับการอ่านจดหมายข่าวฉบับนี้
ที่ พ วกเราทุ ก คนตั้ ง ใจน� ำ เสนอสาระดี ๆ ให้ กั บ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นและ
ขอบคุณส�ำหรับข้อคิดเห็นที่ส่งมาพูดคุยกัน หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ท่านสามารถส่งมาพูดคุยกันได้ทุกเมื่อเลยครับ
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คุณธัญญา เวธไวกิจ

หมายเลขสมาชิก : 10385
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
การเป็นสมาชิก อสวท. ในยุค
4.0 มีความจ�ำเป็นอย่างมาก เพราะ
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นา
ก้าวไปไกลอย่างต่อเนื่อง จึงมี
ความจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี
อาสาสมัครทีน่ ำ� ความรูไ้ ปเผยแพร่
สู่ชุมชน ต�ำบล ท้องถิ่น เพื่อให้
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นทุ ก ระดั บ
นอกจากนี้ อ าสาสมั ค ร อสวท.
ยั ง เป็ น สื่ อ กลางในการสะท้ อ น
ปัญหา ความต้องการด้านต่างๆ
ของคนในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ได้ เ ป็ น
อย่างดี

จดหมายข่า ว อสวท. ฉบับนี้ ขอน�ำผู้อ่านที่เคารพ
ทุ ก ท่ า นพู ด คุ ย พบปะความรู ้ สึ ก ความในใจ แนวคิ ด
ข้ อ เสนอแนะ และข้ อ สงสั ย ของเพื่ อ นสมาชิ ก อสวท.
ต่อกิจกรรมการด�ำเนินงานของ อสวท. ในรอบปีที่ผ่านมา
ผ่า นทางจดหมายที่ส่งกลับมาทักทายพูดคุยกันอย่างไม่
ขาดสายของเพื่อนสมาชิก ทางกองบรรณาธิการหวังว่า
จดหมายข่าว อสวท. ฉบับนี้ จะได้รบั ความร่วมมือจากเพือ่ น
สมาชิกอย่างเช่นเคย ตลอดมา

คุณค�ำมูล บุญมาก

คุณประถม บุญรักษา
หมายเลขสมาชิก : 10792
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย หมายเลขสมาชิก : 6124
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จดหมายข่าว อสวท. มีเนือ้ หา วิทยาเขตสกลนคร
ที่ เ ป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น
การมี ส มาชิ ก อสวท. ใน
กิจกรรมที่ดีแก่สมาชิก อสวท. ท้ อ งถิ่ น ท� ำ หน้ า ที่ อ าสาในการ
ทั้ ง ยั ง มี ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน วทน.
ประโยชน์หลายๆ ด้าน ท�ำให้ได้รบั เพื่อเป็นตัวกลางในการท�ำความ
ความรู ้ ทั้ ง ทางภาคทฤษฎี แ ละ เข้ า ใจระหว่ า งคนในชุ ม ชน
ภาคปฏิ บั ติ ในด้ า นการพั ฒ นา ได้ เ ข้ า ใจถึ ง กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการน�ำมาประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสังคมและ
ใช้ ใ นการแก้ ป ั ญ หาของชุ ม ชน
เศรษฐกิจทีเ่ ป็นรูปธรรม เพือ่ น�ำไป “จดหมายข่าว อสวท. ท�ำให้ผม
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ได้ รั บ ความรู ้ ใ หม่ ๆ ที่ ส ามารถ
และการประกอบอาชีพได้เป็น น�ำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิต
ประจ�ำวัน ขอบคุณมากครับ”
อย่างดี
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โครงการพัฒนาสับปะรดภาคเหนือแบบครบวงจรด้วย วทน.
ศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นับได้ว่ามีความส�ำคัญและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย เนื่องจากสามารถปลูกได้ในเกือบทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ แต่ในบางครั้งเกิดปัญหาราคาตกต�่ำและผลผลิตล้นตลาด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จดั ท�ำ
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แนวทางการด�ำเนินงาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตสับปะรดผลสด
คุณภาพมาตรฐานปลอดภัยแบบครบวงจร ในพื้นที่
• จังหวัดเชียงราย (นางแล แม่เย็น)
• จังหวัดล�ำปาง (บ้านเสด็จ, บ้านสา)
• จังหวัดอุตรดิตถ์ (ห้วยมุ่น)
• จังหวัดพิษณุโลก (นครไทย)
ต้นน�้ำ

