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13“ไข้เลือดออก” ภัยร้ายที่ต้องรู้ 
“อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา” คว้ารางวัลโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4

สวทช. ส่งฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2015

ตะลุยแดนญี่ปุ่น

ธ.กรุงเทพ สนับสนุน เนคเทค/สวทช. จัดประกวดภาพถ่าย

ผ่านเลนส์มิวอาย ในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย

ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์

กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

สัมมนา The Arctic and 

Climate Change

พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

กระทรวงวิทย์/สวทช.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ มทร.ล้านนา ลำาปาง

จัดงานเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่
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บทสัมภาษณ์ Star

นักวิทย์ฯหญิงคนแรกได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์อาเซียน

สำาหรับสตรี (ASEAN Science Prize for Women) 

ดร.ณัฏฐพร พิมพะ
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นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ได้ดำาเนินมา 4 ปีแล้ว เริ่ม

ตั้งแต่ปี 2555-2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วกว่า 400 ทีม มีจำานวน 270 ทีม หรือ ประมาณ 630 คน ได้ร่วมอบรมความรู้ด้านพื้น

ฐานธุรกิจเพื่อพัฒนาฐานความรู้สำาคัญในการนำาเทคโนโลยีออกสู่ตลาด เกิดการจัดตั้งธุรกิจจำานวนกว่า 20 ราย โดยสร้างรายได้รวมประมาณ 21 ล้านบาท 

และมอีตัราการจา้งงานกวา่ 40 อตัรา ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดน้ัน้เปน็ทีน่า่ยนิดกีบัโครงการฯทีเ่ปน็จดุเริม่ตน้ทีด่ใีหก้บัธรุกจิเทคโนโลยรีุน่ใหมข่องประเทศไทยในอนาคต

คว้ารางวัลโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4

“อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตา”
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นวัตกรรม “อุปกรณ์สำ�หรับผู้บกพร่องท�งก�รมองเห็น” หรือ Visionear คว�้ร�งวัลสุดยอด SIA 

โครงก�ร “เถ้�แก่น้อยเทคโนโลยี 2015” ตอบโจทย์ก�รนำ�แนวคิดด�้นนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ก�รทำ�ธุรกิจด้�น

เทคโนโลยีใหเ้กดิขึน้จรงิ ทีส่ำ�คญัส�ม�รถสง่เสรมิคณุภ�พชวีติของคนพกิ�รใหด้ขีึน้ สำ�หรบัปหีน�้ “ส�ม�รถ-

สวทช.” จบัมอืจดั “เถ้�แกน่อ้ยเทคโนโลยปี ี5” สร้�ง “นกัธรุกจิด�้นเทคโนโลยทีำ�เงนิตวัจรงิ” ตอ่เนือ่ง พรอ้ม

กำ�หนดโจทย์เพื่อค้นห�สุดยอดเทคโนโลยีที่เข้�กับยุคดิจิทัลและคว�มต้องก�รนวัตกรรมด�้นสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม
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ตั้งเป้าปี ’59 ขยายผลเทคโนโลยีถั่วเขียวสู่ภาคอุตสาหกรรม

ก.วิทย์/สวทช.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ 
และ มทร.ล้านนา ลำาปาง จัดงาน

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่
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8 พฤศจิก�ยน 2558 ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล ล้�นน� ลำ�ป�ง - สำ�นักง�นพัฒน�

วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) รว่มกบั ม.เกษตรศ�สตร ์และ มทร.ล้�นน� ลำ�ป�ง จดัง�น “วนั

เกบ็เกีย่วเมลด็พนัธุถ์ัว่เขยีว” ในโอก�สครบกำ�หนดวนัเกบ็เกีย่วทำ�ก�รผลติขย�ยเมลด็พนัธุถ์ัว่เขยีวส�ยพนัธุ ์

ใหม่ 6 ส�ยพันธุ์จำ�นวน 7 ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ร�ว 1 ตัน ตั้งเป�้ปี 2559 ส�ม�รถผลิตขย�ยเมล็ดพันธุ์

ใหม่ใหเ้กษตรกรผูผ้ลติเมลด็พนัธุจ์ำ�นวน 500 ไร่ในจงัหวดัต�่งๆ และขย�ยผลเมลด็พนัธุด์แีกเ่กษตรกรผูผ้ลติ

เมล็ดถั่วเขียวเป็นพื้นที่กว่� 7,700 ไร่ ซึ่งจะช่วยสร�้งร�ยได้ให้แก่เกษตรกรและภ�คอุตส�หกรรมแปรรูปจ�ก

ถั่วเขียว โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธ�นเปิดง�น พร้อมมอบเมล็ด

พนัธุถ์ัว่เขยีวใหห้นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งนำ�ไปขย�ยผลรว่มกบั เกษตรกรตอ่ไป เชน่ กรมสง่เสรมิก�รเกษตร และ

เครือข่�ยพันธมิตรสถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆ 
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ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  กล่าวว่า  “ด้วยวิกฤตปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันและแนวโน้มอันจะเกิด

ในอนาคตนั้น  ภาครัฐจำาเป็นต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกร ทัง้การเลอืกชนดิพชืใหเ้หมาะสมในแหลง่ผลติ โดยคำานงึถงึการจดัการ

น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช  รวมทั้งการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด

และอุตสาหกรรมการแปรรูปอย่างครบวงจร  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

สร้างมูลค่าเพิ่ม และความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบ “ถั่ว

เขยีว” เปน็พชืทางเลอืกหนึง่สำาหรบัเกษตรกร เพาะปลกูงา่ย อายกุารเกบ็เกีย่วเรว็

ประมาณ 65-70 วัน การปฏิบัติดูแลรักษาง่าย เป็นพืชที่ใช้น้ำาน้อย ด้วยวงจรชีวิต

ที่เป็นพืชอายุสั้น  เป็นพืชทางเลือกของเกษตรสำาหรับการปลูกทดแทนข้าวนาปรัง 

ปลกูกอ่นขา้วโพดในพืน้ทีป่ระสบภยัแลง้ ใชป้ลกูกอ่นหรอืหลงัการทำานาหรอืทำาไร ่

ชว่ยตดัวงจรการระบาดของศตัรพูชื ชว่ยบำารงุรกัษาความอดุมสมบรูณข์องดนิตรงึ

ไนโตรเจนได้ดี สามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดให้ปริมาณไนโตรเจนสูง”    

ป ี2558 ประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตถั่วเขียวประมาณ 829,145 ไร่ มีความ

ต้องการเมล็ดพันธุ์โดยประมาณ 4,146  ตัน  (คิดที่อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์  5 

กิโลกรัมต่อไร่) แต่รัฐผลิตได้ 617 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความต้องการ

เมล็ดพันธุ์ทั้งประเทศ  ราคาเมล็ดพันธุ์ในตลาดทั่วไปประมาณ 60 - 70  บาท/

กิโลกรัม (กรมวิชาการเกษตรจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ 40  บาท/กิโลกรัม)  ผลผลิต

ถั่วเขียวมีตั้งแต่ 117 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การ

ดูแลจัดการ  ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเขียวในประเทศประมาณ 100,000  ตัน

ต่อปีโดยประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปถั่วเขียวรายใหญ่ๆ  ประมาณ 4  โรง  ซึ่ง

มีกำาลังการผลิตปีละ 15,000 - 20,000 ตันต่อปี  ที่เหลือเป็นโรงงานขนาดกลาง

และเล็กอีกกว่า 10 โรงงาน ถั่วเขียวใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งวุ้นเส้น เพาะ

ถั่วงอก  และประกอบอาหารอื่นๆ  ราคาผลผลิตที่รับซื้อในท้องตลาดประมาณ 

34-38  บาท (ปี 2558)  ตลาดนำาเข้าถั่วเขียวที่สำาคัญคือ  พม่า  ส่วนตลาดใน

การส่งออกที่สำาคัญ  เช่น  จีน  ซึ่งมีศักยภาพในการรับซื้อได้อีกจำานวนมาก 
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ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช.กล่าวว่า “ปี 2548-

2554 สวทช. สนับสนุน ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภายใตท้นุสง่เสรมิกลุม่นกัวจิยัอาชพี เพือ่พฒันาพนัธุถ์ัว่เขยีวไทย จากผลผลติของ

