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2งานวิจัยจากไบโอเทค สวทช. ได้รับรางวัล PTT Innovative Idea Awards

สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น
ส่งทูตเยาวชนวิทย์ฯ JENESYS 2016 รอบ 2

สวทช. จัดบรรยายพิเศษ งานวิจัย 0 บาท

ก.วิทย์ สวทช. เปิดบ้านวิทย์ จัดงานตะลุยวันเด็ก 2560 
สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย

สวทช. ดึงกูรูเกาหลีพบครูแกนนำาสะเต็มไทย

นักวิจัย สวทช. คว้ารางวัลจาก วช. 16 รางวัล

รมว.วิทย์ เยี่ยม สวทช. ให้นโยบายเน้นงานวิจัย
ตอบโจทย์รัฐบาลสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

เยาวชน ร.ร.สตรีพัทลุง เยี่ยมชม สวทช.

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs 
ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ก.วิทย์ สวทช. พร้อมนำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หนุนไทยสู่ “เศรษฐกิจชีวภาพ”
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บทสัมภาษณ ์Star

ในเล่ม   Insight

ข่าว News
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สวทช. ผนึกกำ�ลัง
เชฟรอนและพันธมิตร

จัดง�นเมกเกอร์แฟร์ ปี 2

ภกญ.ดร.จิตติม� พิริยะพงศ� 
จากเภสัชกรหญิง สู่การเป็นนักวิจัยด้านชีวสารสนเทศ
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ง�นวิจัย PTT Yeast Technology 
Platform ไบโอเทค สวทช. ได้ร�งวัล

PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver

งานวิจัยเรื่อง PTT Yeast Technology Platform ได้รับรางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและ

นวตักรรม ปตท. ซึง่ผลงานวจิยัดังกลา่วเป็นการวจัิยและพฒันาเทคโนโลยีทีใ่ชใ้นการคน้หาและพฒันายสีตส์ายพนัธุท์นรอ้นทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติเอทานอล

ที่อุณหภูมิสูง โดยผลงานนี้เป็นการร่วมวิจัยของคณะนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาโดย ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคุณพิษณุ ปิ่นมณี จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ และคณะนักวิจัยบริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) นำาโดย ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทยา และคุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน PTT Group Excellence 

Days 2016 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสำานักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดยมี คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22436-ptt-yeast-technology-platform
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สวทช. ร่วมกับสถ�นทูตญี่ปุ่น
ส่งทูตเย�วชนวิทย�ศ�สตร์ JENESYS 2016
รอบ 2 ตะลุยแดนญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมสร้างประสบการณ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 6 มกราคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน 22 คน

จากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รอบ 2 (2nd Batch : Science and Technology Program) จำานวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และจัง

หวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี

นางสาวมิโทะนะ เอ็นโด สำานักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. 

ร่วมแสดงความยินดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22437-jenesys-2016
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รมว.วิทย์ เยี่ยม สวทช. พร้อมให้นโยบ�ย
เน้นง�นวิจัยตอบโจทย์รัฐบ�ล
สร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

11 มกราคม 2560 อทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย : ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วท.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำาเนินงานของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) พร้อมให้นโยบายเน้นงานวิจัยตอบโจทย์รัฐบาล สนับสนุนนำาการวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อน Thailand 4.0 

สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันในเวทีระดับโลก โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

ผู้อำานวยการ สวทช. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กล่าวว่า นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งเป้าหมาย

ท่ีจะนำาความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง ซึ่งหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงฯ ควรท่ีจะต่อยอดนำางานวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

ผู้ประกอบการ อีกทั้งให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเป็นหลัก สิ่งที่ต้องดำาเนินการ

โดยเร่งด่วนคือ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาโดยการบูรณาการด้านวิจัย พัฒนา 

และนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงฯ จะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ นอกจากนั้นแล้วมีนโยบาย

สนับสนุนให้ สวทช. มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียน โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เยาวชนมีความ

สนใจวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานเพ่ือความยั่งยืนและการเติบโตของประเทศ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนาและวิศวกรรมของประเทศ สำาหรับตัวอย่างความสำาเร็จของการนำาผลงาน

วิจัยไปใช้และทำางานร่วมกันในภาคเอกชนคือ บริษัท เอส พี เอ็ม ไซเอ็นซ จำากัด 

เริ่มต้นทำาธุรกิจอาหารสัตว์ ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท หลังจากนั้นก็ร่วม

วิจัยและพัฒนาโดยใช้ความรู้จากศูนย์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

(ไบโอเทค) สวทช. เข้าไปพัฒนาโดยใช้จุลินทรีย์ในการต่อยอดอาหารสัตว์ และ

พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ เกิดการต่อยอดลงทุนเปิดบริษัทใหม่ด้านโปรไบโอติก 

โดยในปัจจุบันการดำาเนินการได้รับผลสำาเร็จเป็นอย่างมาก และ

เป็นอุตสาหกรรมที่ได้นำาเทคโนโลยีข้ันสูงทางด้านชีววิทยาพัฒนาด้านอาหาร

สัตว์ นอกจากนี้ยังมีการทำางานร่วมกับธนาคารกรุงไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัปและเอสเอ็มอี โดยมีการตั้งกองทุนจำานวน 

1,126 ล้านบาท สว่นของการบรหิารจดัการนัน้จะมกีลไกในการดำาเนนิงานรว่มกนั

ตอ่ไป  ทีผ่า่นมาทำางานรว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ การวจิยัเครือ่งชว่ยฟงัจากที่

ซือ้จากตา่งประเทศราคา 13,000 บาท เมือ่นำางานวจิยัไปใชใ้นการผลติราคาลดลง

เหลือ 6,000 บาท ซึ่งเครื่องนี้ได้นำาขึ้นบัญชีนวัตกรรมเพื่อให้ภาครัฐ เช่น สปสช. 

ซื้อและนำามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้พิการทางการได้ยิน  
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สำาหรับด้านการเกษตร สวทช. พัฒนาพันธุ์ข้าวธัญสิริน หรือที่เรียกว่า 

“กข.6 ต้านทานโรคไหม้” ด้วยการปรับปรุงพันธุ์ให้ลำาต้นแข็งแรง คุณภาพดีกว่า

ขา้ว กข. 6 พันธ์ุปกต ิหุงแลว้หอมนุม่ เม่ือป ี2557-2558 มีเกษตรกรมากกวา่ 1,700 

ครัวเรือน นำาไปปลูกในพื้นที่กว่า 6,000 ไร่  และมีผลผลิตมากกว่า 45,000 ตัน

แลว้ สรา้งรายไดใ้หช้มุชนปลีะ 1,000 ลา้นบาทตอ่ไป นอกจากนีย้งัมีพนัธุข์า้วหอม

ชลสิทธิ์ พันธุ์ทนน้ำาท่วมฉับพลัน ทนน้ำาท่วมแบบมิดต้นข้าวได้นาน 2-3 สัปดาห์ 

ให้ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2557-2558 เกษตรกรกว่า 500 ครัวเรือน 

นำาไปปลูกในพื้นที่ 4,000 ไร่ ผลผลิตกว่า 29,000 ตัน สร้างรายได้มากกว่า 700 

ล้านบาท เป็นต้น

ส่วนของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นั้น 

จะมีการนำารวบรวมองค์ความรู้ที่มีในหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยไปพัฒนาภาค

การเกษตร ทีผ่า่นมาไดน้ำาเทคโนโลยสีารชีวภัณฑ ์เชน่ ราบวิเวอเรีย ไปใชท้ดแทน

สารเคมีในการกำาจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีการแปรรูป การปรับปรุงดิน รวมทั้ง

เครื่องจักรกลการเกษตร อีกทั้งมีการทำางานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย ในการนำาเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยกลไลของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เพื่อนำาเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ประโยชน์

ต่อชมุชนสูงสุด และส่ิงท่ีสำาคัญมากสำาหรับการวจิยัและพฒันาที ่สวทช. สนบัสนนุ

เรื่องการวิเคราะห์ ทดสอบ และมาตรฐานทั้งในเรื่องของงานวิจัย พัฒนา และ

การทดสอบทั้งในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการส่งออกของ

ประเทศก้าวสู่ระดับนานาชาติสร้างรายได้และส่งเสริมให้ประเทศแข่งขัน

ในระดับโลกได้

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชม

นิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC), โรงเรือนทดลองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ, 

โดรน สำาหรับการฉีดพ่นยาและปุ๋ยในพ้ืนที่เกษตร เพ่ือทดแทนแรงงานคนและ

ประหยัดเวลา, หุ่นยนต์เกษตร (FarmBot) ทางเลือกของเกษตรกรรุ่นใหม่ใน

ยุคที่แรงงานขาดแคลนและประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เร่ืองไม่เกี่ยงเวลาทำางาน 

ทำางานได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ทั้งระบบอัตโนมัติและแบบควบคุม, Netpie, สถาบัน

เทคโนโลยีคนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมบริษัท มิตรผล

วิจัยอ้อยและน้ำาตาล จำากัด และบ้านประหยัดพลังงานบริษัท เอสซีจี ซ่ึงเป็น

หนึ่งในประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนร่วมกิจกรรมตะลุยวันเด็ก 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
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ก.วิทย์ฯ สวทช. เปิดบ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร
จัดง�นตะลุยวันเด็ก 2560

สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย

กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11

 11 มกราคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 

2560 ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในหัวข้องาน "สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของ

คนไทย" ระหวา่งวนัที ่11-12 มกราคม 2560 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธาน ีเผย

ยอดตอบรับมีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมงานรวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน  เพื่อร่วมชมการแสดงของเพื่อนเยาวชนด้วยกัน 

และเลน่สนุกตามฐานกจิกรรมกว่า 20 ฐาน พเิศษกวา่ 10 ฐานกบัเกมสเ์พ่ือเรยีนรูแ้ละซมึซับพระอจัฉรยิภาพพ่อหลวงรชักาล