ปีที่ 1

ปลายน�้ำ

ปีที่ 3 การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพผลผลิต QR Code
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการตลาด

เป้าหมาย
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• สิ่งทอ (Home Textile )
• บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging)
• เครื่องส�ำอาง (Cosmetics)
• อาหารสัตว์ (Animal Feed)

กลางน�้ำ

ปีที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลการด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือ การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน.
ปีงบประมาณ 2562 ซึง่ เป็นการด�ำเนินโครงการในขัน้ ต้นน�ำ้
ได้ดำ� เนินงานในพืน้ ที่ 4 จังหวัดของภาคเหนือ ผลการด�ำเนิน
โครงการพบว่ามีจำ� นวนเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 500 คน พืน้ ที่
เข้าร่วมโครงการกว่า 1,100 ไร่ และมีแปลงปลูกสับปะรด
ของเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP กว่า 70 ราย ซึ่งยืนยัน
ให้เห็นถึงผลส�ำเร็จของโครงการได้เป็นอย่างดี

ผลการด�ำเนินงาน

การพัฒนาสับปะรดภูแลผลสดเพื่อการส่งออก
การพัฒนาสับปะรดผลสดเนื้อหนึ่งมาตรฐานปลอดภัย
การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากสับปะรดปลอดภัยบ้านเสด็จ
การพัฒนาเครื่องผลิตเส้นด้ายจากใบสับปะรด
การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเมดาราลีจักรา จากใบสับปะรด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดห้วยมุ่น
การพัฒนาสับปะรดนครไทยมาตรฐานปลอดภัยการ
พัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยจากสับปะรดนครไทย

กิจกรรมการประชุม / หารือ
1 ประชุมโครงการ “การพัฒนาสับปะรดแบบครบ
วงจร ด้วย วทน.” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม
วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สับปะรดพร้อมดื่ม
สับปะรดอบแห้ง
เค้กพายสับปะรด
ซอสสับปะรด
2 การจัดท�ำฐานข้อมูลสับปะรดรายแปลง Agri North
ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดล�ำปาง วันที่ 29 เมษายน 2562

3 การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน ปี พ.ศ. 2562 และอบรมการจัดท�ำ Business Plan
ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 สิงหาคม 2562
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การจัดนิทรรศการ
1 งานประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจร
สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย

2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน TECHNO

MART 2019 ระหว่าง วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562
ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในโครงการ

Innovative Products
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อสวท. เสริมสร้าง เทคโนโลยี จากองค์ความรู้ สู่ชุมชน
โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
เพื่อการผลิตระดับชุมชน

การผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยของเรายังมีข้อจ�ำกัดในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณการผลิต หรือด้านกระบวนการผลิตที่ยังขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่ตอบโจทย์และ
แก้ปัญหาการผลิตของชุมชน ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จึงเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานการน�ำเทคโนโลยีพฒ
ั นาเครือ่ งจักรกลทีม่ คี วามทันสมัยและองค์ความรูด้ า้ น วทน.
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคต จดหมายข่าว
อสวท. ฉบับนี้จึงน�ำเสนอต้นแบบเครื่องจักรกลที่น่าสนใจและประสบความส�ำเร็จในการ
แก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี…..
เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน
(Vertical Casepacker Robot D2)

