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27 กุมภาพันธ์ 2562 - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลง

ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) จัดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้าง 

ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ก่อนเริ่มดำาเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการเดือนมีนาคม เป็นก้าวสำาคัญในการผลักดันประเทศไทยขึ้นแท่น “ศูนย์กลางนวัตกรรม

ชัน้นำา” แห่งใหม่ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทีมี่ระบบนิเวศนวตักรรมสมบรูณ ์ยกระดบังานวจิยัและการพฒันานวตักรรมระดบัประเทศ ควบคู่ไปกับการยกระดบั

คุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

พิธเีปิดหน้าดินก่อสร้างเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกครัง้นี ้ไดร้บัเกยีรติจาก พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน 

พรอ้มดว้ยคณะทำางานจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร รว่มงาน ณ พืน้ทีว่งัจนัทร์

วัลเลย์ จ.ระยอง ซึ่งมีกำาหนดเริ่มต้นการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก ระยะที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2562 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12405-20190227-eeci

นายกฯ เป็นประธานเปิดหน้าดิน
ก่อสร้างเมืองนวัตกรรม EECi
ดันไทยเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำ�ของ

ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เอ็มเทค สวทช. มอบน้ำามัน บี10 
ให้กรมอู่ทหารเรือนำาร่องใช้

สร้�งคว�มมั่นใจให้ผู้บริโภค

ณ กรมอู่ทหารเรอื กรุงเทพฯ - ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (วท.) มอบน้ำามนั บ1ี0 จากไบโอดเีซลคณุภาพสงู (H-FAME) โดยการสนบัสนนุจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน กรมพฒันา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำามันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” ให้กับกรมอู่ทหาร

เรอื เพือ่นำารอ่งใชน้้ำามนั บ1ี0 ในยานพาหนะของขา้ราชการ ทหาร ลกูจา้ง และพนกังานราชการในสงักดักรมพฒันาการชา่งและอูท่หารเรอืธนบรุ ีโดยจะตดิตาม

การใชง้านยานพาหนะรว่มกบัเอม็เทค เพือ่ทำาการประเมินการใช ้บ1ี0 จากไบโอดเีซลทีไ่ดร้บัการเพิม่คณุภาพแลว้ในภาคสนาม และเป็นสว่นหนึง่ในการชว่ยสรา้ง

ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นทางเลือก หนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12406-20190227-b10
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สวทช. หนุนมิติ D-Innovation
พัฒนาสตรีทฟู้ด ร่วมกับธ.ออมสิน 
ยกระดับอ�ห�รริมท�งในโครงก�ร GSB Street

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า สตรีทฟู้ดอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป

ค่อนข้างมาก เมื่อพูดถึงสตรีทฟู้ดจะมีข้อกังขาในเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ในเรื่องดังกล่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ โดยการ

ศึกษาวิจัยในเรื่องอาหาร มีตั้งแต่วัตถุดิบ การคัดเลือก การดูแลรักษา การแปรรูป การนำาไปประกอบอาหาร เป็นต้น เหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสตรีทฟู้ดบางส่วนนั่งทานที่ร้าน บางส่วนห่อกลับบ้าน บรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาการขนส่งจึงสำาคัญ 

ทั้งนี้ หัวข้อ “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” หรือ “4 D Street Food Upgrade” ประกอบด้วย 1.D Food ด้านอาหาร ที่นอกเหนือจากส่วนผสม วัตถุดิบ 

ที่นำามาปรุงให้มีรสชาติท่ีดีเลิศ รวมถึงกระบวนการปรุงที่ดีด้วยแล้ว จะต้องปรับปรุงอาหารให้มีมิติใหม่ 2.D Innovation ด้านนวัตกรรม นำานวัตกรรมดีๆ 

ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงอาหารให้น่าสนใจ 3.D Design การออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์อาหาร และ 4.D Marketing ด้านการ

ตลาด ต้องมีมุมมองด้านการตลาดใหม่ๆ ซึ่งการแข่งขันน้ีจะมีการนำาเสนอภาพการแข่งขันในรายการเรียลลิต้ีสตรีทฟู้ด ซึ่งถือเป็นรายการเรียลลิต้ีสตรีทฟู้ด

รายการแรกของไทย ผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง True4U 24 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-13.30 น.  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12412-20190305-street-food
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สวทช. เปิดห้องแล็บ
รับนักเรียน ม.ปลายกว่า 90 คน
ฝึกทักษะวิจัย ภ�คฤดูร้อน ปี’62