ที่ 9 ของไทย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย

ผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนมากมาย
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สำาหรบักจิกรรมเดน่ภายในงาน “ตะลยุวนัเดก็! บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร 

ประจำาปี 2560” ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายที่ให้ทั้งความสนุก และเปิดโอกาส

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน อาทิ

• กิจกรรมเถ้าแกลบพอเพียง ตามรอยพ่อ เด็กๆ จะได้เรียนรู้การนำาของ   

เหลือทิ้งเช่น เถ้าแกลบ มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าช่วยลดขยะ และเป็นการ

ปลูกฝังจิตสำานึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมโครงการของพ่อ ใครน้อ...ตอบได้? ให้เด็กๆ แข่งกันกันทายภาพ

ต่างๆ ที่เป็นภาพของโครงการในพระราชดำาริ เพื่อหาผู้ชนะที่ตอบได้มาก

ที่สุด

• กิจกรรม Power of King เป็นเกมส์สนุกๆ ที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โครงการ

ตามพระราชดำาริฯ และพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำานวน 5 

ฐานกจิกรรม ประกอบดว้ย ดาวฝนหลวง พระมหาชนก หนเูยีย่มงาน กงัหนั

ชัยพัฒนา และกีฬาของพ่อ

• กิจกรรมมาชั่ง (หัว) มันกันเถอะ เป็นกิจกรรมนำาหัวมันสำาปะหลังมาชั่ง

น้ำาหนักให้ได้ตามบัตรที่จับขึ้นมา เช่น จับได้บัตรตัวเลข 5 กับบัตรที่มี

เครื่องหมายมากกว่า แสดงว่าน้องๆ ต้องหยิบมันสำาปะหลังมาวางลง

บนตราชั่งให้มน้ำาหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม โดยน้องสามารถหยิบจำานวน

มันสำาปะหลังได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น เมื่อน้องๆ เล่นเกมเสร็จ พี่ๆ จะ

อธิบายถึงว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องชั่งหัวมัน เชื่อมโยงไปถึงพระราชดำาริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำาริในการจัดตั้ง

โครงการชั่งหัวมัน ที่จังหวัดเพชรบุรี 

• กิจกรรมนักวิทย์น้อย ตามรอยพระราชา มี 4 ฐานย่อย ได้แก่ โครงการ

พลังงานทดแทน (กังหันลม) โครงการแก้มลิง โครงการฝนเทียม และ

โครงการเลี้ยงกบในพระราชดำาริเรียนรู้ชีวิตกบ

• กิจกรรมทฤษฎีใหม่ ไร่พอเพียง เป็นการเรียนรู้ทฤษฎ๊ใหม่ตามแนวพระราช

ดำารฯิ ไดแ้ก ่บ้านพอเพียง ปลกูพชืผักเป็นอาหาร แหลง่น้ำาใชส้อย เลีย้งสตัว์

น้อยใหญ่ และปลูกข้าวกันเถอะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/
news/22451-nstda
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ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs
ยกระดับอุตส�หกรรมเครื่องมือแพทย์
เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

17 มกราคม 2560 โรงแรมโนโวเทล สุขมุวทิ 20 : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ(สวทช.) รว่มกบั ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) หรอื ทเีซล (TCELS) จดัสมัมนา “การยกระดบัตอ่ยอดเครือ่งมอื

ทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0 : “Software validation for 

medical devices”) เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศและสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22468-tcels-smes-medical-device
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สวทช. จัดบรรย�ยพิเศษ ง�นวิจัย 0 บ�ท
สู่ก�รศึกษ�กลไกก�รทำ�ง�นของสมอง
พร้อมนำาเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยนักศึกษาทุน สวทช.

18 ม.ค. 60 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและ

นักวิจัย และชมรมนักเรียนทุน สวทช. (NSTDA Scholarships Society) จัดกิจกรรมพิเศษและนำาเสนอความก้าวหน้า

ผลงานวจิยัของนกัเรยีนทนุ สวทช. โดยม ีคณุจนัทรธ์ริา มงคลวยั ผูอ้ำานวยการฝา่ยพฒันาบณัฑติและนกัวจิยั สวทช. 

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
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กจิกรรมเร่ิมตน้ดว้ยการบรรยายพเิศษ เร่ือง “งานวจิยัศนูยบ์าท สูก่ารศกึษากลไกการทำางานของสมอง” โดย ผศ. ดร.วสนุนัท ์ชุม่เช้ือ 
อาจารย์และผูเ้ชีย่วชาญ จากสถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั มหาวทิยาลัยมหดิล ซ่ึงมปีระสบการณ์ในการดแูลเด็กพเิศษดว้ย
อาชาบำาบัด และดนตรีบำาบดั และยงัเปน็ศษิยเ์กา่นกัศกึษาทนุ TGIST มาเผยเสน้ทางประสบการณใ์นอาชพี กวา่จะประสบความสำาเรจ็ ทีเ่ริม่ตน้
งานวิจัยแบบไม่มีงบประมาณวิจัยเลย แต่สามารถทำางานวิจัยได้ ด้วยแนวคิดที่ว่า “งานวิจัยศูนย์บาท มีเพื่อนเหมือนมีแขนมีขา” กล่าวคือ 
การมีเพื่อน มีเครือข่าย และคอนเนคชั่นต่างๆ เป็นเรื่องสำาคัญ รวมทั้งทุกคนควรสร้างโอกาสให้ตนเอง เพราะทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้

นอกจากนี้ อาจารย์ยังเล่าถึงเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับที่มาในการศึกษากลไกการทำางานของสมองว่า จุดเริ่มต้นมาจากลูกศิษย์ที่เป็นครู
สอนเปียโนมาถามงาน ทำาให้เกิดไอเดียวิจัยพัฒนาสมองขึ้นมาที่ใช้แค่เสียงดนตรี การร้องเล่น เต้นรำา และสัตว์เลี้ยง เข้ามาช่วยพัฒนาสมอง 
ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะหข์องตนเอง โดยอาจารยเ์ริม่จากการเรยีนรูด้้วยตนเอง ทัง้อาชาบำาบดั ฝกึขีม่้า และเรยีนเปียโน จนสามารถ
สอบถึงขั้นที่เป็นครูสอนเปียโนได้ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์เองมีผลงานวิจัยต่างๆ แล้วกว่า 30 ผลงาน
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เย�วชน ร.ร.สตรีพัทลุง เยี่ยมชม สวทช.

19 ม.ค. 60 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคุณสุภาภรณ์ ศรอำาพล ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารบ้าน 

วทิยาศาสตรส์รินิธร สวทช. ใหก้ารตอ้นรบัคณะครแูละ นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายปีที ่4-5 โรงเรยีนสตร ีพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ ในโอกาสเขา้เยีย่มชม 

สวทช. โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการชมนิทรรศการมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การเย่ียมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

ด้านพืช จากนั้นได้เข้าไปสัมผัสกับศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 

นอกจากนี ้นอ้งๆ ยงัไดร้บัฟงัการบรรยาย พเิศษ "แรงบันดาลใจสูเ่สน้ทางอาชีพ...นกัวจิยั" โดย  ดร.กนัตพัฒน ์จนัทรแ์สนภกัดิ ์นกัวจิยัหอ้งปฏบิตัิ

การวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิวนักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22472-nstda
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กรุงเทพฯ 21 มกราคม 2560 - บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลติ จำากัด ร่วมกบั กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตร จัดงานมหกรรมแสดง

ผลงานและสิง่ประดษิฐท์ี่ใหญท่ีส่ดุในประเทศ “Bangkok Mini Maker Faire ป ี2 ทำาของมาอวด รวมพล เมกเกอร”์ หรอื

นกัสรา้งสรรคแ์ละนกัประดษิฐ ์ทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศกวา่รอ้ยชวีติ เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทย

อยา่งตอ่เนือ่ง อนัเปน็หนึง่ในรากฐานสำาคญัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 โดยจดัขึน้ระหว่างวนัที ่21-22 

มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

สวทช. ผนึกกำ�ลังเชฟรอนและพันธมิตร 
จัดง�นเมกเกอร์แฟร์ ปี 2

ต่อยอดความสำาเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์
และสร้างสรรค์ วางรากฐานประเทศไทย 4.0
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งาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของเมกเกอร์จากทั่วประเทศไทย กว่า 60 บูธ พร้อมด้วย

กิจกรรมน่าสนใจเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในวัฒนธรรมเมกเกอร์ อาทิ เวิร์กชอปสำาหรับผู้รักการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้ง

การใชเ้ครือ่งพิมพ์สามมิต ิการทำางานศลิปะบนผืนผา้ ไปจนถงึการประกอบโดรน การแขง่ขนัหุน่ยนตเ์ห่ย การโชวข์บวนพาเหรดแหง่แสงไฟและเสยีงดนตร ี

นอกจากนั้น ยังมีการประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำาหรับเมกเกอร์ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในรายการ “Enjoy Sci-

ences : Young Makers Contest” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยในครั้งนี้ได้กำาหนดหัวข้อ 

“นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ตลอดจนทริปเข้าร่วมงาน Maker Faire ในสหราชอาณาจักรและประเทศญี่ปุ่น 

รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ซึ่งการประกวดในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากอีกสองพันธมิตรสำาคัญคือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

และ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22476-bangkok-mini-maker-faire2



กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11

15กุมภาพันธ์ 2560   •

ก.วิทย์ สวทช. พร้อมนำ�องค์คว�มรู้
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
หนุนไทยสู่ “เศรษฐกิจชีวภ�พ”

 23 มกราคม 2560 : โครงการสานพลงัรฐั ด้านการพัฒนาคลสัเตอร์ภาคอตุสาหกรรมแหง่อนาคต (D5 : New 

S-Curve) จัดพิธีลงนามความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สานพลังร่วมกัน 4 หน่วยงาน ระหว่าง 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน,  กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จำากัด (มหาชน) ปตท. โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
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 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึง การขับเคลื่อน Bioeconomy ที่ยั่งยืนด้วยการใช้องค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมว่า หลักการของเศรษฐกิจ
ชีวภาพมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความย่ังยืน 
เศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องตามกระบวนทัศน์ของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs “เศรษฐกิจชีวภาพ” เป็นทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่นำาไปสู่การเพ่ิม
มูลค่าให้กับวัตถุดิบชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่มากของแต่ละประเทศ 
ด้วยการนำาความรู้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมมาพัฒนา
ตอ่ยอดอตุสาหกรรมการผลติและบรกิารในดา้นตา่งๆ เชน่ การเกษตรและอาหาร 
พลังงาน สุขภาพการแพทย์ รวมถึงการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nstda.or. th/
news/22477-new-s-curve
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สวทช. ดึงกูรูเก�หลีพบครูแกนนำ�สะเต็มไทย

ยกระดับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 23 ม.ค. 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำานักพัฒนากำาลังคนทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สำานักงานกลาง จัดงาน HRD Knowledge Sharing ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "Thinking 

Power ขุมพลังทางความคิดจากสาธารณรัฐเกาหลี" การบรรยายพิเศษด้านการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การจุดประกายความคิด

สร้างสรรค์ สร้างผลงาน คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างประสบความสำาเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Lee 

Chung Koog (นายลีชุงกุ), Vice Chairman of the organizing committee for World Mathematical Olympiad วิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากการทำางาน

ดา้นการศกึษาและการพัฒนาระบบความคดิ จากสาธารณรัฐเกาหลี เปน็วทิยากรแนะนำาแกค่รแูกนนำาผูส้อนสะเต็มศึกษา และบุคลากร สวทช. กวา่ 100 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22478-nstda
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นักวิจัย สวทช.
      คว้� 16 ร�งวัลจ�ก วช.

 ดว้ยสำานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ไดม้อบรางวลัใหแ้ก่นกัวจิยัทีอ่ทุศิตนในการวจิยัทีเ่กดิประโยชน์

ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยในปีนี้ 

นักวิจัย สวทช. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 

2560 จำานวนทั้งสิ้น 16 รางวัล นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหน่ึงท่านได้รับรางวัล “TRF-OHEC-Scopus Researcher 

Awards” จาก สกว. ร่วมกับ สำานักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) อีกด้วย ตามรายละเอียดดังนี้
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รางวัลผลงานวิจัย ประจำาปี 2559
รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “ซีรีน ไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมาย

ยาใหม่สำาหรับโรคมาลาเรีย” (Serine Hydroxymethylatransferase as a Novel 
Drug Target for Malaria) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.อุบลศรี 
เลิศสกุลพาณิช และคณะ

2. ผลงานวิจัยเรื่อง “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสุทธิ์
แบบเซลล์เปิดโดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์” 
(Fabrication of Open-Cell Commercially Pure Titanium Foam Using Slurry 
Impregnated Polymeric Foam) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
โดย ดร.อัญชลี มโนนุกุล นายปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน จาก MTEC ร่วมกับ 
Mrs.MakikoTange และนายนิพนธ์ เด็นหมัด

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่
ผลงานวจิยัเรือ่ง “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยอีารเ์อน็เออนิเทอรเ์ฟยีแรนซ์

เพื่อจัดการปัญหาโตช้าในกุ้งกุลาดำาที่เกิดจากไวรัสแหลมสิงห์” (RNAinterfer-
encetechnology for practicalmanagementofaslowgrowth virus (Laem-
Singh virus, LSNV) in black tigershrimpcultivation) สาขาเกษตรศาสตร์
และชีววิทยา โดย ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม ดร.เพทาย จรูญนารถ และ
นางสาวสโรชา จิตรากร จากหอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพกุง้ BIOTEC รว่มกบั 
นางสาวฐิติพร ธรรมสอน

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปี 2559
รางวัลระดับดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
วทิยานพินธ ์เรือ่ง “ลักษณะทางจโีนมของการแสดงออกของยีนทีม่ไีลน-์1 

โดยโปรตีนอาร์โกนอต” (Genomic Characteristics of Argonaute Proteins 
Mediate Genes Containing LINE-1 Expression) สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา โดย ดร.ชุมพล งามผิว จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม BIOTEC        

รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การปรับเปล่ียนกระบวนการเมตาโบลิซึมใน

การผลิตสารทุติยภูมิของต้นแพงพวยฝร่ัง แบบบูรณาการด้วยวิธีชีวสังเคราะห์ 
(synthetic biology) และเคมีสังเคราะห์ (synthetic chemistry)” (Reprogram-
ming Alkaloid Biosynthesis in Catharanthus roseus :Synthetic Biology in 
Plants) สาขาวิทยาศาสตรเ์คมแีละเภสัช โดย ดร.วรีวฒัน ์รงักพัุนธุ ์จากหนว่ยวจิยั
ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ BIOTEC 

