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สวทช. รับมอบโล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สวทช. จัดใหญ่ งาน NAC2022 ‘พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม BCG’ บนแพลตฟอร์มออนไลน์

สวทช. จับมือ จุฬาฯ มจธ. ผนึกกำาลังแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

ชาวไร่มันสำาปะหลังเฮ นักวิจัยไบโอเทค สวทช. คิดค้น ‘Strip test’ ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำาปะหลังอย่างรวดเร็ว รู้ผลใน 15 นาที

สวทช. ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี และหน่วยงานพันธมิตร ดึง HUBBA เสริมแกร่งโครงการ Smart Business Transformation ปี 2565

สพฉ. ผนึก A-MED สวทช. และองค์กรพันธมิตร ใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉิน

สวทช. ร่วมกับ กรมการแพทย์ และ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำาลังขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ BCG ด้านสุขภาพและการแพทย์

‘เอนก’ ขนทัพนักวิจัย สวทช. มหาวิทยาลัย จับมือภาคเอกชน ปูพรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 จังหวัด พื้นที่ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สวทช.จับมือ GPSC ดันงานวิจัย-นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นำาร่องน่าน-ระยอง ใช้สมาร์ทฟาร์มมิ่งหนุนเกษตรวิถีใหม่ตอบ BCG

รัฐบาลจีนประกาศมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ "The 2021 Chinese Government Friendship Award" ให้กับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช.

สวทช. - พันธมิตร เยี่ยมชมผลสำาเร็จ ผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. บ้านหม่องกั๊วะ

สวทช. โดย STKS และ มธ. โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์
ความรู้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2565 (NAC2022)

สวทช. และ ไบโอเบส ยุโรป ไพล็อท แพลนท์  เปิดตัวบริษัทร่วมทุน ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อท แพลนท์
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28	 กุมภาพันธ์	2565	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย นางสาวกุศล ทองวัน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
บุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภท “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”  
ซึ่ง สวทช. ได้รับคัดเลือกจากวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีให้เป็นตัวแทนจังหวัด เข้ารับโล่รางวัลในงานพิธีมอบโล่รางวัลชุมชน 
องค์กร อำาเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 
จากนายกรัฐมนตรี ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda_moral-awards/

สวทช. รับมอบโล่รางวัล
“องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”

ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
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2	 มีนาคม	2565	 ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ช้ัน	1	 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.): ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  
ผูอ้ำานวยการสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) พร้อมดว้ย ดร.จลุเทพ ขจรไชยกลู ผูอ้ำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำาทีมนักวิจัย สวทช. แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA  
Annual Conference: NAC2022) ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย	ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	BCG” (Revitalizing Thai 
Economy through BCG Research and Innovation) โดยจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/
nac ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/17th-nstda-annual-conference-nac2022/

สวทช. จัดใหญ่ งาน NAC2022
‘พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG’

บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
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สวทช. จับมือ จุฬาฯ มจธ.
ผนึกกำ ลังแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

2	มีนาคม	2565	ณ	บัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
“การแลกเปลีย่นข้อมลูเพือ่การตรวจสอบการลอกเลยีนวรรณกรรม” โดยไดรั้บเกยีรติจาก ศ.นพ.ประสทิธ์ิ ผลติผลการพมิพ ์รองผูอ้ำานวยการ  
สวทช., รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.วรินธร สงคศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้แทน 
มจธ. ร่วมลงนาม โดยมี ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.  
รศ.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ผูช่้วยอธกิารบด ีจฬุาฯ, และ ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ สมบตัสิมภพ หวัหน้าศนูย ์TCI ร่วมเปน็สกัขีพยาน ความร่วมมอื 
ดังกล่าวมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 - 26 มีนาคม 2570)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou_cu_kmutt/
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ณ	 งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำาปี	 สวทช.	 คร้ังที่	 17	 ที่จัดข้ึนภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย	 
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	BCG”	 ซ่ึงปีน้ีจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ระหว่างวันที่  
28-31 มนีาคม 2565 สวทช. ไดม้กีารเปดิตัว ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ Strip test สำาหรับตรวจวนิิจฉยัโรคใบดา่งมนัสำาปะหลงั สามารถ 
พกพาไปใช้ในภาคสนาม โดยไมต้่องเกบ็ตัวอยา่งสง่มาตรวจยงัหอ้งปฏบิตักิาร ทราบผลไดภ้ายใน 15 นาท ีและตรวจสอบไดเ้องโดยไมต่อ้ง
อาศัยผู้ชำานาญการและเครื่องมือวัดอ่านผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง
มันสำาปะหลังในประเทศไทย รวมถึงการตรวจหาเชื้อในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตต้นพันธุ์ปลอดเชื้อต่อไป

