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สวทช. เปิดแล็บเทสต์มาตรฐาน ‘กัญชา-กัญชง’ ‘เพ ลา เพลิน’ 
จ.บุรีรัมย์ ประเดิมส่งทดสอบ ‘สารสำาคัญ’ คัดเกรด-เพิ่มมูลค่า

เอ็มเทค สวทช. พัฒนา “Para Plearn” นวัตกรรมของเล่นจาก
ยางพารา เสริมพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย

เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright Online” 
ครั้งที่ 3 พบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament 
ด้วยภาษาถิ่น

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ สุดเจ๋ง! คว้า
รางวัลชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น

สวทช.-ม.เกษตรศาสตร์-ชุมชนบ้านดอนหวาย เปิด “ศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML” แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพแห่ง
แรก พร้อมส่งต่อแปลงปลูกทั่วไทย
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บทความ Article

สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 หวังช่วยลดความ
เสี่ยงจากการแพร่เชื้อ

สวทช. 3 ทศวรรษ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ สู่ความยั่งยืน

EECi จับมือเอกชนจีน ขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรม SMC มุ่งเป้า
ยกระดับขีดความสามารถโรงงานไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

ไบโอเทค สวทช. ค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก (new spe-
cies) 47 สายพันธุ์

สวทช. จับมือ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ นำา Digital Healthcare ยก
ระดับโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

นาโนเทค สวทช. พัฒนา ‘ปุ๋ยคีเลต’ เสริมธาตุอาหารพืชทางใบ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
                 โอกาสสำาคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจBCG Economy Model
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(4	 กุมภาพันธ์	2564)	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	:	 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ศูนย์พัฒน� 
ผูป้ระกอบก�รธรุกิจเทคโนโลย ี(BIC) สง่มอบนวตักรรมและผลติภณัฑป์อ้งกนั โควดิ-19 ใหก้บัสำ�นักง�นปอ้งกนัควบคมุโรคที ่2 ซึง่ประกอบ
ด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.ต�ก และ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางกุลประภา	นาวานุเคราะห์	ผู้ช่วยผู้อำานวย
การ	สวทช.	พร้อมด้วยนางศันสนีย์	ฮวบสมบูรณ์	ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี	(BIC) และนักวิจัย ร่วมส่งมอบ
นวัตกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่�งๆ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20200204/

สวทช. ส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 
หวังช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ
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สวทช. 3 ทศวรรษ งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่ความยั่งยืน

ณ	ห้องแถลงข่าว	อาคารพระจอมเกล้า	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.):	ดร.ณรงค์	ศิริเลิศวรกุล	ผู้อำานวย
การสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) นำ�ทีมผู้บริห�รศูนย์วิจัยแห่งช�ติ ประกอบด้วย ดร.วรรณพ	วิเศษสงวน	
ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(ไบโอเทค)	ดร.จุลเทพ	ขจรไชยกูล	ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วสัดแุหง่ชาต	ิ(เอม็เทค)	ดร.ชัย	วฒุวิวิฒัน์ชัย	ผู้อำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาต	ิ(เนคเทค)	และ	ดร.วรรณ	ี
ฉนิศริิกุล	ผู้อำานวยการศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(นาโนเทค)	แถลงข่�วง�น NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ 
แห่งคว�มต่อเนื่อง คว�มสำ�คัญและผลกระทบ) Episode 1 : เกษตรและอ�ห�ร นำ�เสนอภ�พรวมผลง�นวิจัยเด่นด้�นเกษตรและอ�ห�รที่ 
สวทช. มุ่งมั่นสร้�งองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในก�รขับเคลื่อนประเทศช�ติม�ตลอด 30 ปี ขณะเดียวกันพร้อมส�นต่อนำ�
คว�มเช่ียวช�ญและประสบก�รณ์ทีส่ัง่สมม�ตอ่ยอดสร้�งนวัตกรรมหนุนเสริมภ�คชุมชนและอตุส�หกรรม เพือ่สร้�งเศรษฐกจิไทยใหเ้ตบิโต
อย่�งมั่นคง ประช�ชนอยู่ดีมีสุขอย่�งยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20210209-nstda2563/
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EECi จับมือเอกชนจีน ขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรม SMC 
มุ่งเป้ายกระดับขีดความสามารถโรงงานไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0