กระบวนการในด้านการบรรจุหีบห่อเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สถานประกอบการต้องให้ความส�ำคัญ
เนื่องจากเป็นส่วนที่มีผลต่อการส่งสินค้าตรงตามเวลาให้กับคู่ค้าได้ หากในกระบวนการมีความรวดเร็วและมี
คุณภาพ ส่งผลให้ตอ้ งใช้แรงงานในกระบวนการนีม้ ากพอสมควร ดังนัน้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการผลิตเครือ่ งบรรจุ
หีบห่อทีส่ ามารถประยุกต์ได้หลากหลายบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีสถานประกอบการใช้มากขึน้ ในอนาคต
เพื่อลดปัญหาเรื่องแรงงาน เครื่องบรรจุหีบห่อ มีหลักการท�ำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนที่ท�ำหน้าที่ควบคู่กัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สายพานล�ำเลียงผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่บนสายพาน เมื่อถึงจุดนับจ�ำนวน สายพานจะรับผลิตภัณฑ์
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ไปยังต�ำแหน่งที่โรบอท 2 แกน จะหยิบผลิตภัณฑ์ด้วยหัวจับ (สามารถเปลี่ยนหัวจับได้
ตามชนิดของผลิตภัณฑ์) และเคลื่อนที่มายังต�ำแหน่งในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ตั้งค่าไว้ในโปรแกรม
ส่วนที่ 2 ซึ่งท�ำหน้าที่เปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ (ขึ้นอยู่กับลักษณะบรรจุภัณฑ์) ตัวอย่างเช่น กล่อง
กล่องบรรจุภัณฑ์จะถูกแขนกลซึ่งมีหัวดูดสุญญากาศดูดกล่องให้คลี่ตัวและป้อนเข้า เมื่อบรรจุตามจ�ำนวนที่
ต้องการแล้ว กล่องลูกฟูกจะเคลื่อนที่ไปต�ำแหน่งปิดกล่องด้านบน จากนั้นกล่องที่มีการบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วจะ
ถูกผลักออกไปที่ขั้นตอนการปิดกล่องให้แน่นหนาต่อไป….
พัฒนาโดย : คุณเอกรัฐ ชัยวีรสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน
โทรศัพท์ : 08 6369 6765 • E-mail : ekarat@chaimachine.co.th
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เครื่องสกัดสารส�ำคัญด้วยคาร์บอนไดออกไซด์สถานะวิกฤติขั้นสูง
(Supercritical CO2 Extraction)

การสกัดสารส�ำคัญจากสมุนไพรเพือ่ น�ำไปเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของยา
สามารถใช้กระบวนการสกัดสารส�ำคัญได้หลากหลายวิธี มีทั้งการบีบอัด
การใช้สารเคมี หรือการใช้ความร้อน เป็นต้น แต่ว่าวิธีการสกัดเหล่านี้ยังไม่
ตอบสนองถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการสกัดสารส�ำคัญ ดังนั้นจึงมีการศึกษา
กระบวนการสกัดที่มีชื่อเรียกว่า Supercritical Fluid Extraction (SFE)
หรือการสกัดด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขนั้ สูง ซึง่ ถือว่าเป็นกระบวนการสกัด
วัตถุดิบที่สามารถสกัดสารส�ำคัญได้ในปริมาณสูงและมีประสิทธิภาพเมื่อ
เทียบกับวิธีอื่นๆ
กระบวนการสกัดสารส�ำคัญโดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ทแี่ ปลงสภาพ
ให้อยู่ในสถานะวิกฤติขั้นสูง โดยจะท�ำให้คาร์บอนไดออกไซด์กลายสภาพ
เป็นสารท�ำละลายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เมือ่ ผ่านกระบวนการสกัดแล้วคาร์บอน
ไดออกไซด์จะระเหยกลับสู่สถานะแก๊สทั้งหมด จึงได้ผลผลิตสูงและบริสุทธิ์
ปราศจากสารตกค้าง เวลาในการสกัดทัง้ กระบวนการประมาณ 2-3 ชัว่ โมงต่อรอบ
สามารถท�ำการสกัดได้สูงสุด 3-4 รอบต่อวัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ
พัฒนาโดย : คุณอิทธิพทั ธ์ ธรรมสุรยิ ะ Business Solution Consultant บจก. ไทยเสกสรรค์ ร่วมกับ สมาคมเครือ่ งจักรกลไทย
โทรศัพท์ : 08 9392 6030 • E-mail : iddhi.t@thaisekson.co.th

