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รมว.อว. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง อว.  
ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำาปาง

วันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ บญุวาทย์วหิาร อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง ศ.(พเิศษ) เอนก 

เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธาน 

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย 

ผศ.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีฯ  

และโฆษกกระทรวงฯ น.ส.พัชรินรุจา จันทโรจนานนท์  

ที่ปรึกษา รมว.อว. นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. 

นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงฯ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ 

รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ น.ส.สุณีย์  

เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้บริหารกระทรวง 

อว. ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม

เมือ่เดนิทางถงึ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษาฯ 

ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน  

เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐิน

บนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวค�านมัสการและกล่าวค�า

ถวายผ้าพระกฐิน จากนั้นถวายเคร่ืองบริวารกฐิน ผู้บริหาร

กระทรวง อว. ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงิน

ที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ประจ�าปี ๒๕๖๔ เป็นจ�านวน

เงินทั้งสิ้น จ�านวน ๒,๐๗๙,๔๑๕.๕๙ บาท
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ศ.(พเิศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รมว.การอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝ ั ่งอันดามัน  

มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  

เห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและ 

สัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง ตามที่ อว.โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง น�าเสนอ วงเงิน  

๘๒ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าตรัง (Trang 

Aquarium) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส�าคัญของ

จังหวัด และยังเป็นสถานที่ช่วยเหลือ รักษา พยาบาลสัตว์ทะเล 

หายาก เช่น พะยูน และเต่าทะเล เป็นต้น ให้มีความทันสมัย  

เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-๑๙ คลี่คลาย ซึ่งจะเป็น 

การช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวของ จ.ตรัง ได้ เมื่อวันที่ ๑๖  

พ.ย. ที่ผ่านมา

รมว.อว. กล่าวต่อว่า สถานแสดงพันธุ ์สัตว์น�้าตรัง  

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ ต้ังอยู่ติดกับชายหาดราชมงคล 

และหาดวิวาห์ใต้สมุทร มีนักท่องเที่ยวปีละนับแสนคน แต่ 

โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ จ.ตรัง อย่างมาก 

ท�าให้สถานแสดงพันธุ ์สัตว์น�้าตรัง ขาดรายได้ มทร.ศรีวิชัย 

ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง 
งบ ๘๒ ล้านบาท รองรับนักท่องเที่ยวปีละกว่า ๒.๕ แสนคน ฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคใต้

วทิยาเขตตรงั จงึร่วมกับส�านกังานจงัหวดัตรงั ศนูย์วจิยัทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน หอการค้าจังหวัดตรัง และกลุ่ม  

YEC (Young Entrepreneurs chamber of commerce)  

จ.ตรัง ได้เข้าส�ารวจพบว่า มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากก่อสร้าง

มานานกว่า ๒๐ ปี แต่มศีกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับนานาชาติและรองรับการท่องเที่ยว

ในอนาคต จึงได้ท�าแผนการพัฒนาและน�าเสนอต่อ ครม.เพื่อ

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดต่อไป  

“นอกจากเห็นชอบแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวแล้ว ในวันนี้ 

ครม. ยังมอบให้ อว. พัฒนาการวิ จัยและนวัตกรรมเพื่อ 

เพิม่มลูค่าการแปรรปูและผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  จากกระท่อม กญัชาและ 

กญัชง ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิใหม่อกีด้วย” ศ.(พเิศษ) ดร.เอนก กล่าว  

ด้าน ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า 

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเล 

หายาก จ.ตรัง จะมีการปรับปรุงอาคารอนุบาลและจัดแสดงพันธ์ุ

สัตว์น�้า ปรับปรุงอาคารเพาะพันธ์ุสัตว์น�้า เป็นสถานที่รักษา 

สัตว์น�้าพร้อมครุภัณฑ์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์  

ห้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงถนนและทางเท้า ทั้งหมด 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติมากกว่า 

๒๕๐,๐๐๐ คนต่อปีที่มาท่องเที่ยว จ.ตรัง ทั้งจะช่วยเศรษฐกิจ 

โดยรวมของ จ.ตรัง ให้ดีข้ึน ท่ีส�าคัญ ยังช่วยด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มอัตรารอดตาย 

ของสตัว์ทะเลหายาก เนือ่งจากมสีถานทีร่กัษาและอนบุาลสัตว์น�า้

ที่มีความพร้อม มีสถานที่ท�าวิจัยและสถานบริการการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ รวมถึง ยังเป็นแหล่งพัฒนาก�าลังคน จากการเปิด 

โอกาสให้ผู ้ ท่ีมีความสนใจและต้องการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ 

สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้จากทั่วโลก  
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 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบการเป็นเจ้าภาพ 

เอเปค จากนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรี

นิวซีแลนด์ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  

และเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพ และยืนยันว่า

รัฐบาลจะท�าหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้การเป็น 

เจ้าภาพครั้งนี้ประสบความส�าเร็จ สร้างประโยชน์สูงสุดแก ่

พี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตต่อไป #APEC2022 

THAILAND

 ประทศไทยได้รับมอบการด�ารงต�าแหน่งเจ้าภาพ 

เอเปคในปี ๒๕๖๕ และจะปฏิบัติหน ้าที่ตลอด ๑ ป ี  

ต่อจากนี้ ถือเป็นโอกาสส�าคัญอย่างยิ่งท่ีไทยจะเปิดตัว  

และขับเคลื่อนการฟื้นประเทศจากโควิดไปสู่อนาคต และ 

แสดงความพร้อมในการต้อนรบัชาวต่างชาต ิตั้งแต่ระดบัผูน้�า 

นักธุรกิจระดับสูง สื่อชั้นน�า และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  

ที่จะเดินทางมาประเทศไทยตลอดปีหน้า เอเปคเป็นเวท ี

ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยเป็นผู ้ร่วมก่อตั้ง 

ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจชั้นน�าถึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ  

มี GDP รวมกันทั้งสิ้นกว่า ๕๓ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  

หรือ ๑,๗๐๐ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการค้ารวมกัน 

เกือบครึ่งหนึ่งของการค้าโลก

 ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการมีพันธมิตรทาง

เศรษฐกจิทีเ่ข้มแขง็ ได้ร่วมผลกัดันแนวคดิใหม่ ๆ  ทีช่่วยพฒันา

ประเทศให้เติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยเฉพาะ 

การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนของ SMEs การสนับสนุนบทบาทสตรีในระบบ

เศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  

การเป็นเจ ้าภาพเอเปคจึงถือเป ็นเกียรติ และสะท้อน 

ความเชื่อมั่นที่สมาชิกเอเปคมีต่อไทย โดยภาคส่วนต่าง ๆ  

ได้ร่วมกนัเตรยีมการอย่างใกล้ชดิ ตัง้แต่ภาคธรุกจิ นกัวชิาการ 

การประชุมเอเปค ๒๕๖๕ 

(APEC 2020)
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ชมุชน จนถงึคนรุน่ใหม่ เพือ่ร่วมสกดัแนวคดิและวางเป้าหมาย

ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย

 ประเทศไทยจะขับเคลื่อนให้เอเปคพลิกวิกฤตเป็น

โอกาสในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและ

สมดุล และทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG 

Economy และได้ประกาศหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค

ปี ๒๕๖๕ คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน  

สูส่มดลุ” หรอื “Open, Connect, Balance.” ซึง่มปีระเดน็

ส�าคัญ ๓ ด้าน คือ ๑. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน 

และครอบคลุม ๒. การอ�านวยความสะดวกการค้าและ 

การลงทุน และ ๓. การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะ 

การเดินทาง และท่องเท่ียว เพื่อฟ ื ้นฟู เศรษฐกิจจาก 

ผลกระทบของโควิด ทั้งนี้ การประชุมแรกของเอเปค ๒๕๖๕ 

จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคมนี้ และ 

จะมีการประชุมอื่น ๆ กว่าร้อยการประชุมในภูมิภาคต่าง ๆ 

ของประเทศตลอดปีหน้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทุก

พื้นที่

ค�ำขวัญกำรเป็นเจ้ำภำพเอเปคของไทย ในปี ๒๕๖๕ 

ได้แก่ “เปิดกว้ำงสร้ำงสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

นายชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง นิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผู ้ชนะการประกวดโลโก้เอเปค ปี ๒๕๖๕  

ของไทย โดยผลงานชะลอมนี้ สะท้อนความเป็นไทยจากรุ่น 

สู่รุ ่น โดยเส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันมีความแข็งแรง  

คงทน ดังเช่นความร่วมมือของสมาชิกเอเปค

“ชะลอม” ซึ่งเป็นเครื่องจักสานไทยที่ใช้ใส่สิ่งของ  

ในการเดินทางหรือน�าไปมอบกับบุคคลที่เคารพในสังคมไทย 

จากรุ่นสู่รุ่น

“ชะลอม” เป็นเครือ่งจกัสานของไทย ใช้เป็นภาชนะ

ใส่สิง่ของต่าง ๆ  และเป็นสิง่ของสญัลกัษณ์การค้าขายของไทย

มาแต่โบราณ

เม่ือพิจารณาเส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันท้ัง 

แข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจ

ภูมิภาคให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” หากแต่เส้นตอกไม้ไผ่ 

สานกันเป็นชะลอม ๒๑ ช่อง สื่อถึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจสมาชิก

เอเปค

“ชะลอม” สื่อหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, 

BALANCE” ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย 

ได้แก่

OPEN - ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง

CONNECT - ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือส่งของ

ส�าหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง

BALANCE – ชะลอมท�าจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-

Green Economy- BCG)

สีเส้นตอก ๓  สี ได้แก่ สีน�้าเงิน สื่อถึง OPEN การ

เปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึง CONNECT การสร้างความสัมพันธ์

เชื่อมโยง และสีเขียว สื่อถึง BALANCE ความสมดุล  

ระหว่างกัน
#APEC2022THAILAND 
#APEC2022
#เอเปค2565
#APECTH
#OpenConnectBalance
#เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
#APECforBCG 
#เอเปคไทยแลนด์
#เอเปคเพื่อความยั่งยืน
#เจนเนอเรชันเอเปค
#APECforyouandme
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BCG คืออะไร 
 โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป ็นโมเดลเศรษฐกิจ 

รปูแบบใหม่ทีจ่ะเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทยหลงัโควดิ 

โดยใช้จุดแข็งของประเทศโดยเฉพาะความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ วัฒนธรรม ภมูปัิญญาและทนุทางปัญญา เป็นการ

พัฒนาที่สร้างการเติบโตโดยไม่รบกวนทรัพยากรธรรมชาติ  

มุง่เพิม่พนูทรพัยากรทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ การตรงึคน

ให้อยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อ

บรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนและสร้างสังคมผาสุก

 BCG Economy Model ประกอบด้วย ๓ ส่วน  

ส่วนแรกคือ B=Bioeconomy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ คือ  

การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความหลากหลายของ

ทรัพยากรทางชีวภาพที่เรามีในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย 

มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับที่ ๑๕ ของโลก  

เพราะเราตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่เรียกว่าดีท่ีสุดส�าหรับการเจริญ

เติบโตของสิ่ งมีชี วิต ไม ่หนาวเกินไป ไม ่ร ้อนเกินไป  

สภาพแวดล้อมทุกอย่างเหมาะสมส�าหรับการเจริญเติบโต 

ของสิ่งมีชีวิต จึงท�าให้บริเวณนี้มีสิ่งมีชีวิตจ�านวนมากและ 

มีความหลายหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์

 สอง คือ C=Circular Economy หรือ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน หรือที่ เราคุ ้นเคยกันอย่างดีกับสิ่งที่ เรียกว ่า 

“recycle” และ “upcycle” คือการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่ามากท่ีสุด กระบวนการผลิต 

ท�าให้เกิดของเสียน้อยที่สุด รวมถึงส่งเสริมการใช้ซ�้า และ 

ให้ความส�าคัญกับกระบวนการแปรสภาพของเสียที่ผ่าน 

การผลิตและบริโภคแล้ว เพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม  

ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย  

8

โมเดลเศรษฐกิจ BCGโมเดลเศรษฐกิจ BCG



(Linear Economy) ตัวอย่างของเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น 