(10	กุมภาพันธ์	2564)	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี	:	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 
กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงน�มคว�มร่วมมือกับ SIASUN AUTOMATION (SINGAPORE) PTE. LTD. 
เพื่อก�รสนับสนุนก�รพัฒน�เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) 
ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีและองค์คว�มรู้ด้�นระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะม�ร่วมขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมก�รผลิต
ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) อันจะส่งผลให้เกิดก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในภ�คก�รผลิตของประเทศไทย
ให้เปลี่ยนผ่�นไปสู่อุตส�หกรรม 4.0 โดยมี ดร.คณิศ	แสงสุพรรณ	เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	และ  
นางสาลินี	ผลประไพ	ผู้อำานวยการกองเอเชียตะวันออก	1	กรมเอเชียตะวันออก	กระทรวงการต่างประเทศ	ร่วมเป็นสักขีพยาน	พร้อมด้วย	
ดร.เจนกฤษณ	์คณาธารณา	รองผู้อำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	และผูอ้ำานวยการเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EECi)	 ดร.ชัย	 วุฒิวิวัฒน์ชัย	 ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	
(เนคเทค)	นาย	Zhao		Chen	ประธานกรรมการบริหาร	SIASUN	AUTOMATION	(SINGAPORE)	PTE.	LTD.	และ	นางสาว	Toh	Guat	Lan	
รองประธานกรรมการบริหาร	SIASUN	AUTOMATION	(SINGAPORE)	PTE.	LTD.	ร่วมลงน�ม

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ	https://www.nstda.or.th/home/news_post/eeci-sign-mou-with-chinese-robot-automation-company/
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ไบโอเทค สวทช. ค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก 
(new species) 47 สายพันธุ์

ดร.วรรณพ	วิเศษสงวน	ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	(ไบโอเทค)	สวทช.	 เปิดเผยภ�ยในแถลงข่�วง�น 
NSTDA Beyond Limits: 1 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งคว�มต่อเนื่อง คว�มสำ�คัญและผลกระทบ) Episode 1 : เกษตรและ
อ�ห�ร ว่� ดร.เจนนิเฟอร์ เหลืองสอ�ด และคณะวิจัย จ�กทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ท�งก�รเกษตร (APMT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภ�พพืชและก�รจัดก�รแบบบูรณ�ก�ร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภ�พแห่งช�ติ (ไบโอเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ค้นพบร�แมลงชนิดใหม่รวม 47 สปีชีส์ โดยเป็นสกุลใหม่รวม 8 สกุล ถือเป็นก�รค้นพบร�แมลงชนิดใหม่
จำ�นวนม�กของโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/new-species/
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สวทช. จับมือ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
นำ  Digital Healthcare

ยกระดับสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

	16	กุมภาพันธ์	2564	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับ โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลง 
“โครงก�รคว�มร่วมมอืด�้นก�รวจิยัและพฒัน�นวัตกรรมท�งก�รแพทย ์Digital Healthcare เพือ่ยกระดบัโรงพย�บ�ลเข้�สู ่Smart Hospital" 
เพื่อร่วมพัฒน� ส่งเสริม และขับเคลื่อนให้เกิดผลง�นนวัตกรรมท�งด้�น Smart Healthcare และ Digital Healthcare ในก�รเตรียมคว�ม
พร้อมและปรับเปลี่ยนกระบวนก�รปฏิบัติง�นของโรงพย�บ�ล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้�นดิจิทัลในก�รเช่ือมโยงกับระบบส�รสนเทศ 
(Digital Transformation) เปน็ระยะเวล� 5 ป ีเพือ่พฒัน�คณุภ�พบริก�ร ระบบบรหิ�รจดัก�รและยกระดบัโรงพย�บ�ลเข�้สู ่Smart Hospital

