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นาโนเทค สวทช. ผนึกกำาลัง TCELS โชว์ศักยภาพ
สารสกัดสมุนไพรไทยในงาน COSME 360

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึกกำาลังทีมไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน Cosmetic 360 ำ โดย นาโนเทค 

สวทช. นำา 2 งานวจิยัสารสกดัสมนุไพรไทย ทัง้สารสกดักระชายดำาภายใตช้ือ่ BG139 และ สารสกดับวับก-ใบหมีภ่ายใตช้ือ่ Litzella อวดโฉมในงาน COSME 360 ำ

ทีฝ่รัง่เศส หวงัตอ่ยอดใช้ประโยชนด์า้นเวชสำาอางเชิงพาณชิย ์กรยุทางสู ่‘ไทย คอสเมโพลสิ’ (Thai Cosmepolis) ดนัไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นเครือ่งสำาอางในระดบัโลก 

โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มประจำาสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการภายในงานด้วย

ดร.อรุชา รกัษต์านนท์ชัย รองผูอ้ำานวยการดา้นวจิยัและพฒันา ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(นาโนเทค) สวทช. กลา่ววา่ นาโนเทค สวทช. โดยโปรแกรม

กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายด้านเวชสำาอาง (TDG: Cosmeceuticals) ซึ่ง เป็น 1 ใน 10 โปรแกรมกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Technology 

Development Group; TDG) ที่ สวทช. จัดตั้งขึ้น เพื่อตอบโจทย์สำาคัญของประเทศ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Cosmetic 360 ำ ในฐานะทีมประเทศไทยในครั้งนี้ 

โดยโปรแกรมฯ ด้านเวชสำาอางมีวัตถุประสงค์หลักคือ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เวชสำาอางท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อ

มุ่งตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกลไกสำาคัญคือมุ่งเน้นการดำาเนินการวิจัยพัฒนาโดยใช้ “Market Driven Approach” 

ซึง่มกีารกำาหนดโจทยร์ว่มกนักบัผูใ้ชผ้ลงานทัง้จากภาคการผลติ บรกิาร สงัคม และภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ Open Innovation Approach เพือ่ให้ถงึปลายทาง

สู่การนำาไปใช้ประโยชน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12849-20191018-nanotec

17 ตุลาคม 2562- โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก, อะ ลักช์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแสดงความความยินดีแก่นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 

ประจำาปี พ.ศ. 2562 ในปีนี้ผลงานวิจัยพัฒนา “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำารังสีทรงกรวย” ของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ไดร้บัรางวลันักเทคโนโลยีดเีดน่ ซ่ึง ศ ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์ท่ีปรกึษาอาวโุส สวทช. 

และผูเ้ชีย่วชาญพิเศษ ผูอ้ำานวยการโครงการ “เคร่ืองเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ามมติแิบบลำารงัสทีรงกรวย” ไดเ้ขา้รบัพระราชทานรางวลั “นกัเทคโนโลยดีเีดน่ประจำาป ี

2562” แล้ว จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ในวโรกาสที่ทรงเสด็จ

พระราชดำาเนินเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท.45) ของ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12848-20191017-nstda

ผลงาน “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ

แบบลำารังสีทรงกรวย” ของ สวทช. อว. ได้รับ

พระราชทานรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2562
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นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. ได้รับรางวัลทุนวิจัย 
ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรี 

ในงานวิทยาศาสตร์ ประจำาปี 2562

สวทช. ร่วมกับ SCB จัดค่าย
ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปี 6 

เสริมความรู้สะเต็ม ปูทางสู่นักวิทย์ฯ

สำานกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดยงานส่งเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชนทีม่ศีกัยภาพสงู (JSTP) ฝา่ยพัฒนาบุคลากรวจิยั 

ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) (SCB) จัดกิจกรรม “ค่ายถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์” ปีที่ 6 เพื่อให้เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพสูง 

ให้ได้รับโอกาสบ่มเพาะเรียนรู้ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา พร้อมฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ปูเส้นทางสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยมีน้องๆ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก สสวท. จำานวน 35 คนจาก 13 โรงเรียนทั่วประเทศ 

เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 -18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12853-20191022-jstp

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ นักวิจัยหญิงคนที่ 12 ของไบโอเทคที่ได้รับทุน

จากโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำาปี 2562 (L’OREAL For Women in Science 2019) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

(Life sciences) จากผลงานวิจัยเรื่อง “เอนอีช (ENZease) : เอนไซม์อัจฉริยะทูอินวันสำาหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีกระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีและพลังงานสูง ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง 

การพฒันาเทคโนโลยีการผลติสิง่ทอทีล่ดการใชส้ารเคมี ประหยดัพลงังาน และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม อาท ิ‘เทคโนโลยเีอนไซม’์ จงึเปน็ทีต่อ้งการและไดร้บัความ

นยิมเปน็อย่างมาก ดว้ยเหตน้ีุ ดร.ธดิารัตน ์และคณะวจิยั จงึไดมุ่้งหน้าคิดค้นเทคโนโลยีเอนไซมจ์ากเชือ้จลุนิทรยีผ์า่นกระบวนการทีซ่บัซ้อน เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันา

เอนไซมท์ีม่ ีศกัยภาพสงู และนำาไปสูก่ารพฒันาเอนไซมส์ญัชาตไิทยทีส่ามารถนำาไปใชท้ดแทนการใชส้ารเคมใีนกระบวนการผลติผา้ฝา้ยในอตุสาหกรรมสิง่ทอได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biotec.or.th/th/index.php/ข่าวสารองค์กรปี-2562/1339
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สวทช. จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

ตอน “นักวิทย์ พิชิตภัยพิบัติ”
แก่นักเรียนประถมปลายทั่วประเทศ

28 ตลุาคม 2562 ณ บา้นวทิยาศาสตร์สริินธร อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธาน ี: สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) โดยฝา่ยวชิาการ หลกัสตูร และสือ่การเรยีนรู ้(ACM) จดักจิกรรม “มหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย 

ตอน นกัวทิย ์พชิติภยัพิบัต”ิ แกน่กัเรยีนชัน้ประถมปลาย จำานวนกวา่ 100 คนจากทัว่ประเทศ ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุการจดักจิกรรมโดยโครงการ Chevron Enjoy 

Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ภัยพิบัติในท้องทะเล การพิทักษ์ปะการัง อันตรายจากฝุ่น PM2.5 การนำา

ความรูด้า้นนาโนเทคโนโลยมีาใชป้อ้งกนัฝุ่น PM2.5 และการนำาใบไม้จากธรรมชาติมาประดษิฐเ์ป็นภาชนะ เพ่ือพิทกัษรั์กษาระบบนเิวศของโลกให้สมดลุ ผา่นกจิกรรม

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ลงมือทำาด้วยตนเอง ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมความสนุกระหว่างทำากิจกรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12861-20191028

ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำานวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีิเลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ (เนคเทค) หนว่ยงานภายใตส้ำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดการอบรมหลักสูตร AI For Thai : Thai AI Service Platform สำาหรับนักพัฒนาโปรแกรม ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 

จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy : CFA) ร่วมกับ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ของเนคเทค โดยมีนักพัฒนา

โปรแกรมเขา้รว่มอบรมในรุน่แรก จากภาคเอกชนจำานวน 16หนว่ยงาน โดยแยกเปน็กลุม่ธรุกจิ/การเงนิ และกลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร นอกจากนี้

ยังมีหน่วยงานจากราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสิ้น 34 ท่าน เข้าร่วม เพื่อให้คุณภาพของการอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการเป็นไปอย่างทั่วถึง ทางผู้จัดจึงต้อง

จำากัดจำานวนผู้เข้าอบรม และจะมีการขยายการอบรมในรุ่นที่สอง ในช่วงเดือนธันวาคมต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/workshop-aiforthai-1.html

เนคเทค สวทช. จัดครั้งแรก!
AI For Thai : Thai AI Service Platform

สำาหรับนักพัฒนาโปรแกรม
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สวทช. หนุนสภาอุตฯ โคราช จัดสัมมนา
ในงาน Northeast TECH 19

นำาระบบ IoT และหลักการอไจล์
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาค

ณ โคราช ฮอลล ์ชัน้ 4 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซานครราชสมีา - สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงการอดุมศกึษา 

วทิยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย (ซอฟตแ์วรพ์ารค์) ภายใตศ้นูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ี(TMC) ใหก้ารสนบัสนนุ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในการเข้าร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการและจัดสัมมนาภายในงาน “Northeast TECH 19 มหกรรมเทคโนโลยีอีสาน” ใน 

4 หัวขอ้สมัมนาเพือ่ใหค้วามรู้ในเร่ืองการนำาเทคโนโลยีและหลกัการจัดการตา่ง ๆ  แกผู่ป้ระกอบการในภมูภิาค เพือ่นำาไปประยกุตใ์ชใ้นธรุกจิหรอืโรงงานอตุสาหกรรม 

พร้อมนำาทีมผู้ประกอบการร่วมออกบูธแสดงสินค้าแก่ผู้เข้าชมงานตลอดงาน (31 ต.ค. - 3 พ.ย. 62) คาดให้มีการนำาเอาเทคโนโลยีไปใช้ในธุรกิจหรือในโรงงาน

มากยิ่งขึ้น หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้เติบโตยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12870-20191030-northeast-tech-19

สถานการณ์ ‘มันสำาปะหลังไทย’ ขณะนี้กำาลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติ เมื่อมีรายงานการพบ ‘โรคใบด่าง

มันสำาปะหลัง’ โรคอุบัติใหม่ระบาดหนักในพื้นที่ปลูกมันหลักของประเทศไทยเป็นวงกว้าง นับเป็นโรคร้ายแรงที่สร้าง

ความเสียหายให้แก่ผลผลิตและเกษตรกรอย่างมาก เพื่อลดความรุนแรงและชะลอการแพร่กระจายของโรค 

สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ

(ไบโอเทค) เตรียมนำาเทคโนโลยีคัดกรองท่อนพันธุ์มันปลอดโรคช่วยเกษตรกร หวังลดการนำาท่อนพันธุ์ติดโรคไป

ปลูกซ้ำา ป้องกันผลผลิตมันเป็นศูนย์

เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. 

เทคโนโลยี
สู้เพื่อ

‘มัน’
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โรคใบด่างมันสำาปะหลังท่ีพบในประเทศไทย เกิดจากเชื้อไวรัส 

Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ลักษณะอาการคือใบด่าง 

ใบหงกิลดรปู ลำาตน้แคระแกรน็ ไมเ่จริญเตบิโต สาเหตกุารแพร่ระบาดมาจากการ

นำาทอ่นพนัธ์ุมนัสำาปะหลงัท่ีเปน็โรคมาปลกู เนือ่งจากเกษตรกรไม่สามารถแยกตน้

ที่เป็นโรคได้ เพราะท่อนพันธ์ุยังไม่มีใบให้สังเกตลักษณะผิดปกติ อีกทั้งยังมี

แมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะจึงทำาให้โรคใบด่างมันสำาปะหลังแพร่กระจายออก

ไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยในกรณีที่ระบาดรุนแรงสร้างความเสียหายต่อ

ผลผลิตได้ถึง 80 - 100 เปอร์เซ็นต์

ศ. ดร.มรกต ตนัตเิจรญิ ทีป่รึกษาอาวโุส สวทช. กลา่ววา่ นกัวจัิย ไบโอเทค 

สวทช. และพนัธมติร ไดร้ว่มกันคดิคน้วจัิยและพฒันา ‘เทคโนโลยีการตรวจวนิจิฉัย

โรคใบด่างมนัสำาปะหลงั’ และ ‘เทคโนโลยเีพาะเลีย้งเนือ้เยือ่สำาหรับผลติทอ่นพนัธุ์

มนัสำาปะหลงัปลอดโรค’ เพ่ือเรง่แกป้ญัหาการระบาดของโรคใบดา่งมนัสำาปะหลงั

ให้แก่เกษตรกร สำาหรับเทคโนโลยีในการตรวจกรองหาไวรัสใบด่างมันสำาปะหลัง 

ดร.แสงสูรย์ เจรญิวิไลศริ ิและคณะ จากทมีวจัิยการผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดี

และการประยุกต์ใช้ ได้พัฒนาน้ำายาสำาหรับตรวจสอบไวรัสใบด่างมันสำาปะหลัง 

โดยใชเ้ทคนคิอิไลซา่ (ELISA) ซึง่เป็นวธีิการทีน่ยิมแพร่หลาย มีความถกูตอ้ง แมน่ยำา 

“น้ำายาทีพ่ฒันาขึน้มคีวามไวในการตรวจมากกวา่น้ำายาทีม่กีารขายในเชิง

การค้า สามารถตรวจตัวอย่างได้คราวละจำานวนมาก โดย 1 ถาดหลุมของ ELISA 

สามารถตรวจได้ 96 ตัวอย่าง ซึ่งการตรวจแต่ละคร้ังสามารถตรวจได้หลายๆ 

ถาดหลุมพร้อมกัน จึงเหมาะกับการตรวจคัดกรองในตัวอย่างท่ีมีจำานวนมาก 

และยังมีจุดเด่นที่สามารถตรวจเชื้อไวรัสจากใบอ่อนที่แตกจากตาของท่อนพันธุ์

มนัสำาปะหลังท่ีมขีนาดเล็กต้ังแต่ 0.5 เซนติเมตรขึน้ไป โดยทีใ่บออ่นน้ันยงัไมแ่สดง

อาการของโรคให้เห็น และน้ำายาที่พัฒนาขึ้นนี้มีราคาต่อตัวอย่าง 13 บาท เท่านั้น 

ซึ่งถูกกว่าน้ำายาตรวจเชิงการค้าที่นำาเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว สวทช. 

พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยท่ีพัฒนาขึ้นให้แก่หน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ”

นอกจากนัน้แล้ว ดร.ธราธร ทรีฆฐติ ิและคณะ จากทมีวิจยันวตักรรมโรงงาน

ผลติพชืสมนุไพร ไบโอเทค สวทช. ไดพ้ฒันา ‘เทคนคิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่มันสำาปะหลงั’ 

ที่สามารถเพ่ิมปริมาณต้นมันสำาปะหลังปลอดโรคได้ 3-4 เท่าภายในเวลา 4 

สปัดาห ์เหมาะตอ่การนำามาผลติขยายจำานวนท่อนพนัธุม์นัซึง่กำาลังเปน็ทีต้่องการ

อย่างมากในหลายพื้นที่ 

รูปใบอ่อนที่แตกจากตาข้างของท่อนพันธุ์

รูปแสดงผลบวกและลบบนถาดหลุม ELISA

ศ. ดร.มรกต กล่าววา่ การเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่เป็นหนึง่ในวธิกีารขยายพนัธุพื์ช

ให้ได้จำานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังที่ได้จากเทคโนโลยีนี้

เม่ือนำาไปปลูกในสภาพแปลงพบว่าผลผลิตท่ีได้ไม่แตกต่างจากวิธีการปลูกของ

เกษตรกรท่ีใช้ท่อนพนัธุป์กติ อีกท้ังยงัไดป้ระยกุต์ใช้ ‘เทคโนโลย ีmini stem cutting’ 

ในการตดัทอ่นพนัธ์ุใหม้ขีนาดเลก็เหลอืเพียง 1-2 ตา (ข้ึนอยูก่บัอายขุองทอ่นพนัธุ)์ 

เมื่อนำาไปปลูกในสภาพแปลงพบว่าผลผลิตไม่แตกต่างจากวิธีการของเกษตรกร

ที่ใช้ท่อนพันธุ์ขนาดยาวปลูกเช่นกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยประหยัดท่อนพันธุ์

มันสำาปะหลังและสามารถเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

ท้ังนี้เพื่อเร่งสกัดก้ันและลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำาปะหลัง 

สมาคมแป้งมันสำาปะหลังไทยได้เตรียมผลักดันนำาเทคโนโลยี สวทช. ไปประยุกต์

ใช้ในการผลติท่อนพนัธุมั์นสำาปะหลงัปลอดโรคและกระจายให้เครอืข่ายเกษตรกร

เพื่อแก้ปัญหา

นายอนุวัฒน์ ฤทัยยานนท์ นายกสมาคมแป้งมันสำาปะหลังไทย กล่าวว่า 

ภายในเดือนพฤศจิกายนน้ี สมาคมแป้งมันสำาปะหลังไทย ซึ่งมีโรงงานแป้ง

มันสำาปะหลงัอยูใ่นสมาคมฯ มากกวา่ 100 โรงงาน เตรยีมการเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร

ผูป้ลกูมนัสำาปะหลงัทัว่ประเทศทีก่ำาลงัประสบปญัหาโรคใบดา่งมนัสำาปะหลงั โดย

เตรยีมตัง้หอ้งปฏบิตักิารเฉพาะกจิข้ึนมา และนำาเทคโนโลยขีอง สวทช. ทัง้ 2 เรือ่ง 

คอืเทคโนโลยกีารคดักรองทอ่นพนัธุป์ลอดโรคใบดา่งมันสำาปะหลงั และเทคโนโลยี

การขยายพันธุ์มันสำาปะหลังปลอดโรคมาใช้พัฒนาท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังให้แก่

เกษตรกรตอ่ไป เนือ่งจากเกษตรชาวไรม่นัฯ จำาเปน็ตอ้งใชท้อ่นพนัธุม์นัสำาปะหลงั

ปลอดโรคทดแทนทอ่นพันธุม์นัสำาปะหลงัเดมิทีเ่ป็นโรคใบดา่งมนัสำาปะหลงัซึง่ตอ้ง

ทำาลายทิ้งเท่านั้น เพื่อลดการแพร่ระบาด 

“ทางสมาคมฯ ต้องช่วยเกษตรกรคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำาปะหลัง

ปลอดโรคอย่างเร่งด่วน เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63 นี้ 

เกษตรกรชาวไรม่นัสำาปะหลงัเตรยีมเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัและตอ้งการทอ่นพนัธุ์

ไปปลูกต่อ ซ่ึงหากนำาท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังท่ีไม่ได้คุณภาพและเป็นโรคไปปลูก

ซ้ำาอกี กเ็สีย่งผลผลติเสยีหายไดถ้งึ 100 เปอรเ์ซ็นต ์ดงันัน้ตอ้งช่วยเกษตรกรชาวไร่

มนัสำาปะหลงัคดักรองและผลติทอ่นพนัธ์ุมนัสำาปะหลงัปลอดโรคใหไ้ดโ้ดยเรว็ทีส่ดุ” 

ต้นมันสำาปะหลังที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ห้วยบง 60
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อย่างไรก็ดี การระบาดของโรคใบด่างมันสำาปะหลังหากไม่

สามารถควบคุมได้ จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะจะทำา

ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดการขาดแคลนมันสำาปะหลัง ประเทศไทย

ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ดังนั้นการมีเทคโนโลยีที่ช่วยต่อสู้

สกัดกั้นโรคใบด่างมันสำาปะหลังทั้งการตรวจคัดกรองและขยายพันธุ์

ท่อนมันจำานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว นับเป็นหนทางฝ่าวิกฤติ

ที่จะช่วยให้มันสำาปะหลังไทยอยู่รอด

ต้นมันสำาปะหลังที่ได้จากเทคโนโลยี mini-stem cutting

• สวทช. ขอเชญินสิตินกัศึกษา และครวูทิยาศาสตร์ไทย เขา้รว่มกจิกรรมภาคฤดรูอ้น CERN DESY และ GSI ประจำาป ี2563 

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสนองพระราชดำาริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ไทย 

เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน CERN DESY และ GSI ในต่างประเทศ ดังนี้ 

 1. โครงการนักศึกษาและครูสอนวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน CERN 

    - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2563 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส 

    - ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2563 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส

 2. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน DESY 

    - เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูรก์ หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    

 3. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน GSI 

     - เข้ารว่มกจิกรรมในช่วงเดอืนกรกฎาคม ถงึกนัยายน 2563 ณ สถาบนัวิจยัไอออนหนกั Helmholtz เมอืงดารม์สตดัท ์สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี

 สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และครูสอนวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 

ประจำาปี 2563

การรับสมัครกิจกรรมนักศึกษาภาคฤดูร้อน CERN DESY และ GSI 

• โปสเตอร์ รายละเอียด และระบบรับสมัครที่ http://www.nstda.or.th/desy

• ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2562 
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• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

จ.ชลบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

14 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้ Coding ด้วยสถานการณ์ PM 2.5” 

สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วทน. ให้กับโรงเรียนในอำาเภอคลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาประทีป สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

• กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางสำาหรับเยาวชนไทย ประจำาปี 2562 หัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน” 

11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี  

• กิจกรรม “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธาน ี

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

สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

21 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี


