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สวทช. จัดค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ระดับ ม.ปลาย เสริมทักษะคิดนอกกรอบ
สวทช. จัดเสวนาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุค New Normal ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ก.กลาโหม จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมความมั่นคง หนุนอุตสาหกรรม
S-Curve 11
รมว.อว. ตรวจเยี่ยม สวทช. แนะสร้างฐานข้อมูล ‘เยาวชน-ผู้สูงอายุ-ชุมชน’ หนุนใช้
วิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็ง
สวทช. ผนึก จ.อุดรฯ หนุนแหล่งท่องเที่ยวไม้ดอกแห่งใหม่ ชู “ปทุมมาห้วยสำ�ราญ” สาย
พันธุ์ใหม่จากงานวิจัย
นวัตกรรม ‘กิน-อยู่’ เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
กระทรวงพลังงาน จับมือ กระทรวง อว. กำ�หนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา หนุนใช้
เทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
วิทย์สานศิลป์สู่พลังสร้างสรรค์ บ้านวิทย์ชวนเด็กพัฒนาสมองสองซีกซ้ายขวา พัฒนา
สมดุลชีวิต
สวทช. จัดสัมมนาหนุนผู้ประกอบการอาหารไทยใช้ระบบออโตเมชันในกระบวนการผลิต
สท./สวทช. หนุน ‘เสริมแกร่งชาวนาสงขลา’ ด้วย ‘วิถีวิทย์’
สวทช. จิสด้า รับมอบข้อมูลผลึกโปรตีนอวกาศจากแจ็กซาพร้อมเดินหน้างานวิจัยยาต้าน
มาลาเรีย
บ้านวิทย์ สวทช. เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

ทีมงาน NSTDA e-newsletter
ที่ปรึกษา ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล, ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล, กุลประภา นาวานุเคราะห์
กองบรรณาธิการ ชนานันท์ คงธนาฤทธิ,์ อาทิตย์ ลมูลปลัง่ , วัชราภรณ์ สนทนา, วรรณงาม วีระผาสุก
อุดมรัตน์ วัฒนกูล, ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ, สายพิณ ธนะศิริวัฒนา, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ต่อตระกูล พูลโสภา, ชมพูนชุ อนุศาสน์สทิ ธิกจิ , วีณา ยศวังใจ, ปรมาภรณ์ จูฑะจันทร์, พีรภัฏ บุญชู
ศิลปกรรม ชุมพล พินิจธนสาร
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เทคนิคอุดรฯ อวดโฉมสิ่งประดิษฐ์จากห้อง FabLab เพิ่มทักษะวิศวกรรม พร้อมสร้างแรง
บันดาลใจสู่นวัตกร
อว. ผนึก พม. ชูต้นแบบ ‘บางแคโมเดล’ ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม ดูแลผู้สูงอายุ
EA จับมือ อว. สวทช. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแบตเตอรี่ ด้วยการใช้วัสดุเกษตร
รวมถึงบุคลากร พร้อมเปิดศูนย์ทดสอบแบตฯ สุดทันสมัย
สวทช. ผนึก 4 พันธมิตรภายใต้ภาคีเครือข่าย TESTA ร่วมผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานไทย
สวทช. แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ ปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบไม่ใช้อากาศ และ
เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานทดแทน
สวทช. รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำ�เสีย
เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือ บางจาก วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากธุรกิจโรง
กลั่นด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
สวทช. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
สวทช. ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด Software Park - WealthMagik เงินออม
สร้างชาติ Awards Season 5
นายกฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า โครงการพัฒนารถ
โดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำ�ทางใช้แล้วของ ขสมก. (City transit E-buses)”

ผู้ผลิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1162, 71725 โทรสาร 0 2564 7078
http://www.nstda.or.th/
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สวทช. จัดค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร
ระดับ ม.ปลาย เสริมทักษะคิดนอกกรอบ