โครงการทำาให้ได้ถั่วเขียวสายพันธุ์ดี 6 สายพันธุ ์ที่ให้ผลผลิต 250-300 กิโลกรัม

ตอ่ไร ่จดุเดน่ของถัว่เขยีวสายพนัธุใ์หมท่ีพ่ฒันาคอื เปน็พนัธุเ์หมาะกบัการปลกูใน

ฤดูแล้ง ขนาดเมล็ดโต ต้านทานต่อโรคใบจุด โรคราแป้ง ซึ่งจะเป็นพันธุ์ใหม่ที่มี

ศักยภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำาไปเพาะปลูกได้ ต่อไป โดย สวทช. ร่วม

กบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมสง่เสรมิสหกรณ ์กรม

วชิาการเกษตร  และสถาบนัการศกึษาในพืน้ทีไ่ดว้างแผนการขยายผลเทคโนโลยี

ถั่วเขียว 2 รูปแบบ คือ 1) การทดสอบพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุ์และการ

ผลิตสู่เกษตรกร เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของพันธุ์แต่ละพันธุ์ในแต่ละพื้นที ่รวม

ถึงการให้ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแก่เกษตรกร  เช่น  ร่วมกับกรม

วิชาการเกษตรในการทดสอบในพื้นที ่5  จังหวัด  ในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 

อ.สรรพยา จ.ชยันาท ศนูยว์จิยัพชืไรน่ครสวรรค ์อ.ตากฟา้ จ.นครสวรรค ์ศนูยว์จิยั

และพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และ สหกรณ์การเกษตรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และร่วม

กบักรมสง่เสรมิการเกษตรทดสอบพนัธุใ์นแปลงเกษตรกร เชน่ ในพืน้ที ่จ.อทุยัธาน ี

และพื้นที่อื่นๆ โดยจะเริ่มดำาเนินการปลูกในเดือนธันวาคม 2558 นี ้2) การผลิต

ขยายเมลด็พนัธุ ์และถา่ยทอดพนัธุใ์หเ้กษตรกรในวงกวา้ง และเชือ่มโยงกบัตลาด

และภาคอุตสาหกรรม  โดยดำาเนินการขยายผลผ่านความร่วมมือจากหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น กรมสง่เสริมการเกษตร กรมสง่เสริมสหกรณ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ  และเชื่อมโยงกับโรงงานผลิต 

วุ้นเส้นถั่วเขียว บ.สิทธินันท์ จำากัด” 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ  ลงนามความร่วมมือ

ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย  และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์

ขั้วโลก  ร่วมกับมหาวิทยาลัยศูนย์แห่งสวาลบาร์ด (UNIS: University Centre in 

Svalbard) และถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งนอร์เวย์ (NPI: Norwegian Polar Institute 

ประเทศนอร์เวย์  ในวันที่ 13  พฤศจิกายน 2558  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราช                       

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นประธานในพิธี พร้อม
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กันนี้ได้จัดสัมมนาเรื่อง  “The Arctic and Climate Change”  เพื่อการเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดย

มี  ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์  รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และที่

ปรึกษาอาวุโส สวทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.มรว. กัลยา ติงศภัทิย์ รอง

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศ.ดร.คิม  โฮลเมน  สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่ง

นอร์เวย์ ศ.ดร.โอเล่ จอร์เกน โลนเน่ มหาวิทยาลัยศูนย์แห่งสวาลบาร์ด นายเชทิล                                    

เพาล์เชน  เอกอัครราชทูตนอร์เวย์แห่งประเทศไทย  และ  รศ.ดร.สุชนา  ชวนิชย ์

คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนา The Arctic and Climate Change

จฬุ�ฯ, โครงก�รไอทตี�มพระร�ชดำ�รฯิ /สวทช. ลงน�มคว�มรว่มมอืและจดัสมัมน� “The Arctic and 

Climate Change” ร่วมกับ ม.สว�ลบ�ร์ด นอร์เวย์ เพื่อคว�มร่วมมือไทย - นอร์เวย์ แลกเปลี่ยนนักวิจัยไป

ยังขั้วโลกเหนือ และเรียนรู้ปัญห�ภ�วะโลกร้อน
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สวทช. ส่งฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
JENESYS 2015 ตะลุยแดนญี่ปุ่น
เรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์
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ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี - สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) จัดง�นแสดงคว�มยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ฑูตเย�วชนวิทย�ศ�สตร์ไทยจำ�นวน 29 คนที่ได้รับ

คัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รแลกเปลี่ยนเย�วชนระหว่�งประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ�เซียนหรือ JENESYS 2015 

จำ�นวน 10 วนั ระหว่�งวนัที ่29 พฤศจกิ�ยน - 8 ธนัว�คม 2558 ณ กรงุโตเกยีว และเก�ะควิช ูประเทศญีปุ่น่ 

เพือ่เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว�่งไทยและญีปุ่น่ พรอ้มเสรมิสร�้งประสบก�รณด์�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละ

เทคโนโลยี โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร สวทช. และน�ยชิโร่ เทร�ชิม� (Shiro Terashima) 

เลข�นุก�รเอก สถ�นเอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่น ประจำ�ประเทศไทย ร่วมแสดงคว�มยินดี
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ดร.อ้อมใจ  ไทรเมฆ  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ  สวทช.  เปิดเผยว่า  “สถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย  ได้ขอความร่วมมือให้สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ดำาเนนิ

การคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : Group 

B - Technology Program) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 

ณ  กรุงโตเกียว  และเกาะคิวช ู ประเทศญี่ปุ่น  โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่า

ใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  โดยเยาวชนจะได้เดินทาง

ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้เรียนรู้ด้านศิลปะ

วัฒนธรรม  พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำา  เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นด้วยการพัก

อาศัยกับชาวญี่ปุ่นแบบโฮมสเตย์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมของไทยกับ

ญีปุ่น่และกลุม่อาเซยีนดว้ย ซึง่มเียาวชนทีไ่ดร้บัคดัเลอืกทัง้สิน้จำานวน 29 คน จาก

มหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ”

ด้าน  นายชิโร่  เทราชิมา (Shiro Terashima)  เลขานุการเอก  สถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย เปิดเผยว่า “โครงการ JENESYS หรือ 

Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths  ในปี 

2015 ดำาเนนิการตามนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่ทีป่ระสงคจ์ะไดเ้กดิการแลกเปลีย่น

เยาวชน ระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย ซึ่ง

คาดการณ์ว่าจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเข้าร่วมกว่า 1,840 คน ร่วม

กับเยาวชนญี่ปุ่น 250 คน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริม

การสร้างความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่นใน

ภาพกว้างขึ้น โดยโครงการนี้เริ่มแรกวางไว้ที่ 5 ปีตั้งแต่ปี 2007 แต่ปัจจุบันดำาเนิน

โครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบ ภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มเด็ก

และเยาวชนเป็นหลัก”

“โดยโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : Group B - Technology 

Program) น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุง

โตเกียว และจังหวัดโออิตะในเกาะคิวชู  เป็นเวลา 10 วัน  เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม

ทัง้เมอืงใหญแ่ละเมอืงเลก็ของญีปุ่น่ รวมทัง้ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบันวตักรรมลา่สดุของ

ประเทศญีปุ่น่วา่มอีะไรบา้ง และมเีทคโนโลยปีระเภทใดบา้งทีป่ระเทศญีปุ่น่มคีวาม

เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก  โดยในกรุงโตเกียวจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์

ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น  2  ท่านที่ได้รับ

รางวัลโนเบลเมื่อเร็วๆ นี้ ผมหวังว่าน้องๆ ที่ได้ไปศึกษาที่นี่จะได้รับแรงบันดาล

ใจและในอนาคตจะได้มีโอกาสชนะรางวัลโนเบลบ้าง  ขณะที่การไปทัศนศึกษาที่

จงัหวดัโออติะ ทีเ่ปน็จงัหวดัเลก็ๆ ทางเกาะควิชทูางตอนใตข้องประเทศญีปุ่น่ จะ

เดนิทางไปเยีย่มชมโรงงานและบรษิทัตา่งๆ ของญีปุ่น่เพือ่ศกึษาและดงูานเกีย่วกบั

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจังหวัดนี้มีบ่อน้ำาร้อนเป็นจำานวนมาก น้องๆ 

จะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมการอาบน้ำาแรอ่อนเซน็ดว้ย นบัเปน็การเรยีนรูว้ฒันธรรม

ญี่ปุ่นและเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยได้

เป็นอย่างดี” นายชิโร่ เทราชิมา กล่าวสรุป
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23 พฤศจิก�ยน 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็น

ประธ�นในพิธีมอบร�งวัลก�รประกวดก�รใช้ประโยชน์กล้องดูด�วพีวี ซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษ� ซึ่งจัด

โดย สำ�นกัง�นพฒัน�วทิศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มกบั 

บริษัท วีนิไทย จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อเป็นก�รเทิดพระเกียรติและยกย่องในพระอัจฉริยภ�พของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวในก�รทรงเป็นนักประดิษฐ์ ฯ ณ เวทีกล�ง อ�ค�รช�เลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทอง

ธันวาคม 2558 ฉบับที่ 9

เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวด
การใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซี
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รศ.ดร.วีระพงษ์  กล่าวว่า  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น

รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน การสร้างพื้น

ฐานที่เข้มแข็งต้องเริ่มจากการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีความสนใจ  ใฝ่รู้ 

มีทักษะและแนวความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร ์ สิ่งที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อน  คือ 

ทลายกำาแพงความคิดว่า  วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องยาก  เพราะอัน

ที่จริงวิทยาศาสตร์คือธรรมชาติของสรรพสิ่ง  ดังนั้นการสร้างโอกาสให้เด็กและ

เยาวชนได้เข้าใจ ได้ลงมือทำาจริง คิดค้นแก้ไขปัญหาคำาตอบด้วยตนเอง จึงเป็น

เสมอืนการบม่เพาะตน้ไมแ้หง่อนาคตของชาตใิหเ้จรญิเตบิโตขึน้อยา่งสมบรูณแ์ละ

เข้มแข็ง และขอชื่นชมบริษัท วินีไทย จำากัด (มหาชน) ที่ร่วมกับ สวทช. ดำาเนิน

โครงการทีม่คีวามสำาคญัตอ่การพฒันาความรูด้า้นวทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ 

และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและยกย่องใน

อัจฉริยภาพการทรงเป็นนักประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และส่ง

เสริมการต่อยอดโครงการโดยการจัดประกวดผลงานการใช้ประโยชน์กล้องดูดาว

พีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ที่เข้าร่วโครงการมีการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นไป

ดร.อ้อมใจ  ไทรเมฆ  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาต ิ(สวทช.) กลา่ววา่ สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิและ

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) ได้มีความร่วมมือในโครงการ “กล้องดูดาวพีวีซี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อง  ในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2558 โดยดำาเนินกิจกรรม

คา่ยวศิวกรรม “กลอ้งดดูาวพวีซีเีฉลมิพระเกยีรตฯิ 84 พรรษา” ซึง่การจดักจิกรรม

เป็นไปตามพันธกิจพัฒนากำาลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอโครงการที่มีความสำาคัญต่อการ

พัฒนาความรู้ด้าน  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์และการสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้

แกเ่ยาวชนไทย โดยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการ

ทางวิศวกรรมศาสตร์  ผ่านกิจกรรมการออกแบบปละสร้างกล้องดูดาวซึ่งใช้ท่อ

พีวีซีเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ

การดำาเนินโครงการ  เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556  ซึ่งได้จัด       

กจิกรรมคา่ยฯ จำานวน 8 ครัง้ มโีรงเรยีนจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศเขา้รว่มกจิกรรม

ค่ายจำานวน 84 โรงเรียน โดยโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

โดยศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษาและสำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร คดัเลอืก

โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครเขา้รว่มโครงการ มนีกัเรยีน จำานวน 462 คน และ

ครู 107 คน ผ่านกิจกรรมค่ายดังกล่าวและโครงการได้มอบกล้องดูดาว ขนาด 8 

นิว้ ใหท้กุโรงเรยีนทีร่ว่มโครงการและมอบกลอ้งขนาด 12 นิว้ใหศ้นูยว์ทิยาศาสตร์

เพือ่การศกึษา เพือ่ใหท้กุหนว่ยงานไดใ้ชเ้ปน็สือ่เรยีนรูแ้กเ่ยาวชนและสาธารณชน

ต่อไป   

ในปี 2556 บริษัท  วีนิไทย จำากัด (มหาชน)  ได้ริเริ่มโครงการประกวด

การใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา  เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการกล้องดูดาวพีวีซี  เฉลิมพระเกียรติฯ 

ได้ใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีที่ได้รับมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งมีโรงเรียน 

16 โรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด และมีการตัดสินผลงานเมื่อวันที ่8 

เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย

มีโรงเรียนที่ชนะการประกวดและเข้ารับรางวัลในวันนี้ ประกอบด้วย

รางวชันะเลศิ โรงเรยีนมธัยมนาคมนาวาอปุถมัภ ์จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 โรงเรยีนโพนทองพฒันาวทิยา จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนตะโหมดจังหวัดพัทลุงและโรงเรียน

วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 
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ธน�ค�รกรงุเทพ จำ�กดั (มห�ชน) สนบัสนนุ ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ช�ต ิ(เนคเทค) 

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี พัฒน�

นวัตกรรม เปิดมุมมองให้เด็กไทยผ�่นโครงก�รบัวหลวงเพื่อมิวอ�ย

จัดประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย

ในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย

ธ.กรุงเทพ สนับสนุน เนคเทค/สวทช. 

ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า  เนคเทค/สวทช.  ได้รับการสนับสนุน

จาก  ธนาคารกรุงเทพ  ในจัดโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย  ซึ่งโครงการดังกล่าว     

สบืเนือ่งจากแนวคดิของโครงการ “เพือ่นคูค่ดิธรุกจินวตักรรม” มุง่สง่เสรมิการนำา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความเข็ม

แขง็ใหก้บัภาคธรุกจิของประเทศไทย ทีผ่า่นมา ธนาคารกรงุเทพ ใหก้ารสนบัสนนุ

กบั สวทช. ในโครงการดงักลา่ว ในดา้นตา่งๆ  ไดแ้ก ่โครงการตดิอาวธุเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการค้าปลีกไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  การจัดงาน Springboard Smart 

SMEs Summit และ NSTDA Investors’ Day 2015 การจัดทำาหนังสือ “The Power 

of R&D” การจัดสัมมนาเทคโนโลยีใหม่ที่น่าจับตามองสำาหรับนักธุรกิจ (Techno 

logy Seminar) การจัดกิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดสำาหรับนักธุรกิจ 

(Open House)  โดยกิจกรรมที่ผ่านนั้น  จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
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ส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทย

ได้ทำางานกันอย่างใกล้ชิด  และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและ

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

สำาหรับโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย  โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ ให้ผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย

จำานวน 2,000 ชุด โดย เนคเทค/สวทช. ได้จัดกิจกรรมการจัดประกวดภาพถ่าย

ในหัวข้อค้นหาชีวิตมหัศจรรย์ ยูกลีนา ผ่านเลนส์มิวอาย และจะนำาเลนส์มิวอาย 

ส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำานวน 200 ชุด และมอบให้กับ

โรงเรยีนในโครงการการประกวดโครงงานของนกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวท์ัว่ประเทศ 

จำานวน 1,800 ชุด

กิจกรรมดังกล่าวนี้  เนคเทค/สวทช.  คาดหวังว่า  จะช่วยเพิ่มศักยภาพ

ให้เด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของ

เยาวชนให้เกิดค้นคว้า  และเกิดการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  โดย

ประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ  รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันให้เป็นประโยชน์  รวมถึง

ได้สัมผัสเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจากผลงานวิจัยของไทย  ซึ่งผลงานวิจัยเลนส์

