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ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เป็นประธานประกาศผลการจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประจำาปี 2558 ซึ่งจัดสำารวจขึ้นโดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อ

ส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความเข้าใจข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ประชาชนคนไทย

เข้าถึงเหตุผลและหลักการพิสูจน์บนพื้นฐานความเป็นจริง อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตระหนักถึง

ความสำาคญัของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีถ่อืวา่เปน็รากฐานสำาคญัในการดำาเนนิชวีติ และนำา

องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก.วิทย์ฯ ประกาศผลสำารวจ
10 ข่าวดัง ประจำาปี 2558
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ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “การจัดงานประกาศผลการจัดอันดับ 10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประจำาปี 2558 เป็นกิจกรรมที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นปีที่ 22 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างกระแสความนิยม

และส่งเสริมความเข้าใจข่าวด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมไทย”

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “การสำารวจและจัดอันดับ 10 ข่าวดัง

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งนี้ ได้รวบรวมข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 

พฤศจิกายน 2558 ซึ่งข่าวที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมีจำานวนทั้งสิ้น 21 ข่าว แล้วเปิดให้ประชาชนร่วมลงคะแนนจัดอันดับผ่านทางระบบออนไลน์ และแบบสอบถาม 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำานวนทั้งสิ้นกว่า 1,550 คน” 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผย 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2558 ได้แก่

กุมภาพันธ์ 2559  ฉบับที่ 11

อันดับ 10 - ข่าว ซุปเปอร์มูนและจันทรุปราคา 2 ปรากฏการณ์ใน 1 วัน
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ณ สำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์กรงุเทพฯ - สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

(สวทช.) ประกาศผลผู้ได้รับทุน NSTDA Chair Professor หรือทุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำากลุ่ม แก่ ศ.ดร. 

วชัรนิทร ์รกุขไชยศริกิลุ สงักดัภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ในโครงการวจิยั

เรื่อง “การค้้นหาและพัฒนาสารต้้นแบบจากทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้้นหายา” เป็นเงิน

จำานวน 20 ล้านบาท สนับสนุนโดยมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาให้ทุน 5 ปี เพื่อ

เปน็ผูน้ำากลุม่วจิยัในการพฒันาสารผลติภณัฑธ์รรมชาตติน้แบบจากทรพัยากรราใหส้ามารถนำาไปใชป้ระโยชน์

ด้านอุตสาหกรรมยาและชีวภัณฑ์ทางการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป

นักวิจัย มอ. ค้นหาและพัฒนา
สารต้นแบบของยาจากรา

คว้าทุนวิจัยศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำากลุ่ม 
ประจำาปี 2558
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ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ ์อดตีรองนายกรฐัมนตร ีกลา่ววา่ “สงัคมเศรษฐกจิ

ในยคุปจัจบุนัถกูขบัเคลือ่นดว้ยองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการทำา

วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งและตอ่ยอดองคค์วามรูจ้งึเปน็สิง่จำาเปน็และสำาคญั มลูนธิิ

สำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิจ์งึไดแ้สดงความสนใจและสานตอ่จน เกดิ

เปน็โครงการทนุ NSTDA Chair Professor มาตัง้แตป่ ี2552 จนถงึปจัจบุนั ตอ่เนือ่ง

เปน็ทนุลำาดบัที ่4 แลว้ (2552, 2554, 2556 และ 2558) ซึง่จะใหก้ารสนบัสนนุปลีะ 1 

ทุน ระยะเวลารับทุนต่อเนื่อง 5 ปี โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุน 20 ล้าน

บาท และ สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำากลุ่ม ซึ่ง

เปน็นกัวจิยัทีม่คีณุภาพสงู มโีอกาสทำางานวจิยัของตนเองใหเ้กดิประโยชนม์ากขึน้ 

สร้างสรรค์งานได้โดยมีอิสระทางวิชาการ ผสมผสานกระบวนการจัดการวิจัยเชิง

วิชาการเข้ากับกระบวนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดผลงาน

วิจัยที่มีความใหม่น่าสนใจกว่าเดิม กลยุทธ์ประเภทนี้เกิดผลดีอย่างมากต่อการ

พัฒนาในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และอเมริกา เป็นต้น”

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เปิดเผยผลการพิจารณาทุน NSTDA Chair 

Professor ประจำาปี 2558 ว่า “คณะกรรมการร่วมทุน มีมติเห็นสมควรมอบทุน

ดังกล่าว แก่ ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การค้้นหาและพัฒนาสาร

ต้นแบบจากทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้้นหายา” โดยจะได้รับ

งบประมาณสนับสนุนเป็นจำานวนเงิน 20 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี 

ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล เป็นนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น มีผลงาน

ซึ่งได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงจำานวนมากทางด้านเคมีอินทรีย์ เป็นผู้อุทิศตนให้

กับงานวิจัยและสร้างผลงานด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเชื้อจุลินทรีย์มา

อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจาก

ท่านหัวหน้าโครงการซึ่งเป็นแกนหลักแล้ว ยังมีทีมนักวิจัยที่ล้วนมีความสามารถ

และประสบการณ์ในหัวข้อวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นอย่างดี”

ด้าน ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย กล่าวว่า “จากผลการ

ดำาเนินงานของโครงการทุน NSTDA Chair Professor ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ามูลนิธิ

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมด

ของโครงการฯ แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. จึงส่งผลให้การดำาเนิน

งานของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอแสดงความยินดีต่อ  

ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะผู้วิจัยทุกท่านที่ได้

รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน NSTDA Chair Professor ประจำาปี 2558 นี้
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ITAP: ปลดล็อกข้อจำากัดทางธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกาศผลสำาเร็จการพัฒนาศักยภาพ 
SMEs ไทยเชิงรุก ในปี 2559

กุมภาพันธ์ 2559  ฉบับที่ 11

กรุงเทพฯ : 11 มกราคม 2559 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำาเนินโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย             

(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำาแนะนำา เป็นพี่เลี้ยง 

และเป็นพันธมิตรธุรกิจ ดำาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มี

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกการถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และจัดงาน “ITAP: ปลดล็อกข้อ

จำากัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อนำาเสนอกลไกเชิงรุกในการสนับสนุนภาคเอกชน พร้อม

มอบรางวลัใหก้บับรษิทัผูป้ระสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐาน การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
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ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กล่าวว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งจำาเป็น SMEs เองต่างอยากมีขีดความ

สามารถการแข่งขันที่สูงขึ้น มีนวัตกรรม มีสินค้าที่แตกต่าง แต่ในทางปฏิบัติการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมของ SMEs เป็นเรื่องยากเพราะ SMEs เงินทุนน้อย บุคลากร

จำากัด ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย ไม่ง่ายที่ SMEs จะมีหน่วย R&D เป็นของ

ตัวเอง และ SMEs ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์   

ภาครัฐจึงจำาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการพา SMEs เติบโต

แบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ดร.ทวศีกัดิ ์กออนนัตกลู ผูอ้ำานวยการสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : 

ITAP) หรือเรียกโดยย่อว่า “ไอแท็พ” (ITAP) ได้จัดตั้งขึ้นโดย สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ และเผยแพร่มาตรการภาค

รัฐในการส่งเสริมให้นำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แสดงให้เห็นถึง

ความร่วมมือของภาครัฐที่จะเชื่อมโยง SMEs ให้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากร

ที่จำาเป็น สามารถนำาไปใช้ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาค

อุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ อันจะนำามาซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมให้ สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ

รัฐบาล ที่ต้องการให้ SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจ”

ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ำานวยการศนูยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสวทช. 

กล่าวว่า  “การมาร่วมโครงการกับ ITAP เสมือนบริษัทได้มีหน่วย R&D เฉพาะกิจ

ขึ้นมา และมีคนที่ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีช่วยบริหารโครงการวิจัยให้ 

SMEs หาที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและหัวข้อที่ต้องการวิจัย พัฒนา 

นวตักรรม รวมทัง้มเีงนิทนุสนบัสนนุ ทำาใหผู้ป้ระกอบการลดความเสีย่งในการทำา

โครงการวจิยั พฒันา และนวตักรรม สามารถตดัสนิใจลงทนุไดร้วดเรว็ขึน้ ซึง่ ITAP 

ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนจนประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจบนพื้น

ฐานการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการใช้ประสบการณ์ในการบริหาร 

ถ่ายทอดโครงการกว่า 4,000 โครงการ สามารถวิเคราะห์จัดลำาดับปัญหา และ

เสาะหาผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกจุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และ

สถาบันวิจัยเฉพาะทาง การบริการของภาครัฐ และแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะ

บุคลากรและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ช่วยบริหารโครงการด้วยความเข้าใจทั้งภาษาธุรกิจและภาษาวิจัย 

พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนบางส่วนแก่ SMEs ในการทำาโครงการ ซึ่งสามารถ

ให้การดูแลและบริการให้คำาปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุม

ทั่วประเทศ และมีพันธมิตรในการเชื่อมโยงงานในมิติต่างๆ” 

ทั้งนี้ งาน “ITAP : ปลดล็อคข้อจำากัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ

นวตักรรม” มกีจิกรรมหลกัในงาน ประกอบดว้ยปาฐกฐาพเิศษหวัขอ้ “Business @ 

The Speed of Light, Why INNOVATION Must be Addressed” โดย ดร.พิเชฐ 

ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมอบ

รางวลั “ผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม” แกบ่รษิทัผูม้กีารดำาเนนิธรุกจิจากการไตร่ะดบั

เทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัล คือ 

1. บริษัท แดรี่โฮม จำากัด : ผลิตภัณฑ์นมออแกนิค 

2. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำากัด : ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

3. บริษัท เอส.บี.พี. ทิมเบอร์กรุ๊ป : นวัตกรรมงานไม้

4. บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) : นวตักรรมพดัลมไอน้ำา

5. บริษัท เอเซีย คอมแพ็ค จำากัด : ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรค ไร้ใยหิน

รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการด้านการไต่ระดับเทคโนโลยีและจัดแสดงผลงาน

ของบริษัทผู้รับรางวัล
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บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ให้การสนับสนุน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) สถาบนัคนีนัแหง่เอเซยี และ

มหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศ 8 แห่ง ในโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ประจำาปี 2559 ภายใต้แนวคิด 

“สนกุวทิย ์ปลกูแนวคดิวทิยาศาสตรส์ูเ่ยาวชน” เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละความสนใจของเยาวชนระดบัประถมศกึษา

ตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ 

สะเต็ม (STEM) ผ่านกิจกรรมการทดลองแสนสนุก ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายแต่ละแห่งตลอด  

ทั้งปี พร้อมร่วมมือวางแผนขยายการดำาเนินงานสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศในปี 2560

โครงการ
“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย’59”
“สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”
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โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนในระดับ

ประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ลงมือทำากิจกรรมการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย เสมือนนักเรียนแต่ละคนได้เข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยจริง เพื่อจุดประกายความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ และสร้างแรง

บนัดาลใจในการศกึษาตอ่และประกอบอาชพีในสาขาสะเตม็ในอนาคต โดยจดัขึน้

เปน็ครัง้แรกทีป่ระเทศเยอรมน ีกอ่นขยายผลไปยงัประเทศตา่งๆ สำาหรบัโครงการ 

“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นในปี 2554 ตามแนวพระราชดำาริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังจากที่พระองค์ได้

เสด็จพระราชดำาเนินไปเยี่ยมชมโครงการนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีกลา่ววา่ “การเตรยีมความพรอ้มดา้นการศกึษาใหก้บั

เยาวชนไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์

และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ถือเป็นวาระแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล 

ที่ต้องได้รับการผลักดันทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรับกับการพัฒนา

ประเทศในหลายๆ ด้านที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างสูง 

ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรในสาขาสะเต็มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นพื้น

ฐานสำาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่าง 

ยั่งยืน โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่

สนองพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

ทรงเหน็ความสำาคญัของการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนโดย โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้

ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้” 

นางดวงสมร คลอ่งสารา ประธานคณะทำางานโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ 

ประเทศไทยเปดิเผยวา่ “โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย ปรบัปรงุหลกัสตูร

จากกิจกรรมต้นแบบของประเทศเยอรมนี ด้วยบริบทของประเทศไทย โดยมี

หัวใจสำาคัญอยู่ที่การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำา (hands-on) กิจกรรมทดลอง

ที่ท้าทายและน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย    

ผูเ้ชีย่วชาญและนกัวจิยั เปน็วทิยากร และมพีีเ่ลีย้งทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ

ด้าน เช่น นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยให้คำาแนะนำาและกระตุ้น

กระบวนการคิดและการเรียนรู้ โดยพบว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน

และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การสังเกต การตั้งคำาถาม 

และค้นหาคำาตอบ ได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

วิทยาศาสตร์ สำาหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 2559 ซึ่งจัดขึ้น   

ภายใตแ้นวคดิ “สนกุวทิย ์ปลกูแนวคดิวทิยาศาสตรส์ูเ่ยาวชน” จะจดัใหม้กีจิกรรม

สง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีม่รีปูแบบและหวัขอ้ทีห่ลากหลาย ณ มหาวทิยาลยั

และหนว่ยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการฯตอ่ไปตลอดทัง้ป ีโดยตัง้แตป่ ี2559 นีโ้ครงการฯ 

ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและ

ผลิต จำากัด ซึ่งจะช่วยให้โครงการฯ สามารถดำาเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งยัง

สามารถขยายสู่เยาวชนในต่างจังหวัดตามที่ทางโครงการฯ ได้ตั้งใจไว้” 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั กลา่ววา่ “จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เปน็หนึง่ในสถาบนัการศกึษาที่
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เขา้รว่มโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย มาตัง้แตต่น้ โดยทางมหาวทิยาลยั

เน้นรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ขาดโอกาส โดยเราให้การ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในเรื่องของบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์

การทดลอง รวมถึงการเดินทางของนักเรียนและอื่นๆ เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้

ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และสนุกกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเห็นว่า

วทิยาศาสตรเ์ปน็เรือ่งสนกุ ไมใ่ชเ่รือ่งยากอยา่งทีค่ดิ เกดิความรกัและความสนใจ

ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพนี้ต่อไป ในอนาคต ในส่วนของ

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ในปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีที่

ไดเ้ปน็เจา้ภาพในครัง้นี ้ซึง่แสดงถงึพลงัความรว่มมอืของทกุหนว่ยงานในการรว่ม

กันส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอน

ประเทศไทยสำารวจและผลติ จำากดั เปดิเผยวา่ “เชฟรอนใหค้วามสำาคญักบัการสง่

เสรมิการศกึษามาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาสะเตม็ ซึง่เปน็พืน้ฐาน

ทีจ่ะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไดอ้ยา่ง

มัน่คงและยัง่ยนื ทัง้นี ้การสนบัสนนุโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย 2559 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่

เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการศึกษาในสาขาสะเต็ม

เพื่อให้เยาวชนเห็นว่าการศึกษาในสาขานี้เป็นเรื่องสนุกน่าสนใจ เกิดแรงบันดาล

ใจและสนใจในการศึกษาต่อด้านนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นอย่างดี โดยเชฟรอนประเทศไทย

ได้สนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย และจะทำางานร่วมกันเพื่อขยายขอบข่ายการ

ดำาเนนิงานไปสูจ่งัหวดัอืน่ๆ โดยจะเนน้ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนั

การศึกษาพันธมิตรภายใต้โครงการ Enjoy Science ในจังหวัดต่างๆ อาทิ 

สมุทรปราการ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น โดยคาดว่าจะมีมหาลัยวิทยาลัย

และสถาบันการศึกษาเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง และสามารถจัดกิจกรรมให้

นักเรียนได้กว่า 10,000 คน ทั่วประเทศ ภายในปี 2560” 

สำาหรับหน่วยงานเครือข่ายของโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในปัจจุบัน 

ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัศลิปากร 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั องคก์รภาครฐั ไดแ้ก ่สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่

ชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

องค์กรภาคประชาสังคมได้แก่ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และภาคเอกชน ได้แก่ 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

ในปี 2559 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีการจัด

กจิกรรมมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย ตลอดทัง้ป ีโดยผูท้ีส่นใจสามารถตดิตาม

ข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.childrensuniversity.in.th
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สวทช. จับมือ สกว. สนับสนุนเอสเอ็มอี

กลุ่มอาหารและที่เกี่ยวข้องมุ่งสร้าง

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถขายได้จริง

21 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรงุเทพฯ - สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ “การ

สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” เพื่อมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้จริง 

โดยเนน้กลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็วสิาหกจิขนาดเลก็และขนาดกลางดา้นอาหาร เครือ่งสำาอาง และอตุสาหกรรมอืน่  

ทัว่ประเทศ เพือ่ใหเ้ปน็ตวัอยา่งในการพฒันาผลติภณัฑ์โดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้เปน็การสรา้ง

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นด้วย
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ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำานวยการโครงการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช. กลา่ววา่ “อตุสาหกรรมอาหารและ

เกษตรแปรรูปถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 110,000 ราย โดยแยก

เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ร้อยละ 0.5 และระดับ SMEs มากถึงร้อยละ 99.5 ซึ่ง

ผู้ประกอบการในระดับ SMEs ส่วนใหญ่ยังขาดการนำาองค์ความรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการยกระดับ

ศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรมในการผลิตสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจาก

การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความสามารถแข่งขันได้ด้วยผลิตภัณฑ์

ใหมแ่ละรปูแบบใหมท่ีม่เีอกลกัษณส์ง่เสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู 

ดังนั้น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงร่วมกันสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางในกลุม่อตุสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง”

โดยโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 

ด้านการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบการบูรณาการ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่

เหมาะสมผา่นกระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีว่มกบัการจดัการ

ด้านธุรกิจ การศึกษาข้อมูลทางการตลาดเบื้องต้น และการพัฒนาออกแบบ

บรรจภุณัฑ ์ภายใตแ้นวคดิ “วจิยัได.้..ขายจรงิ” จากกลไกการทำางานของโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) (สวทช.) และชุด

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house ฝ่ายอุตสาหกรรม (สกว.) 

โดยการจัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อศึกษาวิจัยให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม 

พัฒนากระบวนการผลิต เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้จากกระบวนการศึกษา

วิจัย ซึ่งมีระยะเวลาดำาเนินการ 2 ปี และได้จัดสรรงบประมาณจำานวนทั้งสิ้น 100 

โครงการ เพือ่สรา้งใหน้กัวจิยัเกดิการศกึษาวจิยัแบบบรูณาการและทำางานรว่มกบั

ภาคอตุสาหกรรมในการสรา้งองคค์วามรูจ้ากงานวจิยัอยา่งมคีณุภาพ สามารถนำา

มาประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ยงั

เป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถนำาองค์ความรู้ในส่วน

ของการบริหารจัดการ การตลาดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจไปประยุกต์ใช้

ในธุรกิจได้ ทำาให้เกิดการสร้างรายได้ ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจ เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตที่ดี การพัฒนาแบรนด์และ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งในและต่างประเทศ  
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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำานวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช. ได้

ดำาเนินโปรแกรม ITAP มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ให้การสนับสนุน SMEs ไปแล้วไม่

น้อยกว่า 7,000 ราย โดย ITAP สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงกับโจทย์

ความต้องการของ SMEs แต่ละราย มาช่วยในการทำาโครงการวิจัยและพัฒนาให้ 

SMEs เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ปัจจุบัน ITAP มีผู้เชี่ยวชาญที่

ร่วมดำาเนินงานอยู่ไม่น้อยกว่า 1,300 ราย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วย

เหลอื SMEs ซึง่มอียูเ่ปน็จำานวนมาก โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง 

ซึ่งยังขาดทรัพยากรด้านต่างๆ สำาหรับการวิจัยและพัฒนา ทั้งด้านการเงินและ

บคุลากร โดยความรว่มมอืกบั สกว. ในครัง้นี ้จะมุง่เนน้เรือ่งการสรา้งนวตักรรมที่

เปน็ผลติภณัฑท์ีส่ามารถขายไดจ้รงิ และมุง่เนน้กลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็วสิาหกจิขนาด

เล็กและขนาดกลาง ด้านอาหาร เครื่องสำาอาง และอุตสาหกรรมอื่นทั่วประเทศ 

เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ จะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสร้างเครือข่ายผู้

เชี่ยวชาญในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดย สวทช. จะร่วมสนับสนุนงบประมาณการ

วิจัยและบริหารจัดการทุนวิจัย รวมทั้งผลักดันผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ SMEs เติบโตบนเศรษฐกิจฐานความรู้ 

ไปเป็นแกนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้

ปานกลางของประเทศต่อไป” 

ด้าน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำานวยการ สกว. 

กล่าวว่า “สกว. ตระหนักและให้ความสำาคัญของการวิจัยและสนับสนุนการวิจัย

เพือ่การพฒันาศกัยภาพ ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางในอตุสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมผ่าน

กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถของ

นกัวจิยัใหส้ามารถทำางานรว่มกบัภาคเอกชนไดอ้ยา่งม ีคณุภาพ โดย สกว. จะรว่ม

สนบัสนนุงบประมาณการวจิยัและบรหิารจดัการทนุวจิยั รวมทัง้ผลกัดนัผลติภณัฑ์

จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลของโครงการความ

ร่วมมือนี้ นอกจากก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ในแง่การสร้างรายได้ให้

กับประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรด้วยการนำาวัตถุดิบทางการเกษตร

ของประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยเกื้อกูลกันและกันทั้งทางตรง

และทางอ้อม ทำาให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศจากระดับ

ไปสู่มหภาค ลดความเหลื่อมล้ำาของรายได้ของประชากร ทำาให้เกิดการกระจาย

รายได้ไปสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง”



กุมภาพันธ์ 2559  ฉบับที่ 11

14 nstda •   กุมภาพันธ์ 2559

เฟ้นหาสุดยอดไอเดียเยาวชนไทย

ส่งไปทดลองในอวกาศ

สวทช. และ สทอภ. ร่วมกับ แจ็กซ่า เฟ้นหาสุดยอดไอเดียเด็กไทยส่งให้มนุษย์อวกาศทำาการทดลองใน

สภาวะไรแ้รงโนม้ถว่งบนสถานอีวกาศนานาชาต ิพรอ้มชวนบนิลดัฟา้ชมการทดลองถา่ยทอดสดทีศ่นูยอ์วกาศ