สวทช. โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ (ACM) และ FI Accelerator เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis:
FI) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา (Thailand Food Innovation: Junior
Bootcamp 2020)” ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อาหารทีต่ อบโจทย์ความต้องการของตลาด ติดความรูแ้ ละแนวทางสร้างนวัตกรรมจากมรดกภูมปิ ญั ญาอาหาร (Food Heritage Innovation)
และนวัตกรรมอาหารสำ�หรับการใช้ชวี ติ แห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation) โดยมีเยาวชนจากทัว่ ประเทศระดับชัน้ มัธยมปลาย
กว่า 150 คน จำ�นวน 30 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนจะนำ�ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอาหาร
เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand Food Innopolis Innovation Contest ในระยะต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13482-20200902-junior-bootcamp-2020
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สวทช. จัดเสวนาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ในยุค New Normal ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สวทช. โดย ศูนย์พัฒนาผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดเสวนาสร้างความรู้และมุม
มองทางด้านการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมหัวข้อ “เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุค New Normal ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาขยายธุรกิจ เชื่อมโยงภาคธุรกิจกับกลุ่มงานวิจัย และสร้างเครือข่ายนักลงทุนทางด้านธุรกิจนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
สำ�หรับการเสวนานี้บริษัท นาวิสพลัส จำ�กัด และ บริษัท มัมมี้ลิเชียส ทเวนตี้โฟร์ จำ�กัด เป็นบริษัทที่ได้รับการบ่มเพาะจากโครงการ
Startup Voucher มาร่วมแชร์ประสบการณ์การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Innovation Pitching และ
การจำ�หน่ายสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการในงานครั้งนี้อีกด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13483-20200903
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ก.กลาโหม จับมือ สวทช.

วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมความมั่นคง
หนุนอุตสาหกรรม S-Curve 11

8 กันยายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สวทช. ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม โดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลาโหม (วท.กห.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ”
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคง ในการขับเคลื่อนและขยายผลของงานวิจัยไปประยุกต์สู่การใช้งานจริง รวม
ถึงสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน สร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ S- Curve 11 โดยมี พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ร่วมลงนาม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/news/13484-20200908
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รมว.อว. ตรวจเยี่ยม สวทช.

แนะสร้างฐานข้อมูล ‘เยาวชน-ผู้สูงอายุ-ชุมชน’
หนุนใช้วิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็ง

11 กันยายน 2563 ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (รมว.อว.)
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ อดีตรองอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.พาสิทธิ์
หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร อว. เยี่ยมชมผลงาน สวทช. โดยมี ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการ สวทช. ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.วรรณพ
วิเศษสงวน ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และคณะผู้บริหาร สวทช.
ให้การต้อนรับ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/news/13489-20200911
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สวทช. ผนึก จ.อุดรฯ หนุนแหล่งท่องเที่ยวไม้ดอกแห่งใหม่
ชู "ปทุมมาห้วยสำ�ราญ" สายพันธุ์ใหม่จากงานวิจัย

11 กันยายน 2563 จ.อุดรธานี – สวทช. ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาพืน้ ทีช่ มุ ชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้
ประดับบ้านห้วยสำ�ราญเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรแห่งใหม่ชมความงามไม้ดอกได้ตลอดปี สร้างงานสร้างอาชีพให้ชมุ ชน ประเดิมจัดงาน
“ปทุมมาเบ่งบาน เที่ยวห้วยสำ�ราญสุขใจ” ชมความงามปทุมมาหลากสายพันธุ์ถึง 31 ตุลาคม 2563 พร้อมเปิดตัว “ปทุมมาห้วยสำ�ราญ”
ไม้ดอกหน้าฝนสายพันธุ์ใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13490-20200912-nstda
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นวัตกรรม 'กิน-อยู่' เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

ในงาน Healthcare 2020 ภายใต้แนวคิด สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ ของบริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) มีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ
เข้ากับกระแสสังคมสูงวัย คือ Health Forum : MTEC กับนวัตกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมีนักวิจัยไทยมาแชร์และโชว์นวัตกรรม
การ ‘กิน-อยู่’ จากงานวิจัยที่ใช้ได้จริง เพื่อให้สังคมไทยเตรียมพร้อมสำ�หรับการรองรับสังคมสูงวัย
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13491-20200911-1
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กระทรวงพลังงาน จับมือ กระทรวง อว.
กำ�หนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา
หนุนใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
และ กระทรวงพลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำ�หนดกรอบทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านพลังงาน เพื่อร่วมกำ�หนดกรอบนโยบายและทิศทางงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
พลังงานของชาติ ซึ่งยึดจากแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 20 ปี รวม 5 แผน ได้แก่ การพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ อนุรักษ์
พลังงาน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน โดย
มี นายสุพฒั นพงษ์ พันธ์มเี ชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน และ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติ
ศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13492-20200914mou
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วิทย์สานศิลป์สู่พลังสร้างสรรค์

