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สวทช. ร่วมกับ วช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำาเสนอ” ในรูปแบบ
ออนไลน์	

ไบโอเทค	สวทช.	พัฒนาชุดตรวจ	“COVYD-19 Ab test kit (ELSA)” 
สำาหรับตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19	 รวดเร็ว	 แม่นยำา	 ราคาถูก
กว่าการนำาเข้าจากต่างประเทศ

สวทช.	ผนึกกำาลัง	สพฐ.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	ตอน	ระบบ	IoT	กับการออกแบบกล่อง
ปลูกพืชโดยใช้แสงเทียม	 สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต
พื้นที่	EEC

2	กระทรวงผนึกกำาลัง	ใช้ประโยชน์จาก	Big	DATA	จัดการท่องเที่ยว
อุทยานธรณี	หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

วศ.	จับมือ	วว.และ	สวทช.	เปิดเวทีเสวนาวิชาการ	“ศึกษาอดีต เรียน
รู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”	 มองภาพอนาคต
ตอบโจทย์ประเทศ

ไอแทป	 สวทช.	 หนุนผู้ประกอบการก่อสร้างต่อยอดธุรกิจพัฒนาระบบ
ฟาร์มเกษตรในอาคาร	 ‘ปลูกได้ทุกฤดูกาล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ 
ตอบโจทย์	BCG
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สวทช.	ผนึกกำาลัง	สพฐ.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาหารและอาหาร
เพื่ออนาคต	สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่	EEC	

CPF	ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารในเครือสนับสนุน	รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์ 
สิรินธรเพื่อคนพิการ

GPSC	 ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์	 รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เพื่อคนพิการ

ไบโอเทค	 สวทช.	 พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค	 COVID-19	 แบบพ่นจมูก	 
เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ	ลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียง	
สู้เชื้อกลายพันธุ์	

เอ็มเทค	 สวทช.	 -	 สจล.	 เปิดผลทดสอบ	 ‘Magik Growth’ นวัตกรรม
ถุงห่อทุเรียน	 ‘เปลือกบาง-เนื้อหนาขึ้น’	 ช่วยลดสารเคมี	 เพิ่มคุณภาพชีวิต
ชาวสวน 

‘เชฟแคร์ส’	มอบ	4	เมนูสุขภาพ	จาก	4	เชฟ	แทนความห่วงใย	บุคลากร
ทางการแพทย์	รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ	1

สวทช.	 จัดพิธีจบการศึกษาออนไลน์	 พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่มหา
บัณฑิตโครงการ	TAIST-Tokyo	Tech	ประจำาปี	2021

สวทช.	จับมือคณะทันตแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 สายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยฝ่ายวิชาการ 
หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาหารและอาหาร 
เพื่ออนาคต ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 
ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/eec_seminar_futurefood/

สวทช. ผนึกกำ ลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรอาหารและอาหารเพื่ออนาคต

สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC
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CPF ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารในเครือสนับสนุน
รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

3	สิงหาคม	2564	ณ	โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ	:	คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณสุภาภรณ์ ศรอำาพล ผู้อำานวยการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร พร้อมด้วย ผู้แทน
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้แทนจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับมอบ
ผลติภัณฑบ์ะหมีเ่กีย๊วกุง้จำานวน 700 แพค็ จาก ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กจิ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จำากดั 
(CPF) ทัง้น้ี เพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานและเปน็กำาลงัใจใหท้มีบคุลากรทางการแพทย ์รวมถงึเจา้หน้าทีท่ีป่ฏิบติังานในโรงพยาบาลสนามฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/20210803/
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GPSC ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