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/smarthospital/
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นักวิจัยนาโนเทค	สวทช.	พัฒน�ส�รคีเลตจุลธ�ตุอ�ห�รพืชสำ�หรับก�รฉีดพ่นท�งใบ ชูจุดเด่นเพิ่มก�รดูดซึม เร่งก�รเจริญเติบโตของพืช  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมลดค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รสูญเสียธ�ตุอ�ห�รท�งดิน ส่งต่อเอกชน เช่ือมนวัตกรรมจ�กแล็บสู่เกษตรกร  
สร้�งผลกระทบท�งเศรษฐกิจและสังคมกว่� 500 ล้�นบ�ท ลดก�รนำ�เข้�ปุ๋ยจุลธ�ตุอ�ห�รจ�กต่�งประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nanotec-chelate/

นาโนเทค สวทช. พัฒนา ‘ปุ๋ยคีเลต’
เสริมธาตุอาหารพืชทางใบ
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สวทช. เปิดแล็บเทสต์มาตรฐาน ‘กัญชา-กัญชง’ 
‘เพ ลา เพลิน’ จ.บุรีรัมย์ ประเดิมส่งทดสอบ

‘สารสำ คัญ’ คัดเกรด-เพิ่มมูลค่า

18	 กุมภาพันธ์	2564	:	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 โดยศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สำ�นักง�น
พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) จัดแถลงข่�ว ก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รวิเคร�ะห์ทดสอบกัญช�  
เพือ่เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถวสิ�หกิจชุมชน ระหว�่ง วสิ�หกจิชมุชนศนูยก์ล�งก�รพฒัน�สมนุไพรเพล�เพลนิเพือ่ชุมชน (วพพ.) จ.บรีุรัมย ์
กับ ศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center) โดยมี น�ยณฏฐพล วุฒิพันธุ์  
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. และ น�งศศิก�ร ล้อจิโรภ�ส ประธ�นวิส�หกิจชุมชนศูนย์กล�งก�รพัฒน�สมุนไพร
เพล�เพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ ร่วมลงน�ม ภ�ยใต้บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รวิเคร�ะห์ทดสอบกัญช� ในก�รทดสอบห�ปริม�ณ 
กลุ่มส�รแคนน�บินอยด์ให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล ณ ชั้น 1 Tower-C ฮออล์ อ�ค�ร INC 2 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/catc/
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กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยเอ็มเทค	สวทช.	พัฒนา	“Para	Plearn	ต้นแบบนวัตกรรมของเล่นปลอดภัย
จากยางพารา”	มีหลากหลายถึง	3	ผลิตภัณฑ์	คือ ย�งพ�ร�สำ�หรับขีดเขียนคล้�ยชอล์ก ดินปั้นจ�กย�งพ�ร� รวมถึงย�งพ�ร�ผงคล้�ย
สไลม์แบบผง นับเป็นแนวท�งก�รเพิ่มมูลค่�ย�งพ�ร�รูปแบบใหม่ ช่วยเสริมสร้�งทักษะและกระบวนก�รเรียนรู้เด็กอย่�งปลอดภัย ไม่ต้อง
กังวลใจเรื่องส�รเคมี

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/para-plearn/

เอ็มเทค สวทช. พัฒนา “Para Plearn”
นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา

เสริมพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย
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(18	กุมภาพันธ์	2564)	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธานี:	กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright 
online” ครั้งที่ 3 KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ภ�ยใต้ธีมง�น: Data Science with KidBright โดย ศ�สตร�จ�รย์ 
ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธ�นเปิดง�น รวมพลคน KidBright 
และก�รแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยเสียงภ�ษ�ถิ่น สำ�หรับในปีนี้ มีคว�มพิเศษกว่�สองครั้งที่ผ่�นม� เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโคโรน�ส�ยพันธ์ใหม่ (COVID-19) ทำ�ให้ปีนี้มีก�รเปลี่ยนรูปแบบก�รจัดง�นเป็นแบบ Online เพื่อให้ผู้สนใจทั่ว
ประเทศส�ม�รถเข้�ร่วมกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/kidbright-online/

เนคเทค สวทช. จัดกิจกรรม
“รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3
พบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament

ด้วยภาษาถิ่น
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ปิดฉากลงแล้วสำาหรับกิจกรรม	รวมพลคน	KidBright”	KidBright	Developer	Conference	2021	(KDC21)	ภายใต้ธีมงาน:	Data Science 
with KidBright ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดย ดร.กัลยา	 อุดมวิทิต	 รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เนคเทค)	สวทช. ประธ�นกล่�วปิดง�น ย้ำ�! พร้อมเป็นหนึ่งกำ�ลังในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ไทยให้เป็น
เลิศด้วยนวัตกรรม และสร้�งคว�มเข้มแข็งของอุตส�หกรรม Science Toy ของประเทศ โดยผลก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ KidBright AI 
Bot Tournament ด้วยภ�ษ�ถิ่น ร�งวัลชนะเลิศ สุดยอด KidBright AI Bot ได้รับเงินร�งวัลมูลค่� 150,000 บ�ท ได้แก่ ทีมตัวแทนจ�ก
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทย�คม จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้�ทีม ว่�ที่ร้อยตรีอนุสรณ์ จ�รัส ผู้ร่วมทีม น�ยองอ�จ บุญ
ประมวล เด็กช�ยณนนท์ บุญประมวล

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/kidbright-ai-bot-tournament/

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
จังหวัดชัยภูมิ สุดเจ๋ง! 

คว้ารางวัลชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น
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สวทช.	-ทีมวิจัยถั่วเขียว	KUML	 ม.เกษตรศาสตร์	 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหวาย	 จ.อุทัยธานี	 ต่อยอดก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�ร
ผลิตถั่วเขียว KUML อย่�งครบวงจร จัดตั้ง “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	KUML	บ้านดอนหวาย” แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภ�พด้วยคว�มรู้ 
เทคโนโลยีและคว�มใส่ใจ ส่งถึงเกษตรกรทั่วไทย สร้�งร�ยได้หลังทำ�น� ส่งต่อผลผลิตคุณภ�พสู่อุตส�หกรรมแปรรูป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/kuml/

สวทช.-ม.เกษตรศาสตร์-ชุมชนบ้านดอนหวาย
เปิด “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML”

แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพแห่งแรก พร้อมส่งต่อแปลงปลูกทั่วไทย
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เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

                 โอกาสสำาคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจBCG Economy Model
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  “เราจะช่วยกนัขับเคลือ่นประเทศไทย ไปสูป่ระเทศทีห่ลดุพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง 

โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีได้อย่างไร โดยเฉพาะเรื่อง BCG ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้

ความสำาคัญ”

  เป็นทั้งคำาถามและชี้ให้เห็นถึงโอกาส… ห�กลองทำ�คว�มเข้�ใจกับโมเดลเศรษฐกิจ

ใหม่ หรือ BCG	Economy	Model

  เพร�ะหล�ยสิบปีที่ผ่�นม� เศรษฐกิจไทยขย�ยตัวช้� ส่งผลให้ประช�ชนส่วนใหญ่

ของประเทศยังมีร�ยได้น้อย เป็นเหตุให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังติดกับดักร�ยได้ป�น

กล�งม�อย่�งย�วน�น เมื่อรัฐบ�ลได้ปรับเปลี่ยนรปูแบบก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมไทย

ไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่� BCG	Economy	Model	โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยต่อยอด

จุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่�เพิ่มข้ึน ทั้งในด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและคว�ม

หล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม โดยอ�ศัยกลไกวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 

เพื่อผลิตสินค้�และบริก�รที่มีมูลค่�สูง โดยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจ�ก ‘ทำามากแต่ได้น้อย’  

ไปสู่ ‘ทำาน้อยแต่ได้มาก’

	 	 แล้ว	BCG	คืออะไร	ทำ�ไมถึงมีส่วนสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
	 	 BCG	Economy	Model คือ 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ B	=	Bio	Economy	 

ระบบเศรษฐกจิชีวภาพ มุง่เน้นก�รใช้ทรัพย�กรชีวภ�พอย�่งคุม้ค�่ เช่ือมโยงกบั C	=	Circular	 

Economy	 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำ�นึงถึงก�รนำ�วัสดุต่�งๆ กลับม�ใช้ประโยชน์

ให้ม�กที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภ�ยใต้ G	=	Green	Economy	 ระบบเศรษฐกิจ 

สเีขียว ทีมุ่ง่เน้นแกไ้ขปญัห�มลพษิเพือ่ลดผลกระทบตอ่โลกอย�่งยัง่ยนื ซึง่เปน็หน่ึงในเคร่ืองมอื 