การน�าน�้าเสียจากโรงงานมาผลิตก๊าซชีวภาพ การน�าขยะ

พลาสติกมาผลิตรองเท้า/เครื่องนุ่งห่ม

 สาม คือ G=Green Economy หรือ เศรษฐกิจ 

สีเขียว หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ค�านึงถึงความยั่งยืนของ 

สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและเหมาะสม  

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการส่งเสริมความ

ปลอดภัยต่อระบบนิเวศ

 ระบบเศรษฐกิจทั้ง ๓ ระบบนี้ไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ 

เพราะในต่างประเทศมีการพูดถึงอยู่แล้ว แต่ประเทศไทย 

มีแนวคิดน�าเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกจิสเีขยีว มาบรูณาการเข้าด้วยกนั เป็น BCG Economy 

Model เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยนืด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม

การด�าเนินงาน BCG
 BCG Economy Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติไปพร้อมกัน  

ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ ท่ีมุ ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพ 

เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ โดยเน้นการพฒันาเป็นผลติภัณฑ์มลูค่าสูง 

เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่าง ๆ  

กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง ๒ เศรษฐกิจนี้  

อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที ่

ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนา

ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ได้อย่างสมดุลท�าให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  

โดยเปลี่ยนข ้อได ้เปรียบท่ีไทยมีจากความหลากหลาย 

ทางชวีภาพและวฒันธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขนั

ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขัน 

ได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชน 

เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล�้า มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศ น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงได้

ก�าหนดให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ เพราะสามารถตอบโจทย์

นโยบายการพัฒนาประเทศได้อย่างดีที่สุด 

 นอกจากนี้ในปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุม APEC ซึ่งรัฐบาลได้ก�าหนดให้ BCG เป็นโมเดล

เศรษฐกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

หลังวิกฤติโควิด-๑๙ รวมทั้งผลักดัน BCG ให้เป็นวาระส�าคัญ

ของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ด้วย

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 BCG Economy Model เป็นแนวทางการพัฒนา 

ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ

สหประชาชาติอย่างน้อย ๕ เป้าหมาย ได้แก่ การผลิต 

และบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหล่ือมล�้า อีกทั้งยังสอดรับกับ

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซ่ึงเป็นหลกัส�าคญัในการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ส่งเสริมการเติบโต 

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และผลักดันให้ประเทศไทยไปสู ่

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นผู้ที่จะได้ประโยชน์จาก  

BCG Economy Model ก็คือประชนชนไทยทุกคน 

 ตัวอย่าง เช่น การพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร  

จากเดิมเรามุ่งผลิตให้ได้ปริมาณมาก เพื่อขายให้มีรายได้มาก 

แต่เมื่อเราพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของ BCG ใช้

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการผลติ 

ท�าให้ช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  

และขณะเดียวกันยังช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ หรือการ 

มุ่งไปสู่การผลิตสินค้าระดับพรีเมียมที่ “ผลิตน้อยแต่สร้าง 

รายได้มาก” รวมถึงการใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า  

เพ่ือเปล่ียนจากการ “ขายเป็นตัน” เป็นการ “ขายเป็น

กิโลกรัม” ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ  

ช่วยยกระดบัรายได้และยกระดบัคณุภาพชวีติให้แก่เกษตรกร

๑๒ เดือน ๑๒ ดี 9

BCG
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ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium หรือ TSC) คือการผนึกก�าลังของ ๑๒ หน่วยงาน  

วิทยาศาสตร์ช้ันน�าและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ดังที่แสดงในรูปที่ ๑ ภาคีฯ วางแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียม TSC-1 ส�าหรับส�ารวจผิวโลก และต่อยอด 

เป็นดาวเทียม TSC-2 ท่ีจะส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อส�ารวจวิจัยเกี่ยวกับดวงจันทร์ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งจะเป็นตัวเทียบวัด 

(benchmarking) ที่ชัดแจ้งถึงศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศ ที่มีความพร้อมถ่ายทอด 

สู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์

ผลงานภายใต้โครงการภาคีความร่วมมือ
อวกาศไทย

โดยวางแผนร่วมกันที่ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอวกาศตั้งต้น ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ภาคีฯ 

ด้วยการพัฒนาดาวเทียม TSC-Pathfinder และต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียม TSC-1 ส�าหรับส�ารวจผิวโลก จากนั้น

จึงต่อยอดเป็นดาวเทียม TSC-2 ที่จะส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อส�ารวจวิจัยเกี่ยวกับดวงจันทร์ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งจะเป็น 

ตัวเทียบวัด (benchmarking) ที่ชัดแจ้งถึงศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศ ที่มีความพร้อมถ่ายทอด

สู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยมีแผนการด�าเนินการดังที่แสดงไว้ในรูปที่ ๒

รูปที่ ๑ ภำพบรรยำกำศกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจฯ ร่วมกันเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔
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ผลงานการพัฒนาดาวเทียม TSC-Pathfinder

การพัฒนาดาวเทียม TSC-Pathfinder ได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุน 

ด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบัน

อุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค.  