9	 สิงหาคม	2564	ณ	 โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ	:	คุณจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) (GPSC) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบ
ด้วย ชุด PPE จำานวน 500 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำานวน 50,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามฯ โดยมี คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมกับ แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน รองผู้อำานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในฐานะผู้อำานวยการโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ และผู้แทนจาก 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับมอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/gpsc-20210809/
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กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)		สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	โดยศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
แบบพ่นจมูก ชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based ซึ่งผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้ว  
พบว่ามีประสิทธิภาพต่อการคุ้มโรคที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะผลักดันให้เป็นวัคซีนต้นแบบป้องกันโรค COVID-19 สามารถนำาไปทดสอบ
ทางคลินิกในอาสาสมัครต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/adenovirus-based/

ไบโอเทค สวทช.
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แบบพ่นจมูก

เพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันการติดเชื้อ
ลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียง สู้เชื้อกลายพันธุ์
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เอ็มเทค สวทช. - สจล. เปิดผลทดสอบ ‘Magik Growth’ 
นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน ‘เปลือกบาง-เนื้อหนาขึ้น’

ช่วยลดสารเคมี เพิ่มคุณภาพชีวิตชาวสวน

10	สิงหาคม	2564	:	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(เอ็มเทค)	นำาโดย ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ผศ.ดร. ลำาแพน 
ขวญัพลู อาจารยป์ระจำาภาควชิาเทคโนโลยกีารผลติพชื คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
(สจล.) นางสาวนวลนภา เจริญรวย เจา้ของสวนทเุรียน“สวนสไตลช์า๊ลฮิ” อำาเภอแกลง จงัหวดัระยอง ร่วมเสวนาออนไลน์หวัข้อ “นวัตกรรม
ถุงห่อทุเรียน	Magik	Growth	เพื่อชาวสวนยุคใหม่	ลดใช้สารเคมี” ภายใต้โครงการการขยายผลนวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตชาวสวนทุเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/magik-growth/
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12	สิงหาคม	2564	ณ	โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ:	มูลนิธิเชฟแคร์ส นำาโดย เชฟ ชุมพล แจ้งไพร สุดยอด
เชฟอาหารไทย พร้อมด้วยคุณแมทธิว มาร์ติน และ คุณจักริน จักราฤทธิกรกูล ผู้ประสานงานมูลนิธิเชฟแคร์ส ได้มอบอาหารกล่อง 
แช่แข็งจำานวน 200 กลอ่งใหแ้กบ่คุลากรทางการแพทย ์รพ.สนามบา้นวทิยาศาสตร์สริินธรเพือ่คนพกิาร เพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานของทมี
บคุลากรทางการแพทย ์รวมถงึเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลสนามฯ แทนความหว่งใยจาก 4 เชฟ 4 เมนูทีเ่น้นคณุคา่ทางโภชนาการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/chefcares/

‘เชฟแคร์ส’ มอบ 4 เมนูสุขภาพ จาก 4 เชฟ
แทนความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ 

รพ. สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ
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สวทช. จัดพิธีจบการศึกษาออนไลน์พร้อมร่วมแสดงความยินดี
แก่มหาบัณฑิตโครงการ TAIST-Tokyo Tech

ประจำ ปี 2021

19	สงิหาคม	2564	โครงการทนุสถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยข้ัีนสงูแหง่ประเทศไทย	และสถาบนัเทคโนโลยแีหง่โตเกยีว	โดยสำานักงาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	ภายใตก้ระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(อว.)	ร่วมกับ สถาบนั
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) และมหาวิทยาลัยไทย 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีจบการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ “TAIST	–	Tokyo	Tech	Virtual	Graduation	
Ceremony	2021” เพื่อแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ประจำาปี 2564 โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 
รองผู้อำานวยการ สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทสำาคัญ
ในการสนับสนุนความสำาเร็จครั้งนี้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/virtual-graduation-ceremony-2021taist-tokyo-tech2021/
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20	สิงหาคม	2564	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการผลักดันและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับสุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันต
กรรม” โดยพิธีการลงนามจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ มีนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก
และเครื่องมือแพทย์ เป็นผู้แทน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงนามร่วมกับ 
รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-mou-20210820/