บ้านวิทย์ชวนเด็กพัฒนาสมองสองซีกซ้ายขวา
พัฒนาสมดุลชีวิต

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี – สวทช. โดยบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร ดำ�เนินกิจกรรม
“สนุกวิทย์เก่งศิลป์สู่พลังสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ครูและเด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมศิลปะภาพสีน้ำ�ออแกนิคที่สกัดจากดอกไม้และใบไม้ พร้อมร่วมดื่มด่ำ�กับการเรียนรู้ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผ่าน
ดอกไม้ ต้นไม้ ใบหญ้า แสนน่ารัก รวมถึงพาเด็ก ๆ ทำ�ของเล่นทำ�มือเอง เพื่อความอบอุ่นในครอบครัว และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 11 - 25 กันยายน 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13493-20200915
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สวทช. จัดสัมมนาหนุนผู้ประกอบการอาหารไทย
ใช้ระบบออโตเมชันในกระบวนการผลิต

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี : สวทช. โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตร
จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smart Food Factory 4.0 (อุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0)” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย โดยมีผู้ประกอบการ SME ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13499-20200916smart-food-factory-4-0
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สท./สวทช. หนุน 'เสริมแกร่งชาวนาสงขลา'
ด้วย 'วิถีวิทย์'

สวทช. โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ�ภูมภิ าคภาคใต้ (ศวภ.3) คลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ
กลุ่มเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ 12 กลุ่ม ใน 11 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา จัดงาน ‘เสริมแกร่งชาวนาสงขลา’ ด้วย ‘วิถีวิทย์’ ณ ศูนย์บริบาล
ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานเปิดงาน ‘เสริมแกร่งชาวนาสงขลา’ ด้วย ‘วิถีวิทย์’ เกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง
ให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” การเสวนาเรื่อง “กว่าจะเป็น...เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของ
ชุมชน” “ข้าวพื้นเมืองใต้สำ�คัญอย่างไร” การประกวดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพาณิชย์) นิทรรศการ
พันธุ์ข้าวจากกลุ่มเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ และกิจกรรมถอดบทเรียนการดำ�เนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ สท.
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13550-20200921-nstda-3
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สวทช. - จิสด้า

รับมอบข้อมูลผลึกโปรตีนอวกาศจากแจ็กซา
พร้อมเดินหน้างานวิจัยยาต้านมาลาเรีย

21 กันยายน 63 ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาคาร
B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ: สวทช. ร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และองค์กร
สำ�รวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) จัดพิธีรับมอบข้อมูลการกระเจิงของแสงจากผล
การฉายแสงซินโครตรอนกับโครงสร้างผลึกโปรตีนอวกาศ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “การทดลองปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศเพื่อพัฒนายาต้าน
โรคมาลาเรีย” ของ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. โดยมี
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ปรึกษา สวทช. เป็นประธาน
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13520-20200921-nstda
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บ้านวิทย์ สวทช. เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี – สวทช. โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดกิจกรรมเปิดตัว
นิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กและของเล่นวิทยาศาสตร์ ตอน วิทยาศาสตร์ในธรรมชาติรอบตัว ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสังเกต จากการทำ�ลงมือทำ�กิจกรรม ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จัก
ตั้งคำ�ถาม และค้นหาคำ�ตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13521-20200921-nstda-1
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เทคนิคอุดรฯ อวดโฉมสิ่งประดิษฐ์
จากห้อง FabLab เพิ่มทักษะวิศวกรรม
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกร

สวทช. จัดกิจกรรม Site Visit to LAB ตอน FabLab วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ จ.อุดรธานี เยี่ยมชมนวัตกรรมเยาวชนในโครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม จำ�นวน 5 ผลงาน ทีพ่ ฒั นาขึน้ จากเครือ่ งมือทางวิศวกรรมในห้อง FabLab ได้แก่ ชุดสาธิตแขนกล หุน่ ยนต์
มด กล่องฆ่าเชือ้ ด้วยแสง UV เครือ่ งวัดอุณหภูมแิ บบไม่สมั ผัส และแขนกลหุน่ ยนต์ขนาดเล็ก เพือ่ พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร (Innovator)
ให้แก่เยาวชนไทย ในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและสร้างชิน้ งานโดยใช้เครือ่ งมือทางวิศวกรรมและเครือ่ งมือวัดทางวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13523-site-visit-to-lab
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‘บางแคโมเดล’

ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม ดูแลผู้สูงอายุ

22 กันยายน 2563 สวทช. โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครือ่ งมือแพทย์ (A-MED) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผูส้ งู อายุ (ผส.) ร่วมแถลงข่าวผลงานความร่วมมือ การขับเคลือ่ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่
ยกระดับการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) นำ�ร่องใช้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ “บ้านบางแค” เป็นแห่งแรก หรือ “บางแคโมเดล” ก่อนขยายผลให้ครบทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ รองรับปี 2564 ประเทศไทย
จะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือ การมีจำ�นวนประชากรอายุ 60 ปี ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13525-bangkhaemodel
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EA จับมือ อว. สวทช.

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแบตเตอรี่ ด้วยการใช้วัสดุเกษตร
รวมถึงบุคลากร พร้อมเปิดศูนย์ทดสอบแบตฯ สุดทันสมัย

22 กันยายน 2563 : สวทช. จัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน) (EA) ในโครงการความร่วมมือวิจัย
พัฒนาวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการทำ�งานของอุปกรณ์กกั เก็บพลังงานไฟฟ้าความจุสงู หรือแบตเตอรี่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และปลอดภัยสูงโดยพึ่งพาทรัพยากรและการผลิตภายในประเทศ ลดการนำ�เข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วน
สำ�คัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งต่อไป โดยมี ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ �ำ นวยการ สวทช. และ นายสมโภชน์ อาหุนยั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13526-20200922mou

16 NSTDA

•

October 2020

ตุลาคม 2563

ปีที่ 6 ฉบับที่ 7

สวทช. ผนึก 4 พันธมิตร
ภายใต้ภาคีเครือข่าย TESTA

ร่วมผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย

24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) : สวทช. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Alliance: TESTA) เพื่อสร้าง
เครือข่ายการดำ�เนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยตลอดทัง้ ห่วงโซ่มลู ค่า โดยมี นายกิตติกร โล่หส์ นุ ทร ประธานคณะ
กรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วย ผู้บริหารจาก 5 หน่วยงานภาคี
รวมถึงได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เอ็ม สแตนลีย์ วิตติงแฮม ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำ�ปี พ.ศ. 2562 จากการคิดค้นวัสดุ
สำ�หรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาร่วมปาฐกถา
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13530-testa
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สวทช. แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ
ปรับปรุงระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบไม่ใช้อากาศ
และเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานทดแทน

ณ จังหวัดลำ�ปาง : บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำ�กัด ประสบปัญหาเศษขนไก่จากโรงเรือนหลุดเข้าไปบ่อรวบรวมน้ำ�เสีย ซึ่งเป็นบ่อพักเพื่อ
นำ�น้ำ�เสียเข้าสู่ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบไร้อากาศ รวมถึงอัตราการกวนตะกอนอินทรีย์ในบ่อหมักยังไม่ดีเท่าที่ควร เกิดชั้นฝ้าตะกอนบริเวณ
บนผิวน้ำ�ของบ่อหมักแบบปิดไม่ใช้อากาศ เป็นผลให้การทำ�งานของจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศภายในบ่อหมักไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำ�ให้
ผลพลอยได้จากระบบ ได้แก่ ปริมาณก๊าซชีวภาพต่ำ�กว่าที่ควรจะเป็น และเนื่องจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่ติดตั้ง เป็นระบบขนาดใหญ่
ถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตร จึงจำ�เป็นต้องหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการกวนตะกอนให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น จึงเป็น
โจทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP สวทช. เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ โดยทำ�การปรับปรุงระบบกวนตะกอนในบ่อหมักย่อยน้ำ�เสีย
รวมทั้งจะทำ�การติดตั้งเครื่องกวนผสมแบบเชิงกลที่ไม่ทำ�ให้เกิดการเติมอากาศภายในบ่อหมักแบบอัตโนมัติ (PLC) แบบ Airlift เพื่อทำ�การ
กวนตะกอนภายในบ่อหมัก เพื่อให้ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบไม่ใช้อากาศทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13533-20200925itap
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สวทช. รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบ
ด้านการจัดการน้ำ�เสีย