2. วิทยานพินธ ์เรือ่ง “การศึกษาประสิทธภิาพในการทำางานของรเีซพเตอร์
กลุ่มลิแกนด์เกทต์-ไอออนแชแนล ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของโปรตีน, 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลิแกนด์และรีเซพเตอร์, และการส่ือสารกับรีเซพเตอร์โปรตีน
ชนิดอื่น” (Probing the Roles of Receptor Structure, Drug-Receptor Inter-
actions, and Receptor Crosstalk in Ligand-Gated Ion Channel Function) 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.วัลย์รติ ล่ิมอภิชาต จากหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ BIOTEC



กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11

20 nstda •   กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลระดับดี มี 3 รางวัล ได้แก่
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษากลศาสตร์และการไหลของโลหิตเพื่อ

การออกแบบพาหะนำาส่งยาชนิดพุ่งเป้าสำาหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแข็งตัว” 
(Exploring the Impact of Hemodynamic and Hemorheology in the Design 
of Carrier for Vascular-Targeted Drug Delivery in Atherosclerosis) สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ดร.คทาวุธ นามดี จากหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี
เพื่อชีวิตและสุขภาพ NANOTEC

2. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาการสังเคราะห์โลหะออกไซด์นาโนไวร์
ที่มีสมบัติเฉพาะทางเพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์นาโนที่มีองค์ประกอบของ
สารอินทรีย์และอนินทรีย์” (Fundamental Study of Functional Metal Oxide 
Nanowires Towards Organinc-Inorganic Nanodevices) สาขาวิทยาศาสตร์
เคมแีละเภสชั โดย ดร.อรรณพ คล้ำาชืน่ จากหนว่ยมาตรวทิยานาโนวเิคราะหแ์ละ
วิศวกรรม NANOTEC

3. วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กติดฉลาก
ดีเอ็นเอสำาหรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพและชีวการแพทย์” (DNA-conjugated 
Magnetic Nanoparticles for Bio-analytical and Medical Applications) 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.สุวัสสา บำารุงทรัพย์ จากหน่วยวิจัย
นาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ NANOTEC

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560
รางวัลระดับดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่
1.  ผลงานเรื่อง "เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบ

หลายช่องวัด" (SPR Imager with a Multichannel Fluidic Delivery System) 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดย นายอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว 
จาก NECTEC และคณะ 

2.  ผลงานเรื่อง "แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพร" 
(Polyester Containing Herbal Extracts Dressings) สาขา
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดย ภญ.อรทยั ลอ้อทุยั จาก NANOTEC และ
คณะ 

3. ผลงานเร่ือง "หมกึนำาไฟฟา้กราฟนี" (Graphene Conduc-
tive Ink) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดย ดร.อดิสร 
เตือนตรานนท์ จาก NECTEC และคณะ 

รางวัลระดับดีมาก มี 1 รางวัล ได้แก่
ผลงานเร่ือง "Amp-Gold ชุดตรวจแบคทีเรียเชื้อก่อโรคตับ

ตายเฉียบพลันสาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งอีเอ็มเอส" (Amp-Gold 
Sensitive Visual Detection Kit of AHPND Bacteria) สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 
นายณรงค์ อรัญรุตม์ นางสาวจันทนา คำาภีระ และนายศราวุฒิ 

ศิริธรรมจักร จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ BIOTEC
รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่
ผลงานเรื่อง "จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นในอากาศ" 

(Smart Electronics Nose with Internet of Things Technology for Environ-
mental Oder Management) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร ์โดย 
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นายทวี ป๊อกฝ้าย นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ และนางสาว
ขวัญดารา มธุรส จากศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์
อินทรีย์ NECTEC

รางวัลประกาศเกียรติคุณ มี 2 รางวัล ได้แก่
1.  ผลงานเร่ือง "มะเขือเทศรับประทานผลสดลูกเล็กที่ต้านทานต่อโรค

ใบหงิกเหลือง" (Cherry Tomato Resistant to Yellow Leaf Curl Disease) สาขา
เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา โดย ดร.อรวรรณ ชชัวาลการพาณชิย ์นางสาวอญัจนา 
บญุชด และนางสาวเบญจรงค ์พวงรตัน ์จากหน่วยวจิยัไวรสัวทิยาและเทคโนโลยี
แอนติบอดี BIOTEC ร่วมกับ ผศ.ถาวร โกวิทยากร

2.  ผลงานเรื่อง "เลนส์มิวอาย นวัตกรรมใหม่ของกล้องจุลทรรศน์แบบ
พกพา" (MuEye Lens : A Novel Development of Portable Microscope) สาขา
วศิวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมวจัิย โดย ดร.อชัฌา กอบวทิยา และคณะ จาก
หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ NECTEC