สวทช. จับมือคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพช่องปากและการรักษาทางทันตกรรม
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กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	โดย	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	สาย
งานพฒันากำาลงัคนทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดยฝ่ายสง่เสริมและพฒันาเดก็และเยาวชนทีม่ศีกัยภาพสงู	ผนึกกำาลงัร่วมกบัสำานักงาน
การวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) จดักจิกรรมอบรมเชิงปฏบิตั ิ"การสกดัคอนเทนตส์ไตลง์านวจิยัเพือ่ใช้ในการนำาเสนอ" ระหวา่งวนัที ่21 - 22 สงิหาคม 
2564 ผา่นระบบออนไลน์ดว้ยโปรแกรม zoom เพือ่พฒันาศกัยภาพครูและนักเรียนทางดา้นทกัษะการสือ่สารเพือ่ใหผู้ฟ้งัสามารถเข้าใจเน้ือหา
งานวจิยั ความสำาคญัของงานวจิยัทีต่อ้งการนำาเสนอไดอ้ยา่งชัดเจน และมปีระสทิธภิาพ เรียนรู้เทคนิคการวางโครงสร้างเพือ่สร้างเน้ือหาใน
การนำาเสนองานวจิยั และจดัทำาเอกสารประกอบการนำาเสนอตลอดจนเรียนรู้เคร่ืองมอืและเทคนิคทีจ่ำาเปน็ในการสร้างสรรค์สือ่นำาเสนอผลงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/seminar_reserch_content-online/

สวทช. ร่วมกับ วช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำ เสนอ”

ในรูปแบบออนไลน์
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กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 
โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) พัฒนา  
“COVYD-19	Ab	test	kit	(ELISA)” ชุดตรวจภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ด้วยเทคนิค ELISA ใช้งานง่าย รวดเร็ว แม่นยำา และราคาถูกกว่าการนำาเข้า 
จากตา่งประเทศ อยูร่ะหวา่งการยืน่คำาขอประเมนิเทคโนโลยจีากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเร่ิมมกีารนำาไปใช้ประโยชน์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด 19 จากการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/covyd-19-ab-test-kit/

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจ
“COVYD-19 Ab test kit (ELISA)”

สำ หรับตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันโควิด-19 รวดเร็ว แม่นยำ 
ราคาถูกกว่าการนำ เข้าจากต่างประเทศ
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	 สายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยฝ่ายวิชาการ 
หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ ตอน ระบบ IoT กับการออกแบบกล่องปลูกพืชโดยใช้แสงเทียม ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/seminar_agro-industrial_iot/

สวทช. ผนึกกำ ลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ตอน ระบบ IoT กับการออกแบบกล่องปลูกพืชโดยใช้แสงเทียม 

สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC
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26	สิงหาคม	2564	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	โดย ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาต ิ(เนคเทค)  และ กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา	 เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนหน่วยงานในยุคดิจิทัลและ	BCG	Model” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเดินหน้า 
นำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การอนุรักษ์ ป้องกัน และจัดการแหล่งเรียนรู้ สร้างมูลค่าและประโยชน์ของงาน 
ทางดา้นธรณีวทิยา ธรณีพบิตัภิยั และอทุยานธรณี สอดรับโมเดลเศรษฐกจิใหมสู่ก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื BCG Economy model รวมทัง้สอดคลอ้ง
กับการปรับเปลี่ยนกรมทรัพยากรธรณี สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/digital-transformation/

2 กระทรวงผนึกกำ ลัง ใช้ประโยชน์จาก Big DATA
จัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณี หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน
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26	 สิงหาคม	2564	 ศาสตราจารย์(พิเศษ)	 ดร.เอนก	 เหล่าธรรมทัศน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	(อว.)	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง “ศึกษาอดีต	เรียนรู้ปัจจุบัน	สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” จัดโดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านระบบ ZOOM Online และ Facebook Live ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าฯ สป.อว.