สวทช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำ�เสีย” จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อยกย่องเชิดชู รวมถึงส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐ
มีการจัดการน้ำ�เสียจากอาคารและระบายน้ำ�ทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งถือเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนบริหาร
จัดการน้ำ�เสียชุมชน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและประชาชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13535-20200925
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เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือ บางจาก

วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการของเสีย
จากธุรกิจโรงกลั่นด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงกลั่นน้ำ�มันบางจาก: สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และสถาบัน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (TIIS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ในด้านการวิจัยและพัฒนา “ระบบการจัดการของเสียจากธุรกิจโรงกลั่นด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน”
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13536-20200925_circular-economy

20 NSTDA

•

October 2020

ตุลาคม 2563

ปีที่ 6 ฉบับที่ 7

สวทช. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

แปรรูปพืชผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก

สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยพะเยา
แก่ผู้ประกอบการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งของ “ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ไฮ โซ แซ่บ” จ.พะเยา ในโครงการ “การ
พัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนอบแห้ง” สามารถเพิม่ กำ�ลัง
การผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรไทย และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักอาหารปลอดภัย
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13538-20200924itap
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สวทช. ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด

Software Park - WealthMagik
เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5

สวทช. โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำ�กัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์
www.WealthMagik.com สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์ (TACGA) มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุนกราฟิกส์ไทย
และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดประกาศผลโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ในหัวข้อ
“เกษียณไว อารมณ์ด”ี โครงการประกวดพัฒนาสือ่ การ์ตนู แอนิเมชันทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ผลหมวดการ์ตนู แอนิเมชัน ประเภทนักเรียน
นักศึกษา ทีม Tomato จาก จุฬาฯ กับผลงาน “ออกดอกออกผล” และประเภทบุคคลทั่วไป ทีมเต่าสามขา กับผลงาน “อยากเกษียณไวให้
มาหาผม” คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ส่วนหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น ชนะเลิศคือ ทีมราหูฟิล์ม กับผลงาน “ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น” นับเป็นการ
ต่อยอดความรู้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์นำ�มาปรับเข้าใช้ด้วยกันจนเกิดเป็นผลงานพัฒนาที่น่าสนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13540-20200929_software-park-wealthmagik
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นายกฯ เยี่ยมชมผลงานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบ
รถโดยสารไฟฟ้าโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า
จากรถโดยสารประจำ�ทางใช้แล้วของ ขสมก.
(City transit E-buses)”

29 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า โครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำ�ทาง
ใช้แล้วของ ขสมก. (City transit E-buses)” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปรระเทศไทย (กฟผ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เครือข่ายพันธมิตรทีค่ รอบคลุมหน่วยงานภาค
รัฐทั้งหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ทดสอบ หน่วยงานกำ�กับดูแลมาตรฐาน การจดทะเบียน การใช้งาน นโยบายส่งเสริม และเอกชน
ผูร้ ว่ มพัฒนา ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำ�ทางใช้แล้ว
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า
ทีส่ ามารถจดทะเบียนเพือ่ ใช้งานกับกรมการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องและพร้อมสำ�หรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม จำ�นวน 4 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13544-20200929-city-transit-e-buses
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‘พันธุ์ไม้ป่าชายเลน’

