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เปิดตัวแชมป์ FameLab Thailand 2019

นาโนเทค สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน เดินหน้านำานาโนเทคโนโลยี ไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น

นาโนเทค สวทช. จับมือ สัตวแพทย์ จุฬาฯ พัฒนานาโนวัคซีนต้านโรคระบาดในปลาพร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน

ไบโอเทค สวทช. จับมือ ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเปิดตัว AmiBase

สวทช. จับมือ สพภ. ผนึกพันธมิตรทั่วประเทศ จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพครั้งแรกของไทย

สวทช. จับมือ สสว. ย้ำา SME ชูแนวคิด วัสดุเหลือใช้ สู่กำาไรที่มองไม่เห็น

เด็กไทยสร้างชื่อ คว้า 8 รางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Intel ISEF 2019

ข่าว News

บทความ Article

สวทช. เปิด “แปลงวิจัยมอสิงโต” อุทยานฯเขาใหญ่ เผย “ชะนี” คือนักกระจายเมล็ดพันธุ์
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สวทช. จับมือ สสว. จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำาไรที่มองไม่เห็น” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำาหรับ SME 

(Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับการนำาไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป 

นายเฉลมิพล ตูจ้นิดา ผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) เปดิเผยวา่ งานสมัมนาครัง้นี ้เกดิจาก สวทช. หนว่ยงาน

ที่มีบทบาทในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมไทยได้เห็นถึงปัญหาและความต้องการในเร่ืองการบริหารจัดการและการ

เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงเกิดแนวความคิดต้องการนำาเทคโนโลยีและงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ไมว่า่จะเปน็การนำาวัสดเุหลอืทิง้ไปใชป้ระโยชนใ์นรูปพลังงาน หรือแปลงเปน็ผลติภณัฑใ์หม ่ภายใตแ้นวคดิ “พลกิความคดิ” เพือ่สรา้งความสามารถในการแข่งขัน

และความย่ังยืนในทา้ยท่ีสุด ซึง่จะเปน็แนวทางหนึง่ของรัฐบาลทีมี่แนวคิดในการเรง่รดัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศดว้ยโมเดลเศรษฐกจิใหมท่ีเ่รยีกวา่ “BCG” 

โดย B ย่อมาจาก Bioeconomy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C ย่อมาจาก Circular economy ก็คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ G ย่อ มาจาก Green economy 

นั่นคือ เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นจะนำาแนวคิดเศรษฐกิจทั้งสามมาหลอมรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และตอบรับการ

ดำาเนินธุรกิจตามหลัก Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12515-20190430-knowledge-center

สวทช. จับมือ สสว. ย้ำา SME 
ชูแนวคิด วัสดุเหลือใช้ สู่กำาไรที่มองไม่เห็น
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สวทช. เปิด “แปลงวิจัยมอสิงโต”
อุทยานฯ เขาใหญ่ เผย

“ชะนี” คือนักกระจายเมล็ดพันธุ์

ทีมวิจัย สวทช. และหนว่ยงานพนัธมิตร เปดิแปลงวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพถาวรมอสิงโต ณ อทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ พบชะนชีว่ยกระจายพนัธุไ์ม้

ท่ัวผืนป่า ขณะทีห่มแีละช้างมีบทบาทสำาคญัอยา่งมากในการกระจายเมลด็พนัธุข์นาดใหญ่ เพือ่เพิม่พนัธุไ์มด้ดูซบัคารบ์อน ระบุแปลงมอสิงโตเปน็แปลงทีส่องของ

โลกที่มีการติดตามศึกษาเถาวัลย์ พบเป็นแหล่งอาหารสำารองชั้นดีให้แก่สัตว์ป่ายามขาดแคลนอาหาร ที่สำาคัญพบต้นเงาะป่า-ไก่ฟ้าพญาลอ เริ่มมีการกระจายตัว

ไปเจริญเติบโตบริเวณที่สูงขึ้น คาดอาจเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ท่ีอุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่จงัหวดันครราชสมีา : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม โดยศูนยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเยี่ยมชม ‘แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต’ มีพื้นที่

ประมาณ 190 ไร่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ถือเป็นแปลงศึกษานิเวศวิทยาถาวรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ติดตามสำารวจกว่า 20 

ปี มีการศึกษานิเวศวิทยาประชากรและชีววิทยาของชะนี ความหลากหลายของพรรณไม้ เถาวัลย์ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ รวมถึงการติดตามศึกษา

พลวัตป่าแปลงวิจัยมอสิงโต จากสภาพอากาศและสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12552-20190509-biotec
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เปิดตัวแชมป์
FameLab Thailand 2019

11 พฤษภาคม 2562 : บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) เดอะ สแตนดาร์ด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ EURAXESS จัดเวทีการประกวด “FameLab Thailand Competition 

2019” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12553-20190511-famelab-thailand
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เด็กไทยสร้างชื่อ คว้า 8 รางวัล 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ Intel ISEF 2019

งาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ถอืเป็นการประกวดผลงานทางวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนี้ Intel ISEF 2019 จัดเป็นครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟินิกส์ มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วม

แข่งขันจากทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ มีจำานวนมากถึง 1,886 คน 

ประเทศไทยได้ส่งผลงานเยาวชนไทยเข้าร่วม 17 โครงงาน โดยการสนับสนุนของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ ์กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มูลนิธิอินเทล ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าเยาวชนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยการคว้ารางวัลรวม 8 รางวัล ได้แก่ 5 รางวัลใหญ่แกรนด์อวอร์ด 

(Grand Awards) และรางวัลพิเศษ (Special Award) อีก 3 รางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12563-20190517intel-isef-2019
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นาโนเทค สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน 
เดินหน้านำานาโนเทคโนโลยี ไฮโดรเจล

อาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น

จ.ฉะเชิงเทรา - ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยม

ชมผลงานวิจัยของนาโนเทค ที่ดำาเนินการร่วมกับ บริษัทบานตะไท จำากัด ในการพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น ที่ ‘ชุติกาญจน์ฟาร์ม’ 

ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้งต้นแบบโดย บริษัทไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำากัด ที่ใช้สูตรเลี้ยงลูกกุ้งดังกล่าว

ท้ังน้ี ทีมวิจัยไดพั้ฒนาสูตรอาหารเลีย้งลกูกุง้แบบไร้ปลาปน่ ใชเ้ทคโนโลยกีารกกัเกบ็สารสำาคัญในโครงสรา้งแบบเจล เพิม่ความสามารถดดูซมึใหก้บัลกูกุง้ 

ยดือายใุหไ้มเ่นา่เสยีเรว็ และกระตุน้การเจรญิเตบิโตของสตัวน้์ำาได้เปน็อยา่งด ีตอบโจทย์ความมัน่คงทางอาหารตามขอ้กำาหนด EU ทีล่ดการใชป้ลาป่นเปน็อาหาร

สัตว์น้ำา พร้อมเดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมช่วยเกษตรกรไทยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ เข้าถึงตลาดใหม่และขายได้ในราคาสูงขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12565-20190516
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นาโนเทค สวทช. จับมือ สัตวแพทย์ จุฬาฯ 
พัฒนานาโนวัคซีนต้านโรคระบาดในปลา

พร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน

ณันต์ธชัยฟาร์ม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ - ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

นำาคณะสือ่มวลชนเข้าเยีย่มชมผลงานวจิยัของนาโนเทค ทีด่ำาเนนิการรว่มกบั คณะสตัวแพทยศาสตร ์จุฬาฯ พฒันานวตักรรมนาโนวคัซนี ในรปูของอนภุาคนาโนที่

มคีณุสมบตัเิกาะตดิเย่ือเมอืกแบบแช ่ทดแทนการฉดีแบบเดมิสำาหรับควบคมุโรคตดิเชือ้ในปลานลิ แกป้ญัหาโรคระบาดในอตุสาหกรรมเพาะเลีย้งปลานลิ สามารถ

ใช้ได้กับปลาทุกขนาด ครั้งละจำานวนมาก ต้นทุนต่ำา ประหยัดเวลาและแรงงาน อีกทั้งช่วยให้ปลาแข็งแรง ลดการใช้ยาและสารเคมี ได้เนื้อปลาที่ปลอดภัยกับ

ผู้บริโภค สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงปลาและผู้บริโภคโดยตรง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12569-20190517
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สวทช. จับมือ สพภ. ผนึกพันธมิตรทั่วประเทศ 
จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพครั้งแรกของไทย

22 พฤษภาคม 2562 : สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็เป็นองค์ประธานเปดิงานประชุมวชิาการ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22- 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 22-23 

เซน็ทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวลิด ์กรงุเทพฯ จดัโดย สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับงานวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพ อันจะมีประโยชน์อย่างสูงในการส่งมอบทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศ สร้างความมั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12572-20190522-ibd2019
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ไบโอเทค สวทช. จับมือ ศูนย์อาเซียนว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพเปิดตัว 

AmiBase (ASEAN Microbial Database)

23 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for 

Biodiversity : ACB) เปิดตัว “ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase (ASEAN Microbial Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูล

ของจุลินทรีย์ที่ค้นพบในอาเซียนไว้มากกว่า 30,000 ชนิด ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้มีประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาค

ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะความหลากหลายของ

จุลินทรีย์ ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และถือเป็นรากฐานความสำาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมด้านอาหาร 

การแพทย์ การเกษตร และพลงังาน ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชวีภาพให้ทนักบัพลวตัการเปลีย่นแปลงของโลก ซึง่ทางกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวัตกรรม โดยไบโอเทค สวทช. ได้ผนึกกำาลังผสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ASEAN Network on Microbial 

Utilization : AnMicro) กับ ACB ดำาเนินโครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์แห่งอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนอาเซียน

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Science, Technology and Innovation Fund) นำาไปสู่การพัฒนา AmiBase เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุน

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจในการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12573-20190523-acb
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• ทัว่โลกสญูเสยีปะการงัไปแลว้ 50% ในชว่ง 30 ปทีีผ่า่นมา นกัวทิยาศาสตรค์าดการณว่์าในป ี2050 

แนวปะการังอาจตายลงเกือบทั้งหมด

• อณุหภมูนิ้ำาทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้จากภาวะโลกรอ้น กอ่ใหเ้กดิ ‘ปรากฏการณป์ะการงัฟอกขาว’ ทีก่ำาลงั

สร้างหายนะให้แก่แนวปะการังทั่วโลก

• นักวิทยาศาสตร์ไทยเร่งศึกษา ‘ความหลากหลายพันธุกรรม’ เฝ้าระวังปะการังไทยเสี่ยงสูญพันธุ์ 

และใช้เครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ทำานาย ‘ปะการังทนร้อน’ หนึ่งในทางรอดของปะการัง

ท่ามกลางวิกฤติโลก

เรียบเรียง : วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

‘ปะการังทนร้อน’
ทางรอดโลกวิกฤติ
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วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น 

‘วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological 

Diversity)’ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกต่างตระหนักถึงความสำาคัญของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่นับวันสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติกลับ

เลวร้ายลงทุกที ล่าสุดรายงานประเมินสถานการณ์โลกด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาระบุว่า พืชและสัตว์ราว 1 ล้านสายพันธุ์ จาก

ทั้งหมด 8 ล้านสายพันธุ์ทั่วโลกกำาลังเผชิญความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์! และนั่น

รวมถึง ‘ปะการัง’

ไมเ่พียงแคก่ารลกัลอบจบัปะการัง การทำาประมงมากเกนิความจำาเป็นจะ

เป็นภัยคุกคามต่อปะการังแล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจาก

ภาวะโลกรอ้น คอืตวัแปรสำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิ ‘ปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาว (Coral 

Bleaching)’ ซึ่งกำาลังสร้างความเสียหายให้แก่แนวปะการังและระบบนิเวศทาง

ทะเลทั่วโลก และสถานการณ์ยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และนั่นคือ

สัญญาณเตือนภัยต่อมนุษย์ 

น้ำาทะเลร้อน ปะการังฟอกขาว 

‘เมษา องศาเดือด’ ที่ผ่านมา อุณหภูมิที่พุ่งสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส 

ทำาเอาหลายคนบ่นอบุว่าอากาศชา่งรอ้นเสียเหลือเกนิ แมแ้ต่น้ำาประปากย็งัไดใ้ช้น้ำา

อุน่กนัถว้นหนา้โดยทีไ่มต่อ้งเสยีเงินตดิตัง้เครือ่งทำาน้ำาอุน่เสยีดว้ยซ้ำา แตม่นษุยเ์อง

ยงัสามารถหลบแดด เปดิเครือ่งทำาความเยน็ชว่ยคลายรอ้นได ้แตส่ำาหรบัปะการงั

และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ต้องแช่อยู่ในน้ำาทะเลที่แสนอุ่นทั้งวันคงไม่อาจทานทนได้ 

ปรากฏการณป์ะการงัฟอกขาว คอื ภาวะทีป่ะการงัมสีซีดีจางจนมองเห็น

เปน็สีขาว ซึง่เปน็ผลมาจากการสูญเสียสาหรา่ย Symbiodinium สาหรา่ยขนาดเลก็

ที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการัง โดยปกติสาหร่ายซึ่งมีสีน้ำาตาลจะอยู่ร่วมกับ

ปะการงัแบบพึง่พากนั ปะการงัใหท้ีอ่ยูอ่าศยัท่ีปลอดภยั ขณะทีส่าหรา่ยสงัเคราะห์

แสงแบ่งอาหารและคาร์บอนให้แก่ปะการังเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตและสร้าง

โครงสร้างหินปูน ซึ่งปะการังได้อาหารจากสาหร่ายมากถึง 70% ของพลังงาน

ทั้งหมด ขณะเดียวกันสาหร่ายยังมีส่วนสร้างสีสันที่สวยงามให้แก่ปะการัง เพราะ

ปกติเนื้อเย่ือของปะการังเป็นเพียงเนื้อเยื่อใสๆ เท่าน้ัน แต่เมื่ออุณหภูมิน้ำาทะเล

สูงขึ้น สาหร่ายจะผลิตอนุมูลอิสระ (free radical) ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นพิษต่อ

เน้ือเยือ่ของปะการงั ปะการงัจงึขบัสาหรา่ยออกจากเนือ้เยือ่เพือ่ลดปรมิาณอนมุลู

อิสระในเซลล์ ปะการังจึงเหลือเพียงเนื้อเยื่อใสๆ เผยให้เห็นสีขาวของโครงสร้าง

หนิปนูทีอ่ยูภ่ายใน จนเปน็ทีม่าของ ‘ปะการงัฟอกขาว’ การสญูเสยีสาหรา่ยไมไ่ด้

เพียงพรากสีสันไปจากปะการังเท่านั้น แต่การฟอกขาวเป็นระยะเวลานาน ทำาให้

ปะการังขาดอาหาร และมีโอกาสตายสูง
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เดือดร้อนทำาไม แค่ปะการังตาย?

แนวปะการงัไมเ่พียงเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่วยงาม สร้างความเพลิดเพลิน 

หรือไว้เซลฟี่สวยๆ ใต้ทะเลเท่านั้น แต่แนวปะการังเป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารและ

สร้างอาชีพที่สำาคัญของมวลมนุษยชาติ แม้ว่าแนวปะการังจะครอบคลุมพื้นที่แค่ 

1% ของพื้นที่ใต้ทะเลทั้งหมด แต่ว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลประมาณ 25% ใช้ประโยชน์

จากปะการัง ทั้งเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา และที่หลบภัย

ของสตัวท์ะเลจำานวนมาก อกีทัง้ยังมปีระชากรกวา่ 500 ลา้นคนบนโลกท่ีตอ้งอาศยั

พ่ึงพาประโยชนจ์ากแนวปะการัง มีการประมาณการวา่มูลคา่ทีไ่ดจ้ากแนวปะการงั

ทั่วโลกนั้นสูงกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี การสูญเสียแนวปะการังที่ใช้เวลาเติบโต