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-zoom-online/

วศ. จับมือ วว.และ สวทช. เปิดเวทีเสวนาวิชาการ
“ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน

สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”
มองภาพอนาคตตอบโจทย์ประเทศ
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กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	โดย ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยี โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ใหกั้บธุรกิจก่อสร้างตอ่ยอดธุรกจิพฒันาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร (Plant Factory) มาใช้กบัการปลกูพชืออร์แกนิคในหอ้งพกัอพาร์ตเมนต์
ใจกลางกรุงเทพฯ โดยสนับสนุนผู้เช่ียวชาญโปรแกรม ITAP จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและให้คำาปรึกษาจนเป็นผลสำาเร็จ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/plant-factory/

ไอแทป สวทช. หนุนผู้ประกอบการก่อสร้างต่อยอดธุรกิจ
พัฒนาระบบฟาร์มเกษตรในอาคาร

‘ปลูกได้ทุกฤดูกาล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ตอบโจทย์ BCG
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ฟื้นฟู “ป่าชายเลน”
สร้างเศรษฐกิจฐานราก
ลดก๊าซเรือนกระจก
เรียบเรียง: ภัทรา สัปปินันทน์

  ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากเป็นอันดับ 5 ของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้  และเป็นระบบนิ เวศที่ มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพสูง ไม่เพียงสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในฐานะแหล่งอาหาร 

ยา พลังงาน และการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ แต่ยังเป็นแหล่ง

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ที่สำาคัญเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้

อีกด้วย นักวิชาการมีการประเมินตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจไว้ว่า หากมี

การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดราว 1.73 ล้านไร่ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม จะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 6 หมื่นล้านบาทต่อปี

  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญและการใช้ประโยชน์จาก

ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 

สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ไดร่้วมกบั

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.) จดัการเสวนาเร่ือง “ปา่ชายเลน
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คณุคา่ต่อประเทศไทยและโลก” โดยมผีู้

แทนจากสว่นงานต่างๆ มาร่วมสะทอ้น

ทิศทางการดำาเนินงานทั้งในแง่มุมการ

เพิ่มปริมาณพื้นที่ป่า การสร้างมูลค่า

เพิ่ม การอนุรักษ์ การสร้างแหล่งเรียนรู้  
“คุณค่าของป่าชายเลนไทย ไม่เพียง
เปน็บา้นขนาดใหญส่ำาหรับอนบุาลสตัว์
น้ำาชายฝั่งเท่านั้น แต่ยังเป็นโรงครัวท่ี
อุดมสมบูรณ์ และเป็นกำาแพงกันภัย
ธรรมชาติให้แก่คนชายฝ่ัง โดยเฉพาะ
ตอนเกดิเหตกุารณส์นึามเิมือ่ป ี2547 
อย่างไรก็ตามหากย้อนไปประมาณ
ช่วง 30-60 ปีที่ผ่านมา น่าเสียดายว่า 
ป่ า ช า ย เ ล น ไ ท ย เ ค ยถู ก รุ ก ร า น 
อย่างหนักเพื่อประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจจนพ้ืนท่ีป่าหายไปกว่า
คร่ึง แต่ด้วยประชาชนเริ่มมีความ
รู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญของป่า
ชายเลนมากขึ้น จึงทำาให้มีการฟ้ืน
คืนป่าชายเลนเพิ่มขึ้นมาในช่วงระยะ
หลัง นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้
ร่วมมือกับพันธมิตรอีกกว่า 90 
ประเทศ ในการเชื่อมโยงพื้นที่ป่าชาย
เลนของแต่ละประเทศให้เป็นป่าชาย
เลนของโลกในนามสมาคมป่าชายเลน
นานาชาต ิ(International Society for  
Mangrove Ecosystem หรือ 
ISME) ซึ่ งจ ะมีบทบาทหน้ าที่ ใน
การร่วมฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชายเลน และ 
การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
วิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนง
อีกด้วย” ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว

ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ

“ป่าชายเลน” แหล่งอาหารและดูดซับก๊าซเรือนกระจก
ผืนดินกับน้ำ าทะเลในเขตร้อนและ 

กึ่งร้อนของโลก ประเทศไทยมีแนว 

ป่าชายเลนเกิดขึ้นทั้ง 2 ฝั่งของประเทศ 

ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จันทบุรีไปถึงปัตตานี

มีความยาวของพื้นที่ประมาณ 2,000 

กิโลเมตร และฝั่งอันดามันจากจังหวัด

ระนองถึงจังหวัดสตูลมีความยาว

มากกว่า 1,000 กิโลเมตร

และการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมี

ส่วนสำาคัญอย่างมากในการขับเคลื่อน

พัฒนาตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG (BCG Economy Model)

  ศ. ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และประธานอนุกรรมการขับ

เคลือ่นการพฒันาโมเดลเศรษฐกจิ BCG 

สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ  

ได้กล่าวเปิดการเสวนาด้วยการช้ีให้

เห็นถึงความสำาคัญของป่าชายเลน

และสถานการณ์ภาพรวมว่า ป่าชาย

เลนเป็นระบบนิเวศที่เช่ือมต่อระหว่าง 



18 NSTDA •   September 2021

กันยายน 2564  ปีที่ 7 ฉบับที่ 6

ช่วงระยะหลัง นอกจากน้ีประเทศไทย

ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรอีกกว่า 90 

ประเทศ ในการเช่ือมโยงพื้นที่ป่าชาย

เลนของแต่ละประเทศให้เป็นป่าชาย

เลนของโลกในนามสมาคมป่าชายเลน

นานาชาติ (International Society for 

Mangrove Ecosystem หรือ ISME) ซึ่ง

จะมบีทบาทหน้าทีใ่นการร่วมฟืน้ฟพูืน้ที่

ป่าชายเลน และการพบปะแลกเปลี่ยน

ความรู้ทางดา้นวชิาการโดยผูเ้ช่ียวชาญ

แต่ละแขนงอีกด้วย”

  เมื่ อประชาคมโลกเกิดการ

ตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของป่าชายเลน 

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้มีการ

ดำาเนินงานพัฒนาป่าชายเลนตามเป้า

หมายหลายด้าน ทั้งเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(CBD) อนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(UNFCCC) และการดำาเนินงานตาม

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก เพือ่หยดุหรือชะลอปญัหาภาวะ

โลกร้อนให้ได้มากที่สุด ซึ่งประเทศไทย

มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุ คือ การลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 

20 ภายในปี 2573

  “คุณค่าของป่าชายเลนไทย ไม่

เพยีงเปน็บา้นขนาดใหญส่ำาหรับอนุบาล

สตัวน้์ำาชายฝ่ังเทา่น้ัน แตย่งัเปน็โรงครัว

ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นกำาแพงกันภัย

ธรรมชาติให้แก่คนชายฝั่ง โดยเฉพาะ

ตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 

อย่างไรก็ตามหากย้อนไปประมาณช่วง 

30-60 ปทีีผ่า่นมา น่าเสยีดายว่าปา่ชาย

เลนไทยเคยถูกรุกรานอย่างหนักเพื่อ

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกจิจนพืน้ที่

ป่าหายไปกว่าคร่ึง แต่ด้วยประชาชน

เร่ิมมีความรู้ความเขา้ใจถงึความสำาคญั

ของป่าชายเลนมากข้ึน จึงทำาให้มี

การฟื้นคืนป่าชายเลนเพิ่มขึ้นมาใน
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	 	 นางพูลศรี	 วันธงไชย	ผู้อำานวย

การส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน	 

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน	 ทช. 