นอกจากนี้ยังมี ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ จาก NANOTEC ซึ่งได้สร้าง
ผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเพื่อการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
ชั้นสูง” และได้รับรางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards จาก สกว. 
ร่วมกับ สำานักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) ในฐานะนักวิจัยรุ่นกลางที่มีผลงาน
โดดเด่น โดยมีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ในระดับ
ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบต่อวงวิชาการและสังคม 
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• กิจกรรมด้านพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือนกุมภาพันธ์ 2560

• การเปิดระบบรับสมัครทุน TGIST แบบออนไลน์ ที่ http://www.nstda.or.th/tgist ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณวารี อัชชะกุลวิสุทธิ์ wareew@nstda.or.th โดยโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไทย (TGIST) งานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง

• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับเด็กและเยาวชน 

รุ่นที่ 20 ประจำาปี 2560 (กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง) ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับเด็กและเยาวชน 

รุ่นที่ 20 ประจำาปี 2560 (ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับเด็กและเยาวชน 

รุ่นที่ 20 ประจำาปี 2560 (ภาคเหนือ) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  และวันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ (SCB2) และโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยงานส่งเสรมิและพัฒนาเด็กและเยาวชนทีม่ศัีกยภาพสงู

• กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับเด็กและเยาวชน 

รุ่นที่ 20 ประจำาปี 2560 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำาหรับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม 

จ.ปทุมธานี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมวิพากษ์และตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนจิตรลดา ในงาน “วันนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” 

สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ

• การประชุมผู้แทนประเทศไทย โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2559 

สาขาฟิสิกส์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 101B อาคาร ณ สวทช. (โยธี) กรุงเทพฯ

• กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) ตอน เคมีกับโพลิเมอร์ สำาหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

โรงเรยีนชมุแพศกึษา จงัหวดัขอนแกน่ ในวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2560 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

• การประชุมคณะทำางานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
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• กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

• ค่ายพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 

จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

• เปิดรับสมัครกิจกรรมปี 2560

 

• การเปิดรับสมัครทุน คปก. - สวทช. โดยนักวิจัยสามารถส่งรายชื่อ นศ. ที่จะเข้าร่วมขอรับทุนได้ที่ผู้ประสานงานศูนย์ที่ดูแลบริหารจัดการทุน

การศึกษาในแต่ละศูนย์แห่งชาติ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวารี อัชชะกุลวิสุทธิ์ wareew@nstda.or.th โดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัย

และบุคลากรวิจัยระดับสูง

• เปิดรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ประจำาปีงบประมาณ 2560 ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช 

รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2560 ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 จัดโดยฝ่ายบริหาร

บ้านวิทยาศาสตรสิ์รนิธร รว่มกบัหอ้งปฏบิตักิารอณูพนัธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยชีวีภาพพชื ศช. สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่คณุเสาวนยี ์โสภณนันทวฒัน ์

saowanee@nstda.or.th โทรศัพท์ 02 529 7100 ต่อ 77220 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/news/22486-dna
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จากเภสัชกรหญิง สู่การเป็นนักวิจัยด้านชีวสารสนเทศ

จนมีผลงานได้รับรางวัลมากมาย

ภกญ.ดร.จิตติม� พิริยะพงศ�

จากคำานำาหนา้ดา้นสาขาวิชาชพีที่ใชค้ำาว่า “เภสชักรหญงิ” แตช่วีติตอ้งพลกิผนัเมือ่คน้พบตวัเองวา่มคีวามรกัและ

ชอบดา้นงานวจิยั จงึตดัสนิใจเปลีย่นเสน้ทางวิชาชพีมาเป็นนกัวิทยาศาสตรห์รือนกัวิจยัเตม็ตวั จนผลงานวจิยัเด่นด้าน

ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ได้รับรางวัลมากมาย ได้แก่ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ปี 2558  หรือ รางวัล 2015 

TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำานักพิมพ์ Elsevier ผู้จัดทำาฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Scopus 

ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) และรางวัลจาก สำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น

นกัวจัิยทีเ่ราจะมาพูดคยุในจดหมายขา่ว สวทช. ฉบบันี ้กค็อื ภกญ.ดร.จติตมิ� พริยิะพงศ� หรอื ดร.จงิ นกัวจิยั

จากห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ (BSI) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม (GTU) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช.
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ถาม : อยากทราบเหตุผลที่ ดร.จิง เปล่ียนเส้นทางวิชาชีพจากเภสัชกรมาเป็น
นักวิจัยด้านชีวสารสนเทศและมาทำางานที่ สวทช.ได้อย่างไรคะ
ตอบ : แรกเริ่มเลยจิงเรียนจบปริญญาตรีที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยค่ะ และในสายทางการแพทย์พอจบแล้วต้องมีการทำางานใช้ทุน 
ตอนนั้นได้ไปทำางานใช้ทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ใน
ตำาแหน่งเป็นนักวิจัย ซึ่งพอได้ทำางานที่นี่แล้วได้สัมผัสว่า งานนักวิจัยเป็นอย่างไร 
ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเป็นงานที่เหมาะกับเรา เพราะเป็นงานที่มีอิสระ และเราสามารถ
บรหิารจดัการกับโครงการของเรา จดัการเวลาของเราได ้หลงัจากทำางานไดส้องปี
ก็เริ่มอยากเรียนต่อ ซึ่งตอนนั้น จิงได้ทุนขององค์การเภสัชกรรมไปเรียนต่อแล้ว 
แตก่ล็องศกึษารายละเอยีดทนุของกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีว้ย โดย
พยายามหาทุนที่จบกลับมาได้ทำางานเป็นนักวิจัย ก็เห็นว่ามีที่ สวทช. ที่จะได้
ทำางานเป็นนักวิจัย 