ในการร ่วมมือกับพัฒนาดาวเทียม TSC-Pathfinder  

กับ สถาบัน Changchun Institute of Optics, Fine 

Mechanics and Physics จากประเทศ ปัจจุบันดาวเทียม 

ได้ด�าเนินการออกแบบแล้วเสร็จดังที่แสดงในรูปที่ ๓

โดยมีบุคลากรจากภาคีความร่วมมือ TSC เข้าร่วม 

ในการพัฒนา

ผลงานการพัฒนาดาวเทียม TSC-1

การท�างานของดาวเทียมประกอบไปด้วยอุปกรณ์

วิจัย (Payload) และระบบบัส (Satellite Bus) โดยมี 

ผลการด�าเนินงานดังนี้

	อปุกรณ์ Payload หลัก กล้อง Hyperspec-
tral Camera

	อุปกรณ์ Payload รอง เซนเซอร์ระบบ 

ตรวจวัด Space Weather

อุปกรณ์ Payload รอง เป็นอุปกรณ์วัดอนุภาค

พลังงานสูงจาก Cosmic Ray ซ่ึงมีต้นแบบดังที่ 

แสดงในรูปที่ ๔

รูปที่ ๒ แผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศภำยใต้ควำมร่วมมือ TSC

รูปที่ ๓ ระบบ Simulator ดำวเทียม ที่จ�ำลองตัวดำวเทียม และอุปกรณ์ต่ำง ๆ
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	 ระบบ Satellite Bus
สทอภ. เป็นแกนหลักในการออกแบบระบบ Bus ดาวเทียม ที่จะท�างานร่วมกับสถานีรับภาคพื้น  

โดยท�าการพัฒนา Flight Software ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมองของดาวเทียม ท�างานอยู่ภายใน Onboard Computer  
ในการควบคุมการท�างานของดาวเทียม ให้เป็นไปตามที่ผู้ควบคุมภาคพื้นดินต้องการ

ณ ปัจจุบัน Flight Software และคอมพิวเตอร์ดาวเทียม ได้ถูกทดสอบการท�างานอยู ่ในระบบ  
Simulator ดังที่แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งจ�าลองอุปกรณ์ดาวเทียมต่าง ๆ ขึ้นมาภายใน 

 โดยอุปกรณ์ดาวเทียมที่ระบบ Simulator จ�าลองขึ้นมา ยกตัวอย่าง เช่น Reaction Wheel, Star Tracker  
Sensor ตรวจวัดการท�างานต่าง ๆ ดังที่แสดงในรูปท่ี ๕ ปัจจุบัน ระบบ Flight Software สามารถท�างานในสภาพ 
อวกาศจ�าลอง และควบคุมอุปกรณ์ดาวเทียมที่จ�าลองขึ้นมาได้ โดยระบบ Flight Software ท�างานอยู่ในระบบประมวล 
ส�าหรับดาวเทียมที่เคยใช้งานจริงในอวกาศมาก่อน ดังที่แสดงในรูปที่ ๖

รูปที่ ๔ ระบบ Simulator ดำวเทียม ที่จ�ำลองตัวดำวเทียม และอุปกรณ์ต่ำง ๆ
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รูปที่ ๕ ตัวอย่ำงอุปกรณ์ที่จ�ำลองขึ้นมำในระบบ Simulator และถูกควบคุมโดย Flight Software

รูปที่ ๖ ระบบประมวลผลดำวเทียมที่เคยใช้งำนจริงส�ำหรับดำวเทียมขนำดเล็กในอวกำศ 
ก�ำลังท�ำงำนควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Simulator

Reacation Wheel

Fiber Optic Gyro

Sun Sensor

 นอกจากนีย้งัมกีารเผยแพร่เทคโนโลยีองค์ความรู้เกีย่วกับ Flight Software ของดาวเทยีมไปยงันักศกึษาระดบับณัฑติศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  

ปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

(อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว. ได้รับการสนับสนุนจัดสรรวัคซีน

โควิด-๑๙ จากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพ่ือฉีด 

ให้กบันกัศกึษา บคุลากร และผูเ้ข้าร่วมโครงการมหาวทิยาลัย

สู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ทั่วประเทศ เพิ่มเติม

อีกจ�านวน ๑,๕๕๘,๑๗๕ คน หรือเท่ากับ ๓,๑๑๖,๓๕๐ โดส 

ซึ่งจะครอบคลุมครบถ้วนทุกคน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา

สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตามปกติ  

เป็นไปตามนโยบาย “เปิดการเรยีนการสอนได้อย่างปลอดภยั” 

ของรัฐบาล รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ท่ีจะต้องลง 

พื้นท่ีท�างานร่วมกับชุมชนท้ัง ๓,๐๐๐ ต�าบลที่กระจายอยู ่

ทุกจังหวัดท�างานร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

ปลดั อว. กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี ้อว. ได้รบัการจดัสรร

วัคซีนมาแล้ว จ�านวน ๘๙๐,๐๐๐ โดส จากกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้น�าไปฉีดให้แต่ละกลุ ่มตาม 

ความจ�าเป็นของสถานการณ์ ท�าให้ อว. สามารถปฏิบัติงาน

ส�าคัญได้ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด จึงได้ 

ขอความอนุเคราะห์จัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมโดยเฉพาะในส่วน

ภูมิภาค ซ่ึงในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ 

แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

เต็มจ�านวน โดยจะสนับสนุนไปยังแต่ละจังหวัดตามจ�านวน 

ดังกล่าว โดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

และกรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการโรคตดิต่อฯ 

เพื่อให้จัดสรรวัคซีนส�าหรับนิสิตนักศึกษา บุคลากรในสังกัด 

อว. และผู้เข้าร่วมโครงการ U๒T ขณะที่ อว. จะมีหนังสือ 

แจ้งอธิการบดี ผู ้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ให้ด�าเนินการร่วมกันต่อไปโดยเร็ว

 ข่าวดรีบัเปิดประเทศ! อว.จะฉีดวคัซีน โควดิ-๑๙ 

เพิ่มอีก ๑,๕๕๘,๑๗๕ คน ๓,๑๑๖,๓๕๐ โดส  

ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T  

ปลดั อว.เผย ครอบคลมุครบถ้วนทุกคน เพ่ือให้สถาบัน

อุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

ตามนโยบาย “เป ิดการเรียนการสอนได ้อย ่าง

ปลอดภัย” ของรัฐบาล
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อุดมการณ์ก้าวไกล

ระยะที่ ๓ วงเงิน ๑,๓๐๙ ล้านบาท รวมสองโครงการเป็นเงิน 

๓,๖๒๕.๘ ล้านบาท ซ่ึงหลังจากนี้จุฬาฯ จะเร่งด�าเนินการ

พัฒนา ผลิตและทดสอบให้ผ่านในระยะต่าง ๆ ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากลต่อไป

