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ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทย
สนับสนุนโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World” 

ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร

“ไส้กรอกไขมันต่ำา” ครั้งแรกของไทย

เอ็มเทค สวทช. ก.วิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน
ส่งต่อผลงานวิจัยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

เปิดตัวหนังสือ ““๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที”
 หนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน Asian Science Camp 2015

โครงการ EYH: ขยายขอบข่ายความรู้

สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

รมว.วท. นำา 50 เอสเอ็มอีญี่ปุ่นบุกอุทยานฯ โชว์ศักยภาพ ผลงานวิจัยเนคเทคได้รับเกียรติ

ขึ้นหน้าปกวารสารนานาชาติ 
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4 กรกฏาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  :                              

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)           

รว่มกบั บรษิทั เซฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลติ จำากดั รว่มจดักจิกรรมโครงการ“Enjoy Science: Let’s 

Print the World” โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญในอนาคต 

ตลอดจนกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ในการนำาเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจำาวนั โดยมเียาวชน

และประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนส่งผลงานการออกแบบ

เข้ามาเป็นจำานวนมาก

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เทคโนโลยีการพิมพ์สาม

มติ ิหรอื 3D Printing เปน็เทคโนโลยทีีม่กีารพฒันามานานกวา่ 30 ป ีนบัตัง้แตช่ว่ง

ปลายทศวรรษที่ 19 และมีการนำาไปใช้ประโยชน์แล้วอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการ

แพทย์ วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้กำาลังได้รับความสนใจ

และแพรห่ลายมากขึน้ ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีำาใหเ้ครือ่งพมิพส์ามมติิ

มีประสิทธิภาพและเทคนิคการพิมพ์ที่ดียิ่งขึ้น สามารถพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบที่มี

ความละเอยีดและซบัซอ้นไดม้ากขึน้ ใชว้สัดพุมิพไ์ดห้ลากหลายขึน้ ทำาใหก้ารพมิพ์

วสัดทุีต่อ้งการมคีวามความรวดเรว็และแมน่ยำา โดยเฉพาะการสรา้งโมเดลเสมอืน

จริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรม หรือ
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สนับสนุนโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World”

สวทช./ก.วิทย์ฯ ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทย

แมแ้ตว่งการศลิปะและการออกแบบตา่งๆ ในอนาคตยงัมแีนวโนม้วา่ เครือ่งพมิพ์

สามมิติจะเข้าถึงผู้ใช้ระดับครัวเรือนมากขึ้น และทำาให้การพิมพ์สามมิติเข้ามามี

บทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของเราเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์

ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

  โครงการนี้เป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภท

นักเรียนนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี และ 2) ประเภทบุคคลทั่วไป

การประกวดในรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดย          

ผู้ชนะเลิศจากการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้เข้าร่วมงาน Maker Faire Berlin 

ที่ประเทศเยอรมนี ในเดือนตุลาคมนี้
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ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  จับมือ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำากัด (มหาชน)  และบริษัท ยูเรกา  

อะโกรแมชชนีเนอรี ่จำากดั ใหใ้ชส้ทิธใินผลงานวจิยั เครือ่งสขีา้วระดบัชมุชน ผลติ

สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคการเกษตรของไทย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำานวยการเอ็มเทค กล่าวว่า ปัจจุบัน 

เกษตรกรมีการรวมตัวกัน จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและเริม่มกีารพฒันาสนิคา้ของชมุชนขึน้ ซึง่การ  สี

ข้าวเพื่อจำาหน่ายเป็นข้าวสารสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่อง

ทางการจัดจำาหน่ายจากเดิมที่ต้องขายเป็นข้าวสารให้กับโรงสีข้าวเท่านั้น ทำาให้

เครื่องสีข้าวชนาดเล็กสำาหรับชุมชนเริ่มเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีการผลิตข้าวเฉพาะทาง เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเกษตร

อินทรีย์ เป็นต้น 

“เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก” เป็นผลงานวิจัยที่เอ็มเทคได้ทำาการพัฒนาขึ้น 

โดยมีจุดเด่น คือ สามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว มีกำาลังการผลิต

ประมาณ 150-200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง โดยได้ข้าวกล้องประมาณ  67 

- 71 % ข้าวขาวประมาณ 55 - 60 %  เกษตรกรได้ข้าวหลังการสีที่มีคุณภาพและ

มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณเมล็ดข้าวหักที่น้อยลง ลดการสูญเสียเวลาในการปรับ

ตั้งเครื่องเมื่อเทียบกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศ ปัจจุบัน ต้นแบบ

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำาหรับชุมชนที่เอ็มเทคพัฒนา ได้มีการทดสอบและใช้งาน

ในชุมชนแล้ว 3 แห่ง คือ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ดอกคำา ต.น้ำาแพร่ อ.พร้าว   

จ.เชียงใหม่, สหกรณ์การเกษตรผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา และหมู่บ้าน

สามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง

รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์อดุมกจิเดชา กลา่วตอ่วา่ นบัเปน็โอกาสอนัดทีีไ่ดร้ว่มมอื

กับ UREKA และบริษัท ยูเรกา อะโกรแมชชีนเนอรี่ จำากัด ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการ

สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรภายในประเทศให้มีความ

เข้มแข็งและแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย UREKA 

จะมบีทบาทสำาคญัในการเปน็ผูผ้ลติเครือ่งจกัรสขีา้วเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของภาคการเกษตรของไทยได้มีเครื่องจักรการเกษตรที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด

ความเสีย่งของเกษตรกรในกรณทีีร่าคาผลผลติตกต่ำากะทนัหนั ทำาใหเ้กษตกรหรอื
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ส่งต่อผลงานวิจัยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ผลิตสู่เชิงพาณิชย์

เอ็มเทค สวทช. ก.วิทย์ฯ จับมือภาคเอกชน

วิสาหกิจชุมชนได้มีทางเลือกที่จะแปรรูปข้าวเปลือกเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสาร และ

สามารถสีข้าวเพื่อไว้ใช้กินเองภายในครอบครัวหรือชุมชนได้

นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ 

จำากัด (มหาชน) (UREKA) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทย่อย คือ “บริษัท ยูเรกา อะโกร

แมชชีนเนอรี่ จำากัด” ซึ่งดำาเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ได้ซื้อสิทธิบัตร “เครื่องสีข้าวชุมชน” ซึ่งเป็นงาน

วจิยัของศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) และเชือ่มัน่วา่จะชว่ยยก

ระดบัการผลติเครือ่งจกัรกลการเกษตรใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่เกษตรกรสามารถใช้

เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรไทยและสามารถ

แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยราคาเครื่องสีข้าวชุมชน อยู่ที่ประมาณ 300,000 

บาท/เครื่อง
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ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกร
เปิดตัวนวัตกรรม “ไส้กรอกไขมันต่ำา” ครั้งแรกของไทย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำาคัญใน

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มุ่งให้ความสำาคัญกับนักวิจัยที่มีความเข้าใจ

และมองภาพรวมของการพฒันาประเทศในการวจิยัและพฒันาเพือ่ตอบโจทยข์อง

ประเทศ เร่งรัดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของประเทศ พร้อมทั้งถ่ายทอดไปสู่เอกชนและอุตสาหกรรมในการปรับปรุงและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กลา่ววา่ ประเทศไทยเปน็แหลง่ผลติและสง่ออก

สินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

โดยอุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมที่ทำารายได้เข้าประเทศ 

และมีแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวทช. จึง

ให้ความสำาคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และ

ถอืเปน็อกีหนึง่กลยทุธง์านวิจยัที ่สวทช. มุง่เนน้และใหค้วามสำาคญัเปน็อยา่งมาก 

การทำางานร่วมกันของนักวิจัยเอ็มเทคและเบทาโกรจนได้ผลิตภัณฑ์ “ไส้กรอก      

ไขมันต่ำา” ยังสอดคล้องกับนโยบายของ สวทช. ที่ต้องการสนับสนุนการร่วมวิจัย

กับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ดร.กฤษฎา สุชีวะ รองผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ง

ชาติ (เอ็มเทค) กล่าวว่า “ไส้กรอกไขมันต่ำา” พัฒนาขึ้นจากการแทนที่ไขมันสัตว์

ด้วยของผสมจากสารทดแทนไขมัน สารปรับสมบัติเชิงรีโอโลยีและตัวเพิ่มความ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) โดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เบทาโกร เปิดตัวนวัตกรรมทางอาหาร “ไส้กรอก

ไขมันต่ำา” ที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 5% ขณะที่ไส้กรอกทั่วไปมีไขมันถึง 20-25% แต่ยังคงคุณภาพของ

รสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเคี้ยวได้ง่าย ด้านเบทาโกรมั่นใจตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค             

ถอืเปน็ครัง้แรกของไสก้รอกเพือ่สขุภาพของประเทศไทย พรอ้มสานตอ่งานวจิยัและพฒันารว่มกบั สวทช.
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สามารถในการอุม้น้ำา ตลอดจนการปรบัสดัสว่นขององคป์ระกอบจากเนือ้สตัว ์และ

องคป์ระกอบอืน่ๆ ในสตูร รวมถงึการปรบัสภาวะในกระบวนการผลติ และนำามา

ทดสอบคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสและประสาทสัมผัส ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยเอ็มเทคนำา

ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน “รีโอโลยี” ซึ่งเป็นการศึกษาพื้นฐานของการไหล

และการเสียรูปของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ให้มีคุณภาพเนื้อสัมผัสที่ดี จนเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 

5% ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของเอกชนและสามารถนำางานวิจัย

ไปสู่การใช้งานจริงได้สำาเร็จ

คุณวสิษฐ แต้ไพสิษฐ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกร กล่าว

ถึงนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาว่า เครือเบทาโกรตระหนักถึงความ

สำาคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ จึงได้จัดตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกรขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านปศุสัตว์ ด้านอาหาร และด้านการพัฒนาการทดสอบ

เชื้อปนเปื้อนที่ก่อโรคในอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การทำาวิจัยและ

พัฒนาเพื่อให้เกิดการแปรรูปอาหารที่มีผลผลิตสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา      

เบทาโกรไดส้รา้งเครอืขา่ยงานวจิยัรว่มกบัหนว่ยงานของรฐั สถาบนัการศกึษา ซึง่

การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่“ไสก้รอกไขมนัต่ำา” นีก้ถ็อืเปน็อกีหนึง่ความสำาเรจ็ทีไ่ด้

ร่วมกับ สวทช. นอกจากนี้ เบทาโกรยังได้สานต่อการวิจัยและพัฒนาโดยร่วมกับ 

สวทช. ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาทเพื่อการศึกษาโครงสร้างและ

หนา้ทีข่องเนือ้สตัวส์ำาหรบัการแปรรปูและพฒันาเปน็ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพอกีดว้ย 

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและ

พฒันาเครอืเบทาโกร กลา่วถงึความรว่มมอืในครัง้นีว้า่ การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่

“ไส้กรอกไขมันต่ำา” ซึ่งมีคุณสมบัติทางโภชนาการที่ดี และถือเป็นครั้งแรกของ

ไสก้รอกเพือ่สขุภาพของประเทศไทย โดยปกตไิสก้รอกทัว่ไปจะมไีขมนัอยูป่ระมาณ 

20% หรือให้พลังงานมากกว่า 250 kcal/100g ทำาให้ผู้ใส่ใจต่อสุขภาพเป็นพิเศษ 

ลังเลที่จะรับประทาน จึงเป็นที่มาของความพยายามพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ขึ้น 

“ส่วนประกอบหลักของไส้กรอกไขมันต่ำา คือ การนำาไฟเบอร์ หรือใยอาหารจาก

พืชมาใช้ทดแทนไขมันสัตว์ ซึ่งนอกจากทำาให้ปริมาณไขมันต่ำากว่าไส้กรอกทั่วไป

ถึง 4 เท่าแล้ว ยังให้พลังงานที่ลดลงและคอเลสเตอรอลต่ำาอีกด้วย นอกจากนี้ ยัง

ทำาใหไ้ตรกลเีซอไรด ์ซึง่เปน็สาเหตขุองโรคเบาหวาน ไต และหลอดเลอืดต่ำาลงดว้ย

เชน่กนั ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการทานไสก้รอกที่

อร่อยและไม่ต้องกังวลกับไขมันอีกต่อไป”
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เปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

“๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สิงหาคม 2558 ฉบับที่ 5
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ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์- ดร.มน ูอรดดีลเชษฐ ์กรรมการโครงการ

เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีกลา่ววา่ “สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปน็

นกัพฒันาทีม่พีระราชปณธิานแนว่แน ่ในการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 

ทรงยึดหลักการที่ว่ารูปแบบและวิธีการในการพัฒนา ต้องเหมาะสมกับสภาพ

ภูมิศาสตร์เชื้อชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น คติความเชื่อทางศาสนา และภูมิหลังทาง

เศรษฐกิจและสังคม ที่สำาคัญคือ นักพัฒนาต้องมีความรัก ความห่วงใย ความ  

รับผิดชอบ และความเคารพในเพื่อนมนุษย์ ทรงพระราชดำาริว่า ในการพัฒนา

เรื่องใดๆก็ตาม จำาเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเทคโนโลยีระดับสูง

“หนังสือ ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” เล่มนี้ ได้รวบรวม

โครงการในพระราชดำาริของพระองค์ท่าน ที่นำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป

พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมากมายหลายโครงการ 

จึงอยากให้คนไทยได้อ่านหนังสือเล่มนี้”  

หนังสือ ราคา 499 บาท รายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราช

กุศลตามพระราชอัธยาศัย วางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำาทุกแห่งทั่วประเทศ  

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อ “หนังสือ ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยา

ปริทรรศน์” ในเวอร์ชันอีบุ๊ก ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้แล้ว โดยผ่านแอปของ Ookbee 

และ AISBookstore จำาหน่ายในราคาเล่มละ 120 บาท เท่านั้น   

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กลา่ววา่ “หนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยสรา้ง

แรงบนัดาลใจ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บัคนไทย เนือ่งจากไดส้รปุรวม

โครงการตามพระราชดำาริ ที่สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) ดำาเนินการ ประสานงาน และมีส่วนร่วม ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก 

คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ทุกโครงการ

เกดิขึน้และมผีลการดำาเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม เนือ่งจากไดร้บัความรว่มมอืจาก

พันธมิตรจำานวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน”

ดา้น ดร. บญัชา ธนบญุสมบตั ิในฐานะบรรณาธกิาร หนงัสอื “๖๐ พรรษา 

รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” กล่าวว่า “ประโยชน์ของแต่ละโครงการที่รวบรวม

อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่งต่อผู้อ่านและเยาวชนไทย

ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต หากหนังสือเล่มนี้

มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเกิดฉันทะในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามและเป็น

ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ กย็อ่มถอืวา่ผูอ้า่นไดด้ำาเนนิชวีติตามแนวพระราชดำารขิองสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในการพฒันาคน ชมุชน และสงัคม

โดยรวมด้วยเช่นกัน”

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี โดย ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปดิตวัหนงัสอืแหง่ป ี“๖๐ พรรษา รตันราชสดุา วทิยา

ปรทิรรศน”์ เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเนื้อหาของหนังสือเป็นการรวบรวมโครงการทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อประชาชนชาวไทยที่ครบสมบูรณ์ จำาหน่ายในราคา 499 

บาท และในเวอร์ชันอีบุ๊กผ่านแอปของ Ookbee และ AISBookstore จำาหน่ายในราคา 120 บาท         

รายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” 
หนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการนำาเสนอการดำาเนิน

โครงการตามพระราชดำาริฯ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีบทบาทต่อประชาชนชาวไทยในรูปแบบ

หนงัสอืการต์นู ซึง่การต์นูเลม่นีเ้ปน็หนงัสอือกีเลม่หนึง่ในชดุหนงัสอืและสือ่เฉลมิพระเกยีรตฯิ ตอ่เนือ่งจาก

หนังสือ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” โดยจัดจำาหน่ายในราคา 25 บาท รายได้จากการ

จำาหน่าย ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลฯ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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กรุงเทพฯ 6 สิงหาคม 2558 - ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รอง

ประธานกรรมการ โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงที่มาของการจัดทำาหนังสือการ์ตูน

เล่มนี้ว่า “คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำาหนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ 

ตะลยุโลกวทิย ์พชิติไอท”ี โดยเปน็สว่นหนึง่ของชดุหนงัสอืและสือ่เฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 

5 รอบ 2 เมษายน 2558

หนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เป็นหนังสือที่

ถา่ยทอดพระราชกรณยีกจิในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน “ปังปอนด์” โดยนำา

เนื้อหาสาระที่สำาคัญมาสรุปและสร้างสรรค์ให้อ่านง่ายในรูปแบบของการ์ตูน 

ภายในเล่มมีจำานวนทั้งหมด 5 เรื่อง คือ เจ๋งสุดๆ นักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วม

งานที่เซิร์น, ท่องดินแดนขั้วโลกใต้ ผจญภัยในแอนตาร์กติกา, eDLTV เรียนด้วย

ตวัเองกเ็กง่ได,้ นา่ทึง่อปุกรณไ์ฮเทคชว่ยคนพกิารทำางานได ้และโซลารเ์ซลล ์แสง

สว่าง...นำาความรู้ ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีภาพการ์ตูนที่สนุก สีสันสดใส และปิดท้าย

ด้วยบทสรุปสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์”

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะกรรมการ

โครงการ หวังว่าเด็กและเยาวชนที่ได้อ่านจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ไปกับตัวการ์ตูนปังปอนด์ พร้อมๆ กับการได้เรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สอดแทรกอยู่ตลอดเล่ม รวมทั้งจะเกิดความตระหนักและซาบซึ้งใน

พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

ทรงนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังทรงสนับสนุนให้เยาวชนและนักวิทยาศาสตร์ไทย

ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำาของโลก ซึ่งจะเป็นการวาง

รากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนีค้ณะกรรมการโครงการ ขอขอบคณุผูใ้หญใ่จดทีีส่นบัสนนุการ

จดัทำาในครัง้นี ้ไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพ จำากดั (มหาชน), ธนาคารกสกิรไทย จำากดั 

(มหาชน), บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ๊คเจอริ่ง จำากัด (มหาชน), 

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จำากัด (มหาชน) และบริษัท เอสวีโอเอ จำากัด (มหาชน) รวมทั้งขอขอบคุณบริษัท

ไปรษณยีไ์ทย จำากดั ทีจ่ดัสง่หนงัสอืใหแ้กโ่รงเรยีนทัว่ประเทศโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 

และรายไดจ้ากการจำาหนา่ยหนงัสอืเลม่นี ้จะนำาขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวายสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลฯ”

หนังสือการ์ตูน “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” ราคา 25 บาท วาง

จำาหน่ายแล้วที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และบุ๊คสไมล์ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสั่งซื้อ

จำานวนมากเพื่อบริจาคได้อีกด้วย โดยเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดเดียวกับหนังสือ “๖๐ 

พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” จำาหน่ายในราคา 499 บาท วางแผงแล้ว

ที่ร้านหนังสือชั้นนำา ทั้ง 2 เล่ม รายได้ทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลฯ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน
Asian Science Camp 2015

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน ค่ายวิทยาศาสตร์เอเชียน (Asian Science 

Camp 2015) ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย คลองหลวง จ.ปทุมธานี และทรงแสดงปาฐกถาเรื่อง “Young Scientists of Asia”พร้อมทรง

ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduction to Cosmology” จาก Prof. Dr. Hitoshi Murayama Director, Kavli Institute for the Physics and Mathematics 

of the Universe (IPMU), University of Tokyo

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน จาก 28 ประเทศ ในแถบเอเชียแปซิฟิก

วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 

และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตลอดจนสังคมไทยตระหนักถึงความสำาคัญและบทบาทของการศึกษา วิจัย ค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อการพัฒนา

สังคมและประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20395-asc2015
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เมื่อพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ ภาพที่คนส่วนใหญ่คิดมักจะเป็นภาพนักวิทยาศาสตร์ชายมากกว่าหญิง แต่นักวิทยาศาสตร์หญิงเก่งๆ ก็มีอยู่จำานวน

ไม่น้อยเช่นกัน ขณะนี้มีโครงการดีๆ ที่ให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนหญิงมีความสนใจและสนุกไปกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ในโครงการ EYH: ขยายขอบค่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 (The Seventh Expanding 

Your Horizons: EYH 2015) สำาหรับน้องๆ นักเรียนหญิงมัธยมต้น เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนหญิงที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสนุกไปกับ

การเรียนรู้ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ภายใต้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ในปีนี้จัดวันที่ 15 - 16 

สงิหาคม 2558 ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจ.นครราชสมีา ผูส้นใจ ดรูายละเอยีดไดท้ี ่www.fic.nectec.or.th/EYH2015 หรอื facebook : EYHThailand

โครงการ EYH: ขยายขอบข่ายความรู้

สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนหญิง
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รมว.วท. นำา 50 เอสเอ็มอีญี่ปุ่น
บุกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานโลก
หวังขยายผลสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระดับบิ๊กดีล

6 สิงหาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 

พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นำาสมาชิกองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) 

และผู้ประกอบการรายใหญ่และเอสเอ็มอีญี่ปุ่นกว่า 100 รายจาก 50 บริษัท เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วิจัยศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน พร้อมบริการต่างๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
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ดร.พเิชฐ กลา่ววา่ สบืเนือ่งจากการเดนิทางเยอืนญีปุ่น่ของนายกรฐัมนตรใีนเดอืนทีผ่า่นมา มแีผนใหห้นว่ย

งานภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อรักษาฐานการผลิตและ

เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมกับเจโทรศึกษาวิเคราะห์

แนวทางการดำาเนนิธรุกจิของนกัลงทนุชาวญีปุ่น่ พบวา่ นกัลงทนุรูด้ถีงึสทิธปิระโยชนจ์ากบโีอไอ แตย่งัเขา้ไมถ่งึขอ้มลู

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนศักยภาพในการทดสอบและรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะความชำานาญสูงโดยหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็น

ที่มาของการจัดเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความเชื่อมโยง        

นำาไปสู่ความเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย

ดร.ทวีศักดิ์ ได้กล่าวถึงการเยี่ยมชมในครั้งนี้ว่า ได้มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), บจก. UENO Science Tech Laboratory ผู้นำาด้านการผลิตสารให้ความหวานทดแทน

น้ำาตาล และศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกรในด้านเกษตร

และอาหาร

2. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ - เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

(MTEC), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และโพลีพลาสติก อาเซียน เทคนิคคอล โซลูชั่น 

เซ็นเตอร์ ศูนย์กลางให้การสนับสนุนวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรม ผู้นำาตลาดโลกด้าน

พลาสตกิในอตุสาหกรรมชิน้สว่นรถยนต ์อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้

3. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ - เยี่ยมชมศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) คลังชีววัสดุ

พรอ้มขอ้มลูและเทคโนโลยกีารใชป้ระโยชนท์ีไ่ดม้าตรฐานในระดบันานาชาต,ิ หอ้งปฏบิตักิารนำาสง่นาโน ศนูยน์าโน

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NANOTEC) วจิยัและพฒันาการลำาเลยีงและนำาสง่ยาดว้ยเทคโนโลยนีาโนในรา่งกายมนษุย ์สตัว์

และพืช และบจก. ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) ผู้นำาด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการห่อหุ้มเซลล์

ด้วยชีวภาพ เพื่อการปกป้อง แยก เก็บรักษาและนำาส่งเซลล์มีชีวิต
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สิงหาคม 2558 ฉบับที่ 5

ผลงานวิจัยเนคเทคได้รับเกียรติ
ขึ้นหน้าปกวารสารนานาชาต ิ

บทความวชิาการของเนคเทคไดร้บัคดัเลอืกขึน้ปกวารสาร 

ETRI Journal (Impact Factor 0.945) vol. 37, no. 4, Aug. 

2015 บทความที่ขึ้นปกมีชื่อว่า “Efficient Key Management 

Protocol for Secure RTMP Video Streaming Toward Trusted        

Qutum Network” โดยนกัวจิยัเนคเทค 3 ทา่นทีส่รา้งสรรคผ์ลงาน

ประกอบดว้ย นางสาวมลธดิา ภทัรนนัทกลุ (ผูเ้ขยีนหลกั) ดร.ชาล ี         

วรกุลพิพัฒน์ จากห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัย                                                       

ไซเบอร์ (CSL) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคง

และนวตักรรมอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่อนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

(WISRU) และนายปรมินทร์ แสงวงษ์งาม จากห้องปฏิบัติการวิจัย

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL) หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ 

(IDSRU) 

บทความดังกล่าวนำาเสนอการประยุกต์ใช้รหัสลับที่      

รบัประกนัดว้ยกฎทางฟสิกิสว์า่ดว้ยทฤษฎหีา้มคดัลอกมาชว่ยเพิม่

ความปลอดภัยบนระบบประชุมทางไกล เพื่อป้องกันการเข้าถึง

ข้อมูลที่สำาคัญโดยผู้ไม่หวังดี 

ส่วนรูปที่นำาขึ้นปกวารสารซึ่งได้รับคัดเลือกเพียงรูปเดียว

จาก 20 บทความในฉบับนั้น ได้อธิบายโครงสร้างของระบบที่

ประกอบด้วยสามระดับชั้น ได้แก่ QKD layer ทำาหน้าที่สร้าง

รหัสลับ Key management layer ทำาหน้าที่บริหารและจัดการ

รหัสลับ และ Application layer ที่ซึ่งระบบประชุมทางไกลได้ถูก      

ติดตั้งอยู่ เมื่อมีการใช้งานระบบประชุมทางไกล ข้อมูลผู้ส่ง/ผู้รับ  

จะถกูเขา้รหสักอ่นเสมอ วธิกีารนีช้ว่ยใหข้อ้มลูทีส่ือ่สารกนัระหวา่ง  

ผู้ส่งและผู้รับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

อนึ่ง ETRI Journal เป็นวารสารวิชาการที่ติพิมพ์ผลงานวิจัยด้าน 

Information Telecommunications และ Electronics เป็นหลัก โดย

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของวารสารและเป็นผู้ตีพิมพ์คือ The Electronics and            

Telecommunications Research Institute (ETRI) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำา

ด้าน ICT ของประเทศเกาหลีใต้ ETRI ซึ่งก่อตั้งแต่ปี 1976 นั้น ปัจจุบันมี

พนักงานประมาณ 2,000 คน และในจำานวนนี้ประมาณ 1,800 คน เป็นนักวิจัย               

(ข้อมูลจาก Wikipedia) https://etrij.etri.re.kr/etrij/journal/main.do 
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ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี
นวัตกรรมทางการเกษตรแบบยั่งยืน
นวัตกรรมในการใช้ไวรัสควบคุมตัวหนอนแมลงศัตรูพืช