เลา่ถงึแผนงานนโยบายดา้นการอนุรักษ์

ฟื้นฟูและระเบียบการแบ่งปันคาร์บอน

เครดิตของพืชป่าชายเลนว่า หนึ่งใน

แผนงานที่ ทช. กำาลังดำาเนินงานคือ

การทำาให้เกิดการเพิ่มพ้ืนที่ป่าชาย

เลนอย่างยั่งยืน โดยกรมได้ร่วมกับ

องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) หรือ อบก. และ

หน่วยงานพนัธมติร สร้างกลไกเพือ่เปน็

แรงจงูใจใหภ้าคเอกชนเข้ามามสีว่นร่วม

  จากปัญหาภาวะโลกร้อนและ

การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

อันเน่ืองมาจากการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสู่บรรยากาศที่มากเกิน

ไป ได้นำามาสู่ข้อตกลงปารีส (Paris 

Agreement) ที่หลายประเทศทั่วโลก 

รวมถึงประเทศไทยต้องหาทางลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการปลูก

ป่าโดยเฉพาะป่าชายเลนถือเป็นความ

หวังสำาคัญในการนำามาใช้แลกเปลี่ยน

คาร์บอนเครดิต หรือใช้ในการชดเชย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง

จากการปลูกป่าในพื้นที่รัฐดูแล

ป่าชายเลน ความหวังไทยลดการปล่อย CO2

นางพูลศรี วันธงไชย

ผู้อำานวยการส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ทช.
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กบัภารกจิน้ี คอืการปลกูปา่ชายเลนเพือ่

คารบ์อนเครดิต เพราะมขีอ้มลูการวจิัย

จากต่างประเทศรายงานว่าป่าชายเลน

สามารถดดูซบักา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้มากกว่าป่าชนิดอื่น 2-4 เท่า โดยจะ

กักเก็บคาร์บอนไว้ในมวลชีวภาพที่อยู่

ในลำาต้น ราก ซากไมต้าย และทีส่ำาคัญ

คือการกักเก็บอยู่ในดิน

  “การดำาเนินงานปลูกป่าชาย

เลนของภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยน

เป็นคาร์บอนเครดิตจะต้องเป็นไปตาม

เง่ือนไข ภายใต้ระเบียบ ทช. ว่าด้วย

การปลูกและบำารุงป่าชายเลนสำาหรับ

องค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 

ซึ่งดำาเนินการร่วมกัน 3 ฝ่าย มีหน้าที่

แตกต่างกันไป โดยองค์กรหรือบุคคล

ภายนอกจะเป็นผู้ปลูกและออกค่าใช้

จ่ายต่างๆ ทช. จะเป็นผู้กำากับดูแล 

และอบก. มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนคาร์บอน

เครดติ ซึง่การปลกูปา่จะตอ้งดแูลอยา่ง

น้อย 6 ปี หลังครบ 6 ปี ผู้พัฒนาโครง

การฯ ต้องมีการเสนอแผนนโยบายส่ง

เสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

โดยรอบไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรมการฟืน้

คนืหรือเพิม่ปริมาณผนืปา่ และมกีารสง่

เสริมอาชีพให้เกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในชุมชน

  ส่วนการปลูกป่าเพื่อคาร์บอน

เครดิต จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 10 ปี โดยผู้พัฒนาโครงการฯ ได้

คาร์บอนเครดิต 90% ทาง ทช. ได้ 10% 

และเป็นโครงการฯ ที่เกิดข้ึนหลังวันที่ 

24 เมษายน 2564 ตามเง่ือนไขข้อตกลง

กับทาง ทช. เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถ

ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ ทช. 

ส่วนระเบียบและข้ันตอนข้ึนทะเบียน

และการแบง่ปนัคาร์บอนเครดติสามารถ

ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ 

อบก. ซึ่งจะมีกระบวนการคิดคาร์บอน

เครดิตเป็นแบบภาคสมัครใจ และ

สามารถนำาไปใช้รับสทิธปิระโยชน์ต่างๆ 

อาทิ การใช้หักลบจำานวนการปลด

ปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดใ์นระบบ

ขององค์กร หรือใช้จำาหน่ายเป็นเครดิต 

เป็นต้น”

ป่าชายเลนหล่อเลี้ยงชุมชน เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก
  แม้คุณค่าของป่าชายเลนและ