     “รัฐบาลได้สนับสนุนงบเต็มที่ให้สามารถท่ีจะผลิต

วัคซีนโควิดในประเทศได้ รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพ  

ข้ึนทะเบยีน และน�ามาใช้ได้ครบวงจรในทุกขัน้ตอน โดยวคัซีน

ทั้งสองชนิดนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศ 

มีเป้าจะขึ้นทะเบียนได้ประมาณกลางปี ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่า 

จะผลิตได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ล้านโดส แน่นอนว่าเมือ่เราสามารถ

พัฒนาวัคซีนและผลิตด้วยตัวเองในทุกระยะ รวมทั้งสามารถ

ดัดแปลงและปรับวัคซีนให้ครอบคลุมเชื้อซ่ึงจะกลายพันธุ ์

ต่อไปเรื่อย ๆ ประเทศไทยก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์

โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หรือเชื้ออื่น ๆ ได้ใน

อนาคต” ปลัด อว.กล่าว

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  

ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

(อว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ

อนมุตังิบประมาณในส่วนโครงการของ อว.จ�านวน ๒ โครงการ

ที่เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ท่ีพัฒนาโดย 

นักวิจัยไทย โครงการแรก ได้แก่โครงการวิจัยและพัฒนา 

วัคซีน ChulaCov-19 mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือท�าการทดสอบทางคลินิก 

ระยะที่  ๓ และการผลิตเพื่ อขึ้นทะเบียนวัคซีน ซึ่ ง 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ให้ความเห็นชอบ 

วงเงิน ๒,๓๑๖.๘ ล้านบาท และโครงการวิจัยและพัฒนา 

วัคซีนป้องกันวัคซีนจากใบยา (Baiya SARS-CoV-2 VAX1)  

ที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยนักวิจัยไทย จากบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม 

จ�ากัด และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เพ่ือด�าเนินการผลิตและทดสอบวัคซีนทางคลินิกในมนุษย์

 ใกล้ส�าเร็จ ๒ วัคซีนโควิดฝีมือคนไทย  

“ChulaCov-19 mRNA” กับ “ใบยา” โดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครม.อนุมัติงบ  

๓,๖๒๕ ล้านบาท ให้ผลิตและทดสอบระยะท่ี ๓   

ปลัด อว.เผยรัฐบาลสนับสนุนงบเต็มท่ี ให้ ข้ึน

ทะเบียนและน�ามาใช้ ได้กลางปี ๖๕
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ในกจิกรรมเสวนา “สบืสานเศรษฐกจิพอเพยีง สูโ่มเดล
การพัฒนาระดับสากล” จัดโดย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
ย�้าชัดคนไทยมีของดีอยู่ในตัวมากมายที่ท�าให้สามารถ Sustain 
หรือประคับประคองตัวเองให้อยู่ภายใต้วิกฤตรอบด้านได้ ซึ่งหนึ่ง
ในแนวทางส�าคัญคือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชาวตะวันตก 
และคนส่วนใหญ่มักตีความค�าว่า “เศรษฐกิจ” เป็นเรื่องของ 
wealth หรือ material แต่แท้จริงแล้ว ควรมองแบบองค์รวม 
เพราะชีวิตที่ดี ไม่ใช่เพียงด้านเงินทอง แต่คือ ชีวิตที่น�าด้วยธรรม 
ธรรมของทุกศาสนาจะน�าพาชีวิตให้เกิดความสุข ความสมดุลได้ 
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาจะต้องท�าให้ 
ผู้เรียนได้เห็นชีวิตอย่างรอบด้าน โดยเศรษฐกิจเป็นเพียงหนึ่งด้าน
ในการใช้ชีวิต 

ส่วนพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมมฺสากิโย) 
รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากล มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ได ้เมตตาให้ความหมายของค�าว ่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ว่า ความพอเพียงเป็นกิจอันประเสริฐ  
เพราะค�าว่า Economic หมายถงึ Management of Household 

เราจะต้อง Unlearn ความรู้เดิม ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เกษตร เกษตรทฤษฎีใหม ่
เป็นเพียงโมเดล เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ “ทฤษฎี” เศรษฐกิจ
พอเพยีง เป็นเพยีงสมัมาอาชวีะ การด�ารงชพี แต่เศรษฐกจิพอเพียง 
คอื  Economy of Happiness เศรษฐกจิแห่งความสขุ การกระท�า 
ที่สร้างความสมดุลเพื่อน�าชีวิตไปสู่ความสุข เราควรให้ความรู ้
ที่ถูกต้องแก่โลกว่า แก่นที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  
กุญแจไขไปสู ่การพัฒนาอย ่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง  
มีเป้าหมายคือ “ความสุข” โดยการพัฒนาเป็นกระบวนการ 
ท่ีไม ่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงไป ส ่วนค�าว ่า ยั่ งยืนหมายถึง  
ไม่เปลี่ยนแปลง ถาวร ตลอดไป การแปลค�าว่า Sustainable 
Development ว่าหมายถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงอาจไม่ถูก
ต้องนัก แต่ควรเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างแท้จริง การพัฒนา
โดยธรรม การพัฒนาตามเหตุปัจจัย ซึ่งประเทศไทยจะต้องเป็น 

Leading Country ในด้านนี้ให้ได้ 
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให ้ความเห็นว ่า
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีที่สร้างคน มหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกส�าคัญ 
ท่ีสุดในการพัฒนาคน การสร้างความรู้ท่ีถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้น 

เอนก ตั้งธง ๕ ปี ไทยต้องจัดประชุมนานาชาติด้าน “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ที่สหประชาชาติ พร้อมมอบหมาย “นิด้า” ขับเคลื่อนสถาบัน

เศรษฐกิจพอเพียง (ธัชชา) สู่เวทีโลก

ธัชชา
ÇÔ·ÂÊ¶Ò¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

TA HASS

ธัชชา
ÇÔ·ÂÊ¶Ò¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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ธัชชา
ÇÔ·ÂÊ¶Ò¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