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

ชาวไร่มันสำ ปะหลังเฮ นักวิจัยไบโอเทค สวทช.
คิดค้น ‘Strip test’

ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำ ปะหลังอย่างรวดเร็ว
รู้ผลใน 15 นาที
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8	มีนาคม	2565:	ธนาคารยโูอบ ีประเทศไทย ร่วมกบั สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุน
การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม หรือ ITAP สำานักงานสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) และสำานักงานสง่เสริมเศรษฐกจิ
ดจิทิลั (depa) เปดิตัวพนัธมติรรายใหม ่HUBBA ผูน้ำาดา้นแพลตฟอร์มนวัตกรรมและผูป้ระกอบการรายแรกของประเทศไทยทีไ่ดใ้หค้ำาแนะนำา
สนับสนุนผู้ประกอบการมามากกว่า 2,000 ราย อาทิ Bitkub ยูนิคอร์นรายที่สองของประเทศไทย ผ่านงาน Virtual Press Conference  
ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมเสริมแกร่งผู้ประกอบการผ่านโครงการ Smart Business Transformation ปี 2565 และเพื่อแบ่งปันเทรนด์ 
รวมถึงข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการปรับองค์กรและธุรกิจสู่ดิจิทัล

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-uob-hubba-sbtp/

สวทช. ร่วมกับ ธนาคารยูโอบีและหน่วยงานพันธมิตร
ดึง HUBBA เสริมแกร่งโครงการ

Smart Business Transformation
ปี 2565
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9	มีนาคม	2565	ณ	ห้องประชุม	B602	อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข:	
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. จับมือ 8 พันธมิตร ร่วมปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือการปฏิบัติการและให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (EMS Digital Transformation) ขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยข้อมูล
อย่างเต็มตัว (EMS Data-Driven) นำาไปสู่การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เท่าเทียม ทั่วถึง และมีมาตรฐาน ให้กับประชาชนและทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/niems_a-med_ems-digital-transformation/

สพฉ. ผนึก A-MED สวทช. และองค์กรพันธมิตร 
ใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉิน
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สวทช. ร่วมกับ กรมการแพทย์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ผนึกกำ ลังขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรม
ตอบโจทย์ BCG ด้านสุขภาพและการแพทย์

10	มีนาคม	2565	ณ	กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	จ.นนทบุรี:	นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเพื่อร่วมดำาเนินการวิจัยพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล สร้างความคุ้มค่าต่อ
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-nstda-dms-dip/
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12	 มีนาคม	2565	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ:	 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ
รัฐมนตรี อว. ดร.กิติพงษ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำานวยการสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สวทช. นำาโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวย
การ สวทช. นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำานวยการ สวทช. และผู้อำานวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 
(สท.) ดร.วรรณพ วเิศษสงวน ผูอ้ำานวยการศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาติ (ไบโอเทค) ดร.ชัย วฒุวิวิฒันชั์ย ผูอ้ำานวยการ 
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมลงพื้นที่พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม 
สวทช. เสริมแกร่งภูมิภาค ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG “ขับเคลื่อนโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิต	ด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ณ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-bcg-12032565/

‘เอนก’ ขนทัพนักวิจัย สวทช. มหาวิทยาลัย
จับมือภาคเอกชน ปูพรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

5 จังหวัดพื้นที่ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
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สวทช.จับมือ GPSC
ดันงานวิจัย-นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