สำ�คัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้มีคว�มเข้มแข็ง และประช�ชนมีร�ยได้สูงขึ้น  

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย	BCG	 เป็นระยะเวลา	5	 ปี	 ตั้งแต่	 

พ.ศ. 2564-2569 ประกอบด้วย 4 แผนยุทธศ�สตร์ ได้แก่ 1. เกษตรและอ�ห�ร 2. สุขภ�พ

และก�รแพทย์ 3. พลังง�น วัสดุและเคมีชีวภ�พ และ 4. ก�รท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค ์โดยใช้ประโยชน์จ�กจดุแข็งของประเทศไทยในฐ�นคว�มหล�ยหล�ยท�งชีวภ�พ

และวัฒนธรรมของประเทศไทย

“เราจะช่วยกัน

ขับเคลื่อนประเทศไทย

ไปสู่ประเทศที่หลุดพ้น

กับดักรายได้ปานกลาง

โดยใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีได้อย่างไร

โดยเฉพาะเรื่อง BCG

ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาล

ให้ความสำาคัญ”
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  ล่�สุดในง�นแถลงข่�ว การจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี	 สวทช.	ครั้งที่	16	(16th	NSTDA	Annual	Conference:	NAC2021)	 

ภายใต้แนวคิด	“30	ปี	สวทช.	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	BCG	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

  ดร.ณรงค์	 ศิริเลิศวรกุล	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.) เน้นย้ำ�ถึงก�รใช้ วทน.  

กับโอก�สในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ได้อย่�งน่�สนใจว่� “จุดสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศในหล�ยๆ ประเทศ จะอยู่บนพื้นฐ�น 

ของก�รใช้ทรัพย�กรที่เป็นจุดแข็งและต้นทุนสำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศน้ันๆ สำ�หรับประเทศไทยมีจุดแข็ง คือคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ ซึง่คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พนัน้เกดิข้ึนใหม่ได ้และห�กใช้อย�่งถกูตอ้งและมปีระสทิธิภ�พจะไมห่มดไป มแีตเ่พิม่พนู สงัเกตไดชั้ด 

จ�กช่วงสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 มีก�รล็อกด�วน์ งดก�รเดินท�ง ทำ�ให้แหล่งท่องเที่ยวที่เคยเสื่อมโทรม ทรัพย�กร

ต่�งๆ กลับฟื้นตัวขึ้นม� ทว่�ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติหลังยุคโควิดจะทำ�แบบเดิมไม่ได้แล้ว ต้องมีก�รย่อยอด เพิ่มพูน ส�นต่อและ 

ใช้ประโยชน์ให้เกิดคว�มยั่งยืน” 

  ดร.ณรงค์	 กล่�วด้วยว่� ขณะเดียวกันต้องนำ�สิ่งที่เพิ่มพูนแล้ว ให้ชุมชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ด้วย เพร�ะห�กชุมชนในพื้นที่ 

ใช้ประโยชน์จ�กคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมได้ อ�จจะไม่ต้องแปลงมูลค่�เป็นตัวเงิน แต่เปลี่ยนจ�ก

ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� เป็นก�รสร้�งมั่นคงในอ�ชีพและคุณภ�พชีวิตที่ดีได้ ทำ�ให้ชุมชนมีแหล่งอ�ห�รที่สมบูรณ์ มีแหล่งพักผ่อน 

ที่สมบูรณ์ ส�ม�รถใช้ชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุขโดยไม่ต้องแปลงเป็นตัวเงินได้เช่นกัน 

  อย่�งไรก็ดี บนคว�มหม�ยหล�ยท�งชีวภ�พที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย เม่ือเกิดก�รใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่�และยั่งยืนแล้ว 

ดร.ณรงค์	 ยังชวนมองโอก�ส ที่ส�ม�รถสร้�งจ�กคว�มหล�กหล�ยนั้นๆ ให้เกิดเป็นอุตส�หกรรมที่เพิ่มมูลค�่ ด้วยง�นวิจัยและพัฒน�  