ในญี่ปุ่น หมดเขตรับใบสมัคร 22 กุมภาพันธ์นี้
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(สทอภ.) ร่วมกับ องค์การสำารวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซ่า (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) จัดทำาโครงการ “Asian Try Zero-G 

2016” โดยเปดิรบัความคดิสรา้งสรรคจ์ากเยาวชนไทยและคนรุน่ใหม ่(อายไุมเ่กนิ 27 ป)ี เสนอโครงการทดลองในสภาวะไรแ้รงโนม้ถว่ง เพือ่สง่ให ้ทะคยุะ             

โอะนิชิ (Takuya Onishi) มนุษย์อวกาศญี่ปุ่น นำาไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 นี้ ผู้เสนอโครงการที่ได้รับคัดเลือก

ให้นำาไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศจะได้รับเกียรติบัตรจากแจ็กซ่าและของที่ระลึกจาก สวทช. พร้อมโอกาสเดินทางไปชมการทดลองของมนุษย์อวกาศ

แบบสดๆ ผ่านห้องบังคับการที่ศูนย์อวกาศสึคุบะ (Tsukuba Space Center) ประเทศญี่ปุ่น

ดร.กฤษฎช์ยั สมสมาน ผูอ้ำานวยการฝา่ยสือ่วทิยาศาสตร ์สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช) กลา่ววา่ โครงการ Asian 

Try Zero-G 2016 แบ่งการรับสมัครเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ 2) ประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี โดยโครงการที่เสนอ

นั้นจะต้องเป็นการทดลองที่ไม่เคยได้รับเลือกให้ทดลองมาก่อน และใช้เวลาในการทดลองไม่เกิน 10 นาที สำาหรับอุปกรณ์การทดลองที่มนุษย์อวกาศจะ

นำาขึ้นไปบนสถานีอวกาศ เช่น ลูกดิ่ง สายวัดความยาว 2 เมตร กระดาษเปล่าขนาด 50 ซม. X 50 ซม. กระดาษโอริงามิ (origami) เครื่องชั่งน้ำาหนัก 

ขดลวดสปริง (Slinky) วัสดุอะลูมิเนียม เหล็ก ไม้ และพลาสติก แผนที่ดาว แปรงระบายสี หลอดดูดน้ำา อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องมือช่าง เป็นต้น 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการทดลองเป็นภาษาอังกฤษได้คนละ/กลุ่มละ 1 โครงการเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 

ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/jaxa-thailand หรือเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/

JaxaThailand และสามารถดูการทดลองของเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกเมื่อปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้ 

Can we make wind in the space? https://www.youtube.com/watch?v=JVzpARDI_NI

Zero-G Painting https://www.youtube.com/watch?v=K6OxoFL1ByM 
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10 ข่าวดัง ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำาปี 2558

สวทช. ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประชาชน เปิดให้คนไทย ลงคะแนนจัดอันดับ 10 ข่าวดัง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2558

กุมภาพันธ์ 2559  ฉบับที่ 11

โครงการจัดอันดับ 10 ข่าวดังประจำาปีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นกิจกรรมที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวในการรับรู้ข่าวสาร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความ

สำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนิน

ชีวิต และนำาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้ดำาเนิน

โครงการมาเป็นปีที่ 22 แล้ว

สำาหรับการสำารวจและจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีครั้งนี้ ได้รวบรวมข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่าง

ประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ปรากฏ

เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ซึ่งข่าวที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นมี

จำานวนทั้งสิ้น 21 ข่าว แบ่งเป็นข่าวในประเทศ 16 ข่าว และต่างประเทศ 5 ข่าว 

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวม 

15 หน่วยงาน และสื่อมวลชนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ร่วมกันพิจารณา

ขา่วในหลากหลายแงม่มุในประเดน็ขา่วทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคมในวงกวา้ง จากนัน้  

เปิดให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

ต่างจังหวัด ร่วมลงคะแนนจัดอันดับ 10 ข่าวดังดังกล่าว ผ่านทางระบบออนไลน์ 

และแบบสอบถาม โดยมีผู้ร่วมโหวตลงคะแนนจำานวนทั้งสิ้นกว่า 1,550 คน 

ผลการสำารวจ 10 ขา่วดงัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจำาป ี2558 

ประกอบด้วยข่าวดังต่อไปนี้
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อันดับ 10 ข่าว ซุปเปอร์มูนและจันทรุปราคา 2 ปรากฏการณ์ใน 1 วัน

ตอนค่ำาของวันที่ 28 กันยายน 2558 คนไทยได้เฮเมื่อเกิด

ปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูน ที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีที่ระยะ

ห่าง 356,896 กิโลเมตร สามารถมองเห็นดวงจันทร์สว่างและมีขนาดใหญ่

กว่าปกติ ประมาณ 2-3 % สำาหรับผู้ที่พลาดโอกาสในการชมในปีนี้ คงต้อง

รอปรากฏการณเ์ชน่นีท้ีจ่ะเกดิขึน้อกีครัง้ในป ี2576 โดยในชว่งเชา้ของวนัที ่28 

กนัยายนนัน้ ไดเ้กดิปรากฏการณจ์นัทรปุราคาเตม็ดวงขึน้ แตป่ระเทศไทยไม่

สามารถมองเหน็ไดเ้นือ่งจากตรงกบัเวลากลางวนั แตจ่ะสงัเกตเหน็ไดช้ดัเจน

ในแถบอเมรกิาเหนอื อเมรกิาใต ้มหาสมทุรแอตแลนตกิ ยโุรป แอฟรกิา และ

ด้านตะวันตกของเอเชีย 

อันดับที่ 9 ข่าว นาซ่าพบ! น้ำาไหลบนดาวอังคาร

ในวันที่ 28 กันยายน 2558 นอกเหนือจากการเกิดปรากฏการณ์

ซปุเปอรม์นูและจนัทรปุราคาเตม็ดวงแลว้ ยงัถอืวา่เปน็วนัทีน่าซา่ไดป้ระกาศ

การค้นพบร่องรอยการไหลของน้ำาบนดาวอังคาร ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้ง

ยิ่งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์โลก โดยนักวิทยาศาสตร์

เชื่อว่าร่องรอยสีดำาที่เกิดขึ้นเป็นพวกแร่ธาตุและผลึกเกลือที่ละลายอยู่กับน้ำา  
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อันดับที่ 8 ข่าว นาซ่าเฮ! ยานสำารวจพิชิตดาวพลูโต  

ด้วยระยะทางจากโลกไปยังดาวพลูโตที่โคจรอยู่ขอบสุดใน

ระบบสุริยะจักรวาลไกลมากถึง 3 พันล้านไมล์ แต่ในที่สุดยานสำารวจ        

“นิวฮอไรซันส์” ที่ถูกส่งไปในอวกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 เพื่อ

ปฏบิตัภิารกจิสำาคญัในการสำารวจดาวพลโูตและดาวเคราะหแ์คระดวงอืน่ๆ     

หลงัจากทีอ่อกจากโลกไปเปน็เวลาถงึ 9 ป ีกส็ามารถเดนิทางไปยงัดาวพลโูต

ได้สำาเร็จอย่างงดงาม โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องนาซ่าทีวี 

อันดับที่ 7 ข่าว เมือกหอยทากไทย ก้าวไกล! สู่ธุรกิจความงาม

ผลการศึกษาของนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า

ได้ค้นพบนวัตกรรมครั้งสำาคัญจากเมือกหอยทากของไทยที่มีชื่อว่า

“หอยนวล” ซึ่งพบว่ามีสารนานาชนิดที่มีคุณประโยชน์มากมาย เหมาะต่อ

การซ่อมแซมและบำารุงผิวพรรณ จึงจัดได้ว่าเป็นเมือกที่มีคุณภาพ สามารถ

นำามาตอ่ยอดหรอืพฒันาเพือ่สรา้งนวตักรรมทางดา้นเครือ่งสำาอางและธรุกจิ

ความงามได้ 
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อันดับที่ 6 ข่าว เปิดปมปริศนา! ไฟไหม้บ้านพัทลุง

จากเหตกุารณก์รณทีีไ่ฟปรศินาลกุไหมส้ิง่ของเครือ่งใชน้บัรอ้ยครัง้ที่

บา้นหลงัหนึง่ใน จ.พทัลงุ แตก่ลบัไมส่ามารถหาสาเหตขุองการเกดิได ้ทำาให้

หลายฝา่ยคาดวา่นา่จะเปน็ปรากฏการณเ์หนอืธรรมชาต ิมกีารออกขา่วอยา่ง

ครกึโครม จนทำาใหห้ลายหนว่ยงานตอ้งลงพืน้ทีร่ว่มกนัพสิจูนห์าตน้เหตขุอง

การเกดิไฟปรศินา แมว้า่จะมบีคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรอ์อกมายนืยนัวา่

ปรากฏการณด์งักลา่วไมใ่ชเ่รือ่งเหนอืธรรมชาตแิตอ่ยา่งใด และเปน็ไปไมไ่ดท้ี่

สิ่งของต่างๆ จะลุกไหม้หรือติดไฟได้เอง แต่ยังไม่ทำาให้สังคมคลายความ

สงสัยลงไปได้ ภายหลังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้าน จึงได้พบ

ภาพหญิงสาวที่นั่งอยู่คล้ายกำาลังจุดไฟ จากนั้นจึงเรียกเด็กที่อยู่บริเวณใกล้

เคยีงมาชีจ้ดุเกดิเหต ุเพือ่ใหค้นในบา้นชว่ยกนัดบัไฟทีล่กุโชนขึน้มา เมือ่ภาพ

ดังกล่าวปรากฏออกไปจึงคลายความสงสัยของคนในสังคมไปโดยปริยาย 

อันดับที่ 5 ข่าว เผย! ภาพถ่ายดาวเทียมแผ่นดินไหวเนปาล

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

บนัทกึภาพบรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวทีป่ระเทศ

เนปาลดว้ยดาวเทยีมไทยโชต เพือ่ดสูภาพการเปลีย่นแปลงของพืน้ทีก่อ่นและ

หลังโดยได้บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.10 น. ตามเวลา

ในประเทศไทย และเปรียบกับข้อมูลภาพก่อนเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 8 

เมษายน 2557 และได้ส่งแผนที่ดังกล่าวให้กับองค์การสหประชาชาติด้วยใน

ฐานะทีเ่ปน็ตวัแทนประเทศไทยในโครงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีวกาศเพือ่

การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ RESAP เพื่อสนับสนุน

ข้อมูลให้กับประเทศสมาชิกในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
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อันดับที่ 4 ข่าว กลับมาอีกครั้ง “พระจันทร์ยิ้ม”

ในค่ำาคืนของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2558 ได้เกิดปรากฏการณ์ดาว

เคียงเดือนที่เป็นดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีอยู่เคียงจันทร์เสี้ยวในช่วงหัวค่ำา

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยสามารถมองเห็นเหมือน “พระจันทร์ยิ้ม” เป็น

เวลาถึง 3 วัน

อันดับที่ 3 ข่าว จันทรุปราคาเต็มดวงสีแดง 

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวัน

ที่ 4 เมษายน 2558 มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากได้

รับแสงสีแดงซึ่งเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด หักเหผ่านบรรยากาศโลกไปกระทบ

กับดวงจันทร์ ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ได้จัดกิจกรรม

ตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ กว่า 40 กล้อง ณ บ้านวิทยาศาสตร์              

สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นการตั้งกล้องโทรทรรศน์

เพื่อสังเกตการณ์จำานวนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ สดร. ยังร่วม

กบัหนว่ยงานเครอืขา่ยตัง้จดุสงัเกตปรากฏการณอ์กี 3 แหง่คอืที ่จ.เชยีงใหม ่

จ.นครราชสีมา และ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดเวลา 5 นาทีที่เกิดจันทรุปราคา

เต็มดวง ตั้งแต่เวลา 18.57 - 19.02 น. ช่างภาพและประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมต่างให้ความสนใจเก็บภาพดวงจันทร์สีแดงกันอย่างคึกคัก
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อันดับที่ 2 ข่าว มหันตภัย! ไวรัสเมอร์ส

แม้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2558 ก็ตาม แต่เหตุการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สก็ยังคงอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปอยู่ 

เนื่องจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้พบผู้ป่วยไวรัสเมอร์สใน 26 ประเทศ มี

ผูเ้สยีชวีติหลายรอ้ยคน และมกีารแพรร่ะบาดรนุแรงในเกาหลใีต ้และเมือ่วนัที ่

18 มถินุายน 2558 พบผูป้ว่ยชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาจากตะวนัออกกลางตดิ

เชือ้ไวรสัเมอรส์รายแรกในประเทศไทย และไดเ้ขา้รบัการรกัษาตามมาตรฐาน

และปลอดภัยจากการเป็นผู้ป่วยโรคเมอร์ส

อันดับที่ 1 ข่าว ตื่น! อุกกาบาต ลูกไฟตกจากฟ้า

เช้าวันที่ 7 กันยายน 2558 มีผู้บันทึกภาพลูกไฟพวยพุ่งจากท้องฟ้า

สว่างวาบ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ให้ข้อมูลว่าเป็น 

“อกุกาบาต” เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.5 เมตร น้ำาหนกั 66 ตนั ความเรว็ทีพุ่ง่เขา้

มาในโลกวัดได้มากมากกว่า 75,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าเทียบเท่าการ

ระเบิดของทีเอ็นที 3.9 กิโลตัน ในเวลาห่างกันไม่นานนัก ค่ำาคืนของวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2558 พบลูกไฟสว่างวาบ สีเขียว ตกลงมาจากฟ้าอีกครั้ง โดย

เบื้องต้น สดร. คาดวา่จะเป็นลกูไฟที่เกดิจากวตัถขุนาดเลก็ผา่นเขา้มาในชัน้

บรรยากาศโลกดว้ยความเรว็สงูมาก เสยีดสจีนเกดิความรอ้นจนลกุไหม ้เหน็

เป็นลูกไฟสว่างและมีควันขาวเป็นทางยาว

มีข้อสังเกตจากผลการสำารวจในครั้งนี้ ปรากฏมีข่าวทางด้านอวกาศและดาราศาสตร์ติดอันดับมากถึง 6 ข่าว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ปรากฏ

เป็นข่าวดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก จึงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว และมีการแลกเปลี่ยน

ความรู ้ขอ้มลูขา่วสารผา่นทางโซเชยีลมเีดยีกนัเปน็จำานวนมาก นบัเปน็เรือ่งนา่ยนิดทีีค่นไทยหนัมาศกึษา คน้หาคำาอธบิายตอ่การเกดิปรากฏการณต์า่งๆ มากขึน้ 

ในแง่ของของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เอง ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และนำาผลงานต่างๆ เผยแพร่สู่สาธารณชนมากขึ้น 

โดยเฉพาะดา้นการสือ่สารวทิยาศาสตรท์ีจ่ะตอ้งสรา้งความเขม้แขง็และถา่ยทอดองคค์วามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งสูป่ระชาชน เพือ่ชว่ยใหเ้กดิกระบวนการคดิแบบ

วิทยาศาสตร์ และสามารถนำากระบวนการคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันต่อไป
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• ประชุมวิชาการประจำาปี 2559 25 ปี สวทช.