เครื่องสกัดน�้ำมันแมคคาเดเมีย

(Macadamia Nut Oil Extraction Machine)

เครื่องสกัดน�้ำมันแมคคาเดเมียมีหลักการท�ำงานคือ น�ำผลแมคคาเดเมีย
มาบรรจุในถาดบรรจุ และล�ำเลียงให้ไหลลงไปในกระบอกอัดซึ่งภายใน
ออกแบบให้ มี เ กลี ย วหนอนเดี่ ย ว การหมุ น ของเกลี ย วหนอนจะท� ำ ให้
ผลแมคคาเดเมียถูกล�ำเลียงเข้าไปในกระบอกอัดและไหลไปตามช่องเกลียว
อย่างช้าๆ และมีแรงอัดตัวเพิม่ ขึน้ จากช่องเกลียวสกรูทแี่ คบลง จะท�ำให้นำ�้ มัน
ทีอ่ ยูใ่ นผลแมคคาเดเมียถูกรีดออกมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยสามารถแยกคุณภาพ
ของน�้ำมันที่ได้แต่ละช่วงสกรูออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วน A เป็นน�้ำมันที่มีคุณภาพดีที่สุดเนื่องจากลักษณะน�้ำมันที่ได้จะมี
ความใสและมีตะกอนน้อย
ส่วน B สีของน�ำ้ มันเปลีย่ นไปเป็นสีขนุ่ น�ำ้ มันทีไ่ ด้จดั ว่าเป็นเกรดมีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง
ส่วน C จะเป็นส่วนทีเ่ นือ้ ผลแมคคาเดเมียจะถูกอัดเพือ่ ให้ได้นำ�้ มันทีเ่ หลือ
ซึ่งจัดว่าเป็นน�้ำมันเกรดต�่ำที่สุด
พัฒนาโดย : คุณจักรกริช ค�ำทีระ กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วสิ ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน
โทรศัพท์ : 08 9635 0273 • E-mail : jakrit_ie14@hotmail.com
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กิจกรรมข่าว แวดวง อสวท.

