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สวทช. เพิ่มศักยภาพหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมติดอาวุธ  
Incubator ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 
ประจำาปี 2564 หรือ Maturity Model for Business Incubator

น้ำามันงาขี้ม้อนเติมนวัตกรรมนาโน ส่งต่อเอกชนบุกตลาดเพื่อสุขภาพ

สวทช. – PANUS ผนึกกำาลังด้านวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรม
ขนส่ง-ยานยนต์-แบตเตอรี่

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ’ ‘มูลนิธิโครงการหลวง’ นำาร่องใช้จริงบรรจุเมนูผัก
สลัดพร้อมทาน ‘กินผักสดดีต่อสุขภาพ-หนุนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อโลก’

สิงห์ เบเวอเรช-สวทช. เปิดโรงงานโชว์ความสำาเร็จโครงการ TIME  
ยกระดับขีดความสามารถ-พัฒนาคนตอบโจทย์อุตสาหกรรม

สวทช.- หนุน สร้างองค์ความรู้บน ‘นวนุรักษ์’ แพลตฟอร์ม ชูจุดเด่น ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพฯ ของ ‘อุทยานธรณีโลกสตูล’ ช่วยชุมชน
สร้างอาชีพ-รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG

สวทช. เจ๋ง!! คว้า 2 รางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในงาน 
PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence 
Award 2022

16

สวทช. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร รูปแบบไฮบริดพร้อมร่วมแสดงความยินดี
แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำาปี 2022

ประธาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ ร่วมบรรยายพิเศษในเวทีการประชุม 
APEC Health Week

สวทช. - องค์การสวนสัตว์ฯ ผนึกความร่วมมือเตรียมสร้างฐานข้อมูลกลางด้าน
ทรัพยากรชีวภาพสัตว์ของไทย

สวทช. ประกาศผลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ BCG เรื่องนี้ดีต่อใจ ผลงาน 
‘สามตัวตรง’ จากทีม ‘ทุ่งสง โฮมทาวน์’ คว้ารางวัลชนะเลิศ

รัฐมนตรี อว. เปิดตัวผู้อำานวยการ สวทช. คนที่ 6 ปักธง นำาวิทย์ฯ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย เสริมแกร่งระบบนิเวศวิจัย สู่ ภาคอุตสาหกรรม-เกษตร-ประชา
สังคม

สวทช. จัดเต็มสิทธิประโยชน์ หนุนผู้ผ่านคัดเลือกโครงการ SUCCESS 2022

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ พร้อมทูตญี่ปุ่น นำาทัพเอกชนรายใหญ่กว่า 60 ราย 
เยี่ยมชมเมืองนวัตกรรม EECi จ.ระยอง

 อร่่อยสมจร่ิง!
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กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 โดย  
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดกิจกรรมอบรมติดอาวุธ Incubator ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถหน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจ ประจำาปี 2564 หรือ Maturity Model for Business Incubator เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคการศึกษา พร้อมกบัเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขันใหแ้กธุ่รกจิเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยมเีปา้หมายเพือ่พฒันาโมเดลการสง่เสริม 
การดำาเนินงานของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ (Maturity Model) อย่างเป็นระบบและมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดำาเนินธุรกิจเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือภายใต้บริบทของระบบนิเวศนวัตกรรมของ
ท้องถิ่น-ภูมิภาค-ประเทศได้อย่างมีนัยสำาคัญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-maturity-model-for-business-incubator/

สวทช. เพิ่มศักยภาพหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
จัดกิจกรรมอบรมติดอาวุธ Incubator ภายใต้โครงการยกระดับ

ขีดความสามารถหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ประจำ ปี 2564
หรือ Maturity Model for Business Incubator
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นักวิจัยนาโนเทค	สวทช.	พัฒนาระบบนำาส่งสารสำาคัญของน้ำามันเมล็ดงาม้อน ด้วยเทคโนโลยีระบบนำาส่งอิมัลชันชนิดเกิดเอง สู่สูตรตำารับ
อิมัลชันของน้ำามันเมล็ดงาม้อนขนาดอนุภาคเฉลี่ยราว 200 นาโนเมตร มีความเสถียรสูง กระจายตัวได้ดีในของเหลวในทางเดินอาหาร 
และถูกดูดซึมได้มากข้ึน จับมือภาคเอกชนผสานความเช่ียวชาญด้านการผลิตแคปซูลน่ิมสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพน้ำามันงาข้ีม้อน 
ชนิดบรรจุแคปซูลนิ่ม รับเทรนด์รักสุขภาพ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยงานวิจัย ตั้งเป้ายอดขาย 1 ล้านยูนิตในปี 66 พร้อมขยาย
ตลาดลาวนำาร่องสู่ CLMV

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-nanotec-2/

น้ำ มันงาขี้ม้อนเติมนวัตกรรมนาโน
ส่งต่อเอกชนบุกตลาดเพื่อสุขภาพ
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สวทช. – PANUS ผนึกกำ ลังด้านวิจัยและนวัตกรรม 
ยกระดับอุตสาหกรรมขนส่ง-ยานยนต์-แบตเตอรี่

(4	สิงหาคม	2565)	ณ	ห้องโถงชั้นที่	1	อาคาร	สวทช.	ถนนพระรามที่	6:	ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช. และ 
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. ร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่าง สวทช.และ บริษัท พนัส  
แอสเซมบลีย์ จำากัด นำาโดย นายพนัส วัฒนชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด คุณเกริก กลมเกลียว  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำานวยการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด เข้าร่วมงานและเป็น
สักขีพยานในการลงนาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-mou/
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(6	สิงหาคม	2565)	ณ	บริเวณโซน	เซ็นทรัล	คอร์ต	(Central	Court)	ชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ราชประสงค์	กรุงเทพฯ:	ดร.ณรงค์ 
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม ‘ฟิล์มปิดหน้าถาด
จากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’ เริ่มต้นด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลก โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการ
บรหิารมูลนิธิโครงการหลวง ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชวีภาพ หน่วยบรหิาร
และจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และนายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพทีน่ำาไปบรรจผุกัสลดัพร้อมทานของมลูนธิิโครงการหลวง วางจำาหน่ายใหป้ระชาชนทีเ่ข้ามาซือ้ผลติภณัฑคุ์ณภาพระดบัพรีเมยีม 
สินค้าผลผลิตทางการเกษตร ที่ปลูกโดยชาวเขาบนพื้นที่สูงภายในงานโครงการหลวง 53 (Royal Project 53) ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงและ
พันธมิตรจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-royal-project-53/

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาด
จากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’ 

‘มูลนิธิโครงการหลวง’
นำ ร่องใช้จริงบรรจุเมนูผักสลัดพร้อมทาน
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(8	สิงหาคม	2565)	ณ	บริษัท	สิงห์	เบเวอเรช	จำากัด	จ.นครปฐม:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ร่วมกับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด  
เปิดโรงงานเยี่ยมชมความสำาเร็จภายใต้ “โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง (Total  
Innovation Management Enterprises Program: TIME)” ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถภาคเอกชน-พัฒนาคน ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม และเติบโตบนฐานของการสร้างนวัตกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์ภาคการศึกษาที่ได้ทำางานใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของการผลิตระดับอุตสาหกรรม นำาไปสู่การผลิตบัณฑิต 
ที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนจากการทำางาน 2 ปีในโรงงาน 

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

สิงห์ เบเวอเรช-สวทช. เปิดโรงงาน
โชว์ความสำ เร็จโครงการ TIME ยกระดับ

ขีดความสามารถ-พัฒนาคน ตอบโจทย์อุตสาหกรรม
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(8-9	สงิหาคม	2565)		ณ	สำานกังานอทยุานธรณโีลกสตลู	ต.ทุง่หวา้	อ.ทุง่หวา้	จงัหวดัสตลู	:	นางกุลประภา นาวานุเคราะห ์ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำานวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. นำาคณะสื่อมวลชน พร้อมด้วยนายอเล็กซ์ เรนเดลล์ ดารานักแสดง ลงพื้นที่ 
ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) สตูลจีโอพาร์ค การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและสิ่งมีชีวิตในถ้ำาอุทยานธรณีโลกสตูลเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมด้วยคณะ 
นักวิจัยและอาจารย์จาก ม.สงขลานครินทร์ ม.ราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  
นายณรงค์ฤทธ์ิ ทุ่งปรือ ผู้อำานวยการอุทยานธรณีโลกสตูล นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลทุ่งหว้า นายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งหว้า  
ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-navanurak-satun/