• เอ็มเทค เชิญสัมมนา เรื่อง ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม สำาหรับวิเคราะห์ทางด้านไทรโบโลยี

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำาปี 2559 25 ปี สวทช. : วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย (25 Years of NSTDA : Science and Technology for Thailand Economy and Social) ในวันที่            

30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี พบกับการประชุมวิชาการ นิทรรศการ เปิดบ้าน สวทช. และมหกรรม

รับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจาะประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างโอกาสและความพร้อมของไทย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เอ็มเทค เชญิผู้สนใจรว่มสมัมนาเรือ่ง ไฟไนต์เอลเิมนตใ์นงานวศิวกรรม สำาหรับวเิคราะหท์างด้านไทรโบโลยี (Finite Element Method in Engineer-

ing for Tribology) วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง CC-301 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี  

การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมนั้นได้ถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มของงานทางด้านไทรโบโลยี (แรงเสียดทาน การสึกหรอ

และการหล่อลื่น) เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กันที่ซับซ้อนระหว่างพื้นผิวในด้านการสัมผัส การถ่ายเทความร้อน การไหล และโครงสร้างของวัสดุ 

เนื่องจากการนำาความสามารถในการจำาลองปรากฏการณ์ต่างๆ ของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์มาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางด้านไทรโบโลยีจะช่วยทำาให้

เข้าใจปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น และยังสามารถทำาให้ช่วยคาดคะเนการสึกหรอที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมในหลักสูตรอยู่ในรูปแบบการบรรยาย และใช้คอมพิวเตอร์สำาหรับอบรม โดยวิทยากร นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 

นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และคณะทำางานสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA) 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.mtec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนากำาลังคนด้านวัสดุศาสตร์             

(คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4675 โทรสาร 0 2564 6505 E-mail : boonrkk@mtec.
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• เอ็มเทค เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทรโบโลยีในกระบวนการผลิตครั้งที่ 7 (ICTMP2016)

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำาปี 2559 25 ปี สวทช. : วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย (25 Years of NSTDA : Science and Technology for Thailand Economy and Social) ในวันที่ 30 มีนาคม 

- 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี พบกับการประชุมวิชาการ นิทรรศการ เปิดบ้าน สวทช. และมหกรรมรับสมัครงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจาะประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างโอกาสและความพร้อมของไทย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ 02 564 7000 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และ The International Research Group of Tribology in Manufacturing (IRGTM) ประเทศเยอรมนี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

ด้านไทรโบโลยีในกระบวนการผลิตครั้งที่ 7 (7th International Conference on Tribology in Manufacturing Process, ICTMP2016) เพื่อเป็นเวทีสำาหรับ

นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรจากหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ด้านไทรโบโลยีได้มีโอกาสนำาเสนอผลงานวิจัยใหม่ และแลกเปลี่ยน

ความรู้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ต แอนด์ สปา กะรนบีช จ.ภูเก็ต

การประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงความก้าวหน้าของศาสตร์

ด้านไทรโบโลยี จนนำาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่งคือ สามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรโดยการลด

อัตราการสึกหรอ เพราะสามารถพิจารณาเลือกชนิดวัสดุ และชนิดสารหล่อลื่นที่มีสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้องค์กรสามารถประหยัด

งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำารุงเครื่องจักร ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมถึงสามารถใช้งานสารหล่อลื่นได้เต็มประสิทธิภาพ ขอบข่ายการนำา

เสนอผลงานวิจัย 5 สาขา ดังนี้

 1. ไทรโบโลยีในกระบวนการผลิต (Tribology in joining processes)

 2. ไทรโบโลยีในกระบวนการตัดและตกแต่ง (Tribology in cutting and finishing processes)

 3. ไทรโบโลยีในกระบวนการเชื่อม (Tribology in joining processes)

 4. ฟังก์ชันแนลเซอร์เฟส (Functional surfaces)

 5. แอดวานซ์ไทรโบโลยี (นาโน/ไบโอ) (Advanced (nano/bio) tribology)

ผูส้นใจสามารถลงทะเบยีน (มคีา่ลงทะเบยีน) ไดท้ี ่http://www.ictmp2016.com หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่งานพฒันากำาลงัคนดา้นวสัดุ

ศาสตร ์(คณุบญุรกัษ ์กาญจนวรวณชิย)์ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิโทร. 025646500 ตอ่ 4675 โทรสาร 0 2564 6505 E-mail : boonrkk@mtec.or.th
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ผู้ริเริ่มพัฒนาเทคนิค LAMP ในไทย
เพื่อตรวจหาเชื้อโรคในกุ้ง และนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจหาเชื้อโรคใน ปลา อาหาร เชื้อวัณโรค
เชื้อมาลาเรีย จนได้รับรางวัลมากมาย

วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
นักวิจัย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ (STU)

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด (SBST)

ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
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งานวิจัย เป็นงานที่ต้องอาศัยเวลา ความอดทน และ

ความเอาใจใส ่ในการคดิคน้หาวธิกีารใหม่ๆ  เพือ่ใหง้านวจิยันัน้

ตอบโจทย์ที่ต้องการได้ ดังงานวิจัยการพัฒนาวิธีการตรวจ

เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ในกุ้ง เพื่อจะได้หาทาง

ป้องกันได้ทันการณ์ ซึ่งคุณวรรณสิกา (ตูน) เกียรติปฐมชัย 

นกัวจิยัจากหนว่ยวจิยัเพือ่ความเปน็เลศิเทคโนโลยชีวีภาพกุง้ 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

สวทช. ได้ริเริ่มพัฒนาเทคนิค LAMP ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ ที่นำา

มาใช้ในการตรวจหาเชือ้ไวรสัชนดิตา่งๆ ในกุง้ ทำาใหท้ราบผล

ได้เร็วที่ต่างจากวิธีเดิม และยังได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อการ

ตรวจหาเชือ้ไวรสัในกุง้แบบพกพา รว่มกบัทางศนูยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. 

ทำาให้การตรวจหาไวรัสในกุ้งมีประสิทธิภาพและสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น สามารถนำาไปใช้ในภาคสนามได้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็ถูก

กว่าวิธีการเดิมด้วย นอกจากนี้เทคนิค LAMP ที่ได้พัฒนาขึ้น

นี้ ยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ ในการตรวจหาเชื้อโรคในปลา 

อาหาร เชือ้วณัโรค เชือ้มาลาเรยี ไดอ้กีดว้ย จากผลงานวจิยั

และพัฒนานี้ ทำาให้ได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ 

สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ จึงขอนำาผู้อ่านไปพูดคุยกับนัก

วิจัยสาวสวยคนเก่งของเรากันค่ะ
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ถาม : คุณวรรณสิกา เข้ามาทำางานที่ สวทช. ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

ตอบ : เริ่มต้นจากตอนนั้นตูนจบการศึกษาในระดับปริญญาโท จากภาควิชา

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์วิชัย บุญแสง ซึ่งเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับงานโปรเจ็กต์จาก BIOTEC ประจวบเหมาะกับที่เรากำาลัง

เรียนจบพอดี อาจารย์วิชัยได้รับทุนเป็นโปรเจ็กต์ต่อเนื่อง จึงแนะนำาให้ตูนมา

สมัครงานที่ BIOTEC ในปี พ.ศ. 2539 และก็ผ่านการคัดเลือกเข้าทำางานในวัน

นั้นเลยค่ะ โดยเข้ามาทำางานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่ BIOTEC ที่หน่วยวิจัยเพื่อความเป็น

เลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ซึ่งอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

อยู่ที่นี่มาโดยตลอด งานหลักคือการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจโรคกุ้งค่ะ 

ตอนที่เรียนชีวเคมีอยู่นั้นจะเน้นทางด้าน Molecular Biology ตอนนั้น BIO-

TEC ยังไม่ได้รวมเป็น สวทช. ซึ่งรู้สึกว่าศูนย์นี้ตรงกับเรามากที่สุดแล้ว ตื่น

เต้นที่จะได้ทำางานกับองค์กรวิจัยระดับชาติ และจะได้ทำาวิจัยในสิ่งที่ เรา

ชอบ งานวิจัยเป็นงานที่อิสระ และได้ทำาการทดลองจริงๆ เวลาทำางาน

วิจัยแล้วสนุกเพราะได้เห็นผลการทดลองทุกวัน ได้มีจินตนาการ เวลาผล

วิจัยออกมาตามเป้าหมายก็จะรู้สึกดีใจ สนุก มีความสุข รู้สึกว่าเราได้

ทำางานประสบความสำาเร็จทุกวัน แต่ก็ไม่ทุกครั้งไปนะคะ บางทีงานไม่ออก

เราก็ลองคิดหาวิธีใหม่ได้ มีทางเลือกอีกหลายทางให้เราทดลองอยู่เสมอ 

ถาม : ช่วยเล่าถึงผลงานที่ประทับใจหน่อยค่ะ

ตอบ : ผลงานที่ผ่านมานั้น ตูนประทับใจทุกๆ งาน เพราะเราสามารถทำาให้

เกิดทั้ง International Publication โดยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ

นานาชาต ิจำานวนกวา่ 35 เรือ่ง สทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัร 15 เรือ่ง มกีารถา่ยทอด

เทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน และการได้รับทุนวิจัยจากภายนอก รวมทั้ง

รางวัลผลงานวิจัยในทุกๆ ชิ้นงาน 

งานแรกเปน็การพฒันาวธิกีารตรวจพาหะของโรคกุง้ โรคไวรสัทอรา่ เปน็

โรคทีฮ่ติมากในกุง้ตอนนัน้ ตนูพฒันาวธิตีรวจและเกบ็ตวัอยา่งแบบงา่ยและนำาไป

ศกึษาหาพาหะของโรคนีใ้นสิง่แวดลอ้มบรเิวณฟารม์เลีย้งกุง้ทัง้แมลงและปตูวัเลก็ๆ 

ซึ่งพบว่าสัตว์ตัวเล็กเหล่านี้เป็นพาหะของไวรัส จึงนำาไปสู่ข้อมูลและเทคนิคตรวจ

โรคเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคทอร่า 

วิธีตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้ทำาให้ตูนได้รับรางวัลสตรีในงานวิทยาศาสตร์ 

ลอรอีลั เปน็รางวลัแรกของชวีติเลย ทัง้ๆ ทีเ่ราไมไ่ดม้ดีกีรรีะดบัปรญิญาเอก ทำาให้

รูส้กึวา่เขาเหน็ความสำาคญัของผลงานของเรา กเ็ลยอยากจะทำางานวจิยัตอ่ จงึหา

วิธีสร้างเครื่องมือที่ตรวจโรคกุ้งได้ในราคาที่ถูกลง ตอนนั้นเครื่องตรวจ PCR เป็น

เครือ่งมอืทีม่รีาคาแพงมาก ทีถ่กูทีส่ดุกป็ระมาณสามแสนบาท เราจงึคดิอยากสรา้ง

เครื่องที่ไม่ต้องใช้เครื่อง PCR แต่มีราคาถูกและใช้เวลาตรวจ
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น้อยลง จากเดิมทำาในเวลา 3 - 4 ชม. จึงไปค้นหา Paper ได้พบเทคนิค LAMP 

ที่พัฒนาจากญี่ปุ่น ก็นำามาพัฒนาจนได้ชุดตรวจโรคกุ้งของตนเอง แต่ว่าจากเดิม

ที่เทคนิค LAMP ใช้วิธีตรวจผลผลิตที่ต้องใช้เทคนิค Gel Electrophoresis ที่ต้อง

ใช้เวลาเพิ่มอีก 1 ชม. ตูนก็หาวิธีอื่นมาช่วยในการตรวจสอบผลผลิต LAMP นั่นก็

คือ Lateral flow dip stick คือใช้แผ่นกระดาษจุ่มแล้วอ่านผล ทำาให้ลดเวลาการ

ตรวจทั้งหมดลง คือเตรียมตัวอย่าง 10 นาที ทำาปฏิกิริยา LAMP 30 นาที แล้วต่อ

ด้วยการอ่านผลบนแผ่น Strip อีก 10 นาที สรุปก็คือใช้เวลาเพียงแค่ 50-60 นาที 

เราก็จะสามารถบอกได้ว่ากุ้งของเรานี้ติดเชื้อไวรัสทอร่าหรือไวรัสตัวแดงดวงขาว 

หรือไวรัสอื่นๆ หรือไม่ จากผลงานนี้ทำาให้ตูนได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมจาก

สภาวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ในสาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา เปน็งานทีส่องทีไ่ดร้บั

รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลดีเยี่ยมด้วยในสาขานี้ ก็นึกดีใจว่า มีคนเห็นความสำาคัญของ

งานเรา ก็เลยมีแรงที่จะทำางานต่อไป 

ผลงานตอ่ยอดชิน้ตอ่มากค็อื การพฒันาเครือ่งมอืตรวจหาเชือ้ไวรสัในกุง้

แบบพกพา เนือ่งจากผูป้ระกอบการบางรายชอบใชเ้ครือ่งมอื แตเ่ราประดษิฐไ์มไ่ด ้

เลยไปปรกึษากบันกัวจิยัที ่NECTEC วา่ทำาเครือ่งมอืแบบนีไ้ดไ้หม กไ็ดร้บัความรว่ม

มอืเปน็อยา่งดคีะ่ ชว่ยกนัทำาเครือ่งวดัความขุน่เพือ่ตรวจโรคกุง้ขึน้มา และสามารถ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนได้ ตูนก็ทำาทุกอย่างเหมือนเดิมคือ ทำา Paper จด

สิทธิบัตรด้วย มีรายได้จากการถ่ายทอดให้เอกชนด้วย และทาง NECTEC ก็ส่งผล

งานนี้เข้าร่วมประกวด ก็ได้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีจาก วช. หลาย

คนอาจมองว่าตูนล่ารางวัลหรือเปล่า แต่ความเป็นจริงคือพอถึงเวลาที่เค้าเปิดรับ

สมัครผลงานวิจัย ก็จะมีคนมาถามว่ามีผลงานอะไรจะส่งไหม ในเมื่อเรามี เราก็

ส่งไป โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัล

ผลงานชิ้นถัดมาที่ต้องพูดถึงคือ ความร่วมมือกับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ไปทำาเรื่องวัณโรค ตูนก็นำาเอา Platform ของเทคโนโลยี

ที่พัฒนาจากการทำาชุดตรวจโรคกุ้ง มาทำาชุดตรวจวัณโรค โดยนำาตัวอย่างเชื้อ

จาก มศว. มาทดลอง และใช้เทคโนโลยีของเราในการตรวจ ผลงานชิ้นนี้ก็ได้รับ

รางวัลอีกเช่นเดียวกัน คือได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์การ