นำ ร่องน่าน-ระยอง
ใช้สมาร์ทฟาร์มมิ่งหนุนเกษตรวิถีใหม่ตอบ BCG

18	 มีนาคม	2565:	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับ GPSC ผสานงานวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงาน และเทคโนโลยี IoT พัฒนา 
"การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ภายใต้โครงการ "ผลักดันวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” หวังยกระดับและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ตามโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน นำาร่องด้วยโครงการ 
GPSC Smart Farming โดยพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะใน 2 ชุมชนคือ บ้านสวนต้นน้ำา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และ บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ 
จ.น่าน ขับเคลื่อนเกษตรวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรม พร้อมเตรียมขยายผลสู่ชุมชนเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/gpsc-smart-farming/
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รัฐบาลจีนประกาศมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ
"The 2021 Chinese Government 

Friendship Award" ให้กับ
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช.

รายงานข่าวจากหนังสอืพมิพ ์Science and Technology Daily ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาธารณรัฐประชาชนจนี ฉบบัวัน
ที่ 17 มีนาคม 2565 ได้เผยแพร่ว่า รัฐบาลจีนได้ประกาศมอบรางวัลแห่งมิตรภาพ "The	2021	Chinese	Government	Friendship	Award"	
ให้กับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กร 
ที่ตระหนักถึงคุณูปการสำาคัญต่อความร่วมมือของสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรของทั้งสองประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/the-2021-chinese-government-friendship-award/
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19	 มีนาคม	2565	 ณ	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ	7	 รอบ	 พระชนมพรรษา	(บ้านหม่องกั๊วะ)	 อ.อุ้มผาง	 จ.ตาก:  
นางกลุประภา นาวานุเคราะห ์ผูช่้วยผูอ้ำานวยการสำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) เปน็ประธานเปดินิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการพัฒนา 
การศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดดิจิทัล ภายใต้โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับชุมชนชายขอบ 
ประจำาปี 2564 โดยมี พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ ผู้กำากับการตำารวจตระเวนชายแดน 34 ให้การต้อนรับและทำาหน้าที่แทน พล.ต.ต.  
สมกูล กาญจนอุดมการ ผู้บังคับการกองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 3

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-19032565/

สวทช. - พันธมิตร เยี่ยมชมผลสำ เร็จ
ผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน

โรงเรียน ตชด. บ้านหม่องกั๊วะ
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สวทช. โดย STKS และ มธ.
โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้

24	มีนาคม	2565	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(STKS) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การจดัการสารสนเทศและองคค์วามรู้” ผา่นออนไลน์ Zoom meeting เพือ่เปน็พนัธมติรในการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีนการ
พฒันาระบบสนบัสนนุการดำาเนินการทางวชิาการ การร่วมกนัวางแผนและจดับริการวชิาการสำาหรับบคุลากร รวมทัง้ผูเ้ก่ียวข้องทกุภาคส่วน 
โดยอาศัยสื่อออนไลน์ที่เหมาะสม โดยมีการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
การร่วมกันพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-stks-tu/
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำ ปี 2565 (NAC2022) 

28	 มีนาคม	2565	 ณ	 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 จ.ปทุมธานี:	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2565  
(NSTDA Annual Conference: NAC2022) ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย	 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม	BCG”  
(Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2565 
บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวัดธัญบรีุ ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที ่11 ผูบ้งัคับการตำารวจ
ภูธรจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารกระทรวง อว. นักวิจัยและพนักงาน สวทช. ร่วมรับเสด็จฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/hrh-nac2022/
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สวทช. และ ไบโอเบส ยุโรป ไพล็อท แพลนท์  
เปิดตัวบริษัทร่วมทุน

ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อท แพลนท์

29	มีนาคม	2565	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	1	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.):	บริษัท ไบโอเบส ยุโรป ไพล็อท  
แพลนท์ (BBEPP) ประเทศเบลเยี่ยมและสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประเทศไทย ประกาศเปิดบริษัท  
ไบโอเบส เอเชีย ไพลอ็ท แพลนท ์(BBAPP) ซึง่เปน็โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอร่ีแบบอเนกประสงค ์(multipurpose biorefinery pilot plant) 
สร้างข้ึนในพืน้ที ่"ไบโอโพลสิ	(Biopolis)" เมอืงนวตักรรมชีวภาพทีร่องรับการทำาวจิยัขยายผลซึง่เปน็แพลทฟอร์มนวตักรรมตัง้อยูท่ีน่วัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ประเทศไทย 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/bbepp-nstda-29032565/
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เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

ทุเรียนห่อถุง    Magik Growth

ลดสารเคมี สู่ต้นแบบ ‘ทุเรียนพรีเมี่ยม’ เพื่อการส่งออก

  ในเดือนพฤษภาคมภาคตะวันออกของไทยจะคึกคักเป็นพิเศษ ด้วยเป็นช่วงที่

ฤดูกาลผลไม้ไทยกำาลังถูกเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะทุเรียนจะออกสู่ตลาดมากกว่า 

3.6 แสนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุเรียนทั้งหมด แม้ว่าทุเรียนส่งออกปีนี้ยังคุม

เข้มในมาตรการ Zero COVID ของจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย 

  ทว่าเพื่อรักษามาตรฐานของทุเรียนส่งออก สมาคมทุเรียนไทยฝากเตือนไปยัง

เกษตรกรใหต้รวจทเุรียนกอ่นสง่โรงคดับรรจ ุ(ลง้) ตามมาตรฐานทัง้ GAP และ GMP+ 

เพื่อการส่งออกอย่างเคร่งครัด 

  มาตรฐานทุเ รียนไทยยังเป็นที่ยอมรับของการส่งออก หากเกษตรกร

ดูแลเอาใจใส่ทุเรียนอย่างดีตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะลดการใช้สารเคมี เพราะ

นอกจากจะช่วยรักษามาตรฐานไว้ได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มช่องทางการขายที่มีคุณภาพ  

สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ไม่ยาก 
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  ดังตัวอย่างของ คุณนวลนภา 

เจริญรวย หรือ ‘คุณจุ๋ม’ ชาวสวน

ทุเรียนมือใหม่ ต.วังหว้า อ.แกลง 

จ.ระยอง จากที่ เ ร่ิมปลูกทุ เ รียน

เมื่อปี 2554 ด้วยความต้ังใจและมี

ประสบการณ์จนถึงปัจจุบันกว่า 10 ปี 

เขาได้เรียนรู้ว่า ทุเรียนเป็นพืชที่ต้อง

อาศัยความใส่ใจดูแลทุกขั้นตอน โดย

เฉพาะระยะพฒันาผลซึง่ตอ้งใช้ปจัจยั

การผลิต ทั้งสารเคมีและยาฆ่าแมลง

ฉีดพ่นป้องกันไม่ให้ถูกหนอนเจาะผล

ทุเรียน หนอนรัง เพลี้ยแป้ง และราดำา 

เข้าทำาลาย ซ่ึงจะทำาให้ผลทุเรียนเล็ก

แคระแกร็นไม่เจริญเติบโตและไม่เป็น

ที่ยอมรับของผู้บริโภค

จุดเริ่มต้น ‘ทุเรียนห่อ’ ลดการใช้สารเคมี

คุณนวลนภา เจริญรวย

ชาวสวนทุเรียนมือใหม่ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 



18 NSTDA •   April 2022

เมษายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

  ความต้ังใจลดการใช้สารเคมีของ คุณจุ๋ม มาปิ๊งไอเดีย การใช้ถุง 

ตาข่ายทางการเกษตร (ถุงสีฟ้าตาถี่) เพื่อเป็นแนวทางลดการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 

จากที่เขาเห็นคุณแม่ใช้ห่อผลขนุนที่ต้น จึงลองนำามาใช้ห่อผลทุเรียนระยะ

พัฒนาผล (อายุผล 65-70 วัน มีขนาดเท่าขวดน้ำาอัดลม 1.5 ลิตร) ซึ่งถือเป็น

ระยะสำาคัญที่ผลทุเรียนมีการสะสมแป้ง ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำาตาลเมื่อผลสุก  