สวทช.- หนุน สร้างองค์ความรู้บน ‘นวนุรักษ์’ แพลตฟอร์ม
ชูจุดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ ของ

‘อุทยานธรณีโลกสตูล’ ช่วยชุมชนสร้างอาชีพ-รายได้เสริม
จากการท่องเที่ยว ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG
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(15	 สิงหาคม	2565)	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชัน:	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย  
นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. ด้านสารสนเทศ เข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น จำานวน 2 รางวัล ได้แก่ หน่วยงาน
ที่มีการดำาเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น และ สาขาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น  
มอบโดยนายชัยวฒุ ิธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ภายในพธีิมอบโลร่างวลัและประกาศเกยีรตคิณุ 
PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/prime-minister-awards/

สวทช. เจ๋ง!! คว้า 2 รางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ในงาน PRIME MINISTER AWARDS Thailand

Cybersecurity Excellence Award 2022
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(18	สิงหาคม	2565)	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย:	ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานกล่าวเปิดพิธีสำาเร็จการศึกษาในโหมดไฮบริดคร้ังแรกของโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จุนอิจิ อิมูระ 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว กล่าวต้อนรับและประกาศรายช่ือผู้สำาเร็จการศึกษา และนายทาเคชิ อูชิดะ 
เลขานุการเอกสถานทูตประเทศญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้สำาเร็จการศึกษา รวมจำานวน 47 คน จาก 3 หลักสูตร 
ดังนี้ 1.หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE: Automotive Engineering) 2.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกล 
ฝังตัว (ICTES: Information and Communication Technology for Embedded Systems) และหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (AIoT : Artificial Intelligence and Internet of Things program) 3.หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน 
(SERE: Sustainable Energy and Resources Engineering) 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/taist-tokyo-tech/

สวทช. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร รูปแบบไฮบริด 
พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำ เร็จการศึกษา

โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำ ปี 2022
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(24	สิงหาคม	2565)	ณ	โรงแรมมิลเลนเนียม	ฮิลตัน	กรุงเทพฯ:	ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ได้รับเกียรติให้นำาเสนอ
ในเวทกีารประชมุเจ้าหนา้ที่อาวโุส (Senior Officials’ Meeting: SOM) ของคณะทำางานสุขภาพ APEC ถงึแนวทางการพฒันาและขบัเคลือ่น 
BCG สาขาเคร่ืองมอืแพทย ์เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของประเทศไทย ในดา้นการพึง่พาตนเองและการลดความเหลือ่มล้ำาดา้นสาธารณสขุ
ของไทย พร้อมกันน้ีได้นำาเสนอตัวอย่างผลงานด้านเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์แก่ทีมผู้บริหารและผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจ 
APEC จำานวนกว่า 80 คน ที่เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในประเด็นการขับเคลื่อนด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุในรูปแบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีก่า้วหน้าทนัสมัย สอดคลอ้งกบันโยบายเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิ
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy model : BCG) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุม APEC Health Week ของคณะทำางานด้าน
สขุภาพ (Health Working Group : HWG) APEC ทีเ่ปน็เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุระหวา่งวนัที ่22-26 สงิหาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/apec-health-week/

ประธาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ร่วมบรรยายพิเศษ
ในเวทีการประชุม APEC Health Week
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สวทช. - องค์การสวนสัตว์ฯ ผนึกความร่วมมือ 
เตรียมสร้างฐานข้อมูลกลาง