เสี่ยงสูญพันธุ์
ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 สตูล

เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

ป่าชายเลนเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต (supermarket)
ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตอาหาร พืชผักและพืชสมุนไพรให้กบั ชุมชน
ทำ�หน้าทีป่ อ้ งกันการกัดเซาะชายฝัง่ และลดความสูญเสียจากอุทกภัย
กรองสิ่งปฏิกูลต่างๆ ก่อนไหลลงสู่ทะเล และยังช่วยฟอกอากาศลด
ภาวะโลกร้อน เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใน
ปริมาณที่มากกว่าป่าประเภทอื่น 3-4 เท่า เนื่องจากลักษณะของ
พืชป่าชายเลนส่วนของใบมีความหนาแน่นสูงจึงช่วยเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนและทำ�ให้อากาศบริเวณนั้นๆ สดชื่น
ข้อมูลเมือ่ ปี 2562 ป่าชายเลนในประเทศไทยเหลือพืน้ ทีป่ า่
คงสภาพ 1,538,185 ไร่ ลดลงไปจากอดีตอย่างมาก โดยปี 2504 มี
พื้นที่มากถึง 2,299,375 ไร่
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แม้ว่าพื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มสูงขึ้นจากนโยบายการ
ฟื้นฟูป่าชายเลน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนทดแทน
และการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชายเลนในภาพรวมของ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำ�หนด
นโยบาย วางแผน และบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู กำ�หนดเขต
คุ้มครอง และป้องกัน บำ�รุงรักษาพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลนของ
ประเทศไทย
ทว่ายังคงมีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชาย
เลน ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� นากุ้ง นาเกลือ การขยาย
ตัวของชุมชนเมือง การทำ�เหมืองแร่ การสร้างท่าเทียบเรือ การ
ขุดลอกร่องน้ำ� และการทำ�อุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ป่าชายเลนที่เป็นป่า
ธรรมชาติลดลง จำ�นวนชนิดลดลงและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดย
เฉพาะชนิดที่กระจายพันธุ์ได้น้อย และพบเฉพาะถิ่น
จึ ง เกิ ด ความร่ ว มมื อ การวิ จั ย พั ฒ นา และวิ ช าการ
เกีย่ วกับป่าชายเลน เพือ่ ร่วมกันอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน ระหว่าง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสมัยใหม่ สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชาย
เลนของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรูใ้ นสวนพฤกษศาสตร์
ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ทีจ่ ะเป็นแหล่งรวมพันธุไ์ ม้ปา่ ชายเลนจาก
ทั่วโลกนำ�มาไว้ที่นี่ที่เดียว
นายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. กล่าวว่า ความร่วมมือ
ครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดและยกระดับงานวิจัยด้านป่าชายเลน และ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านป่าชายเลนของโลก
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นายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช.

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช.