(อายุ 110-120 วัน) 

  แต่การใช้ถุงตาข่ายทางการเกษตร ช่วยบรรเทาแค่การเข้าทำาลายของ

หนอนเจาะผลทุเรียนเท่านั้น เพราะไม่สามารถป้องกันเพลี้ยแป้ง กับราดำาได้ ซึ่ง

เป็นต้นเหตุที่ทำาให้ผิวทุเรียนไม่สวยและส่งผลให้ราคาทุเรียนตก

  จนกระทั่งทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

สำานักงานพัฒนาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอาจารย์จาก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้นำาถุงห่อทุเรียน  

Magik Growth มาให้ทดลองใช้แทนถุงตาข่ายทางการเกษตรตั้งแต่ปี 2562 

เป็นต้นมา
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  เร่ืองน้ี ดร.ณัฐภพ สุวรรณ

เมฆ นักวิจัยทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัย

เทคโนโลยีโพลิเมอร์ข้ันสูง เอ็มเทค  

สวทช. บอกว่า ทีมวิจัยนำาองค์ความรู้ 

เร่ืองวัสดุศาสตร์โดยพัฒนาสูตรผสม 

เ ม็ ด พ ล า ส ติ ก  ( p o l y m e r  

compound) ร่วมกับเทคโนโลยี

การข้ึนรูปนอนวูฟเวน เพื่อให้วัสดุ 

นอนวูฟเวนมีสมบัติให้น้ำาและอากาศ

ผ่านเข้าออกได้โดยง่าย รวมถึงมี

สมบัติการคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะ

สมกับเซลล์รับแสงที่ผิวผลไม้ โดยได้

ผลิตเป็นนวัตกรรมวิจัยต้นแบบชื่อ

ทางการค้าว่า Magik Growth หรือ 

นวตักรรมถงุหอ่ผลไมน้อนวฟูเวน ช่วย

ให้ทุเรียนที่ถูกห่อด้วยถุงห่อ Magik 

Growth สามารถสร้างสารสำาคัญ 

ในผลไม้ทั้งแป้ง น้ำาตาล สารต้าน

อนุมูลอิสระต่างๆ โดยได้ทดลองทั้ง

ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับ

ภาคสนามร่วมกับ ภาควชิาเทคโนโลย ี

ก า รผลิ ตพื ช  คณะ เทค โน โ ล ยี

การเกษตร สจล. ในพื้นที่สวนทุเรียน 

อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ 

ปี 2562 ถึงปัจจุบัน และมีการจัดเก็บ

ข้อมลูผลวจิยัอยา่งเปน็ระบบ ทัง้น้ีการ

ห่อทุเรียนด้วยถุงห่อทุเรียน Magik 

Growth มีข้อดีเรื่องน้ำาหนักผลทุเรียน

เพิม่ข้ึน โดยผลการทดสอบเมือ่ป ี2564 

ทีผ่า่นมา น้ำาหนักทเุรียนเพิม่ข้ึน 17.7 %  

จากจำานวนสวนทุเรียน 6 สวนใน

จังหวัดระยอง และน้ำาหนักเพิ่มข้ึน 

14.4% จากจำานวนสวนทุเรียน 4 สวน

ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส 

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ นักวิจัย สวทช.

แล้วถุงห่อทุเรียน Magik Growth คืออะไร ทำ�ม�จ�กอะไร

แล้วทำ�ไมจึงทำ�ให้ผลทุเรียนมีคุณภ�พขึ้น ? 