เง่ือนไขในการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต

จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ภาค

เอกชน และหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วย

กันฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมาก

ขึ้น แต่มิติสำาคัญที่จะนำามาซึ่งการดูแล

อนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ได้อย่างยั่งยืน คือ 

การสร้างการมสีว่นร่วมของชุมชน และ

การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีราย

ได้จากการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน

	 	 นายไชยภูมิ	 สิทธิวัง	 ผู้อำานวย

การส่วนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรป่า

ชายเลน	 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

ชายเลน	 ทช. เล่าถึงการทำางานที่

ผ่านมาว่า ทช. ได้ร่วมกับหน่วยงาน

พนัธมติรและชุมชนโดยรอบปา่ชายเลน

ในการดำาเนินงานส่งเสริมการเติบโต

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจากฐาน

ทรัพยากรป่าชายเลนในท้องถิ่น ทั้ง

การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ การเผย

แพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนา

ตอ่ยอดเพือ่การใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื 

ซึ่งครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากป่า

ชายเลน ทั้งทางด้านสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ 

พืชอาหาร พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์

ต่างๆ จากพืชป่าชายเลน รวมถึงการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าชายเลน เช่น 

การนำาพืชป่าชายเลนกว่า 20 ชนิด 

มาทำาเป็นอาหารกว่า 70 เมนู การใช้

ประโยชน์จากพืชสมุนไพรกว่า 30 ชนิด  

นายไชยภูมิ สิทธิวัง

ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมพัฒนา

ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ทช.
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การทำาประมงชายฝั่งแบบเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม การใช้ไม้ป่าชายเลนผลิต

เปน็ถา่นหงุตม้คณุภาพสงู และการผลติ

ไมป้า่ชายเลนเพือ่เปน็ไมด้อกไมป้ระดบั

หรือไม้ให้ร่มเงาที่มีราคาสูง เป็นต้น 

ถือได้ว่าป่าชายเลนเป็นแหล่งสร้างงาน

สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่

  อยา่งไรก็ตามดา้นองคค์วามรู้ใน

การใช้ประโยชน์จากพชืปา่ชายเลนตอน

น้ียังขาดผู้เช่ียวชาญจากแขนงต่างๆ 

มาร่วมบูรณาการนำาเอาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วย

ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

ทรัพยากรที่ชุมชนมีเป็นต้นทุน รวมถึง

การสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้า

และช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์

จากป่าชายเลน เพื่อให้ เศรษฐกิจ

ฐานรากมีการเติบโตอย่างมั่นคง เป็น

ไปตามเป้าหมายการดำาเนินงานของ 

ทช.
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  ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางความ

พยายามฟื้นฟูป่าชายเลน ยังคงมีการ

บกุรุกเข้าใช้ประโยชน์ทีด่นิ สง่ผลใหป้า่

ชายเลนที่เป็นป่าธรรมชาติลดลง พันธุ์

ไม้ชายเลนหลายชนิด โดยเฉพาะชนิด

ที่กระจายพันธ์ุได้น้อย และพบเฉพาะ

ถิ่นเริ่มหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

  ดร.สิทธิ โชค ตั้ งภัสสรเรือง  

ผู้อำานวยการศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ 

(NOC) สวทช. เล่าถึงความร่วมมือ

ระหว่าง สวทช. กับ ทช. ในการดำาเนิน

งานอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของป่าชายเลนไทยว่า ปัจจุบัน 

สวทช. โดย NOC ได้นำาเทคโนโลยี

จีโนมิกส์มาใช้ในการศึกษาถอดรหัส

พันธุกรรมของพืชป่าชายเลนไทย  

เพ่ือทำาความเข้าใจถึงการคัดเลือก

โดยธรรมชาติ (Natural selection)  

รวมถึงการปรับตัวในระดับพันธุกรรม

ของพืชแต่ละชนิดเพื่อให้เข้ากับสิ่ง

แวดล้อม นอกจากน้ันยังได้มีการ

วิเคราะห์จีโนมพืชป่าชายเลนที่กำาลัง

เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปัจจุบัน ดัง

ปรากฏใน IUCN Red List เช่น พังกา

ถั่วขาว (Bruguiera hainesii) ที่อยู่ใน

กลุม่สิง่มชีีวติทีม่คีวามเสีย่งข้ันวิกฤตติอ่

การสูญพันธุ์ (Critically Endangered 

หรือ CR) มีเหลืออยู่ในประเทศไทยไม่

ถึง 100 ต้น

เทคโนโลยีจีโนมิกส์ อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนเสี่ยงสูญพันธุ์

ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

ผู้อำานวยการศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ 

(NOC) สวทช.
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  “นักอนุกรมวิธานได้วิเคราะห์

ลักษณะต่างๆ ของพังกาถั่วขาวไว้ว่า 

มีลักษณะผสมกันระหว่างพังกาหัวสุม

ดอกแดง และถั่วขาว ผลการศึกษา

ทางพันธุศาสตร์พบว่าขนาดจีโนมของ

พังกาถั่วขาวใหญ่กว่าตัวพ่อแม่ และมี

จำานวนยีนมากกว่าเกือบ 2 เท่า โดย

พบหลักฐานว่าบางโครโมโซมในพังกา

ถั่วขาวน้ันมาจากถั่วขาว และบาง

โครโมโซมน้ันมาจากพังกาหัวสุมดอก

แดง ขณะน้ีทีมวิจัยกำาลังศึกษาความ

หลากหลายทางธรรมชาติของพืชกลุ่ม

ถั่วนี้ ทั้งนี้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

ด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ จะมีการนำา

มาขยายผลดา้นงานอนุรักษค์วามหลาก

หลายทางชีวภาพของปา่ชายเลนไทยตอ่

ไปในอนาคต”

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนฯ ร.๙ แหล่งเรียนรู้สู่ความยั่งยืน

  ประ เด็นสุดท้ ายที่ มี การนำ า

มาพูดคุยในการเสวนาคร้ังนี้คือการ

จัดสรรพื้นที่สร้างความตระหนักรู้แก่

ประชากรไทยและประชากรโลกถึง

ความสำาคัญของป่าชายเลน ด้วยการ

สร้างแหล่งเรียนรู้ระดับสากล สวน

พฤกษศาสตร์ปา่ชายเลนนานาชาติ	ร.๙	

สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรก

ของโลก
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	 	 นายชาตรี	 มากนวล	 ผู้อำานวย

การสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

นานาชาติ	 ร.๙	 ทช. เล่าถึงความเป็น

มาของสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

นานาชาติ ร.๙ จังหวัดจันทบุรีแห่งน้ี

ว่า มีการสร้างข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร โดยสวนแหง่นีจ้ะเปน็พพิธิภณัฑ์

มีชีวิตที่รวบรวมองค์ความรู้และพรรณ

ไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

มาจัดแสดง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์และสถานที่พักผ่อนทาง

ธรรมชาติให้แก่คนไทยและต่างชาติ 

โดยสวนพฤกษศาสตร์แห่งน้ีประกอบ

ดว้ย 3 สว่นหลกั คอื อาคารนิทรรศการ

ให้ความรู้ โรงเรือนจัดแสดงพันธุ์ไม้ป่า

ชายเลนทั้งของไทยและต่างประเทศ 

และทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีทาง

เดินชมเรือนยอดไม้ป่าชายเลน หอชม

วิว และเส้นทางปั่นจักรยาน ซึ่งคาดว่า

อาคารนทิรรศการใหค้วามรู้จะสามารถ

เปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2565 ก่อน

จะทยอยเปิดส่วนอื่นๆ ต่อไป

  ทั้งหมดน้ีคือทิศทางการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนไทย 

เพื่อรักษาฐานทุนทางทรัพยากรให้คง

ความสมบรูณ์ และกอ่ใหเ้กดิการพฒันา

เศรษฐกิจฐานรากตามโมเดลเศรษฐ

กิจบีซีจี (BCG Economy Model) ซึ่ง

เป็นวาระของชาติ ที่มุ่งพัฒนาองค์

ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

การคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ 

ให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่กับการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

นายชาตรี มากนวล

ผู้อำานวยการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ทช.