ด้วยวิธีชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช

กระแสสังคมปัจจุบันให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังเช่น 
เกษตรอนิทรยีห์รอืการทำาเกษตรกรรมทีไ่ม่ใชส้ารเคมีในการกำาจดัศตัรพูชื ซึง่เปน็ตน้เหตใุหเ้กดิสารพษิ
ตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค เกษตรกร และ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ดงันัน้ ศนูยพ์นัธุว์ศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ไวรัส เอ็น พี วี ขึ้นเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ซึ่งพบ
ว่าใช้งานได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
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Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) หรือ เอ็น พี วี เป็นไวรัสที่ทำาให้เกิด

โรคกบัตวัหนอนทีเ่ปน็ตวัออ่นของแมลง จงึสามารถนำามาใชค้วบคมุแมลงศตัรพูชื 

ทดแทนการใชส้ารเคมไีด ้และมคีณุสมบตัเิดน่คอื ทำาลายเฉพาะศตัรพูชืเปา้หมาย 

จงึไมเ่ปน็อนัตรายตอ่แมลงทีม่ปีระโยชนใ์นธรรมชาต ิปลอดภยัสำาหรบัมนษุย ์และ

สิ่งแวดล้อม โดยกลไกการเข้าทำาลายคือเมื่อตัวอ่อนของแมลงกินไวรัส เอ็น พี วี 

ทีเ่กษตรกรฉดีพน่ ไวรสัจะเขา้สูก่ระเพาะอาหาร สง่ผลใหห้นอนลดการกนิอาหาร

ลง และเมือ่อนภุาคของไวรสัขยายพนัธุท์วจีำานวนมากขึน้ ไวรสัจะแพรก่ระจายเขา้

สู่ภายในลำาตัวของหนอน อาทิ เม็ดเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ ผนังลำาตัว จนหนอน

จะตายไปในที่สุด นอกจากนี้ซากหนอนที่ตายนี้จะเต็มไปด้วยผลึกของไวรัส เอ็น 

พี วี ซึ่งสามารถระบาดไปสู่หนอนตัวอื่นๆ ในแปลงได้

ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี ตัวช่วยคุมแมลงศัตรูพืช 

นายสัมฤทธิ์ เกียววงษ์ ผู้จัดการโรงงานต้นแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี เพื่อ

ควบคุมแมลงศัตรูพืช ไบโอเทค กล่าวว่า ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้ง

ในและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ว่าประเทศคู่ค้า

ของไทยล้วนให้ความสำาคัญกับการนำาเข้าผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและ

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากสารพิษตกค้าง 

“จุดเด่นของการใช้ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี คือการควบคุมศัตรูพืชเป้า

หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ใช้งาน 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี ยังสามารถนำาไปใช้ได้กับพืชที่หลากหลาย 

พืชดอก เช่น กล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ รวมถึงพืชผัก

และผลไม้ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ แตงโม มะเขือเทศ องุ่น พืช

ตระกูลกะหล่ำา”

สิงหาคม 2558 ฉบับที่ 5
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นางสาวณนิภา เลยะกุล ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาไร่คุณธรรม อ.มวก

เหล็ก จ.สระบุรี กล่าวว่า การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มต้องใช้ปริมาณ

มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะศัตรูพืชมีวิวัฒนาการที่ทนต่อสารเคมีมากขึ้น จึงหันมาใช้

ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี ซึ่งเป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ ทดแทนการ

ใช้สารเคมี ผลลัพธ์ที่ได้สามาถจำากัดหนอนที่เป็นศัตรูพืชภายใน 3-5 วัน และ

เนื่องจากซากหนอนที่ ตายนี้เต็มไปด้วยผลึกของไวรัส ซึ่งสามารถกระจายตัวไป

หนอนศัตรูพืชตัวอื่นๆ ในแปลงได้ มีผลให้หนอนจะลดลงอย่างมากในอาทิตย์ที่ 

2-3 และจะหมดไปในที่สุด 

“ผลติภณัฑไ์วรสัเอน็ พ ีว ีใหผ้ลลพัธท์ีเ่หน็ผลจรงิ และเมือ่คำานวณตน้ทนุ

การใชจ้า่ยพบวา่การใชไ้วรสัเอน็ พ ีว ีมคีา่ใชจ้า่ยไมต่า่งกบัการใชส้ารเคมมีากนกั

สำาหรับการจัดการหนอนในแปลงในระยะแรก แต่เมื่อคำานวณต้นทุนรวมตลอด

ระยะการปลูกจนเก็บผลผลิต พบว่าการผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี ถูกกว่าการใช้

สารเคมี และสามารถลดต้นทุนแรงงานที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีได้อย่างมาก ที่

สำาคัญคือสุขภาพของแรงงานที่ไม่ทรุดโทรม”

ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี มีให้เลือก 3 ขนาด คือขนาด 100, 200, 500 

มิลลิลิตร โดยมีราคาขวดละ 270, 650 และ 1,100 บาทตามลำาดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์

ทั้งหมดผลิตจากโรงงานต้นแบบผลิต เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ณ  

Module 8 อาคาร Biotec Pilot Plant ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มี

พืน้ที ่800 ตารางเมตร ประกอบดว้ยหอ้งกกักนัโรค หอ้งเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ ์และหอ้ง

เลี้ยงขยาย รวม 10 ห้อง ขณะที่กระบวนการปลูกเชื้อหรือผลิตไวรัสได้ถูกดำาเนิน

การแยกออกไป ณ บริเวณอาคาร Greenhouse โดยมีห้องปลูกเชื้อหนอน ห้อง

ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน

ผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ โรงงานต้นแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี 

เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) สำานกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย ถนนพหลโยธนิ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี

12120 โทรศัพท์ 02-564-6700 ต่อ 3712

ชมคลปิวดิโีอเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.youtube.com/watch?v=H83KvJSvgkc

เกษตรกรขานรับ ประสิทธิภาพ
ควบคู่ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี

สิงหาคม 2558 ฉบับที่ 5
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• วันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย

วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่ง นวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานโดย งานส่งเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช.