Science and Technology Volunteer Newsletter
ในช่วงปีทผี่ า่ นมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม หรือ อว. ได้รว่ มกับคลินกิ
เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสวท. และเป็นการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) ลงสู่พื้นที่โดยตรง ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาทาง อว. ได้มีการจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่แสดง
ความส�ำเร็จของกิจกรรมของ อสวท. มาอย่างต่อเนื่อง จดหมายข่าว อสวท. ฉบับนี้ขอน�ำเสนอตัวอย่าง
กิจกรรมดีๆ ผ่านมาครับ…
อว. ลงพื้นที่การพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อน
ส�ำหรับถุงมือผ้าเคลือบน�้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น ต่ า งๆ ที่ ใ ห้
องค์ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และพัฒนาสูตรน�้ำยางที่ใช้เคลือบถุงมือและ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ป ้ อ งกั น การลื่ น
การบาดเฉือน ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต และกันความร้อน
วั น ที่ 17 มี น าคม 2563 กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา ด้ ว ยความเป็ น ฉนวนของยางพาราจากการ
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) โดยนางวนิ ด า สัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นงานได้ในระดับหนึ่ง
บุญนาคค้า ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) ลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิจัยงานพัฒนา
เครื่ อ งจั ก รกล ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(MTEC, สวทช.) ติดตามการด�ำเนินงานการพัฒนาสร้าง
ห้องอบระบบลมร้อน ส�ำหรับถุงมือผ้าเคลือบน�ำ้ ยางธรรมชาติ
ณ วิสาหกิจชุมชน “ชาวสวนยางบ้านในสวน” ต�ำบลบ้านส้อง
อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
“กลุ่มชาวสวนยางบ้านในสวน” เป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ประสบความส� ำ เร็ จ ในการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ เร็ จ รู ป จาก
น�้ำยางพาราสดในท้องถิ่น โดยการน�ำน�้ำยางพาราที่ได้มา
แปรรูปเป็นถุงมือผ้าเคลือบยางพารา เพื่อขายในกลุ่มลูกค้า
ในภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์
ถุงมือผ้าเคลือบยางพาราที่ผลิตออกมาได้ในช่วงแรกสร้าง
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แต่ด้วยข้อจ�ำกัดด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์จึงท�ำให้เกิดปัญหาในการผลิต
เนื่องจากเตาอบแห้งรุ่นเก่าที่ใช้ในการอบน�้ำยางพารา ใช้พลังงานจากก๊าซที่มี
ประสิทธิภาพน้อยและสิน้ เปลือง มีผลต่อต้นทุนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัย
ไม่อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่
เพิม่ มากขึน้ ทีมวิจยั งานพัฒนาเครือ่ งจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เห็นความส�ำคัญในการน�ำ
เทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาสร้าง “ห้องอบระบบลมร้อน
ส�ำหรับถุงมือผ้าเคลือบน�้ำยางธรรมชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักร
ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ด�ำเนินการโดย
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชุดระบบเครื่องอบแห้งที่ออกแบบพัฒนานี้เป็นชุดระบบที่ใช้
ลมร้อนจากชุดเตากําเนิดความร้อน ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ LPG
เข้ามาที่ชุดหัวเผา (Burner) แบบอัตโนมัติที่มีพัดลมดูดอากาศมา
จุดเปลวไฟในห้องเผาไหม้ ซึง่ ลมร้อนจะหมุนวนพาความชืน้ จากวัสดุอบ
ที่อยู่ภายในห้องอบจนวัสดุอบแห้งตามต้องการ
การอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินก
ิ เทคโนโลยีออนไลน์
(CMO) ประจ�ำปี 2563
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) โดย ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิก
เทคโนโลยีออนไลน์ ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึง่ น�ำโดย
ดร. อุทัย เจริญวงศ์ รองประธานคณะกรรมการด�ำเนินโครงการ ส่งเสริมการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบรรยาย “แนวทางการ
พัฒนาและจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
ภายใต้ โ ครงการส่ ง เสริ ม การน� ำ
วทน. เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต
และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ประจ� ำ ปี
งบประมาณ 2563” โดย ดร.อุทัย
เจริญวงศ์
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การบรรยาย “แนวทางการ
ด�ำเนินงานโครงการบริหารจัดการ
ภาคการเกษตรด้ ว ยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ Smart Farming
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดย
ดร.มัชฌิมา นันทรัตน์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช�ำนาญการ

การบรรยายและฝึ ก ปฏิ บั ติ
“การใช้ ร ะบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี
ออนไลน์” โดยนายเอกพงศ์ มุสกิ ะเจริญ
ผู้อ�ำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