มิวอาย  เป็นผลงานแรกที ่ เนคเทค/สวทช.  ได้รับการสนับสนุนการวิจัยผ่านการ

ระดมทุน หรือที่เรียกว่า Crowdfunding  เป็นนวัตกรรมที่ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการ

ผลติและมแีนวนโยบายทีจ่ะใหค้รู เดก็และนกัเรยีน ไดใ้ชอ้ปุกรณน์ีเ้พือ่การศกึษา

ด้านวิทยาศาสตร ์ สามารถใช้งานทดแทนกล้องจุลทรรศน์ในปัจจุบันที่มีราคาสูง

และมีจำานวนไม่เพียงพอกับสถานศึกษาต่างๆ  ในประเทศ  “เลนส์มิวอาย”  ได้

รับการออกแบบให้มีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพให้กับกล้องที่ติดมากับ

อุปกรณ์พกพาอย่างแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือในการบันทึกภาพของวัตถุขนาด

เลก็ไดง้า่ยขึน้ เพือ่ใหน้กัเรยีนหรอืบคุคลทัว่ไปไดม้โีอกาสใชเ้ลนสผ์า่นสมารท์โฟน

ทดแทนกลอ้งจลุทรรศนท์ีม่จีำานวนไมเ่พยีงพอ โดยเนน้ไปทีก่ารเปลีย่นแทบ็เลต็ให้

เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา  และ  “ฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วย    

ตัวเอง Do-It-Yourself (DIY)” และเมื่อนำามารวมเข้ากับคุณสมบัติอื่นของอุปกรณ์

พกพาอย่างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและความสามารถในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ควบคุมจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล  เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน 

และการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องได ้เปรียบเสมือนการสร้าง

ห้องทดลองเคลื่อนที่  โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ

ค้นหาชีวิตมหัศจรรย์ยูกลีนา ผ่านเลนส์มิวอาย

สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์

http://fic.nectec.or.th/ หรือ  http://www.facebook.com/MuEyeLens
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พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำานวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  ประธานคณะ

ทำางานฝ่ายไทย  โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China 

Technology Transfer Center-TCTTC)  และ Mr. Zhou Wenneng, Deputy 

Director General of Guangxi Science and Technology Department, The 

People’s Republic of China เปน็ประธานรว่มในพธิเีปดิศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี

ไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center-TCTTC)  เมื่อวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย  โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีนดังกล่าว  เป็นหนึ่งในกิจกรรม

ความร่วมมือภายใต้แผนงานประจำาปี 2558 (2016 Work Plan) ของโครงการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (Science and Technology Partnership Program-STEP Program) 

ระหวา่งกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทยและจนี โดยมศีนูยบ์รหิารจดัการ

เทคโนโลยี สวทช. และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) 

กรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีวา่งซี สาธารณรฐัประชาชนจนี เปน็คณะทำางาน

ฝ่ายไทยและจีนตามลำาดับ นอกจากนี้ คณะทำางานร่วมไทย-จีน ยังได้กำาหนดให้

พิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40  ปี  ความ

สัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนอีกด้วย

ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยไีทย-จนีดงักลา่ว จะเปน็ศนูยก์ลางในการดำาเนนิ

กจิกรรมการถา่ยทอดเทคโนโลย ีระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนของไทย จนี 

และประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน

นักวิจัย การร่วมจัดนิทรรศการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ  และการสนับสนุนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ 

เป็นต้น ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือใช้บริการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ได้ที่ นายรชฏ ตันธสุรเศรษฐ์ 

นักพัฒนาธุรกิจ โทร. 02 564 7000 ต่อ 71689  E-mail: rachot@nstda.or.th
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“ไข้เลือดออก”
    ภัยร้าย
   ที่ต้องรู้

โรคไข้เลือดออก ที่มียุงล�ยเป็นพ�หะ ยังเป็นภัยร้�ยใกล้ตัวที่สถิติก�รเป็นโรคนี้ของ            

คนไทยยงัไมล่ดลง และล่�สดุจ�กข่�วดงัทีพ่ระเอกละครชือ่ดงัของไทยเปน็โรคนีจ้นอ�ก�รถงึ             

ขัน้วกิฤต ทำ�ใหป้ระช�ชนหนัม�สนใจโรคนีก้นัม�กขึน้....แทจ้รงิโรคนีเ้ปน็อย�่งไร และมงี�นวจิยั

อะไรเกี่ยวกับโรคนี้บ้�ง 
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เครดิตภาพ:  1. www.iflscience.com/health-and-medicine/modifying-mosquitoes-stop-transmission-dengue-fever 2. aedes.caltech.edu/cgi-bin/hgGateway
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สถ�นก�รณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

ไข้เลือดออกติดต่อได้อย่�งไร

ผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอ�ก�รอย�่งไร

โรคไข้เลือดออก รักษ�ได้อย�่งไร

ธันวาคม 2558 ฉบับที่ 9

“ไข้เลือดออก”  เป็นโรคระบาดร้ายแรงชนิดหนึ่งใน
แถบเขตร้อนชื้นและเป็นปัญหาที่สำาคัญทางสาธารณสุข 
ของประเทศไทยมานาน  เนื่องจากมีการระบาดของโรคนี้
เป็นประจำาทุกป ีโดยจะมีการระบาดใหญ่ในทุก 2-3 ปี ใน
ขณะทีก่ารพฒันาวคัซนีปอ้งกนัโรคนีก้ย็งัไมป่ระสบผลสำาเรจ็ 
อีกทั้งยังพบว่าอาการของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากขึ้นใน
ผู้ติดเชื้อที่เป็นวัยผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
จากแต่เดิมที่มักพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงในเด็กเล็กหรือ
ในผู้สูงอายุ

ข้อมูลจากสำานักโรคติดต่อโดยแมลง  กรมควบคุมโรค  กระทรวง

สาธารณสขุ ระบวุา่สถานการณไ์ขเ้ลอืดออกในประเทศไทย ป ีพ.ศ. 2556 มผีูป้ว่ย

รวมทั้งสิ้น 154,444 ราย เสียชีวิต 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.09 ส่วนสถานการณ์

ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 40,278 ราย เสียชีวิต 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.10 

จะเห็นได้ว่าแม้จำานวนผู้ป่วยทั้งหมดของทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา จะต่างกันเกือบ 4 เท่า 

แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยแทบไม่แตกต่างกันเลย

พืน้ทีท่ีม่กีารแพรร่ะบาดทัว่โลกของโรคไขเ้ลอืดออก ขอ้มลูจากการสำารวจ

ในปี ค.ศ. 2013 โดยองค์การอนามัยโลก

เครดิตภาพ: http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=1118

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่  (dengue virus)  มี 4  ชนิด         

(ซีโรไทป์)  โดยมียุงลายเป็นพาหะนำาโรคทั้งยุงลายบ้านและยุงลายสวน  คนส่วน

ใหญ่เมื่อถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเด็งกี่กัดจะไม่เกิดอาการของโรค  แต่จะมีเพียง     

1 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อเท่านั้นที่แสดงอาการป่วย ซึ่งผู้ที่ป่วยนั้นคือผู้ที่ติดเชื้อไวรัส

เด็งกี่ครั้งที่ 2 และเป็นเชื้อคนละชนิดกับครั้งแรก หากยุงลายมากัดผู้ติดเชื้อและ

ไปกัดผู้อื่นต่อก็จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้ที่ถูกกัดต่อโดยส่งผ่านไปทางน้ำาลาย

ผูท้ีไ่ดร้บัเชือ้ไวรสัเดง็กีแ่ละมอีาการของโรค แบง่ไดเ้ปน็ 2 กลุม่ คอื กลุม่

ที่มีอาการแต่ไม่รุนแรง เรียกว่าไข้เด็งกี่ (Dengue fever; DF) และกลุ่มที่มีอาการ

รุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได ้เรียกว่า โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic 

fever; DHF) ซึ่งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมี 3 ระยะ ได้แก่ 

1. ระยะไข้สูง  เป็นระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน (39-40  องศา

เซลเซียส) มีไข้สูงลอยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2-7 วัน ผู้ป่วยมักมีอาการหน้าแดง 