  ผลลัพธ์คือคุณสมบัติของถุงห่อทุเรียน Magik Growth นอกจากช่วย

ป้องกันหนอนเจาะผลทุเรียน และเพลี้ยแป้ง ราดำา ตอบโจทย์การลดสารเคมีได้

ดีมีประสิทธิภาพแล้ว เมื่อฤดูการผลิตปี 2564 ได้ผลทดสอบการใช้นวัตกรรมถุง

ห่อทุเรียน Magik Growth จากห้องปฏิบัติการพบว่าคุณภาพของผลทุเรียนดีขึ้น  

ทั้งผิวผลทุเรียนสวย ผลได้น้ำาหนักดีและมีปริมาณเน้ือทุเรียนเพิ่มข้ึนด้วย  

โดยฤดูกาลผลิตปีนี้ห่อทุเรียนทั้งสวนรวม 11 ไร่ พร้อมส่งออกสู่เชิงพาณิชย์แล้ว

ถุงห่อ Magik Growth

ตอบโจทย์ทุเรียนพรีเมี่ยม

   และเป็นที่น่ายินดีว่าฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนจากสวนนวลนภา ปี 2565 

จะเป็นปีแรกที่ ‘คุณจุ๋ม’ ขายทุเรียน ซ่ึงเป็นผลผลิตจากถุงห่อทุเรียน Magik 

Growth โดยจะทดลองส่งไปที่ประเทศจีนซึ่งมีการติดต่อขอจองซื้อแล้ว 
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อย่างไรก็ดีการห่อผลด้วยถุง Magik 

Growth ไม่มีผลต่อการแก่ของผล

ทเุรียนบนตน้ โดยผลทีห่อ่มกีารสะสม

น้ำาหนักแหง้เพิม่ข้ึน และเมือ่นำามาเก็บ

รักษาที่อุณหภูมิห้องพบว่า ผลทุเรียน

ที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีการ 

สกุช้ากวา่ผลทีไ่มไ่ดห้อ่ประมาณ 2 วัน  

ซ่ึงเป็นผลดีต่อการส่งออกที่ต้องใช้

ระยะเวลาในการขนส่ง

  อรทัย เอื้อตระกูล อดีตผู้

เชี่ยวชาญด้านระบบนำาเข้าและส่ง

ออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต 

กล่าวว่ า การห่อผลทุ เ รียน ถือ

เป็นการตอบโจทย์เร่ืองการส่งออก  

โดยเฉพาะเร่ืองสุขอนามัยพืชซึ่งต่าง

ประเทศใหก้ารยอมรับระดบัหน่ึง โดย

การใช้ถุงห่อทุเรียนช่วยลดการใช้สาร

เคมไีดอ้ยา่งชัดเจน ดงัน้ันควรสง่เสริม

ให้ทำาต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานการ

ส่งออก อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเทศ

จีนและญี่ปุ่นติดต่อขอซื้อทุเรียนที่ใช้

ถงุหอ่ทเุรียน Magik Growth จากสวน

ของคุณนวลนภาแล้ว เน่ืองจากเช่ือ

มั่นในมาตรฐานและการลดสารเคมี 

ในกระบวนการผลิต

  ผศ. ดร.ลำาแพน ขวัญพูล คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

อรทัย เอื้อตระกูล

  ผศ. ดร.ลำาแพน ขวัญพูล อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. กล่าวเสริมว่า ข้อมูลจากการทดสอบปี 2564 

ทุเรียนที่ห่อด้วยถุง Magik Growth มีความหนาของเปลือกบางลง 30% ทำาให้

ได้น้ำาหนักรวมผลทุเรียน เพิ่มขึ้น 10% มีความแน่นเนื้อมากขึ้น สีเนื้อเหลืองขึ้น 
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กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช.

พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)

  กลุประภา นาวานุเคราะห ์ผูช่้วย

ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช.  

มุ่งพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี

ต่างๆ นำามาขยายผลพื้นที่สาธิต

เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ก า ร ท ด ส อ บ

ประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าทุเรียน  

ซึ่ ง เป็นผลไม้ เศรษฐกิจที่มีการส่ง

ออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เช่น 

นวัตกรรมถุ งห่อทุ เ รียน Magik 

Growth ซึ่งสวทช.ได้ร่วมมือกับคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร สจล. ทำาการ

ทดสอบภาคสนามหลายฤดูกาล

ผลิตจนเป็นที่มั่นใจแก่ เกษตรกร  

เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไทยให้เติบโตและประชาชนมีราย