TA HASS

ธัชชา
ÇÔ·ÂÊ¶Ò¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง หลายๆ ประเทศในโลกเห็น
ความส�าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และน�าไปใช้อย่างจริงจัง  
หากคนไทยเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ประเทศไทยซึ่ง
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากจากยอดภูสู่มหานที เพียงเข้าใจ
ธรรมชาติ ธรรมดา และมีธรรมาภิบาล ความสมดุลในการใช้
ทรัพยากร ตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้วางรากฐานไว้ให้
พวกเราอย่างครบถ้วน ก็จะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาได้  
โดยใช้การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญในการต่อยอด ขยายผล 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความกระจ่างแจ้งเป็นสิ่งส�าคัญ
ในการพัฒนาคน เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโมเดลส�าคัญในระดับ
สากล

ส่วนคุณวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ถ่ายทอด
เรือ่งราวการน�าแนวทางการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงที่ TICA ได้ไปแบ่งปันเผยแพร่มากกว่า ๒๑ ประเทศ  
ในหลากหลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่แต่ละประเทศ ซ่ึง
ประเทศไทยมศีนูย์ศกึษาการพฒันาตามแนวพระราชด�ารมิากมาย
ที่เป็นตัวอย่างการทดลองที่เห็นผล มีชุมชนเข้มแข็งที่ช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นให้หลายประเทศได้มีแรงบันดาลใจน�าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ นอกจากนี้ TICA  
ยังพยายามผลักดันให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อให้โครงการ 
ต่าง ๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และจะท�าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ด ้านคุณยุทธนา เจียมตระการ ผู ้ช ่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SCG องค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัลมากมาย 
ในระดับโลก ฉายภาพให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน 
๑๐๘ ปี SCG ต้องเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ถึง ๓ ครั้ง แต่ SCG 
สามารถผ่านพ้นทุกวิฤกตมาได้ ด้วย Core value ๔ ด้าน ที่ปลูก
ฝังให้พนักงานทั้งองค์กร ได้แก่ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่น 

ในความเป ็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค ่าของคน และถือมั่นใน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย SCG จะมีการวางแผน ๕ ปี เพื่อให้
เกิดการมองข้อมูลอย่างรอบด้าน แต่บริบทโลกเปล่ียนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว การวางแผน ๑ ปี และ ๕ ปี ก็จะเน้นสร้างภูมิ 
คุ้มกันไว้ด้วยเสมอ อย่างเรื่องของการท�า CSR ทาง SCG พยายาม
อย่างมากที่จะท�า CSR บนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน หรือ CSR for SD ที่มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน โดยให้
พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR หรือการขยายธุรกิจ
ไปในหลายประเทศท่ัวโลก ก็จะเน้นการถ่ายทอด Core value  
ทั้ง ๔ ด้าน แต่จะมีการถอดบทเรียนเพื่อให้การน�าไปใช้ได้อย่าง
สอดคล้องกับพื้นท่ีในแต่ละประเทศ และในปัจจุบัน นักลงทุน 
ทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจอย่างมากกับองค์กรท่ีเห็นคุณค่า 
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็น 
เครื่องมือส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่สามารถปรับใช้ได้ในองค์กร
ธุรกิจทุกขนาด

ท้ังนี้ กิจกรรมการเสวนา “สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง  
สู ่โมเดลการพัฒนาระดับสากล” ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีและ
ประธานท่ีปรึกษาสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกียรติเข้าร่วม 
รับฟังแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ซึ่งท่านได้แสดงความ
ขอบคุณต่อวิทยากรทุกท่านที่ได้มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและ
ประสบการณ์ทีท่รงคณุค่าอย่างยิง่ พร้อมกนันี ้ท่านยงัได้แจ้งข่าวดี
ว่าในปี ๒๕๗๐ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะครบรอบ ๑๐๐ ปี 
ชาตกาล ทางยูเนสโกจะได้ประกาศให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙  
เป็นบุคคลส�าคัญของโลก

โดยกิจกรรมการเสวนานี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ 
ครุจิต รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา

#MHESI #NIDA

#สถำบันเศรษฐกิจพอเพียง 

#เศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. เรื่อง ข้อเสนอการด�าเนินการ Strategic Agile 

Internationalization Team : ทีป่ระชมุเหน็ชอบ                   

ในหลักการของการด�าเนินการของ Agile Team  

ตามที่ คณะอนุ ก ร รมการด ้ านการพลิ ก โฉม

มหาวิทยาลัยเสนอ โดยมอบหมายให้ส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม ด�าเนินการตามหลักการดังกล่าว 

ในเบื้องต้น

๓.   เร่ือง การแก้ไขข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๐) 

หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 

ของวทิยาลยัแสงธรรม : ทีป่ระชมุรบัทราบการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อก�าหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๐) หลักสูตร 

การสอน และการวัดผลการศึกษาของวิทยาลัย 

แสงธรรม เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๑  

วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป 

๔.   เรื่อง การบูรณาการกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อการพัฒนา

อุดมศึกษาสู ่ความเป็นสากลร่วมกับกลไกการ 

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ๕ แพลตฟอร์ม : ที่ประชุม

รับทราบ 

สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ข้อเสนอการผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 

ตามความต้องการของประเทศ : ทีป่ระชมุเหน็ชอบ

ข้อเสนอ การผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 

ตามความต้องการของประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบัน

อุดมศึกษา ในการผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง

ตามความต ้องการของประเทศ ตามที่คณะ

อนุกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิตเสนอ 

โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงข้อเสนอ 

ดงักล่าวตามความเหน็และข้อเสนอแนะของทีป่ระชมุ 

ให้มีรูปแบบเป็นการก�าหนดแนวทาง (Guideline)  

ทีม่คีวามยดืหยุน่ ในการน�าไปสู่การปฏบิตั ิเพือ่ให้เกดิ

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและสามารถ 

ตอบโจทย์การผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 

ตามความต้องการของประเทศได้ เพื่อประกอบการ

สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษา  

ตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  และให้สถาบันอุดมศึกษา

น�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 

๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติใน

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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เรื่องจากปกหลัง

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลัง

คนที่มีสมรรถนะสูงส�าหรับอุตสาหกรรม New Growth 

Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑) สร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะและ

ศักยภาพสูง ส�าหรับการท�างานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New 

S-Curve และเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(New Growth Engines) ของประเทศ และ ๒) เพ่ือ 