• เปิดรับสมัครนักศึกษาและครูฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนเดซี และเซิร์น

1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย 

ประจำาปี 2559 เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรม DESY Summer  Student Programme 2016 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบวร์กหรือเมืองซอยเธน 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 2559 (เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://nstda.or.th/desy/ 
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ทำางานวิจัยเพื่อมุ่งพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง
ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

โดยบทบาทของนกัวทิยาศาสตร ์การทีไ่ดท้ำางานวจิยัทีต่วัเองรกัและสนใจ

ถอืเปน็ความภมูใิจและความสขุใจอยา่งยิง่ แตก่ารหาทนุเพือ่มาทำาวจิยันัน้กไ็มใ่ช่

เรื่องง่ายเลย ในการจะโน้มน้าวหรือนำาเสนอโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่ให้ทุนได้

เห็นความสำาคัญของงานวิจัยนั้น 

บุคคลในคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับนักวิจัย

สาวสวยกันค่ะ เธอจบดอกเตอร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ผู้

ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสมาคม The Royal Society of Chemistry ประเทศอังกฤษ

ถึง 2 ปีซ้อน และงานวิจัยในปัจจุบันก็เป็นงานด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือคน

ไทยทั้งประเทศ แขกรับเชิญของเราในฉบับนี้ก็คือ ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง นักวิจัย

จากห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ค่ะ

สิงหาคม 2558 ฉบับที่ 5

ถาม : ขอทราบถึงความเป็นมาที่ได้มาทำางานที่ สวทช.ค่ะ

ตอบ : หลังจากที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว ก็มาเริ่มงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่   

ไบโอเทค สวทช. ค่ะ ทำาอยู่ประมาณ 5 ปี ต่อมาในช่วงที่นาโนเทคกำาลังก่อตั้ง 

ตัวเองสนใจที่จะทำางานด้านนาโน เลยลองไปสมัครทุน กพ. ซึ่งเป็นทุนของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของนาโนเทค ซึ่งก็เป็น

รุ่นที่ 2 ที่ได้รับทุนค่ะ สาขาที่เดือนไปเรียนก็คือ Nano Medicines หรือ นาโน

เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ ก็ได้ลาศึกษาต่อโดยคงสถานะความเป็นพนักงาน

อยู่ และก่อนไปเรียนก็มีโอกาสได้โอนย้ายไปสังกัดนาโนเทคค่ะ 

ที่ตัดสินใจสอบทุนนี้ก็เพราะตอนนั้นนาโนเทคโนโลยีกำาลังบูมมาก เลย

อยากมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนาโนเทคโนโลยีมากขึ้น จากเดิมมีความรู้

ทางด้าน Medical เพราะจบมาทางด้านเทคนิคการแพทย์  และ Biochemistry 

ค่ะ ถ้าต่อยอดด้านนาโนเทคโนโลยีก็น่าจะมีประโยชน์ และสาขาที่เปิดรับก็เป็น

เรื่อง Nano Medicines ซึ่งตรงกับที่เราอยากรู้พอดี เดือนมีโอกาสได้ไปเรียนต่อ

ระดับปริญญาโท - เอก ที่ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

ค่ะ สิ่งที่ได้เรียนมาก็เกี่ยวกับการใช้ Nanopore Technology ในการหาลำาดับ

ของ DNA เรียนอยู่ประมาณ 4 ปีก็จบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไป

ทำา Postdoctoral ต่อที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน เมื่อจบก็กลับ

มาทำางานที่นาโนเทคเมื่อสามปีที่แล้วค่ะ
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Spin Out Company

เป็นการจัดการนำางาน

วิจัยพัฒนาไปจัดตั้ง

ในรูปแบบของบริษัท

เพื่อดำาเนินการเชิงพาณิชย์

ถาม : ชีวิตที่อังกฤษเป็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : ตอนไปอยู่ที่อังกฤษใหม่ๆ ก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกัน เนื่องจากภาษา

ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราเข้าใจภาษาอังกฤษนะ แต่พอเจอคนเจ้าของภาษาจริงๆ 

กลายเปน็วา่เราสือ่สารไดไ้มค่อ่ยดนีกั กต็อ้งปรบัตวัอยูเ่ปน็ป ีกวา่จะเขา้ใจทัง้ภาษา

และวฒันธรรมของเขาบา้ง เรือ่งการเรยีนกโ็ชคดทีีไ่ดไ้ปอยูใ่นแลบ็ทีค่อ่นขา้งใหญ่

ของภาควิชา Chemical Biology ซึ่งในแล็บนี้มีนักศึกษาอยู่แค่ 2 คนเท่านั้นเอง

ค่ะ นอกนั้นคนในแล็บเป็น Postdoctoral ทั้งหมดเลย จำานวน 11 คน แต่ถือว่า

เปน็โชคดนีะคะทีไ่ดม้าอยูแ่ลบ็นี ้เพราะเหมอืนมคีรหูลายคนมาก เราสามารถถาม

และขอใหพ้ีใ่นแลบ็ชว่ยสอนในเรือ่งทีอ่ยากรูไ้ดโ้ดยไมรู่ส้กึอายเลย โดยในแลบ็มทีัง้

วศิวกร นกัเคม ีนกัฟสิกิส ์หลายๆ สาขา ทำาใหเ้ราไดเ้รยีนรูใ้นหลายๆ ศาสตรด์ว้ย 

ทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นนักวิจัยรุ่นแรกๆ ที่ทำา Spin Out Company เป็นการ

จดัการนำางานวจิยัพฒันาของเขาไปจดัตัง้ในรปูแบบของบรษิทัเพือ่ดำาเนนิการเชงิ

พาณิชย์ ทำาให้เราได้เรียนรู้อีกว่างานวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ย มันสามารถจะจัด

ตัง้ออกมาเปน็บรษิทั และสามารถระดมทนุเพือ่มาทำางานวจิยัของบรษิทัไดอ้กีดว้ย 

เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักคำาว่า Spin Out Company ชีวิตในออกฟอร์ดถือว่ามีความ

สขุมากคะ่ ไดท้ำางานวจิยั ไดแ้ลกเปลีย่นความรูก้นัในแลบ็โดยไมม่กีารหวงกนั ซึง่

ในแล็บนั้นจะค่อนข้างคล่องตัวมาก มีการสังสรรค์กันสัปดาห์ละสองสามครั้ง ทั้ง

ในแล็บ ในมหาวิทยาลัย และ Spin Out Company ด้วย นอกจากนี้ยังมี Journal 

Club ทีน่ำาความรูใ้หม่ๆ  มาแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั ตลอดเวลาทีอ่ยูท่ีน่ัน่รูส้กึวา่

ตวัเองมพีืน้ความรูท้ีค่อ่นขา้งแนน่เลยทเีดยีวละ่ แตก่ม็ขีอ้เสยีนดินงึ คอืเรารูส้กึวา่

ถกูจำากดัใหอ้ยูใ่นฐานะนกัศกึษา ทำาใหไ้มม่โีอกาสไดเ้รยีนรูด้า้นการบรหิารจดัการ

งานวิจัย ก็เลยขออนุญาตทางนาโนเทคทำา Postdoctoral ต่อ ตามที่บอกไปค่ะ 

Postdoctoral ได้ทำาที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ เขาก็ให้เราบริหารงาน

วิจัยเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และก็ให้เรามีส่วนเป็น Co-advisor ให้นักศึกษาปริญญา

เอก และปริญญาโทด้วย มันเป็นอีกบทบาทหนึ่ง เหมือนเราได้เป็นครูที่ต้องดูแล

นักเรียนในสังกัดของเรา รู้สึกว่าตัวเองได้อะไรอีกแบบหนึ่งที่อิมพีเรียล คอลเลจ 

และได้เรียนรู้การทำางานวิจัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนจำานวนมาก เพราะ
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...การทำาแล็บมี