ได้มากข้ึน สอดคล้องกับโมเดล

เศรษฐกจิ BCG (Bio-Circular-Green  

Economy) ที่รัฐบาลที่ประกาศเป็น

วาระแห่งชาติ ทั้ง น้ีถุงห่อทุ เ รียน  

Magik Growth ยังสามารถนำามา

ใช้ซ้ำาได้ถึง 2 ฤดูกาลผลิต เป็นการ

ช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุนและ

เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมจากการ

ลดใช้สารเคมีกำาจัดแมลงศัตรูพืช  

ตอบโจทย ์‘ระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน’ 

ที่สามารถนำาวัสดุต่างๆ กลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งตอบ

โจทย์ ‘ระบบเศรษฐกิจสีเขียว’	 ที่มี

การมุ่งเน้นแก้ปัญหามลพิษเพื่อลด

ผลกระทบต่อโลก ทั้งนี้นวัตกรรม

ถุงห่อ Magik Growth เมื่อปี 2564  

ทีมวิจัย เอ็มเทค สวทช. มีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท 

ถุงห่อใช้ซ้ำาได้ ลดต้นทุน ลดผลกระทบสิ่แวดล้อม 

  การลดสารเคมีเป็นแนวทางที่ดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับสิ่งแวดล้อม  

แม้เกษตรกรชาวสวนอาจจะเหน่ือยกายกับการทะนุถนอมทุเรียน แต่ผลลัพธ์คือ

ผลผลิตทุเรียนคุณภาพจากการต่อยอดใช้งานวิจัยของคนไทย โดยเกษตรกรไทย 
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เมษายน 2565 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) เพื่อ

ผลติและจำาหน่ายในประเทศแลว้ เพือ่ 

ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

  พรีพนัธ ์จวิะพรทพิย ์กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด 

(มหาชน) ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Magik Growth กล่าวว่า เมื่อ 5 ปี

ที่แล้วทางบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ฯ  

ได้ เ ลื อกนวั ตกรรมของ เอ็ ม เทค  

โดยถุงห่อทุเรียน Magik Growth 

ซึ่งมีการทดลองร่วมกับเกษตรกร

ชาวสวนทุ เ รียนในเครือข่ายของ  

เอ็มเทค สวทช. มานานเกือบ 4 ปี 

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งเรื่องคุณภาพ

ของถุงที่ใช้ได้นานใช้ซ้ำาได้ถึง 2 ปี 

และประสิทธิภาพของถุงห่อยังช่วยให้

ทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้น ปัจจุบันได้มี

การผลิตถุงห่อทุเรียน Magik Growth 

สำาหรับจำาหน่ายแกช่าวสวนทเุรียนแลว้ 

ผู้สนใจสามารถหาซื้อถุงห่อทุเรียน 

Magik Growth จากบริษัท สาลี่  

คัลเล่อร์ฯ โดยในเร็วๆ นี้กำาลังพัฒนา

ช่องทางจำาหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด 

เช่น โฮมโปร เป็นต้น  

  “เดิมทีบริษัทจะรับนวัตกรรม

ม�จ�กต่�งประเทศทั้งหมด ซึ่งถุง 

Magik Growth ถอืเปน็นวัตกรรมไทย

ผลง�นแรกที่บริษัทซ้ือสิทธ์ิม�ผลิต 

เพื่ อจำ �หน่�ย เพร�ะบ ริษัท เ ช่ือ

อย่�งหนึ่งว่�สินค้�นวัตกรรม ต้องมี 

พ�ร์ทเนอร์ที่ เห็นตรงกัน ซึ่งท�ง 

เอ็มเทค สวทช. ส�ม�รถตอบโจทย์

คว�มต้องก�รได้” พีรพันธ์ กล่าว 

ทิ้งท้าย

  นั บ เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ภ า ค

การ เกษตรตามแนวทาง โม เดล

เศรษฐกิจ BCG แก้ปัญหามลพิษใน

การผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อโลก  

โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกล

สำาคัญที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ

เดิมจาก ‘ทำามากแต่ได้น้อย’ ไปสู่  

‘ทำาน้อยแต่ได้มาก’ สร้างความเข้ม

แข็งให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