ด้านทรัพยากรชีวภาพสัตว์ของไทย

(25	สิงหาคม	2565)	ณ	ห้อง	403	อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี:	ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำานวย
การสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำานวยการองค์การสวนสัตว์ 
แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และ วิชาการ เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและฐานข้อมูล
ของประเทศไทย ระหว่าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี ดร.ศิษเฎศ 
ทองสิมา ผู้อำานวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ นักวิจัยและนักวิชาการทั้งสองหน่วยงานร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-zoothailand/
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สวทช. ประกาศผลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ BCG 
เรื่องนี้ดีต่อใจ ผลงาน ‘สามตัวตรง’

จากทีม ‘ทุ่งสง โฮมทาวน์’ คว้ารางวัลชนะเลิศ

(26	สิงหาคม	2565)	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี: นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานพิธีประกาศผลรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ BCG Happy Story: เรื่องนี้ดี
ต่อใจ โดยผลงานที่ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ คณะกรรมการจะนำาไปใช้เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เยาวชนคน
รุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ต่อไป โดยมีเยาวชนไทยสนใจส่งผลงานร่วมประกวดรวม 119 ทีม ผลปรากฏ
ว่า ทีม ‘Thungsong Hometown’ จาก รร.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน ‘สามตัวตรง’ นำาเสนออักษร B-C-G 
ที่ล้อกับค่านิยมในการเสี่ยงดวงของคนไทย เปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg_vdo-clip-award/
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(29	 สิงหาคม	2565)	 ณ	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 จ.ปทุมธานี:	 ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (กวทช.) ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์  
เป็นผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คนใหม่ ตามที่กระทรวง อว. เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการ กวทช. โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปีนั้น วันนี้คณะกรรมการ กวทช. ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องสำาคัญ คือ การแต่งตั้ง
คณะผู้บริหาร สวทช. ชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงหลายคน และเห็นชอบกำาหนดนโยบายเพื่อให้ สวทช. ดำาเนินงาน
เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศด้วยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม ใชศ้กัยภาพเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ภาคสว่นตา่ง ๆ  ให้เกดิการพัฒนาทั้งกระบวนการ
ผลิต กำาลังคน และการจ้างงาน ช่วยยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/opening-new-nstda-president/

รัฐมนตรี อว. เปิดตัวผู้อำ นวยการ สวทช. คนที่ 6
ปักธง นำ วิทย์ฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เสริมแกร่ง

ระบบนิเวศวิจัย สู่ ภาคอุตสาหกรรม-เกษตร-ประชาสังคม
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สวทช. จัดเต็มสิทธิประโยชน์
หนุนผู้ผ่านคัดเลือกโครงการ SUCCESS 2022

(30	 สิงหาคม	2565)	 ณ	 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) 
ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดกิจกรรม SUCCESS at first sight: Opportunities and Networking ซึ่งเป็นกิจกรรมภาย
ใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2565 หรือโครงการ SUCCESS ที่ให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาส
ทำาความรู้จกับริการของโครงการ และเครือข่ายธุรกจิทีจ่ะมาช่วยสนับสนุนและเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหด้ยีิง่ข้ึน โดยม ีดร.อดสิร เตอืนตรานนท ์ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. และผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/success-2022/
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หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ พร้อมทูตญี่ปุ่น
นำ ทัพเอกชนรายใหญ่กว่า 60 ราย เยี่ยมชม

เมืองนวัตกรรม EECi จ.ระยอง

(30	สิงหาคม	2565)	ณ	สำานักงานใหญ่	EECi	อ.วังจันทร์	จ.ระยอง:  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และคณะผูบ้ริหาร ใหก้ารต้อนรับ Mr. Nashida Kazuya (นายนะชิดะ คะสยุะ) เอกอคัรราชทตู
ญีปุ่น่ประจำาประเทศไทย Mr. Takeo Kato (นายทาเคโอะ คะโต้) ประธานหอการค้าญ่ีปุน่-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce 
Bangkok) และ Mr. Shoichi Ogiwara (นายโชอิจิ โอกิวาร่า) Vice President and Chairman of BCG Business Committee, JCC  
นำาภาคเอกชนญี่ปุ่นรายใหญ่กว่า 60 ราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  
วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เพื่อดูความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมและแสวงหาความร่วมมือวิจัยและพัฒนาในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-eeci-japanese/
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เรียบเรียง: ภัทรา สัปปินันทน์