หลายครั้งที่ Fail

แต่ในผลทดลองนั้น

ย่อมได้ความรู้

และมีคำาอธิบายได้ว่า

ทำาไมถึง Fail

การที่จะนำาผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูง มันต้องอาศัย

ศาสตร์หลายอย่าง เพราะฉะนั้นทางอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะต้องสร้างความร่วมมือ

กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในเยอรมนี และอเมริกา มีการประชุมกันทุกๆ สัปดาห์ และ

แบ่งส่วนงานวิจัยกันทำาเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกมาตีพิมพ์ได้อย่าง

รวดเร็วในระยะเวลาไม่ถึงหนี่งปี

ถาม : ดร.เดือนเพ็ญ มีแนวคิดในการทำางานอย่างไรคะ

ตอบ :  การทำางานในแนวคดิของเดอืนกค็อืใหค้ดิถงึตวังานเปน็ทีต่ัง้ อยา่คดิถงึ

เรือ่งอืน่ เชน่เรือ่งการเมอืงภายในองคก์ร อะไรแบบนี ้เนือ่งจากเรามอีาชพีเปน็นกั

วิจัย ก็มีความสุขในการทำางานวิจัยอยู่แล้ว งานวิจัยทุกอย่างที่ตัวเองคิดขึ้น หรือ

ทำาขึน้มากม็คีวามสขุกบัมนั ถงึแมก้ารทำาแลบ็อาจมหีลายครัง้ที ่Fail แตใ่นผลการ

ทดลองนัน้ยอ่มไดค้วามรู ้และมคีำาอธบิายไดว้า่ทำาไมถงึ Fail ทำาใหเ้รารูส้กึมกีำาลงั

ใจในการทำางานไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่รู้สึก Fail ไปกับผลลัพธ์ที่ได้ และรู้สึกตื่นเต้น

กบัผลแลบ็ทกุครัง้ทีท่ำา เรากม็คีวามสขุกบังานคะ่ แมว้า่มนัจะไมอ่อกมาตามความ

คาดหมายก็ตาม อันนี้เป็นหลักการทำางานที่ยึดถือมาตลอดค่ะ

อกีอยา่งหนึง่คอืตอ้งพยายาม Relax คอืนอกเวลางานกไ็มค่วรทำางาน หา

กจิกรรมอืน่ทำาทีน่อกเหนอืจากการทำางานไปเลย สว่นตวัชอบแคมปิง้ ปัน่จกัรยาน 

เดินป่า เป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองในวันหยุด ทำาให้เราสดชื่น กลับมาทำางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ พยายามหากิจกรรมทำา อย่าทำางานตลอด 24 ชั่วโมง มัน

เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำางานตลอด 24 ชั่วโมงแล้วจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ

ถาม : อยากให้เล่าถึงผลงานที่ประทับใจหน่อยค่ะ

ตอบ : คงเปน็งานทีไ่ดร้บัทนุวจิยัจากตา่งประเทศคะ่ ไดร้บัสองปซีอ้น รูส้กึภมูใิจ

มาก (ยิ้ม) เป็นทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน คือการพัฒนาการตรวจเบาหวาน

โดยการใช้เทคนิค Nanopore โดยขอทุนไปที่ The Royal Society of Chemistry 

ของประเทศอังกฤษ เป็นสมาคมเคมีแห่งสหราชอาณาจักร เป็นแหล่งทุนแหล่ง

ใหญ่แหล่งหนึ่งของคนที่อยู่ในประเทศอังกฤษ และก็เป็นหน่วยงานที่ทำาวารสาร

วิทยาศาสตร์หลายๆ สาขาด้วย ซึ่งวาสารของเขาก็มี Impact Factor สูงๆ ทั้ง

นัน้เลย และเรากม็โีอกาสรูจ้กัสมาคมนีต้ัง้แตเ่รยีนทีอ่งักฤษ แถมยงัเปน็สมาชกิอกี

ด้วย เนื่องจากเขาเป็นแหล่งทุน ดังนั้นหากเรามีโครงการทำากิจกรรมต่างๆ ด้าน

วิชาการแล้วเขียนขอทุนไปก็มีโอกาสจะได้รับทุนค่ะ เรามีความตั้งใจที่จะขอทุน

ที่นี่ตั้งแต่ทำา Postdoctoral แล้วล่ะ แต่ตอนนั้นไม่ได้รับทุน เพราะว่าโจทย์วิจัย

ของเรายังไม่ชัดเท่าที่ควร 

พอกลับมาเมืองไทยการไปขอทุนที่นี่ก็เป็นเรื่องยากขึ้น เพราะเป็นการ

แข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันสูงเพราะข้อเสนอโครงการมาจากทั่วโลก เรา

ก็คิดนะแบบว่า ตอนเป็น Postdoctoral แข่งเฉพาะคนในอังกฤษเรายังไม่ได้เลย 

ก็เลยพยายามปรับข้อเสนอโครงการของเราให้เหมาะสมกับนโยบายของ สวทช. 

ศนูยน์าโนเทค หนว่ยวจิยั และหอ้งปฏบิตักิาร และทำาใหก้รรมการของ The Royal 

Society of Chemistry สนใจ ก็พยายามเขียนมาประมาณหนึ่งปี ซึ่งจริงๆ แล้ว

ข้อเสนอโครงการไม่ได้เยอะเลย เพียงแค่หนึ่งหน้า A4 แต่ต้องทำาให้กรรมการ

เห็นความสำาคัญและอยากจะให้เงินเรา ก็เลยได้สมัครในปี 2014 ซึ่งเป็นปีแรกที่

ได้รับทุนวิจัยมา จึงได้ทำางานวิจัยที่เราอยากทำา และได้ส่งรายงานความก้าวหน้า

โครงการไป และเนื่องจากทุนนี้ก็เปิดโอกาสให้สมัครได้ 2 ครั้งสำาหรับคนที่จบ

ปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี จึงลองสมัครไปอีกรอบ โดยปรับข้อเสนอโครงการ

ด้วยการนำางานวิจัยเดิมมาต่อยอด ซึ่งก็ได้รับทุนอีก คราวนี้ดีใจมากกว่าเดิมอีก

ค่ะเพราะโอกาสที่คนจะได้ทุนติดกันสองครั้งเนี่ยมันแทบจะไม่มี 

เราก็ได้ข้อคิดว่าการที่จะสมัครทุนอะไรก็ตาม เราควรที่จะศึกษา

เป้าประสงค์ของแหล่งทุนให้ดี  ว่าเขาอยากได้อะไร และพยายามเขียนให้เข้าใจ

งา่ย นกัวจิยัทกุคนคงรูค้วามสำาคญัของงานวจิยัของตวัเองทัง้นัน้ แตจ่ะทำาอยา่งไร
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ใหค้นอืน่เหน็ความสำาคญัของงานของเราใหไ้ด ้ดงันัน้ตอ้งพยายามเขยีน พยายาม