แพทย์จาก วช. อ้าว!!...ได้รางวัลอีกแล้ว (หัวเราะ) ขณะนี้ชุดตรวจวัณโรคกำาลัง

อยู่ในขั้นทดลองใช้ที่สำานักวัณโรค เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดตรวจ และจะ

ได้นำามาใช้งานในวงการแพทย์ต่อไป 

และสดุทา้ยเมือ่สองปทีีแ่ลว้ ตนูกไ็ดร้บัรางวลัทะกจุ ิประเภทนกัวจิยัดเีดน่

ซึง่เปน็ความฝนัของตนูเลยนะจากทีไ่มค่อ่ยฝนัอะไรเทา่ไหร ่รางวลันีจ้ะมอบใหก้บั

นักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรมและอุทิศตนเพื่องานวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่เป็นประโยชน์สำาหรับประเทศไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาพอ

สมควร มผีลงานวจิยัดเีดน่ในสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ และเปน็ผูท้ีม่คีณุสมบตัิ

อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ ศักยภาพ และประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่ง     

ตนูกไ็มไ่ดค้ดิวา่เราเกง่และมคีณุสมบตัคิรบถว้นหรอกนะ แตด่ว้ยความทีเ่รามกีาร

สะสมผลงานทีเ่ปน็ชิน้เปน็อนัมาอยา่งตอ่เนือ่ง มผีลงานทีไ่ดร้บัการยอมรบั กน็า่จะ

ได้รับการพิจารณาจากรางวัลนี้ ซึ่งนักวิจัยหลายๆ ท่านที่ตูนนับถือก็ได้รับรางวัล

นี้ให้เราได้ชื่นชมแล้วหลายท่าน พอทาง BIOTEC สอบถามมาว่าจะส่งผลงานเข้า

รับรางวัลทะกุจิไหม ตูนก็ไม่ลังเลที่จะทำาค่ะ และก็ภูมิใจที่สุดเลยที่ได้รับรางวัลนี้

ตูนทำางานมา 18 ปี ก็ได้รับรางวัลมาประมาณ 10 รางวัล มีการส่งผลงานไป

ประกวดที่ประเทศเกาหลี คือผลงานเรื่องเครื่องตรวจวัดอฟลาทอกซินที่ร่วมมือ

กับ NECTEC ชุดตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์ที่ร่วมงานกับ มศว. 

กไ็ดร้บัรางวลัเหรยีญทองอกีเชน่กนั รางวลัทีไ่ดเ้หลา่นีไ้มไ่ดเ้กดิจากความสามารถ

ของเราอย่างเดียว แต่เกิดจากการทำางานร่วมกันของทีมงานของเราที่หน่วยวิจัย

รางวัลที่ได้เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถ
ของเราอย่างเดียว แต่เกิดจากการทำางานร่วมกัน

ของทีมงานของเราที่หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง และการร่วมทำาวิจัยกับ

หน่วยงานวิจัยอื่นๆ ด้วย
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เพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง และการร่วมทำาวิจัย

กับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ด้วย

ที่จริงรางวัลเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนเสริม แต่ถ้าได้ มัน

กแ็สดงวา่มคีนเหน็คณุคา่ในงานของเรา กรรมการจงึใหร้างวลั

เราเพือ่เปน็กำาลงัใจใหเ้ราตัง้ใจทำางานตอ่ไป สิง่ทีอ่ยากทำานัน้ก็

เพราะอยากเหน็วา่เราจะทำามนัไดไ้หม และสิง่ทีอ่ยากเหน็มาก

ที่สุดคือ งานวิจัยของเรามีคนนำาไปใช้ และเราช่วยทำาให้งาน

ของเขาสำาเร็จ โดยที่ผู้นำางานวิจัยเราไปใช้ไม่จำาเป็นต้องเรียน

จบมาสงูหรอืเรยีนจบมาตรงกบัสายวทิยาศาสตร ์เปน็เกษตรกร

หรอืผูป้ระกอบการทัว่ๆ ไปกส็ามารถใชเ้ครือ่งมอืชดุตรวจของ

เราได ้อยากเหน็ผลงานของเราใชไ้ดจ้รงิ มปีระโยชนจ์รงิ และ

มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมจริงๆ 

• การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง 

LAMP หรอื Loop mediated DNA amplification เปน็เทคนคิทีส่ามารถเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอ โดยอาศยัการทำางานของ เอน็ไซม ์Bst DNA polymerase 

ที่อุณหภูมิคงที่เพียงอุณหภูมิเดียวในช่วง 60 ถึง 65 องศาเซลเซียส และใช้ primer ที่ออกแบบอย่างจำาเพาะต่อ target sequence ถึง 4 ตัว ซึ่งประกอบด้วย 

6 ตำาแหน่งของ target sequence นั้น ทำาให้วิธีนี้เป็นวิธีที่จำาเพาะอย่างยิ่ง วิธีนี้จะใช้เวลาในการทำาปฏิกิริยาสั้นมาก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ความขุ่น (turbidity) 

ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการจับกันของ pyrophosphate ions กับ magnesium ions เกิดเป็นตะกอน magnesium pyrophosphate สีขาวขึ้นในสารละลาย เป็น

ข้อได้เปรียบของปฏิกิริยา LAMP กล่าวคือ ความขุ่นที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ามีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง 

งานวิจัยนี้นอกจากจะทำาการวิจัยและพัฒนาเทคนิค LAMP เพื่อใช้การตรวจวินิจฉัยไวรัสที่สำาคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยแล้ว ยัง

จะทำาการวจิยัและพฒันาเครือ่งมอืตรวจวดัแบบงา่ย ซึง่จะมุง่เนน้ใหม้รีาคาถกู และสามารถพกพาไดส้ะดวก โดยเครือ่งมอืชดุนีป้ระกอบดว้ยสว่นทีส่ำาคญั คอื 

ส่วนควบคุมอุณหภูมิสำาหรับทำาปฏิกิริยา LAMP และส่วนตรวจวัดความขุ่นของสารละลาย ตลอดจนส่วนรายงานผลบนจอภาพ LCD ขนาดพกพา 

https://www.researchgate.net/publication/39031884_karphathnathekhnikh_LAMP_laeakheruxngmuxwadkhwamkhunpheuxkartrwchacheux-

wirasnikung_NECTEC

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังสามารถนำาไปพัฒนาต่อยอด

ใช้เป็นชุดตรวจหาเชื้อโรคอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ชุดตรวจโรคใน

ปลา ชุดตรวจเชื้อวัณโรค เชื้อมาลาเรีย ตลอดจนเชื้อก่อโรค

ในอาหารด้วยค่ะ

น้องๆ ในห้องแล็บไปหาอะไรทานกัน อยู่กับเด็กๆ ก็จะทำาให้ตูนเด็กลงไป

ด้วยค่ะ (หัวเราะ) เป็นการปลดปล่อยความเครียดได้ เคล็ดไม่ลับอีกอย่างก็

คือ ทานอาหารเช้า-กลางวันให้อิ่มและสนุกสนาน จะได้ไม่ต้องทานมื้อเย็นค่ะ 

ถาม : มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองอย่างไรคะ

ตอบ : สำาหรับการดูแลตัวเองนั้นไม่ค่อยดูแลอะไรมากนัก แค่ทำาจิตใจ

ให้เบิกบานแจ่มใสตลอดเวลา มีเวลาก็ออกไปช้อปปิ้ง ซื้อเครื่องสำาอาง ซื้อ

เสื้อผ้า เพราะเป็นคนชอบแต่งหน้าแต่งตัว อีกอย่างวันไหนว่างๆ ก็ชวน