11 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด

กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน 

ปี 2562” ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2562 จำานวน 87 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล เพื่อเปิดโอกาสให้เห็น

บรรยากาศการทำางานวิจัย ได้ทำางานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างระบบการบ่มเพาะ

เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12433-20190311-nstda
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สวทช. ขยายผลงานวิจัย ถ่ายทอดแก่
ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน ร.ร.ตชด.ภ.3 

เขตภาคเหนือ

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ ใช้ภายในศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ชุมชนชนบท และถิ่นทุรกันดาร 

ณ กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำาบลอินทขิล อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากงาน

วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของ สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จำานวน 5 หมวดความรู้ 10 หลักสูตร เพื่อเป็นการ

ขยายผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การจัดการ

ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการนา การผลิตอาหารโปรตีน ปศุสัตว์/อาหารสัตว์ พลังงานในชุมชน และการจัดการของเสียทางการเกษตรหรือชุมชน รวมถึง

ยังมีโครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ในถิ่นทุรกันดารเพื่อการเกษตร เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12442
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สวทช. จัดสัมมนาพัฒนา
นักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมสร้าง
เครือข่�ยอุตส�หกรรมออกแบบวงจรรวม

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “Thai Microelectronics Seminar 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร

สำาหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมเพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบวงจรรวม เป็นเวที

พัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม (IC Design) ของประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาค

เอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐกว่า 200 คน พบปะผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าวางโรดแมปเริ่มต้นสร้างบุคลากร ก่อนจะ

รวมตัวเป็น Consortium หรือกิจการค้าร่วม พร้อมหนุนคนรุ่นใหม่สู่สตาร์ตอัพ IC Design ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ

วงจรรวม นำาประเทศไปสู่ Thailand 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12444-thai-microelectronics-seminar-2019
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รวมพลังมหาวิทยาลัยสร้าง
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริม

เย�วชนรักวิทย�ศ�สตร์

สวทช. สสวท. และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 21 สถาบัน ผนึกกำาลังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าทายเด็กรุ่นใหม่ เพื่อสร้าง

ทัศนคตใิหเ้ดก็รกัวทิยาศาสตร ์ทกัษะทีจ่ำาเปน็สำาหรบัเดก็ในอนาคต เมือ่วนัที ่19 -20 มนีาคม 2562 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย 

นางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทำางานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตาม

พระราชดำารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดตน้แบบจากหอ้งปฏบิตักิารทอยโทแลบ็ มหาวทิยาลยับเีลเฟลด ์สหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมน ีโดยโครงการดงักล่าวไดรั้บความสำาเร็จเปน็อย่างมาก มรูีปแบบการจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาตอนตน้

ได้ทำากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ดูแลแนะนำาระหว่างการทำากิจกรรม  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12451-20190320
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เอ็มเทค สวทช. จับมือ อาชีวศึกษา 
ผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไป
เป็นรถเข็นไฟฟ้� มอบให้อ�ส�สมัคร

ผู้พิก�รและผู้สูงอ�ยุ

ณ อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทมุธาน ี: กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้ลงนามความร่วมมอืกบัวิทยาลัยเทคนคิชลบรุ ีสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ในโครงการความรว่มมอื

กบัอาชวีศกึษาในการพัฒนาอปุกรณ์การแพทยน์ำาร่องผลิตอปุกรณ์พว่งตอ่ปรบัรถเขน็ทัว่ไปเปน็รถเขน็ไฟฟ้า จำานวน 10 ชดุ มอบใหอ้าสาสมคัรผูพ้กิารและผูส้งูอายุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12453-20190322-1-mtec
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ก.วิทย์ สวทช. จัดงาน “NAC2019”
ประชุมวิชาการประจำาปี

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วย วทน.

25 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ 

สวทช. ประจำาป ี2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใตแ้นวคดิ “เศรษฐกจิแหง่อนาคตไทย กา้วไกลดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

(Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12456-20190325nac2019
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ฟู้ดอินโนโพลิช สวทช. จับมือ ซันกรุ๊ป 
เปิดศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต
ตั้งแล็บทดสอบท�งประส�ทสัมผัส พร้อมคลัง
ข้อมูลวัตถุดิบหนุนวิจัยอ�ห�รแห่งแรกของไทย

26 มีนาคม 2562 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส แถลงข่าวความ

ร่วมมือจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส และศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต หรือ future food lab โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ 

สวทช. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร นายจำาลอง เติมกลิ่นจันทร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท 