ปรบั และกอ่นทีจ่ะสง่แหลง่ทนุ ควรสง่ใหค้นชว่ยอา่นหลายๆ คนอยา่งหลากหลาย 

แมค้นทีไ่มเ่ชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตร ์เดอืนกไ็ปขอใหเ้ขาชว่ยอา่น แมเ้ขาจะไมรู่้

จักศัพท์เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ แต่เขาก็เห็นความสำาคัญของงานวิจัยนี้ ก็น่าจะ

เป็นตัวชี้วัดว่าข้อเสนอโครงการน่าจะเหมาะสมที่จะส่งได้แล้ว

ในขณะเดียวกันก็ส่งงานนี้ไปขอทุนภายในประเทศที่ วช. เป็นทุนเกี่ยว

กับสุขภาพที่ให้ผ่าน สวรส. ด้วยค่ะ ก็พยายามปรับข้อเสนอโครงการให้ใหญ่มาก

ขึ้น ก็ทำาให้ได้รับทุนมาทำางานวิจัยนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะ ก็เลยมีทุนวิจัยพอสมควรใน

การพัฒนาชุดตรวจเบาหวานแบบใหม่ที่ใช้ตัวบ่งชี้ที่ไม่เหมือนคนอื่น อันนี้ก็เป็น

ความประทับใจที่เราทำาได้ค่ะ ส่วนงานวิจัยที่ทำา ยังไปไม่ถึงความสำาเร็จที่เราตั้ง

เป้าหมายเอาไว้ซะทีเดียว ณ ตอนนี้ก็ได้มีสิทธิบัตรออกมา 3 ฉบับ เป็นในส่วน

ของกรรมวิธีการตรวจตัวบ่งชี้เบาหวานและมีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับตัวดีเอ็นเอ

แอปตาเมอร์ ที่สามารถจับจำาเพาะกับตัวบ่งชี้ตัวนี้ได้

ถาม : การทำางานพบปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : อุปสรรคของการที่ทำางานทางด้านการแพทย์ก็คือว่า เราไม่ได้ทำางานใน

โรงพยาบาล ไมม่ตีวัอยา่งคนไข ้ในบางกรณเีรากไ็มม่คีณุหมอทีเ่รารูจ้กัทีจ่ะไปขอ

ความช่วยเหลือ เราต้องทำางานตั้งแต่หาข้อมูล ติดต่อโรงพยาบาล หาคุณหมอที่

สนใจงานวิจัยและให้ความร่วมมือ ต้องไปคุยกับคนไข้เพื่อให้คนไข้ยินยอมให้เรา

เกบ็ตวัอยา่งจากเขา ซึง่เปน็เรือ่งทีท่ำาใหเ้ครยีดเหมอืนกนั เรือ่งทีไ่ปขอเกบ็ตวัอยา่ง

นีเ้ปน็เรือ่ง Cervical Cancer (มะเรง็ปากมดลกู) ซึง่เปน็การพฒันาชดุตรวจมะเรง็

ปากมดลูกในเลือดของผู้ป่วย เพราะฉะนั้นจะต้องเอาตัวอย่างเลือดจากคนไข้ที่

เปน็มะเรง็ปากมดลกู ซึง่ปกตแิลว้การตรวจหามะเรง็ปากมดลกูเปน็การตรวจโดย

แปปสเมียร์ (Pap Smear) จากเซลล์ของปากมดลูก โดยไม่ต้องเจาะเลือด แต่เรา

อยากได้เลือดของคนไข้ ซึ่งหมายความว่า คนไข้ต้องยอมเจ็บตัว เพื่อให้เรานำา

เลือดมาทำาการวิจัย เหมือนเป็นการเสียสละของคนไข้อย่างหนึ่ง ซึ่งกำาลังใจของ

เขากไ็มค่อ่ยดอียูแ่ลว้ เราตอ้งการตวัอยา่งเลอืดของคนไขท้ีเ่ปน็มะเรง็ครบทกุระยะ 

บางเคสเราจะเจอคนที่เป็นมากระยะ 4 ระยะสุดท้ายแล้ว เขาก็ไม่อยากจะรักษา 

ไม่อยากต่อสู้แล้ว เราก็จะไม่ได้ตัวอย่างเลือดตามที่ต้องการมากนัก แต่เวลาเจอ

คนไขท้ีม่กีำาลงัใจพรอ้มจะตอ่สู ้เรากจ็ะพลอยรูส้กึดไีปดว้ยนะคะ สิง่สำาคญัคอืเรา

ต้องไปพูดคุยกับคนไข้เพื่อให้ความรู้ ทำาความเข้าใจ ให้เขาตระหนักว่าถ้าเขาให้

เลือดเราไปเนี่ยมันสำาคัญมากเลยนะ เราจะเอาไปทำาสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆ เพื่อ

ให้เขายอมให้เราเก็บตัวอย่างเลือด และเราก็ต้องไปตีสนิทกับพยาบาลซึ่งเป็นผู้

ดูแลคนไข้โดยตรงที่จะเป็นคนเจาะเลือดให้เรา ต้องคุยกับคุณพยาบาลให้เข้าใจ

ในงานวจิยัของเราและยอมทีจ่ะชว่ย เนือ่งจากงานของเขากย็ุง่พออยูแ่ลว้ และเขา

กจ็ะตอ้งเจาะเลอืดใหเ้ราซึง่ไมใ่ชห่นา้ทีโ่ดยตรงของเขา แถมยงัไมไ่ดม้สีว่นรว่มใน

คณะผู้ทำาวิจัยอีกด้วย ก็ต้องขอบคุณคุณพยาบาลที่ช่วยมากๆ เลยค่ะ

สว่นงานวจิยัทีไ่ดร้บัทนุมาทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคเบาหวาน ในสว่นของตวัอยา่ง

คนไข้จะไม่มีปัญหา เนื่องจากได้ความร่วมมือจาก อาจารย์ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ            

ผู้เชี่ยวชาญด้านธาลัสซีเมีย อาจารย์สนใจงานที่เราทำา จึงช่วยเก็บตัวอย่าง                                                                      

จากคนไข้ในโรงพยาบาลให้ค่ะ เราแค่ขออนุญาตทำาจริยธรรมวิจัยให้ผ่าน

เท่านั้นเอง

งานวิจัยเป็นงานที่ต้องใช้เวลา แต่เชื่อว่าเมื่องานวิจัยของ ดร.เดือนเพ็ญ 

ประสบความสำาเร็จ ก็จะสร้างคุณูปการให้กับคนไข้ รวมถึงวงการแพทย์และ

สาธารณสุขของไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

นักวิจัยทุกคนคงรู้ความ

สำาคัญของงานวิจัย

ของตัวเองทั้งนั้น แต่จะ

ทำาอย่างไรให้คนอื่นเห็น

ความสำาคัญของงาน

ของเราให้ได้