ตัวแดง ปวดศีรษะ

2. ระยะวิกฤต เป็นระยะที่มีอันตรายมากที่สุด มีการรั่วของสารน้ำาออก

นอกหลอดเลือด ไข้จะลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจะมีอาการซึม ตัวเย็น และอาจ

มีเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดกำาเดาออก อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายเป็นสีดำา มี

จุดเลือดออกที่ผิวหนัง หากมีการรั่วออกของพลาสมา (ส่วนน้ำาเลือด) มาก ผู้ป่วย

อาจเกิดภาวะหมดสติและเสียชีวิตได้

3. ระยะพักฟื้น  เมื่อผู้ป่วยผ่านพ้นระยะวิกฤตที่อันตรายไปแล้วก็จะเป็น

ระยะที่มีการดึงกลับของ พลาสมาเข้าสู่กระแสโลหิต ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่าง

รวดเร็ว และในบางรายจะมีผื่นแดงขึ้นตามตัวร่วมด้วย

การรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันนี้คือการรักษาตามอาการ โดยให้ยาลดไข้  เช่น พาราเซตามอล แต่ไม่ควร

ใช้ยาแอสไพริน  เนื่องจากจะทำาให้เกิดภาวะเลือดออกได้  นอกจากนี้ยังต้องให้สารน้ำาชดเชย  เพราะผู้ป่วยมีไข้สูง  เบื่ออาหาร 

และอาเจียน  จึงมักทำาให้มีภาวะขาดน้ำาร่วมด้วย  และที่สำาคัญคือต้องติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด  ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง 

ปัสสาวะน้อยลง  กระสับกระส่าย  มือเท้าเย็น  โดยเฉพาะในช่วงไข้ลดต้องรีบนำาส่งโรงพยาบาลทันทีเมื่อผู้ป่วยอยู่ในความดูแล

ของแพทย์ แพทย์จะต้องตรวจนับเกล็ดเลือดและความเข้มข้นของเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการและให้การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
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ไข้เลือดออก ป้องกันได้อย�่งไร

ง�นวิจัยต้�นภัยไข้เลือดออก

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ใช้ได้ผลครอบคลุมเชื้อ

ไวรัสทั้ง 4 ชนิด ดังนั้นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด และ

กำาจดัแหลง่เพาะพนัธุย์งุเพือ่ลดการแพรพ่นัธุข์องพาหะนำาโรคโดยการคว่ำาภาชนะ

ทุกชนิดที่มีน้ำาขัง เพื่อไม่ให้ยุงใช้เป็นที่วางไข่ และการใช้ทรายอะเบตกำาจัดลูกน้ำา

ยุงลาย 

นักวิจัยจากหลายหน่วยงานในประเทศไทยพยายามศึกษาและวิจัยเพื่อ

ทำาความเข้าใจ  เกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคไข้เลือดออกและกลไกของไวรัสเด็งกี่

ที่เป็นสาเหตุของโรค  โดยองค์ความรู้ต่างๆ  ที่ได้นั้นจะช่วยให้นักวิจัยสามารถ

หาแนวทางป้องกันโรค  พัฒนาการตรวจวินิจฉัย  และวิธีการรักษาผู้ป่วยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งมีหลายงานวิจัยที่ประสบความสำาเร็จและได้มีการนำา

ไปใช้งานจริงแล้ว  หรืออยู่ระหว่างพัฒนาและคาดว่าจะประสบความสำาเร็จใน

อนาคตอันใกล้ ได้แก่

• ชีวภัณฑ์กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงล�ย 

ชวีภณัฑก์ำาจดัลกูน้ำายงุลายผลติจากเชือ้แบคทเีรยี Bacillus thuringiensis 

subsp. Israelensis  ซึ่งถือเป็นศัตรูตามธรรมชาติของลูกน้ำายุงลาย  เมื่อลูกน้ำายุง

ลายกินแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป แบคทีเรียจะสร้างผลึกโปรตีนที่เป็นพิษเข้าทำาลาย

กระเพาะลูกน้ำายุง  ทำาให้กระเพาะรั่วและตายในที่สุด  ผลิตภัณฑ์สามารถคง

ประสิทธิภาพในการควบคุมลูกน้ำายุงลายได้นานหลายสัปดาห์  ไม่เป็นอันตราย

ต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.)  และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่  บริษัท 

ทีเอฟไอ  กรีนไบโอเทค  จำากัด  โดยมีผลิตภัณฑ์ชื่อ  “มอสคิล (Moskil)”  ผลิต

จำาหน่ายเชิงพาณิชย์ และได้รับการขึ้นทะเบียน จาก อย. เลขที่ 1149/2555

• ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรไทป์ได้ทันที

ชดุตรวจโปรตนี NS1 ของไวรสัเดง็กีท่ีแ่ยกซโีรไทปไ์ดท้นัที ชว่ยแพทย์

ในการวนิจิฉยัโรคและทราบซโีรไทปข์องไวรสัเดง็กีท่ีต่ดิเชือ้ในผูป้ว่ยไดใ้นเวลา

อนัรวดเรว็จงึวางแผนการรกัษาผูป้ว่ยไดอ้ยา่งทนัทว่งที เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิ

อาการรนุแรงของโรคจนถงึขัน้ชอ็กและเสยีชวีติ นอกจากนี ้การทราบซโีรไทป์

ของไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยในขณะที่เกิดการระบาดของโรคในระยะเวลาต่างๆ 

จะมีส่วนช่วยให้ภาครัฐวางแผนรับมือกับโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการ

ที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิหรือร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยสามารถติดต่อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี  สวทช. (โทรศัพท์ 

0-2564-7000)
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• วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก

คณะนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยมหิดล 

และหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  โดยการสนับสนุนทุน

วิจัยจาก สวทช. ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมตัดต่อยีนเชื้อไวรัสเด็งกี่ 4 ชนิด 

และสร้างไวรัสพันธุ์ผสมที่อ่อนฤทธิ์ลง  เพื่อพัฒนาเป็นชุดวัคซีนทดสอบชนิด

เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมครบทั้ง 4 ชนิด (ซีโรไทป์) และได้ให้สิทธิแก่บริษัท 

ไบโอเนท-เอเชีย  จำากัด  ในการพัฒนาต่อไปเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ที่มีประสิทธิภาพและคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาใช้ได้ในอนาคตอันใกล้

• ระบบสำ�รวจลูกน้ำ�ยุงล�ยด้วยแท็บเล็ต

ระบบสำารวจลูกน้ำายุงลายด้วยแท็บเล็ต หรือ DMLS (Dengue Mosquito 

Larvae Survey)  เป็นระบบสำารวจลูกน้ำายุงลายที่ทำางานบนแท็บเล็ตแอนดรอยด์

ที่พัฒนาโดยนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค)  สวทช.  เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการสำารวจและ

บันทึกข้อมูลทางกีฏวิทยาของลูกน้ำายุงลายในพื้นที่ต่างๆ  เพื่อประมวลผลและ

รายงานสถานการณ์หรือเตือนภัยและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก 

โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ร่วมกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำาระบบนี้

ไปใช้เป็นจังหวัดแรกก่อนที่จะขยายผลสู่จังหวัดอื่นต่อไป
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ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงอาหารสัตว์น้ำา :ไรน้ำานางฟ้าและไรแดง” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ีอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ีจัดโดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้ามา

รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำา รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป 

ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

• หนังสือคู่มือการเพาะเลี้ยงไรน้ำานางฟ้า 1 เล่ม

• เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จำานวน 1 ชุด

• ไข่ไรน้ำานางฟ้า หรือไข่ไรแดง

• อาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (ตลอดการจัดอบรม)

สอบถามหรือสำารองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71405-9 โทรสาร 0 2564 7004 

หรืออีเมล cup@nstda.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/rural

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่มีความ

สนใจดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีกุสาขา เขา้รว่มโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีำาหรบัเดก็และ

เยาวชน หรอื Junior Science Talent Project (JSTP) รุน่ที ่19 ประจำาป ี2559 โอกาสทีจ่ะไดร้บั อาท ิกจิกรรมเสรมิประสบการณต์า่งๆ

การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์  การทำาโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง  การได้รับโอกาสคัดเลือกเพื่อรับทุนการ

ศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก เป็นต้น น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1431, 1433, 

1434, 1436, 1437 อีเมล jstp@nstda.or.th หรือที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/jstp/
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นกัวทิยฯ์หญงิคนแรกไดร้บัรางวลั
วิทยาศาสตร์อาเซียนสำาหรับสตรี
ASEAN Science Prize for Women

ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

นักวิจัยจ�กห้องปฏิบัติก�รโครงสร้�งน�โนไฮบริดและน�โนคอมพอสิท

หน่วยวิจัยน�โนเทคโนโลยี ศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค)

ธันวาคม 2558 ฉบับที่ 9

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สตรีไทยได้แสดงศักยภ�พ

และคว�มส�ม�รถในด้�นก�รเป็นผู้นำ�ในเวทีระดับ

น�น�ช�ติ โดยเฉพ�ะเป็นคว�มภ�คภูมิใจของคนใน

วงก�รวิทย�ศ�สตร์เมื่อ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ (ณัฐ) 

นักวิจัยจ�กห้องปฏิบัติก�รโครงสร้�งน�โนไฮบริดและ

น�โนคอมพอสิท หน่วยวิจัยน�โนเทคโนโลยี ศูนย์น�โน

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สวทช. ได้รับร�งวัล

วิทย�ศ�สตร์อ�เซียนสำ�หรับสตรี (ASEAN Science 

Prize for Women) เป็นคนแรกของร�งวัลนี้ เมื่อปี 

พ.ศ.2557 ซึ่งมอบให้แก่สตรีในกลุ่มประเทศอ�เซียน 

ที่มีผลง�นวิจัยดีเด่น และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอ�ยุไม่เกิน 

40 ปี

สมัภ�ษณพ์เิศษฉบบันีจ้งึขอนำ�ท�่นผูอ้�่นไปรูจ้กั

และรับรู้เรื่องร�วของเธอกันค่ะ
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ถ�ม : สวัสดีค่ะ ดร.ณัฐ ก่อนอื่นขอถ�มถึงจุดเริ่มต้นที่ได้ก�้ว

        เข�้ม�ทำ�ง�นใน สวทช. ค่ะ

ตอบ : เมื่อเรียนจบมา ก็พยายามค้นหาตัวเองว่าเราต้องการอะไร อยากทำางาน

อะไร  ในฐานะที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล  ก็อยากทำางานในหน่วยงานของ

ภาครัฐ  ตอนนั้นถูกทาบทามจาก  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ให้ไปเป็นอาจารย์

ที่คณะแพทยศาสตร์  เนื่องจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ทำาอยู่เกี่ยวข้องกับการใช้

พอลิเมอร์ทางการแพทย ์ในระหว่างที่กำาลังตัดสินใจนั้นก็ทราบข่าวว่า หน่วยงาน

วิจัยแห่งชาติ  นาโนเทค  สวทช.  กำาลังเปิดรับสมัครนักวิจัย  ณัฐก็คิดว่าการเป็น  

นักวิจัยน่าจะได้เหมาะกับตัวเองมากกว่า  เพราะว่ามีโอกาสทำางานวิจัยได้เต็มที่ 

ไดท้ำาเรือ่งใหม่ๆ  และสามารถทำางานวจิยัไดห้ลากหลายมากกวา่ ไมจ่ำากดัเฉพาะ

ด้านการแพทย์เท่านั้น  นอกจากนี้นาโนเทคโนโลยียังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และ        

น่าสนใจมาก จึงตัดสินใจเลือกที่จะมาทำางานที่นาโนเทค สวทช. 

วนัแรกทีม่าทำางานนัน้รูส้กึดใีจมากทีไ่ดเ้ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของหนว่ยงาน

วิจัยระดับชาติอย่าง  สวทช.  ในขณะนั้นนาโนเทค  เพิ่งก่อตั้งได้ 1-2  ปี  ยังเป็น

ศูนย์น้องใหม่ มีนักวิจัยไม่ถึง 10 คน ณัฐก็ถือเป็นนักวิจัยรุ่นแรกๆ ของนาโนเทค 

ค่ะ  ถึงจะมีนักวิจัยจำานวนน้อยแต่พวกเราอยู่กันอย่างอบอุ่น  พี่ๆ  นักวิจัยที่เข้า

มาก่อนช่วยแนะนำาองค์กรและนโยบาย สวทช. ซึ่งในตอนนั้นมีนโยบาย SPA ซึ่ง

เป็นการรวมกลุ่มทำางานวิจัยระหว่างศูนย์ ซึ่งรูปแบบการทำางานก็จะแตกต่างจาก

สิง่ทีเ่คยทำาในสมยัทีเ่รยีนปรญิญาเอกมาก ซึง่ในสมยัเรยีนนัน้เราทำาและรบัผดิชอบ

โครงการคนเดียว แต่ชีวิตการทำางานต้องอาศัยความร่วมมือและความเชี่ยวชาญ

ของหลายๆ คนมาประกอบกันจึงจะทำาให้งานวิจัยโครงการใหญ่ๆ ประสบความ

สำาเรจ็ได ้เหมอืนกบัการตอ่จิก๊ซอว ์ดงันัน้ในตอนแรกทีเ่ขา้มาทำางานกต็อ้งปรบัตวั

และทัศนคติค่อนข้างมาก เรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ สิ่งที่ดีอีกอย่าง

นึงก็คือการได้ทำาโครงการวิจัยร่วมคือการได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากศูนย์ต่างๆ ได้

เห็นมุมมองที่หลากหลายค่ะ 

นอกจากเรื่องการปรับตัวจากชีวิตมหาวิทยาลัยมาอยู่ในหน่วยงานวิจัย

แลว้ การเขา้มาเปน็นกัวจิยัรุน่แรกๆ ของนาโนเทค ซึง่ศนูยก์เ็พิง่กอ่ตัง้ใหม่ กำาลงั

คนกน็อ้ยมาก นกัวจิยัจงึตอ้งมาชว่ยทำางานดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของงานวจิยัดว้ย 

ดังนั้นนักวิจัยจึงต้องมาช่วยกันออกแบบห้องปฏิบัติการ  จัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐาน 

และช่วยกันระดมสมองร่างแผนแม่บทด้านนาโนเทคโนโลยีด้วยค่ะ  ซึ่งถือว่าเป็น

งานที่ยากและท้าทายมากเนื่องจากเป็นเรื่องที่อาจารย์ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัย 

แต่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ระหว่างการทำางาน

ธันวาคม 2558 ฉบับที่ 9
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ถ�ม : ดร.ณัฐ มีแนวท�งก�รทำ�ง�น และแนวคิดในก�รทำ�ง�น

        อย่�งไรคะ

ตอบ : งานวิจัยเป็นงานที่ท้าทาย จะมีโจทย์ใหม่ๆ มีปัญหายากๆ มาให้เราคิด

ให้แก้ไขอยู่ตลอด ถือว่าเป็นความสนุกในการทำางาน และเป็นเสน่ห์ของงาน เมื่อ

ตอ้งทำางานทีท่า้ทาย และตอ้งมกีารปรบัตวัเสมอ แนวคดิทีค่วรยดึเปน็หลกัในการ

ทำางานคือ อย่าพยายามมองว่าสิ่งนั้นๆ มันคือปัญหาหรือว่าอุปสรรค อย่าถอดใจ 

อย่าคิดว่าเรื่องนี้ทำาไม่ได้ ถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้ว ไม่ว่าจะทำาอย่างไร

ก็ไม่มีทางสำาเร็จ ให้คิดว่าเป็นโอกาสที่ให้เราทำางานที่ยากขึ้นและได้พัฒนาตัวเอง 

และเรียนรู้ไปทุกวัน สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือกำาลังใจและความมุ่งมั่นว่าไม่มีอะไรที่เรา

ทำาไม่ได้  ถ้าวันนี้ทำาไม่ได ้วันหน้าก็ต้องทำาได้ ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อตั้งเป้า