นานนับ 100 ปี ในชั่วพริบตา ย่อมหมายถึงการสูญหายของสัตว์ทะเลจำานวนมาก 

ปลาในมหาสมุทรเกือบครึ่งหากินในแนวปะการังแทบทั้งสิ้น และแน่นอนเราจะ

ขาดแคลนแหล่งอาหาร มีคนอีกจำานวนมากที่ต้องตกงานและขาดรายได้จากการ

ทำาประมงและการท่องเที่ยว ท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

ศึกษาพันธุกรรม เฝ้าระวังปะการังสูญพันธุ์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) รว่มมอืกบัศนูยว์จิยั

และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง ศึกษาวิจัย ‘กระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของ

น้ำาทะเลและการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังใน

น่านน้ำาไทยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน’ 

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช. เริ่มต้นศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการัง เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยมีการ

ศึกษามาก่อน และความหลากหลายทางพันธุกรรมถือเป็นปัจจัยสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์ เช่น หากปะการังเขากวางที่เหลืออยู่

ในทะเลไทยมคีวามหลากหลายทางพนัธกุรรมนอ้ยมาก หรอือาจเปรยีบเทยีบไดว้า่

โลกของเราเหลือแค่กลุ่มคนเอเชียเท่านั้น เมื่อเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติรุนแรง

ที่มีผลจำาเพาะต่อปะการังเขากวางหรือคนเอเชีย สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้จะมีโอกาส

ตายทั้งหมดหรือสูญพันธุ์ 
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ในงานวิจัยเริ่มศึกษาจากปะการังโขด (Porites lutea) เนื่องจากเป็น

ปะการังชนิดเด่นและเป็นโครงสร้างหลักของแนวปะการังในทะเลไทย ที่สำาคัญ

มีแนวโน้มอยู่รอดได้เมื่อเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว โดยศึกษาตัวอย่าง

ปะการังโขดจาก 16 เกาะ ที่กระจายอยู่ในอ่าวไทยและอันดามัน ผลวิจัยเบื้อง

ต้นพบว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังโขดในทะเลฝั่งอันดามัน

มีน้อยกว่าทางฝั่งอ่าวไทย นั่นคือหากเกิดการฟอกขาวหรือโรคระบาดที่มีผลต่อ

ปะการังโขดในฝั่งอันดามันจะมีโอกาสเสี่ยงสูญพันธุ์ได้ ทั้งนี้ยังได้เตรียมศึกษา

ปะการงัสกลุอืน่ๆ เชน่ ปะการงัเขากวาง ปะการงัดอกกะหล่ำา ปะการงัผวิเกล็ดน้ำาแขง็ 

และปะการังลายดอกไม้ เพื่อสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม

ปะการังของประเทศ สำาหรับเฝ้าระวังปะการังสายพันธุ์ต่างๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการ

สญูพนัธุ ์และอาจเป็นหนทางสู่การอนรัุกษ์ฟืน้ฟ ูเชน่ นำาปะการังมาผสมเทยีมแบบ

อาศัยเพศ เพ่ือเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม สร้างโอกาสในการอยู่รอด

มากขึ้น

ปะการังทนร้อน หนทางรอดภาวะฟอกขาว

ทีมวิจัยยังได้ศึกษาลงลึกถึงระดับยีนเพื่อหา ‘ปะการังทนร้อน’ ด้วยการ

สกัดสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอ (RNA) เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนต่างๆ เมื่อ

เกดิการฟอกขาว และเปรยีบเทยีบระหวา่งปะการงัโคโลนทีีท่นรอ้นกบัฟอกขาววา่

มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออุณหภูมน้ำาทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นต่างกันหรือไม่

ผลการวิจัยเบื้องต้นพบยีนที่แสดงออกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ ยีน