สร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต และ

สร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้น 

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ  ์

การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นส�าคัญ พัฒนา 

การศึกษาเพื่อสร้างให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง  

รวมทั้ งการร ่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาค

อุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและก�าลังคน

คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่บรหิารโครงการผลติ

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๔ เม่ือวันที่  

๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ มมีตเิห็นชอบแนวทางด�าเนนิการโครงการ

ผลิตบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงเพื่อ 

ตอบโจทย์ภาคการผลติตามนโยบายการปฏริปูการอดุมศกึษา

ไทย ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยเห็นชอบรายชื่อมหาวิทยาลัย 

พี่เลี้ยง จ�านวน ๒๔ แห่ง เพื่อท�าหน้าที่โค้ช (Coach) ให้กับ

มหาวิทยาลัยที่เข ้าร ่วมโครงการในการพัฒนาหลักสูตร

อุดมศึกษา Non-Degree เชิงผลลัพธ์การเรียนรู ้ให้กับ 

ก�าลงัคนทีต้่องการท�างานวถิใีหม่ และหรือประกอบอาชพีใหม่ 

และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ท�าหน้าที่เป็นทีมอบรม เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน�า 

และฝกให้กลุ่มมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

กองส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคน 

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๙๓

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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ปฏิทินกิจกรรม ธันวาคม  ๒๕๖๔

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพ 

ในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

 ณ สป.อว.

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มขับเคลื่อนและพัฒนา 

อววน.๑ (กว.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๓

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา 

การวิจัยและนวัตกรรม

 ณ สป.อว.

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มขับเคลื่อนและพัฒนา 

อววน.๑ (กว.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๓

๑๓ , ๒๐ , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการน�าหลักธรรม

ทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕

 ณ สป.อว. (โยธี)

 สอบถามรายละเอียดได้ที่  ศูนย ์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๕๙

๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ครั้งที่ ๒

 ณ จังหวัดภูเก็ต

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ ่มขับเคลื่อนและพัฒนา 

อววน.๓ (กพ.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๗

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อสอบกลางฯ วิชา

วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกข์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 ณ สป.อว.

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มี 

ความสามารถพิเศษด้าน วทน. (สพ.) กองส่งเสริมและพัฒนา

ก�าลังคน (กสค.)  โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๒

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

 ณ สป.อว. (ศรีอยุธยา)

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มสนับสนุนการด�าเนินงาน 

กกอ. (สก.) กองส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคน (กสค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๐๕

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

การประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวง

 ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร (สวทช.)

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๓๔

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน ครั้งที่ 

๙/๒๕๖๔
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 ณ สป.อว.

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนการ

อุดมศึกษา (นอ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๐

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดต้ังและ 

แบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 การประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินการตามพระราช

บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖

 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

การแบ่งส่วนราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่

ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

 การประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาก�าหนด 

หลักเกณฑ์การก�าหนดพ้ืนที่ ใช ้สอยในและแนวทาง 

การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการ 

ขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 กลุ่มนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและ

นวัตกรรม (นก.) กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๕๔

 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

 กลุม่เสรมิสร้างธรรมาภบิาลและระบบบรหิารจดัการ (สธ.) 

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (กขค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๐

 การประชมุเชิงปฏบิตักิารฝึกอบรมในการจดัท�าหลักสตูร

ตามหลักโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ให้กับ ม/ส ที่เข้าร่วม

โครงการ

 การประชมุคณะกรรมการเฉพาะกจิเพือ่บริหารโครงการ

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหาร

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

 การประชุมคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนา

บัณฑิต

 การประชุมคณะอนุกรรมการด�าเนินการจัดกิจกรรม 

12th SCiUS Forum 

 การประชุมคณะอนุวิชาการ KOSEN 

 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อสอบกลางฯ  

วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อสอบกลางฯ  

วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�าข้อสอบกลางฯ  

วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอดุมศึกษา (พค.) 

กองส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคน (กสค.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๙๓ , ๕๕๙๔

 ประชุมคณะท�างานจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และ 

บุคลากรส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๒

 ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับต�าแหน่งทางวิชาการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ณ สป.อว.ชั้น ๖ ห้อง ๑ อาคารอุดมศึกษา ๑

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝบ.กสป.

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๒

 ประชุมคณะอนกุรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ

ของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา

 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา

 ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบ.) กองส่งเสริมและพัฒนาทุน 

ทางปัญญา (กสป.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๒
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Q : ท�ำไม DNA จึงถูกท�ำลำยในคนแก่ แล้วมณีแดง 
สำมำรถช่วยป้องกัน DNA ให้ไม่ถูกท�ำลำยได้ยังไง
A : ในทางทฤษฎี เซลล์แก่ก็เพราะเกิดจากการที่ DNA  
ถูกท�าลาย เนื่องจากเวลาท�างาน DNA ที่เป็นสายโพลิเมอร์  
๒ เส้นจะจับกันเป็นเกลียวคู่ เวลาท�างาน DNA จะต้องแยก
ออกจากกัน ท�าให้เกิดแรงบิดและถูกท�าลายได้ง่าย โดย  
มณีแดง จะสามารถสร้าง DNA gap ที่เหมือน gap ของ 
รางรถไฟท�าให้ DNA ไม่ต้องทนแรงบิดและไม่ต้องถูกท�าลาย

การที่ดีเอ็นเอ ถูกท�าลายจากแรงบิดนี้ เป็นจุดเริ่มต้น
ท�าให้เซลล์แก่ลง รอยแยกของดีเอ็นเอที่ค้นพบใหม่นี้จะช่วย
ลดแรงบิดลง และปกป้องไม่ให้ดีเอ็นเอถูกท�าลายคล้ายกับ 
รอยแยกรางรถไฟ ที่ช่วยปกป้องไม่ให้รางรถไฟผิดรูปจาก 

ความร้อน โดยในเซลล์ทีช่ราจะมรีอยแยกของดีเอน็เอน้อยกว่า
เซลล์หนุ่มสาว ดังนั้นดีเอ็นเอของคนแก่ถึงถูกท�าลายมากกว่า
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มณีแดง ยาต้านแก่
“มณีแดง” คือยีนชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่มีหน้าที่ท�าให้ “ดีเอ็นเอ”  