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
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โดยมีสวนพฤษศาสตร์นานาชาติ ร.๙ ซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแลของ ทช.
ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ โดยใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มาสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับจีโนม พันธุกรรม
และความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ ตลอดจนวิธีการเก็บรักษาเชื้อ
พันธุกรรมของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในระยะยาว ให้เกิดการบริหาร
จัดการและสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูในถิ่น
กำ�เนิด ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยในระยะแรกมุ่งเป้าศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่หายากใกล้สูญ
พันธุ์ตามบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ระยะเวลาดำ�เนินการ
2 ปี (สิ้นสุดในปี 2565) ดำ�เนินการโดย ส่วนวิจัยทรัพยากรป่า
ชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งมีศูนย์วิจัยทรัพยากร
ป่าชายเลนที่ 1-6 ของ ทช. เป็นหน่วยงานภาคสนาม ครอบคลุม
พื้น ที่ ป่ า ชายเลนในฝั่งทะเลอ่า วไทยและอันดามัน 24 จั ง หวั ด
ร่วมดำ�เนินการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด
จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร
และสมุทรปราการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร
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ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ดสมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี
ประจวบคีรขี นั ธ์ ศูนย์วจิ ยั ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 ระนอง ประกอบ
ด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 พังงา
ประกอบด้วย จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชาย
เลนที่ 5 นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 สตูล ประกอบด้วย
จังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
ทั้งนี้ ทช. ยังพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน เป็นโครงการป่าใน
เมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้แก่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์
ได้โดยตรง และให้มีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าไว้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์และยั่งยืน ด้วยการทำ�เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ดึงนักท่องเทีย่ วเข้ามาศึกษาและเข้าใจนิเวศของป่าชายเลน นอกจาก
นัน้ แล้วในจังหวัดระนองซึง่ มีผนื ป่าชายเลนพืน้ ทีก่ ว่าแสนไร่ โดย ทาง
ทช. กำ�ลังพัฒนาให้เกิดการยกระดับไปสู่ผืนป่าชายเลนระดับโลก
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าวว่า สำ�หรับความ
สําคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลน สวทช. ภายใต้กระทรวง อว. ทำ�หน้าทีส่ นับสนุน
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องค์ความรู้ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่พัฒนา
ร่วมกันนั้นอยู่บนฐานความรู้ และต่อยอดบนฐานวิทยาศาสตร์ โดย
มัน่ ใจว่าการทำ�งานร่วมกันจะส่งเสริมให้การเพิม่ จำ�นวนพืน้ ทีป่ า่ ชาย
เลนได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ สวทช. ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของชาติ ได้แก่ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ และธนาคาร
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยการวิจัยแนวหน้าในระดับจีโนมและพันธุกรรม โปรตีน
และการแสดงออกของยีน โดยเฉพาะชนิดที่มีการแพร่กระจายน้อย
หายาก ใกล้สูญพันธุ์ โดยผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้
มุ่งเป้าให้เกิดฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงของพืชป่าชายเลนเป็นครั้งแรก
ของประเทศไทย ทั้งวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อ
ระยะยาว ซึ่งจะนำ�ไปสู่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ป่าชายเลน เกิดการ
ปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต สร้างความมั่นคงทางอาหารและทางระบบ
นิเวศให้กับป่าชายเลนในประเทศไทยคงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่ง
เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวหน้าชุมชนมีรายได้ และเกิด
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
กล่าวว่า ป่าชายเลนถือเป็นระบบนิเวศที่มีความสำ�คัญ อยู่บริเวณ
รอยต่ อ ระหว่ างน้ำ � จื ดกั บ น้ำ � เค็ มมี พั น ธุ์ พื ช มากกว่ า 80 ชนิ ด
อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพืชที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ� เป็นแหล่งอาหารที่สำ�คัญของประมงชายฝั่ง
ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีโครงการทีส่ �ำ คัญในระดับโลก คือ โครงการ
“สวนพฤกษศาสตร์ ป่ า ชายเลนนานาชาติ ร.๙” ซึ่ ง เป็ น
สวนพฤกษศาสตร์ ป่ า ชายเลนแห่ ง แรกของโลกที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
ประเทศไทย ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นเสม็ดงาม จ. จันทบุรี จะเป็นแหล่งรวบรวม
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
การวิจัยป่าชายเลนในระดับนานาชาติ
ความร่วมมือระหว่าง ทช. และ สวทช. จะเป็นการนำ�เอา
จุดเด่นของความเชีย่ วชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการงานวิจยั
ป่าชายเลน นำ�ไปสูก่ ารเปิดบทบาทการวิจยั แนวหน้าด้านป่าชายเลน
ครั้งสำ�คัญของประเทศไทย

โครงการความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และวิชาการ เกี่ยว
กับป่าชายเลน มุ่งเน้นศึกษาชนิดพันธุ์พืชป่าชายเลน 15
ชนิด ได้แก่
• ไม้ชายเลนหายากใกล้สูญพันธุ์ 5 ชนิด
		 1. พังกา-ถั่วขาว (Bruguiera hainesii)
		 2. ลำ�แพนหิน (Sonneratia griffithii)
		 3. หงอนไก่ใบเล็ก (Heritiera fomes)
		 4. แสมขน (Avicennia lanata)
		 5. หลุมพอทะเล (Intsia bijuga)
• ไม้ป่าชายเลนที่แท้จริง (true mangrove) 10 ชนิด
		 1. ลำ�แพน (Sonneratia ovate)
		 2. โปรงขาว (Ceriops decandra)
		 3. โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata)
		 4. โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
		 5. ประสักแดง/พังกาหัวสุมดอกแดง
			 (Bruguiera gymnorrhiza)
		 6. ประสักขาว/พังกาหัวสุมดอกขาว
			 (Bruguiera sexangula)
		 7. ถั่วขาว (Bruguiera cylindrica)
		 8. ถั่วดำ� (Bruguiera parviflora)
		 9. โปรงแดง (Ceriops tagal)
		 10. โปรงหมู (Ceriops zippeliana)
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