อว. ร่วมอบรม เรื่อง “อยู่ปลอดภัยกับปรมาณู สู่ผู้น�ำชุมชน”
ในภูมิภาค ภาคเหนือ
(เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) เข้าร่วมอบรม เรื่อง “อยู่ปลอดภัยกับ
ปรมาณู สู่ผู้น�ำชุมชน” ในภูมิภาค ภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมภิ าค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ศปส.ภาคเหนือ) ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอหางดง
อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์
และรังสี สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีให้กับผู้น�ำชุมชนในอ�ำเภอหางดง ทั้งนี้ ศวภ.1 ได้แนะน�ำบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานให้กับก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก�ำนัน แพทย์ประจ�ำต�ำบล และ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ผู้น�ำชุมชนในอ�ำเภอหางดงและหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมทั้งเครือข่ายกระทรวงฯ
ในพื้นที่ภาคเหนือ ในการหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันต่อไป
อว. ร่วมกับภาคเอกชน วิจัยและพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้า
เพื่อการผลิตภายในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) โดย สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จัดงาน
เสวนา “โอกาสของ EV BUS ประเทศไทย” และการแถลงข่าว “การพัฒนา
รถบัสไฟฟ้า EV BUS ฝีมอื คนไทย” เพือ่ นาํ เสนอแง่มมุ ทางเทคนิคของผลงาน
รถบัสพลังงานไฟฟ้า และโอกาสของ EV BUS ในประเทศไทย
นางวนิดา ผอ.สส. กล่าวว่า กระทรวง อว. จัดท�ำโครงการพัฒนาสร้างเครือ่ งจักร
ด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า หรือโครงการพัฒนาสร้าง
เครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย โดยมุ่งพัฒนาขีดความ
สามารถผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการให้คําปรึกษาและการอุดหนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ในการนําเอาผลงานจากโครงการไป
ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้
ความสําเร็จของโครงการฯ ก่อเกิดประโยชน์แก่
ผูป้ ระกอบการไทย ประชาชนไทย และประเทศเพือ่ นบ้าน รถบัสไฟฟ้าแบบโครงสร้าง
Monocoque ที่ออกแบบวางแบตเตอรี่ไว้บนหลังคารถนี้ นอกจากไม่ก่อฝุ่น PM2.5
และมลพิษทางอากาศแล้ว ยังเป็นยานพาหนะที่มีคุณภาพ สามารถนํามาใช้ในการ
ขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วนและผจญกับปัญหาน�้ำท่วมขังรอระบายได้ดี
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วว. เชิญชวนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่บ้าน

สร้างผู้ประกอบการรายย่อย
ปัจจุบันเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ มีการพัฒนาดัดแปลงเพื่อ
ท�ำให้ได้งา่ ยขึน้ และลดต้นทุนลง เนือ่ งจากกล้วยไม้เป็นอุตสาหกรรมการส่งออก
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย และมีรายได้จากการส่งออกต่อปีเป็นมูลค่ามหาศาล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) มีความเชีย่ วชาญในการเพาะเลีย้ ง
เนือ้ เยือ่ พืช ผ่านการด�ำเนินงานวิจยั และพัฒนาโดยศูนย์
เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าวทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์มา
อย่างต่อเนื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้” เป็น
หนึ่งในความเชี่ยวชาญของ วว. ที่มีประโยชน์ต่อทุกๆ
ท่าน โดยมีขั้นตอนหลักๆ คือ
1 การเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กล้วยไม้อย่างง่าย
2 การใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique)
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ทั้ ง นี้ ห ากเพาะเลี้ ย งโดยวิ ธี ซึ่ ง วว. แนะน� ำ
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย อุ ป กรณ์ ที่ มี ร าคาแพงอย่ า ง
หม้อนึ่งความดันและตู้ปลอดเชื้อ สามารถประยุกต์
ท�ำการเพาะเลี้ยงอย่างง่ายๆ ที่บ้านได้ ถือเป็นงาน
อดิ เรกส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ รั ก การปลู ก เลี้ ย งกล้ ว ยไม้ ห รื อ
สามารถเป็นผูผ้ ลิตกล้วยไม้รายย่อยได้ แต่ตอ้ งอาศัย
ประสบการณ์ดา้ นเทคนิคปลอดเชือ้ ของผูเ้ พาะเลีย้ ง
เพราะปัจจัยส�ำคัญในการท�ำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้
ปลอดเชือ้ คือ ทักษะ ความสะอาดของมือ และความ
ปลอดเชื้อของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กล้วยไม้ ตามวิธดี งั กล่าว เป็นการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้เหมาะสมกับผูน้ ำ� ไปใช้กบั ขนาดของพืน้ ทีค่ รัวเรือนหรือธุรกิจ นอกจากจะน�ำไปเป็นงานอดิเรกแล้ว ยังสามารถ
น�ำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.
โทร. 0 2577 9000 • อีเมล : tistr@tistr.or.th • ในวันและเวลาราชการ
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1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย

พัฒนาท้องถิน
่ แบบยัง
่ ยืน แก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุด
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวง อว. ได้จัดเตรียมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต�ำบลแบบบูรณาการ หรือ โครงการ 1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยด�ำเนินงาน
ครอบคลุมพืน้ ที่ 3,000 ต�ำบลทัว่ ประเทศ เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนหลังการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ระยะเวลา 1 ปี ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้เกิด
การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60,000 คน ทั้งให้
เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน รวมทัง้ ให้ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นด้าน BCG Economy ผ่านโครงการด้านการเกษตร
อัจฉริยะพัฒนายกระดับพืชสมุนไพร พลังงานชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โอทอป (OTOP)
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี (SMEs)
เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ความต้ อ งการของพื้ น ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
โดยใช้มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่
กระจายอยูต่ ามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ
ในระดับต�ำบล โดยทีม่ หาวิทยาลัยจะเป็น
หน่วยจ้างงานในต�ำบลที่ท�ำหน้าที่ดูแล
โดยจ้างงานประชาชนทัว่ ไป บัณฑิตจบใหม่
และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คน ใน
แต่ละต�ำบล รวมทัง้ ท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน
และท�ำงานร่วมกับจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท�ำฐาน
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ข องชุ ม ชนรายต� ำ บล
(Community Big Data) เพื่อให้เป็น
ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจ
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมี
เป้าหมายชัดเจน
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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วศ. เคียงข้างประชาชนจับมือเครือข่ายเปิดแล็บทดสอบ

ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกัน COVID-19 ฟรี!!

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ วศ. มีความห่วงใยเกีย่ วกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid -19
จึงได้ร่วมมือเครือข่าย ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(ดอยสะเก็ด) เปิดแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกัน Covid-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า เจลและน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
หน้ากาก N95 ชุด PPE เพื่อทดสอบยืนยันมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส�ำหรับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศล ผู้ผลิตในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงผู้บริจาคผลิตภัณฑ์ให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่เว็บไซต์ : www.dss.go.th/labcovid/
หรือสอบถามได้ที่ Call center 0 2201 7124
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ผลงานนวัตกรรมพร้อมขยายผล

ส�ำหรับโครงการหมูบ
่ า้ นนวัตกรรมเพือ
่ สังคม
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมขยายผลงานนวัตกรรมสูส่ งั คมในด้านต่างๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยต้นทุนปัญญาฐานราก สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

แจ้งข่าว อสวท.
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แจ้งข่าว อสวท.

หน้ากากผ้า
โควิด-19

ในช่วงไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทีก่ ำ� ลังระบาดอยู่
ในปัจจุบนั หน้ากากอนามัย ถือว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญในการป้องกัน
ตนเองและผูอ้ นื่ จากการะบาดของโรคนีไ้ ด้ แต่เราจะใช้หน้ากาก
อนามัยแบบไหนดี หน้ากากผ้าป้องกันไวรัสได้ไหม?
จดหมายข่าวฉบับนีไ้ ด้รวบรวมค�ำตอบมาให้พนี่ อ้ งชาว อสวท.
ได้ทราบกันนะครับ…จากข้อมูลของ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
ผู้อ�ำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ระบุว่า คนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วย แนะน�ำว่าควรใช้
หน้ากากผ้าธรรมดา เพื่อป้องกันน�้ำลายกระเด็นเป็นหลัก การใช้
หน้ากากผ้า หรือท�ำหน้ากากผ้าแบบแฟชั่นใช้เองก็สามารถน�ำ
มาสวมใส่ป้องกันได้ส�ำหรับคนปกติ
ทัว่ ไป ถือว่าเพียงพอ ทีส่ ำ� คัญสามารถ
น�ำมาซักและใช้ซ�้ำได้ ก็จะยิ่งช่วย
ประหยัดเงินและค่าใช้จา่ ยในการซือ้
หน้ากากอนามัย และช่วยลดขยะได้
อีกทางหนึ่ง
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ว่ า หน้ า กากผ้ า
สามารถป้องกันฝอยละอองน�้ำลาย
จากคนอื่นที่ไอ จาม เข้าสู่ร่างกาย
ของเราได้ แต่แนะน�ำให้ใส่เฉพาะคน
ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่ได้มี
อาการไข้หวัด จาม ไอ ส�ำหรับคนทีม่ ี
อาการเป็นไอจาม หรือต้องสัมผัสกับ
ผู้ป่วย แนะน�ำให้ใช้หน้ากากอนามัย
จะเหมาะและป้องกันได้มากกว่า
ในระหว่ า งวั น ไม่ ค วรเอามื อ
สั ม ผั ส หน้ า กากผ้ า ที่ ส วมใส่ อ ยู ่
และต้องเปลี่ยนหน้ากากผ้าทุกวัน
ซักก่อนใส่ทุกครั้ง สามารถซักโดย
ผสมน�้ำยาฆ่าเชื้อลงไปได้ ตากแดด
ให้แห้งสนิทก่อนน�ำมาใช้งานนะ
ครับ….
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อว. แนะวิธท
ี ำ� “เจลล้างมือแอลกอฮอล์” สูตรเพิม
่ สารมือนุม
่ ลืน
่
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
“Covid-19” ซึง่ ได้อบุ ตั ขิ นึ้ และส่งผลกระทบในหลายๆ ประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันและควบคุมไวรัส
ดังกล่าว สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) น�ำผลิตภัณฑ์ “เจลล้างมือแอลกอฮอล์” สูตรเพิ่ม
สารมือนุม่ ลืน่ ซึง่ เป็นผลงานวิจยั และพัฒนาของศูนย์เชีย่ วชาญ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. มาแนะน�ำแก่พี่น้อง อสวท.
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกท่านและยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย
อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อควรระวัง !
1 ในการท�ำเจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์

ห้ า มใช้ Methyl alcohol (เมทิ ล
แอลกอฮอล์) แทนเอทิลแอลกอฮอล์
โดยเด็ดขาด
2 แอลกอฮอล์ จะติดไฟง่าย ต้องระวัง
การเกิดเปลวไฟ
3 ภาชนะที่ ใช้ ใ นการท� ำ เจลควรเป็ น
สแตนเลส หรือแก้ว ห้ามใช้พลาสติก
หรือเมลามีน
4 ห้ามใช้น�้ำบาดาลเด็ดขาด เพราะจะ
ท�ำให้เกิดตะกอน
เจลล้างมือแอลกอฮอล์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีนั้น เมื่อเปิดใช้ต้องมีกลิ่นแอลกอฮอล์ สามารถใช้เจลล้างมือ
ได้บอ่ ยครัง้ ตามต้องการ เนือ่ งจากแอลกอฮอล์ (เอทิลแอลกอฮอล์) มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสารต้านเชือ้ จุลนิ ทรีย์ แบคทีเรีย
รวมทัง้ ไวรัสและเชือ้ รา โดยสามารถฆ่าหรือหยุดยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ได้ และแอลกอฮอล์ทนี่ ำ� มาใช้จะต้อง
มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% อายุการเก็บรักษาของเจลล้างมือจะอยู่ที่ประมาณ 2 ปีนับจากวันที่ผลิต
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ศูนย์เชีย่ วชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. เลขที่ 35 หมู่ 3 ต�ำบลคลองห้า อ�ำภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th Line@TISTR
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