แข็งแรง เนื่องจากความชราเกิดจากดีเอ็นเอถูกท�าลาย และโมเลกุลมณีแดง 
มีความสามารถปกป้องดีเอ็นเอไม่ให้ถูกท�าลาย ผู้วิจัยจึงต้ังชื่อภาษาอังกฤษ 
ตามหน้าทีข่องมนัว่า “REjuvenating DNA by GEnomic stability Molecules”  
หรือ เรียกชื่อย่อว่า RED-GEMs (เรดเจม) มีความหมายว่า “มณีแดง”

Q : ตอนนี้กำรทดลองไปถึงขั้นไหนแล้ว และผลที่ได้จำก 
กำรทดลองเป็นยังไงบ้ำง
A : คณะผู้วิจัยได้ทดสอบฉีดมณีแดงเข้าที่ช่องท้องหนูทดลอง
ที่ชราแล้ว พบว่า มณีแดงสามารถสร้างข้อต่อดีเอ็นเอได้ 
สามารถย้อนวัยหนูที่มีเซลล์ชราให้กลับมามีรูปร่างและ 
การท�างานเหมือนเซลล์ปกติ เหมือนหนูหนุ่มสาว หนูชรา 
มีความจ�าดีขึ้นและคล่องแคล่วว่องไวขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า
แผลไฟไหม้ในหนูทดลองท่ีชราหายเร็วขึ้นด้วย โดยผู้วิจัย 
ได ้ตรวจวัดจ�านวนเซลล ์ชรา, การท�าหน ้าที่ของตับ,  
ความทรงจ�า, พังผืดของตับ, และโปรตีนอื่น ๆ ในตับ และ 
ในสมอง พบว่าทุกค่าท่ีหนูชราท่ีได้รับ “มณีแดง” มีสภาพ
ร่างกายย้อนเวลากลับเป็นเหมือนวัยหนุ่มสาว

 ซึ่งนอกจากนี้ศักยภาพของมณีแดงจะถูกน�าไปใช้ใน
การประยกุต์ใช้รกัษาโรคทีเ่กดิจากการสะสมสิง่ผิดปกติต่าง ๆ  
เช่น อมลัลอยในโรคสมองเส่ือม จากอลัไซเมอร์ หรือ ปอดเป็น
พังผืดจากการติดเชื้อโควิด หรือการมีเส้นเลือดแข็งจากการ 
มีไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือด เป็นต้น

Q and A 
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Q : ส�ำหรับศักยภำพของ “มณีแดง” สำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ในทำงไหนได้บ้ำง
A : ๑. รักษาโรคที่มีกลไกมาจากเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ
เสื่อมสภาพที่พบในคนชรา หรือชราเร็วจากโรคบางชนิด เช่น 
เบาหวาน โดยในปัจจบุนัยงัไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น 
สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง เส้นเลือด
แข็ง และการเสื่อมสมรรถภาพใน อวัยวะต่างๆ เป็นต้น
 ๒. รกัษาโรคท่ีอวัยวะเสือ่มสภาพ จากการท�าลายจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น ไฟไหม้ น�้าร้อนลวก ปอดพังจากบุหรี่ ตับ
สมองพังจากสุรา ไตพังจากสารพิษ เป็นต้น
 ๓. เสรมิสมรรถภาพของคนชราให้มศัีกยภาพทางกาย 
รูปร่างหน้าตา เท่ากับคนหนุ่มสาว
 ๔. อาจใช้ป้องกันและรักษามะเร็งได้ โดยการแก้ไข
ความชราของเซลล์เม็ดเลือดขาวท่ีมีหน้าท่ีท�าลายเซลล์มะเร็ง 
และป้องกันมะเร็งจากการลดโอกาสเกิดการแตกท�าลาย 
ของดีเอ็นเออันน�าไปสู่การกลายพันธุ์ของยีน

Q : ทิศทำงในงำนวิจัยของมณีแดงหลังจำกนี้จะเป็นยังไง  
แล้วใช้ระยะเวลำประมำณเท่ำไหร่
A : งานวิจัยหลังจากนี้ ก็จะมีการปรับโครงสร้างมณีแดงและ
วิธีการให้ยาที่เหมาะสม เช่น ทดสอบการให้ทางการสูดดม 
หรือการฉีดเข้าเส้น, ทดสอบมณีแดงในลิงเพื่อดูผลระยะยาว 
และทดสอบด้วยการใช้รักษาโรคท่ีอวัยวะเสื่อมสภาพที่พบ 
ในคนชราในหนูทดลอง ในสัตว์ใหญ่ และในคน (ที่ป่วยใน 
ระยะท้าย ๆ) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ความส�าเร็จของการทดลองนี้มีผลที่ดี
เหนือความคาดหมาย ท�าให้คณะผู้วิจัยมีความคาดหวังว่า 

 ๕. ใช้ชะลอการเส่ือมของร่างกายในเด็กที่มีความ 
ผิดปกติของยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอ
 ๖. ใช้เสริมความงาม
 ๗. ใช้เพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
 ๘. ใช้ป้องกันความพิการแต่ก�าเนิด

ควรจะขยายโครงการ ศกึษาไปท�าการทดสอบในลงิ ในสตัว์ใหญ่ 
และในคน รวมท้ังการทดสอบแก้ไขความชราในอิมมูนเซลล์ 
เพื่อรักษามะเร็งอีกด้วย เนื่องจากมณีแดงอาจสร้างรายได้ให้
ประเทศไทยของเราในมูลค่ามหาศาลในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
รัฐบาลอาจจะต้องวางแผนเพื่อให้เกิดรายได้จากองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เรื่องมณีแดงนี้ มณีแดงอาจเป็นกุญแจ 
ส�าคัญในการแก้ปัญหาสังคมผู ้สูงวัยที่ก�าลังเป็นปัญหา 
ในปัจจุบันและเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสในอนาคต  
การวางแผนที่ดีจะท�าให้ประเทศไทยเป็นผู ้น�าในการแก้ 
ปัญหานี้
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