ซันกรุ๊ป จำากัด และ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารแห่ง

อนาคต ร่วมแถลงข่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12461-20190326-future-food-lab



เมษายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

12 nstda •   April 2019

ท่ามกลางสภาพปัญหาอันเป็นวิกฤตการณ์โลก ทั้งประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น การขาดแคลนพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 

ทรัพยากรที่มีจำากัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัญหาการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อ

ผลผลติ สิง่แวดลอ้ม สขุภาพของเกษตรกรและผูบ้รโิภค ลว้นเปน็แรงผลกัดนัใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นวธีิการปลกูพชืทีต่อ้ง

พึ่งพาธรรมชาติอย่างมาก ไปสู่การผลิตพืชแบบใหม่ที่อาศัยนวัตกรรมมากยิ่งขี้น

เรียบเรียง : วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

‘โรงงานผลิตพืช’
เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย 
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‘โรงงานผลิตพืช’ หรือ ‘Plant factory’ คือเทคโนโลยีการผลิต

พืชแบบใหม่ที่อาจเป็นหน่ึงในทางออกของปัญหาใหญ่ที่ทุกคนกำาลังเผชิญ 

เพราะเป็นระบบการปลูกพืชในพื้นท่ีจำากัด ลดการใช้ทรัพยากรน้ำาและธาตุ

อาหาร แต่สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้สูง ที่สำาคัญไม่ใช้สารเคมี 

และยังลดการปล่อยของเสียต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำาท่ี

กำาลังถูกจับตาและได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศชั้นนำาทั่วโลก 

ลา่สดุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยศนูยพ์นัธวุศิวกรรม

และเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดตัว โรงงานผลิตพืช (Plant factory) ณ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการพัฒนาพิเศษ

ขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK ในการประชุมวิชาการประจำาปี สวทช. 

ครั้งที่ 15 (NAC2019)

Plant Factory ปลูกพืชปลอดภัย

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชวีภาพแหง่ชาติ (ไบโอเทค) สวทช. กล่าววา่ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK และให้การสนับสนุน

งบประมาณแก่ไบโอเทค สวทช. ในการดำาเนินโครงการโรงงานผลิตพืช ที่อุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งไบโอเทคได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานผลิต

พืชด้วยแสงไฟเทียม หรือ Plant Factories with Artificial Lighting (PFALs) จาก

มหาวิทยาลยัชบิะ ประเทศญีปุ่น่ และไดร้บัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย์โทโยก ิโคไซ 

(Prof. Toyoki Kozai) บิดา Plant Factory ของโลกมาเป็นที่ปรึกษาในโครงการ

“โรงงานผลิตพืช เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด 

ทีส่ามารถควบคมุสภาพแวดลอ้มและปจัจยัตา่งๆ ใหเ้หมาะสมตอ่การเจรญิเติบโต

ของพืชได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น 

แร่ธาตุต่างๆ รวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแหล่งกำาเนิดแสงท่ี

นำามาใช้แทนแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ คือแสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งให้ความ

ร้อนน้อยกว่าและประหยัดไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่สำาคัญคือเลือกสี 

ความยาวคลืน่แสง ตามความเหมาะสมของชนดิพชืและระยะการเจรญิเตบิโตได ้

ซึ่งจะช่วยให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตสูงและผลิตสารสำาคัญตามต้องการ
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นอกจากน้ีจุดเด่นของโรงงานผลิตพืชคือสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

โดยไม่ขึ้นกับฤดูกาล การปลูกพืชในชั้นปลูกซึ่งสามารถปลูกซ้อนกันได้สูงสุดถึง 

10 ช้ัน ทำาให้เพิ่มผลผลิตได้มากถึง 10 เท่า ท่ีสำาคัญการปลูกพืชในระบบปิด

และมรีะบบกรองอากาศทำาให้ปราศจากเชือ้โรคและแมลง ไม่ตอ้งใชส้ารเคมปีราบ

ศตัรพูชื ได้ผลผลติทีไ่ดส้ะอาด ปลอดภยั ไม่มีสารตกคา้ง สามารถรับประทานได้

เลยโดยไม่ต้องล้างน้ำา หรือนำาลงบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งขายได้ทันที ผลผลิตที่ได้จึงมี

คุณภาพดีและมีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า”

ปัจจุบันโรงงานผลิตพืชของ ไบโอเทค สวทช. ดำาเนินการสร้างเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ปลูกพืช 1,200 ตารางเมตร ภายในโรงงานแบ่งเป็นโซนวิจัย