หมายหลักแล้ว  การแบ่งเป้าหมายย่อยในแต่ละวันเพื่อให้สามารถทำาให้สำาเร็จได้

ก็จะเป็นกำาลังใจให้ตัวเองทำางานต่อไปในแต่ละวัน  เหมือนกับการค่อยๆ  สะสม

ไปเรื่อยๆ สักวันก็จะบรรลุเป้าหมายค่ะ 

  การทำางานอยู่ในห้องแล็บอย่างเดียวอาจจะทำาให้เราไม่มีไอเดียใหม่ๆ 

หรือมองไม่เห็นหนทางว่าเราจะทำาอะไร  ดังนั้นการไปเปิดหูเปิดตาลงพื้นที่         

ดูหน้างาน คุยกับผู้ต้องการรับเทคโนโลยีไปใช้ ก็จะทำาให้เราได้มุมมองใหม่ๆ รู้

ภาพรวม ทำาใหส้ามารถคิดได้อยา่งครบวงจรตั้งแตต่้นทางจนถึงปลายทาง ว่าเรา

จะออกแบบวสัดหุรอือปุกรณอ์ยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัการนำาไปใชง้านไดจ้รงิ ใชง้าน

ตรงไหน แล้วเหมาะกับผู้ใช้หรือเปล่า บางทีถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีที่ใหม่เกินไป

อาจไมเ่หมาะสมหรอืสรา้งภาระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูใ้ช ้เรากต็อ้งมองหาวา่เทคโนโลยี

ที่พัฒนาขึ้นจะเอาไปเสริมหรือช่วยตรงไหนที่เค้าทำาอยู่ได้

ถ�ม : ผลง�นที่ประทับใจของ ดร.ณัฐ มีอะไรบ�้งคะ

ตอบ :  ผลงานที่ประทับใจมีเยอะเลย  หลักๆ  ก็จะเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 

ASEAN Science Prize for Women ถือเป็นความภูมิใจของณัฐและทีมวิจัยด้วย 

ที่พวกเราสามารถพัฒนาทำางานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงและต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ได้  งานวิจัยนี้เริ่มต้นตั้งแต่ส่วนนโยบายซึ่ง  สวทช.ได้เน้นให้พัฒนางาน

วิจัยให้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริง  และตอนนั้นเกิดวิกฤตน้ำาท่วมใหญ่ในปี 

2554 พวกเราก็มาคิดหาวิธีต่างๆ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีองค์ความรู้อะไร

บ้างที่สามารถนำาไปช่วยแก้ปัญหาได ้ ในตอนนั้นบ้านณัฐก็ถูกน้ำาท่วมด้วยเหมือน

กันและท่วมนานด้วยค่ะ  ในฐานะของผู้ประสบภัยน้ำาท่วมคนหนึ่ง  สิ่งที่เราอยาก

ได้คือ  “น้ำาดื่มสะอาด”  ดังนั้นการเยียวยาผู้ประสบภัยให้มีน้ำาดื่มสะอาดจึงเป็น

เรื่องสำาคัญมากในลำาดับต้นๆ ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ พวกเราจึงไปปรึกษากับ

หนว่ยงานทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืดา้นนีค้อืสภากาชาดไทย ทางสภากาชาดไทยบอกวา่

ข้อจำากัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคือรถที่ใช้ผลิตน้ำาดื่มสะอาดที่มีอยู่นั้นมี

ขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ชุมชนได้ทั่วถึง  โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำาท่วมขังสูง 

รถเข้าไปไม่ถึง  จึงอยากได้เครื่องผลิตน้ำาที่มีขนาดเล็กลง  กะทัดรัด  สามารถ

เคลื่อนย้ายลงเรือได้  เพื่อที่จะนำาเครื่องเข้าถึงผู้ประสบภัยได้ทั่วถึงมากขึ้น  ก็

เลยเป็นการบ้านมาให้พวกเราคิดว่า  จะพัฒนาเครื่องที่ผู้ประสบภัยสามารถเอา

ไปใช้เองได้ในยามภัยพิบัติได้อย่างไร  ถ้าเราเป็นผู้ประสบภัยเราอยากได้เครื่อง

ที่มีลักษณะอย่างไร  คุณสมบัติของเครื่องมีอะไรบ้าง  จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ 

เวลาน้ำาท่วมก็มักจะพบปัญหาขาดแคลนกระแสไฟฟ้าตามมา  เราจึง

พัฒนาเครื่องให้สามารถทำางานได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  และออกแบบให้ผู้

ใช้สามารถใช้ได้ง่าย  มีกำาลังการผลิตที่เพียงพอต่อชุมชนประมาณ 1,000  คน 

นอกจากนี้มีการพัฒนาไส้กรองด้วยนาโนเทคโนโลยี  เพื่อให้ไส้กรองมีคุณสมบัติ

สามารถฆ่าเชือ้แบคทเีรยีได้ ซึง่เหมาะกบัยามภยัพิบตัทิีม่กีารปนเปือ้นของเชือ้ใน

ปริมาณสูง โดยทั่วไปไส้กรองทั่วไปสามารถกำาจัดเชื้อโดยผ่านการกรอง ซึ่งเชื้อที่

ธันวาคม 2558 ฉบับที่ 9

ถ้าเรามองว่ามันเป็น

เรื่องที่ยากแล้ว ไม่ว่า

จะทำาอย่างไรก็ไม่มี
ทางสำาเร็จ ให้คิดว่า

เป็นโอกาสที่ให้เรา
ทำางานที่ยากขึ้นและ

ได้พัฒนาตัวเอง
และเรียนรู้ไปทุกวัน
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ไม่ผ่านรูกรองอาจจะเติบโตและแพร่กระจายซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการทำาให้ไส้

กรองอุดตันเร็วด้วย  ดังนั้นไส้กรองที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถใช้ได้ทั้งในลดการปน

เปือ้นของเชือ้ในภาวะน้ำาทว่มและชว่ยยดือายกุารทำางาน ลดภาระการบำารงุรกัษา

ในภาวะปกติได้ด้วย  ข้อดีของเทคโนโลยีนี้อีกอย่างหนึ่งคือกรรมวิธีการเตรียมไส้

กรองไม่ซับซ้อน ผู้ประกอบการสามารถนำาไปผลิตได้โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักร

ทีม่รีาคาสงู จงึสามารถถา่ยทอดเทคโนโลยใีหบ้รษิทัได้ ถอืไดว้า่งานวจิยันีส้ามารถ

ใชไ้ดท้ัง้ในเชงิสาธารณะประโยชนแ์ละสามารถตอ่ยอดไดใ้นเชงิพาณชิย ์จงึเปน็ผล

งานที่พวกเราภูมิใจมากค่ะ  ซึ่งการผลักดันงานวิจัยให้ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้าน

แบบนี ้ณฐัไมส่ามารถทำาไดค้นเดยีวตอ้งอาศยัหลายๆ คนทัง้ฝา่ยวจิยั ฝา่ยพฒันา

ธุรกิจ ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย และฝ่ายจัดการสิทธิทางเทคโนโลยี มาช่วยกันค่ะ 

ในระหวา่งทางทีท่ำางานนีก้ม็คีวามทา้ทายมากมายใหเ้ราไดค้ดิอยูต่ลอดวา่ไมว่า่จะ

เปน็สิง่ทีผู่ป้ระสบภยัตอ้งการคอือะไร และพอมาถา่ยทอดเทคโนโลยกีต็อ้งคดิในมมุ

ของบรษิทั ในเรือ่งของตน้ทนุ ความคุม้ทนุดว้ย ซึง่เปน็สิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรูใ้นระหวา่ง

ทำางาน ปัจจุบันพวกเราก็มีการพัฒนางานวิจัยต่อเนื่อง มีการทำางานร่วมกับศูนย์

อืน่ๆ ดว้ย เชน่ เนคเทค ซึง่มคีวามเชีย่วชาญดา้นอเิลก็ทรอนกิส์ กเ็ขา้มาชว่ยพวก

เราในส่วนของการออกแบบระบบต่างๆ  ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและอัตโนมัติ

มากขึ้น  นอกจากนี้พวกเรายังทำางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภายในประเทศ

ด้วย อาทิ สถาบันน้ำา ที่ดูแลด้านการจัดการน้ำาและแก้ปัญหาด้านน้ำาของประเทศ

ถ�ม : ร�งวัลที่ได้รับมีอะไรบ้�งคะ

ตอบ : รางวัลใหญ่ที่สุดที่ได้รับคือ รางวัล ASEAN Science Prize for Women 

ประจำาปี 2557  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Underwriter Laboratories  จาก       

ผลงานเครือ่งผลติน้ำาดืม่ดว้ยเทคโนโลยไีสก้รองนาโนสำาหรบัใชใ้นยามภยัพบิตั ิซึง่

เป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่นที่ได้รับจากรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วด้วย 

ทัง้สองรางวลัทีไ่ดร้บักย็ิง่กเ็ปน็กำาลงัใจใหพ้วกเราทำางานวจิยัเรือ่งน้ำาดืม่สะอาดตอ่

ไป เพราะว่าปัญหาขาดแคลนน้ำาสะอาดเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย

เท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่พบในหลายๆ พื้นที่ทั้งแถบอาเซียน และแอฟริกา จึงเป็น

เปน็ทีม่าของรางวลันีใ้นการสนบัสนนุใหท้ำางานวจิยัทางดา้นน้ำา โดยเปดิโอกาสให้

นักวิจัยสตรีได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาผลงานวิจัย 

รางวัล ASEAN Science Prize for Women ที่ได้รับมา เป็นการคัดเลือก

ในการประชุมนักวิทยาศาสตร ์ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกป ีโดยในการ

ประชุมจะมีการมอบรางวัลสำาหรับนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่ถึง 40 ป ี และ

รุ่นใหญ่ซึ่งมีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ปีนี้พิเศษมีการตั้งรางวัลนักวิจัยสตรีดีเด่นเป็นปี

แรก โดยจะเนน้เรือ่งงานวจิยัดา้นการพฒันาน้ำาสะอาด ซึง่วตัถปุระสงคข์องรางวลั

นี้ก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มีนักวิจัยสตรีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน

วิจัยที่มีคุณค่าสามารถนำาไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง  มีหลักเกณฑ์การสมัครและ        

คัดเลือกคือ  ให้แต่ละประเทศอาเซียนเสนอชื่อตัวแทนนักวิจัยสตรีรุ่นใหม่ที่อายุ      

ไม่เกิน 40 ปี จำานวนประเทศละไม่เกินสองคน โดยจะมีกรรมการพิจารณาจาก

ผลงานวิชาการ  ทรัพย์สินทางปัญญา  ที่นำาไปใช้ได้จริง  และมีความร่วมมือกับ

ประเทศอื่นๆ  ในระดับอาเซียน  สิ่งที่ได้นอกเหนือจากรางวัลก็คือเราได้มีโอกาส

เผยแพร่ผลงานวิจัยของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับอาเซียน  ซึ่งจะเป็น

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันต่อไป
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เป็นความภูมิใจ...
ที่พวกเราสามารถ

พัฒนาทำางานวิจัย

นำาไปใช้ได้จริง
และต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้
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ถ�ม : มุ่งมั่นขน�ดนี้ มีแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�นจ�กไหนคะ

ตอบ : สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำางานคือ ผลงานของนักวิทยาศาสตร์สมัย

กอ่นทีเ่ราเรยีนรูป้ระวตัขิองเคา้ ทำาใหเ้ราคดิวา่เคา้สามารถประดษิฐอ์ะไรเหลอืเชือ่ 

ที่เราไม่คิดว่าจะเป็นไปได ้อย่างเช่นสองพี่น้องตระกูลไรท์ที่สร้างเครื่องบิน ซึ่งคน

สมัยนั้นไม่คิดว่าจะมีอะไรที่บินได้นอกเหนือจากนก  มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจ 

เปน็การสรา้งจนิตนาการ ทำาใหเ้วลาทำางานหรอืพบปญัหาเราจะคดิเสมอวา่มนัตอ้ง

มีทางที่เป็นไปได ้ต้องหาทางแก้ได้ด้วยวิธีการต่างๆ ผลงานของนักวิทยาศาสตร์

ที่มีชื่อเสียงเป็นแรงผลักดันให้เราได้คิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  มีนักวิทยาศาสตร์

หลายท่านที่เราอ่านประวัติแล้วพบว่าเค้าล้มเหลวหลายครั้งกว่าจะประสบความ

สำาเร็จ ตรงนี้ก็เป็นกำาลังใจให้เราไม่ท้อถอยในยามที่ล้มเหลว 

กำาลังใจในการทำางานก็เป็นสิ่งที่สำาคัญ  ณัฐโชคดีที่มีครอบครัวคอย

สนบัสนนุ มเีพือ่นรว่มงานทีค่อยชว่ยเหลอื โดยเฉพาะในเวลาทีเ่จอปญัหา ถอืเปน็

น้ำาใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ซึ่งเวลาคนอื่นมีปัญหาเราก็เป็นฝ่ายช่วยเหลือเค้า

ด้วยเช่นกัน ช่วยกันคิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียว บางที่เราแก้ปัญหา คิดแก้ปัญหา

อยูค่นเดยีวคดิเทา่ไรกค็ดิไมอ่อก คนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นปญัหาอาจจะมมีมุมองอืน่ๆ อาจ

จะมีคำาแนะนำาดีๆ ทีมเป็นสิ่งที่สำาคัญมากค่ะ
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สิ่งที่สำาคัญคือการ

เข้าใจและยอมรับ

ในความแตกต่าง

ไม่มองความเห็น

ที่ต่างจากตัวเอง

เป็นเรื่องที่ผิด...
ถ�ม : เมื่อประสบปัญห�ในก�รทำ�ง�น มีวิธีแก้ไขอย�่งไรคะ 

ตอบ : ในการทำางานร่วมกันหรืออยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ปัญหาที่มักจะพบมาก

ก็คือความแตกต่างทางความคิด ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เพราะแต่ละคนมีความ

ต่างกันทั้งอายุ เพศ ความถนัด การศึกษา และประสบการณ ์สิ่งที่สำาคัญคือการ

เขา้ใจและยอมรบัในความแตกตา่ง ไมม่องความเหน็ทีต่า่งจากตวัเองเปน็เรือ่งทีผ่ดิ 

ไมย่ดึความคดิเหน็ของตวัเองเปน็หลกั ในการทำางานรว่มกนันัน้ตอ้งเปดิโอกาสให้

ทกุคนไดแ้สดงความคดิเหน็ เปดิอสิรภาพทางความคดิ ใหค้ดิสรา้งสรรค ์คดินอก

กรอบ  และการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนั้น  ก็จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ 

และทำาให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำางานหรือการแก้ปัญหา 

  ปัญหาที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างในการทำางานวิจัยคือ  ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจำากัด  ทั้งในเรื่องของกำาลังคน  งบประมาณ  เครื่องมือ  สถานที่และเวลา        

นกัวจิยัและผูช้ว่ยนกัวจิยัหลายๆ คนอาจจะตอ้งทำางานหลายๆ อยา่งหรอืหลายๆ 

โครงการพร้อมกัน ทำาอย่างไรให้ส่งงานได้ตามกำาหนด  ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาโดย

การบรหิารจดัการ มกีารวางแผนทีด่ี มกีารแบง่งาน จดัลำาดบัความสำาคญัและจดั

ลำาดบัความเรง่ดว่นของงาน อยา่งไรกต็ามกต็อ้งคดิไวเ้สมอวา่ วางแผนได ้แตอ่ยา่

ยึดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน  ขอให้เราทำาให้เต็มที่  ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด  อย่า

กดดนัตวัเองมากเกนิไป การพดูคยุหารอืกนั แชรป์ญัหา และหาทางแกไ้ขรว่มกนั

ในทมีกน็า่จะชว่ยแกไ้ขปญัหาได้ ความสขุในการทำางานกเ็ปน็เรือ่งสำาคญัมาก ถงึ

แม้ว่างานจะหนัก คนจะน้อย งานจะเร่งด่วนแค่ไหน  แต่ถ้าอยากจะทำาหรือรู้สึก

สนุกในการทำางาน งานนั้นก็จะไม่ใช้เรื่องหนักอีกต่อไป ต้องพยายามสร้างความ

สุขในการทำางานค่ะ