ซึ่งต้องอ�ศัยคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�น วทน. เพิ่มเติมเข้�ม�ด้วยเช่นกัน 
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  ดังตัวอย่�งนวัตกรรมที่ สวทช. เปิดโอก�สให้ประช�ชนทุกเพศทุกวัย ทุกส�ข�อ�ชีพ ได้เห็นตัวอย่�ง จ�กก�รง�นวิจัยที่ต่อยอด

จ�กคว�มหล�ยหล�กท�งชีวภ�พและคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Economy Model และ

ได้รวบรวมไว้ 6 วัน บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งส�ม�รถลงทะเบียนล่วงหน้�ได้ท�งเว็บไซต์  www.nstda.or.th/nac และ 

รับชมผ่�นออนไลน์ได้ระหว่�งวันที่ 25-30 มีน�คมนี้  

  ขอยกเพียงบ�งส่วนของผลง�นให้เห็น เช่น ด้�นอ�ห�รท�งเลือก: ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจาก	Mycoprotein	หรือ	เนื้อเทียม

ประเภท	‘มัยคอโปรตีน’ ไม่มีคอเลสเตอรอลและมีไขมันอิ่มตัวต่ำ� นวัตกรรมสำ�หรับต่อยอดในธุรกิจอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ

  ผลิตภัณฑ์ทดแทนเน้ือไก่จากโปรตีนพืช	(Plant-based	chicken	meat) พัฒน�ข้ึนโดยอ�ศัยองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รออกแบบ

โครงสร้�งของอ�ห�ร และคุณสมบัติของโปรตีน ประกอบกับก�รใช้ส�รที่ทำ�หน้�ที่ยึดเก�ะ และเส้นใยอ�ห�รที่เหม�ะสมในก�รสร้�ง 

เน้ือสัมผัสให้คล้�ยคลึงกับเน้ือไก่ ส�ม�รถปั้นข้ึนรูปได้ง่�ยภ�ยหลังก�รปั่นผสม และส�ม�รถนำ�ไปปรุงเป็นเมนูอ�ห�รต่�งๆ ได้ทันที  

โดยไม่ต้องผ่�นกระบวนก�รแช่แข็ง เช่น วิธีก�รทอด ย่�ง ผัด หรือ แกง ทำ�ให้ง่�ยต่อก�รผลิตในระดับอุตส�หกรรม
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 	 เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดเจลจากโปรตีนถั่วเขียว	(M-Pro	Jelly	Drink) ที่มีปริม�ณโปรตีนสูงม�กกว่�ร้อยละ 20 มีก�รเสริมแคลเซียม

กว่�ร้อยละ 10 เหม�ะสำ�หรับคนไทยอ�ยุ 6 ปีขึ้นไป
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	 	 เหล่าน้ีเป็นเพียงตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	 มาเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 โดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  นอกจ�กน้ันแล้วยังมีอีกหล�ยกิจกรรมของง�น NAC2021 อ�ทิ กิจกรรมสัมมน�ออนไลน์ม�กกว่� 34 หัวข้อ เช่น ก�รพัฒน�

วคัซนีโควิด-19, น�โนโรโบตกิพชิิตมะเร็ง, ก�รวจิยัและพฒัน�เพือ่ยกระดบัคว�มปลอดภยัด�้นก�รคมน�คมขนสง่ในระบบร�ง นิทรรศก�ร

ออนไลน์ เช่น โซนเทิดพระเกียรติครบรอบ 20 ปี คว�มร่วมมือไทย-เซิร์น (CERN), โซน BCG Economy Model 8 กลุ่ม เช่น ย�และวัคซีน  

เคร่ืองมอืแพทย ์ทอ่งเทีย่ว เศรษฐกิจหมุนเวยีน ก�รจดักจิกรรมเยีย่มชม Open House แบบออนไลน์ 8 เสน้ท�งสูก่�รต่อยอดธุรกจินวัตกรรม 

กิจกรรม S&T Job Fair รับสมัครง�นออนไลน์ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 2,000 อัตร�จ�ก 30 องค์กรชั้นนำ� และกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์

แบบออนไลน์สำ�หรับเย�วชน เป็นต้น

25-30	มีนาคมนี้	โอก�สอยู่แค่ปล�ยนิ้ว

ลงทะเบียนล่วงหน้�คลิก www.nstda.or.th/nac