 อร่่อยสมจร่ิง!
‘กิินใจ (GIN Zhai)’

เน้�อไกิ่จากิโปรตีีนพ้ืช 
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 ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้รับ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 

“เนื้อไก่จากโปรตีนพืช	(Plant-based	

Chick)” ที่พร้อมวางจำาหน่ายให้

ประชาชนได้ลิ้มลองรสชาติแล้ว

 ดร .จุล เทพ ขจรไชยกุล  

ผูอ้ำานวยการ เอม็เทค สวทช. กลา่ววา่  

เอ็มเทคให้ความสำาคัญอย่างยิ่งใน

เร่ืองการนำาความเช่ียวชาญด้านวัสดุ

ศาสตร์มาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้คน หน่ึงในภารกิจสำาคัญคือ

การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อ

สขุภาพทีส่อดรับกบัความตอ้งการของ 

ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ 

อาท ิผลติภณัฑอ์าหารเคีย้ว กลนื และ

ย่อยง่ายสำาหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์

โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ และ

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์จากโปรตีนพืช  

	 ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์จากโปรตีนพืชคือหน่ึงในนวัตกรรมอาหาร

ที่มาแรงในช่วงปีน้ี	 และคาดว่ามูลค่าตลาดโลกจะเติบโตถึง	3	 แสน

ลา้นบาทภายในป	ี2568	เพราะนอกจากจะเปน็โปรตนีทางเลอืกทีต่อบ

โจทยก์ารดแูลสขุภาพและการรักษาสิง่แวดล้อมแลว้	ปจัจบุนัเทคโนโลยี

ทีก่า้วล้ำายงัทำาใหนั้กวจิยัสามารถสร้างสรรคผ์ลติภณัฑท์ีม่คีวามสมจริง

ทั้งเนื้อสัมผัสและรสชาติในราคาที่ย่อมเยาได้อีกด้วย	

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำานวยการ เอ็มเทค สวทช.
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ซึ่งล่าสุดเอ็มเทคได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเน้ือไก่จากโปรตีนพืช หรือ  

‘Ve-Chick’ ให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว 3 ราย รายแรกคือ โรงงานรับจ้างผลิต 

(OEM) อาหารทางเลอืก รายทีส่องคอื บริษัทกรีน สพนูส ์จำากัด บริษทัสตาร์ตอปั 

ด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในปีหน้า และล่าสุดรายที่สาม

คือ บริษัทบี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำากัด ที่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์  

‘GIN	Zhai	(กินใจ)’ ให้ผู้บริโภคได้ทดลองรับประทานโปรตีนจากพืชแล้วในวันนี้

ดร.กมลวรรณ อิศราคาร

นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร เอ็มเทค สวทช.

 จุ ด แ ข็ ง สำ า คั ญ ที่ ทำ า ใ ห้

เทคโนโลยีการผลิตเน้ือไก่จากโปรตีน

พืชหรือ ‘Ve-Chick’ เป็นที่หมายตา

ของผู้ประกอบการต้ังแต่การเปิดตัว

เทคโนโลยีในช่วงต้นปี 2564 คือ 

‘เทคนิคการจัดเรียงโครงสร้างให้ได้

ลักษณะเส้นใยคล้ายกับเนื้อจริง’

 ดร.กมลวรรณ อิศราคาร  

นักวจิยัทมีวิจยัวสัดศุาสตร์อาหาร เอม็

เทค สวทช. อธิบายว่า ทีมวิจัยได้

นำาความเช่ียวชาญด้านการออกแบบ

โครงสร้างอาหารมาผสานเข้ากับ

ความรู้ด้านคุณสมบัติของโปรตีน

จากถั่วเหลือง เพื่อออกแบบ ‘การ

จัดเรียงโครงสร้างของอาหารให้ออก

มามีลักษณะเป็นเส้นใย’ จนได้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสและรสคล้ายเน้ือ