และโซนการทดลองระดับ production scale ซึ่งการทดลองปลูกพืชในโซนวิจัย

จะมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยของไบโอเทค เกี่ยวกับการจัดการ

สารอาหารพืช โดยเพิ่มเติมอาหารเสริมและวิตามินบางชนิดเข้าไปในระบบสาร

อาหารหลกั อาหารรอง รว่มกบัการปรบัคา่ pH ตามความตอ้งการ ทำาให้สามารถ

ออกแบบสูตรสารอาหารที่เหมาะสมตามการเจริญเติบโตของพืช

มุ่งเป้าปลูกพืชมูลค่าสูง ยกระดับสมุนไพร 

ดว้ยจดุเดน่ของโรงงานผลติพชืทีส่ามารถผลติสารสำาคญัทีม่คีวามเสถยีร 

และเพ่ิมคุณภาพของพืชเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต เช่น การเพิ่มวิตามิน 

สารต้านอนมุลูอิสระ สารสกดัท่ีใชเ้ปน็ยารกัษาโรค และยงัช่วยลดการปนเปือ้นจาก

โลหะหนักทางการเกษตรได้ ไบโอเทคจึงมีเป้าหมายในการนำาเทคโนโลยีโรงงาน

ผลิตพืชมาใช้ในการวิจัยและผลิตพืชมูลค่าสูง โดยเฉพาะกลุ่มพืชสมุนไพรไทยที่

มีสารออกฤทธิ์สำาคัญต่างๆ

ดร.เฉลิมพล เกิดมณี หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร 

ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ไบโอเทคจะดำาเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยการเพาะ

ปลูกที่ทำาให้พืชสมุนไพรสร้างสารออกฤทธิ์สำาคัญต่างๆ ได้ปริมาณสูง เนื่องจาก

ประเทศไทยมีการใช้และส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าประมาณ 

1 แสนล้านบาท ขณะที่ตลาดโลกมีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่

ประเทศไทยยังไม่สามารถขยายตลาดการส่งออกได้ เพราะการปลูกสมุนไพร

ในระบบเดิมยังมีปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช และความไม่คงท่ี

สม่ำาเสมอของปริมาณสารสำาคัญต่างๆ ดังนั้นโรงงานผลิตพืชจะช่วยการควบคุม
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ปัจจัยที่จะทำาให้สมุนไพรเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสารออกฤทธิ์สำาคัญได้ใน

ปริมาณสูงและสม่ำาเสมอ สำาหรับนำาไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกำาลังเป็น

ที่ต้องการของตลาดโลก

ทั้งนี้การดำาเนินงานในช่วงแรก จะเร่ิมทดลองปลูกพืชสมุนไพร เช่น 

บัวบก ฟ้าทะลายโจร รวมถึงพืชมูลค่าสูงชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำาหรับสกัด 

‘สารสำาคัญมูลค่าสูง’ เพื่อนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาจากกระบวนการ

ชวีภาพ เวชสำาอาง และสารเสริมสขุภาพทีป่ลอดภยั ขณะเดยีวกนัขอ้มลูและองค์

ความรูท้ีไ่ดจ้ากการทดลองปลกูพชืในโรงงานผลิตพชืจะถา่ยทอดไปยงัภาคเกษตร 

ชุมชน และอุตสาหกรรม

ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทที่แสดงความสนใจในเทคโนโลยี

โรงงานผลิตพืชอยู่จำานวนหน่ึงแล้ว นอกจากนี้ไบโอเทคยังมี ‘โรงงานผลิตพืช

ต้นแบบระดับชุมชน’ อยู่ที่ ต.นาราชควาย จ.นครพนม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ

พัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรของจังหวัดนครพนม ให้ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

สำาหรับผลิตยาให้แก่โรงพยาบาลเรณูนคร เพ่ือใช้ในโรงพยาบาลและกระจายใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลของ จ.นครพนม และยังมีการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในชุมชนนาราชควาย ของกลุ่มผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำาบล

นาราชควาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมสุขภาพและเตรียมความพร้อมสู่สังคม

ผูสู้งอาย ุขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกจิ สังคม และสุขภาพ ทีส่อดคลอ้งกบับรบิท

และชุมชนในพื้นที่บนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต้ังแต่ระดับ

ท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ

โรงงานผลิตพืช นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าความหลาก

หลายทรัพยากรชีวภาพ สร้างจุดแข็งให้กับประเทศในการยกระดับอุตสาหกรรม

สมุนไพรไทย และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพได้สำาเร็จ