ส่วนใหญ่มกีารแสดงออกสูงขึน้ เชน่ กลุ่มยนีทีม่บีทบาทในการกำาจดัปรมิาณอนมุลู

อสิระทีส่าหรา่ย Symbiodinium ผลติมากผดิปกตไิปในชว่งทีอ่ณุหภูมน้ำาทะเลสูงข้ึน 

นอกจากนี้ยังพบยีนอีกหลายตำาแหน่งท่ีแสดงออกแตกต่างกัน ซึ่งทีมวิจัยอยู่

ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ที่

สัมพันธ์กับลักษณะการทนต่อการเพ่ิมอุณหภูมิของน้ำาทะเล หรือความทนร้อน

ของปะการงั สำาหรบัใชค้ดัเลอืกปะการงัพอ่แมพ่นัธ์ุทีท่นรอ้น เพือ่ขยายพนัธุ ์กอ่น

ทำาการย้ายปลูกกลับสู่ทะเล ช่วยให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ ได้ปะการังที่ทนต่อ

สภาวะภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

แมก้ารใชเ้ทคโนโลยจีโีนมกิส์มาชว่ยในการอนรุกัษฟ์ืน้ฟปูะการงัมบีทบาท

สำาคัญและอาจเป็นความหวังต่อป้องกันการสูญพันธุ์ของปะการังบางสายพันธุ์ได้ 

แต่สิ่งท่ีจะนำาไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของปะการังและสิ่งมีชีวิตบนโลก

ใบนี้ได้ดีที่สุด คือความร่วมมือและพยายามอย่างจริงจังในการหันกลับมาดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม 

งานวจิยั : กระบวนการตอบสนองของปะการังตอ่การเพิม่อณุหภมูขิองน้ำา

ทะเลและการประเมนิความหลากหลายทางพนัธกุรรมของปะการงัในนา่นน้ำาไทย

เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน โดย ดร.วิรัลดา 

ภูตะคาม และคณะวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช.
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สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารไทย ศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชั่น ที่ไต้หวัน 

     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับโปรแกรมบริหาร

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางและเสริมอาหาร TCELS ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

อาหารฟังก์ชั่น (Functional Food in Taiwan) ณ เมืองผิงตง และเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2562 เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น เป็นแนวทางวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาอาหารเพื่อป้องกันโรค NCDs ของไทยต่อไป รับจำานวนจำากัด 20 ท่าน ภายใน 28 พ.ค. นี ้

ค่าใช้จ่ายท่านละ 36,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/JCJC7gnX5A5oHmkSA 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 118 6115, 0 2564 7000 ต่อ 1388 

ขอเชิญ SME เข้าสัมมนา 2 หัวข้อ เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     

     สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออก

แหล่งทุนเพื่อภาคอุตสาหกรรม” เพื่อรับฟังความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีมีอันดับ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย และหัวข้อ “GEF UNIDO Cleantech 

Programme for SMEs in Thailand : นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” เพื่อรับฟังการแนะนำาโครงการ และสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วม

โครงการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ภายใต้งาน Manufacturing Expo 2019 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง MR217 และ MR216 ตามลำาดับ 

ด่วน! รับจำานวนจำากัด ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/iFTDnMmQt8oSSJt1A และ https://forms.gle/URQZ2Qwy2iYSmWW9A สอบถามเพิ่ม
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• กิจกรรมค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย สำาหรับนักเรียน ม.3 (Gate Prpgram) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำาปี 2562 สำาหนับครูเครือ

ข่าย สวทช. 

13-14 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 1” 

17-19 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

18 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่แขวงเวียงจันทร์ สาธารณ

รัฐประชธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 

19-23 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำาหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 

30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม VIP บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ รวมทั้งกิจกรรมนำาเสนอรายงานสรุปผลงานศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ ของ

นักศึกษาทุนโครงการ YSTP-Senior Project พร้อมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรจากผู้บริหาร สวทช. และการนำาเสนอรายงานความ

ก้าวหน้าผลการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการทุน TGIST และ NUI-RC 

20-21 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” 

22 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC) สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำาปี 2562 หัวข้อ “3D modelling design & 3D Printer” 

สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

26 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• ผู้แทนประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำาปี 2562 

30 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมประชุม 69th Lindau Nobel Laureate Meeting ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