ไก่จริง โดยผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด 

ที่ทีมพัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ Precook 

เนื้อไก่ขึ้นรูปที่ผ่านการปรุงรสเป็นเมนู

Ve-Chick	เมนูไก่ย่าง Ve-Chick	เมนูแกงกะหรี่ไก่ทอด
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อาหารแช่แข็งต่างๆ และผลิตภัณฑ์ Premix ที่ผู้บริโภคสามารถนำาผงวัตถุดิบ 

มาตีผสมกับน้ำาและน้ำามันเพื่อข้ึนรูปเป็นช้ินเน้ือไก่ได้ตามปริมาณที่ต้องการ 

ในแต่ละวัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ียังมีจุดแข็งคือผง Premix (ผลิตภัณฑ์

ก่อนผสม) เก็บรักษาได้นานเป็นปีโดยไม่ต้องแช่แข็ง ทำาให้ผู้ผลิตอาหาร อาทิ  

ร้านอาหาร หรือผู้ให้บริการแคเทอริง สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พื้นที่ 

จัดเก็บ และการทิ้งอาหารที่มากเกินความต้องการได้เป็นอย่างดี 

ธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ กรรมการ บริษัทบี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำากัด)

กินใจ	แพลนต์เจ	พรีคุก

(GIN	Zhai	Plant	J	-	PreCook) น่องไก่ทอดเจ	จิ้มแจ่ว	ข้าวเหนียว เต้าหู้ทอด

 “ผลิตภัณฑ์ 	 Ve-Ch ick	

เป็นโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ 

ที่ปลอดภัยจากฮอร์โมนเร่งการเจริญ

เติบโต	 ไม่มีคอเลสเตอรอล	 และ 

ปราศจากกลูเตน	(เฉพาะผลิตภัณฑ์	

Premix)	 ที่สำาคัญวัตถุดิบต้ังต้นส่วน

ใหญ่มีการผลิตภายในประเทศ	ทำาให้

การผลิตด้วยเทคโนโลยีนี้มีราคา

ย่อมเยา”	ดร.กมลวรรณ กล่าวเสริม

 วันน้ีเน้ือไก่จากโปรตีนพืช 

‘Ve-Chick’ โดยนักวิจัยเอ็มเทคจะ

อร่อยยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อบริษัทบี ไอ จี 

เนเชอรัล กรีน จำากัด ผู้ผลิตแบรนด์ 

GIN Zhai (กินใจ) ได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี เพื่อนำาเอาความเชี่ยวชาญ

ด้านการผลิตและจำาหน่ายอาหารเจ

มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารต่างๆ ให้ 

นักชิมได้ลิ้มลอง
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 ธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ กรรมการ บริษัทบี ไอ จี 

เนเชอรัล กรีน จำากัด เล่าว่า บริษัทมีประสบการณ์ด้านการ

ผลิตและจำาหน่ายอาหารเจมากว่า 20 ปี จึงมีความมั่นใจ 

ในด้านการรังสรรค์เมนูอาหารต่างๆ ให้ถูกใจผู้บริโภค  

เมือ่เอม็เทคเปดิตวั ‘Ve-Chick’	บริษทัจงึไมร่อช้าควา้โอกาส

ในการขยายตลาดอาหารเจทันที 

 “ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของอาหารเจอาจไม่ได้เป็น

อาหารเพื่อสุขภาพนัก	 เพราะภาพที่ใครหลายคนนึกถึง 

มกัเปน็ผัดผักน้ำามันเยิม้	หรือผัดหมีท่ีม่แีปง้เปน็สว่นประกอบ

ปริมาณมาก	 แต่ผลิตภัณฑ์เน้ือไก่จากโปรตีนพืช	 เหมาะ

กับผู้รักการลิ้มรสอาหารอร่อยและให้ความสำาคัญกับการ

ดูแลสุขภาพ	 เป็นอาหารทางเลือกเมนูใหม่ให้ผู้คนหันมา

เปิดใจรับประทานอาหารเจมากยิ่งขึ้น	 ในวันนี้บริษัทพร้อม

เปิดตัว	2	 ผลิตภัณฑ์เน้ือไก่จากโปรตีนพืช	 คือ	 ‘กินใจ	 

แพลนตเ์จ	พรีคกุ	(GIN	Zhai	Plant	J	-	PreCook)’	ผลติภณัฑ์

เนื้อไก่จากโปรตีนพืชที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเนื้อรูปแบบต่างๆ	เช่น	

น่องไก่	ชิ้นเนื้อไก่	พร้อมให้ผู้บริโภคนำาไปปรุงอาหาร	และ

ผลิตภัณฑ์	 ‘กินใจ	 แพลนต์เจ	 พรีมิกซ์	(GIN	Zhai	Plant	

J	–	PreMix)’	ผลิตภัณฑ์รูปแบบผงสำาหรับนำาไปขึ้นรูปเป็น

ชิ้นเนื้อด้วยตนเอง	เพื่อให้ผู้บริโภคปรุงแต่งรสชาติ	เติมสาร

อาหาร	และขึ้นรูปเป็นชิ้นเนื้อได้ตามต้องการ	ช่วยเพิ่มสีสัน 

ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน	 ผู้ที่สนใจ

สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์	GIN	Zhai	Plant	J	 เพื่อลิ้มลอง

รสชาติความอร่อยได้แล้วผ่าน	7-11	Delivery	App	ราคา

เริ่มต้นเพียง	59	บาทเท่านั้น”

 นอกจาก 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังได้ 

เปิดตัวแฟรนไชส์ ‘GIN	Zhai’ คีออสจำาหน่ายอาหาร 

จาก GIN Zhai Plant J และ GIN Zhai จากพืชในรูปแบบ

พร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพ

ไดง่้ายยิง่ข้ึน ทัง้น้ีบริษัทคาดวา่จะสามารถเปดิคอีอสจำานวน 

100 สาขา ภายใน 1 ปีหลังจากนี้ และตั้งเป้าหมายไว้ว่า

จะมียอดขายผลิตภัณฑ์กินใจ แพลนต์เจ ทั้ง PreMix และ 

PreCook 200 ล้านบาท ภายในปี 2567

 ธนินท์รัฐ เสริมว่า เป้าหมายของบริษัทไม่เพียง

ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่มี

คุณภาพเท่าน้ัน แต่ยังมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรไทยด้วย บริษัทจึงลงพ้ืนที่สำารวจการเพาะ

ปลูกในประเทศ คัดเลือกเกษตรกรที่เพาะปลูกได้มาตรฐาน 

สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี เพื่อ 

ทำาสัญญารับซื้อในราคาที่ เหมาะสมโดยไม่ผ่านพ่อค้า

คนกลาง ทำาให้เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบให้แก่บริษัทวางใจ

ไดว่้าจะไมต้่องทิง้ผลผลติ และไมต้่องสูร้บกบัราคาจำาหน่าย

ที่ตกต่ำาในแต่ละปี 

 “อยากใหผู้้บริโภคไดล้องพสิจูน์วา่อาหารทางเลอืก

เพือ่สขุภาพแบรนด	์‘GIN	Zhai’	อร่อยสมจริงตามคำาโฆษณา

หรือไม่ครับ” คำาทิ้งท้ายของธนินท์รัฐ 

 ปัจจุบันบริษัทบี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำากัด  

เปิดรับผู้ลงทุนแฟรนไซส์ร้าน Gin Zhai ทั้งผู้ที่มีทำาเล 

ที่ ต้ังร้านอยู่แล้ว หรือต้องการให้บริษัทเสนอทำาเลให้  

รวมถึงรับจัดอาหารแบรนด์ GIN Zhai สำาหรับงานเลี้ยงด้วย 

ติดต่อได้ที่ Facebook: Gin Zhai-กินใจ, Line: @ginzhai 

หรือโทรศัพท์ 09 4885 9228 และสำาหรับผู้ที่ต้องการขอรับ

ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติ ‘Ve-Chick’ หรอืขอรับบริการ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ

ติดต่อสอบถามได้ที่เอ็มเทค สวทช. โทรศัพท์ 0 2564 6500 

ต่อ 4788 หรือ E-mail: chanitw@mtec.or.th 