ตอนนั้น สวทช. เปิดให้ทุนสาขาหนึ่งคือ ชีวสารสนเทศ ซึ่งเมื่อสิบกว่าปี
ก่อน เป็นสาขาที่แทบไม่มีใครรู้จักเลย ยังไม่มีใครเรียนจบมาทางด้านนี้ เราก็เลย
รูส้กึวา่นา่สนใจ เพราะถ้าเรยีนจบกลบัมากน็า่จะทำาประโยชนอ์ะไรไดเ้ยอะ แต่เราก็
ตอ้งเปลีย่นสายการเรยีนไปเลย ตอ้งไปเรียนดา้นคอมพวิเตอร์เพิม่อกี เนือ่งจากวา่
ชวีสารสนเทศเปน็การผสมผสานระหวา่งศาสตรส์องสาขา คอื คอมพวิเตอร ์และ
ชวีวทิยา เปน็การนำาความรูท้างคอมพวิเตอร์เขา้มาใชก้บังานวจิยัทางดา้นชวีวทิยา 
ซึ่งก็มีลักษณะงานหลากหลาย ทั้งในด้านการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ คำานวณ 

ประมวลผลขอ้มูล และพฒันาเครือ่งมอืทางคอมพวิเตอร์ เพือ่ชว่ยทำานายแนวโนม้
ที่จะเกิดขึ้นก่อนการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ หรือช่วยให้งานวิจัยก้าวหน้า
ได้เร็วขึ้น เราคิดว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจ และถ้าเรามีความพยายามมากพอ 
เราก็น่าจะเรียนได้ ดังนั้นจึงได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ Georgia Institute 
of Technology ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อเรียนจบก็กลับมาใช้ทุนที่
BIOTEC ค่ะ และเลอืกทำางานท่ีหอ้งปฏิบตักิารชวีสถติแิละสารสนเทศ (BSI) ซึง่เปน็
แลบ็ Bioinformatics โดยตรง นบัตัง้แตว่นัทีเ่ริม่งานจนถงึวนันีก้เ็จด็ปกีวา่แลว้คะ่

ถาม : งานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้เป็นเรื่องกี่ยวกับอะไรคะ
ตอบ : เป็นงานวิจัยเรื่อง “การใช้ชีวสารสนเทศในการศึกษากลไกการทำางานของ
ไมโครอาร์เอ็นเอและโรคในมนุษย์” (Application of bioinformatics for study-
ing microRNA gene regulation and human diseases) ค่ะ งานวิจัยนี้ใช้ชีว
สารสนเทศ หรอื Bioinformatics มาศกึษากลไกใหมใ่นการทำางานของ microRNA 
ซึ่งเป็นโมเลกุลเล็กๆ ในร่างกายของเราที่ทำาหน้าท่ีควบคุมการแสดงออกของยีน
ผ่านการจับกับตำาแหน่งเป้าหมายบนยีน จากการศึกษาที่ผ่านมานั้น พบว่า การ
ทำางานทีเ่ปล่ียนแปลงไปของ microRNA มคีวามเกีย่วขอ้งกับโรคตา่งๆ รวมทัง้โรค
มะเรง็ดว้ยค่ะ ดงัน้ัน จงึมกีารนำาความรู้ดา้น microRNA มาใชป้ระโยชนใ์นทางการ
แพทย ์รวมทัง้ในการเกษตรเพือ่ปรับปรงุคุณลกัษณะทางการเกษตรท่ีตอ้งการดว้ย 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ ศึกษาการทำางานของ microRNA ผ่านการจับ
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กับบริเวณของยีนที่เรียกว่า promoter ซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีการทดลอง
ทางห้องปฏิบัติการมากนัก โดยการนำาชีวสารสนเทศ ซึ่งเป็นการทดลองใน
คอมพวิเตอร ์มาใชใ้นการทำานายตำาแหนง่เปา้หมายของ microRNA ทีอ่ยูบ่นลำาดบั
เบส promoter ของยีนทุกตัวในจีโนมของมนุษย์ จากนั้น จึงนำาข้อมูลตำาแหน่ง
เป้าหมายที่ได้จากการทำานาย มาเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลจีโนมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เครือ่งมอืทางคอมพิวเตอรอ่ื์นๆ และจดัทำาเปน็ public database ทีช่ือ่วา่ micro-
PIR ซ่ึงเปิดใหใ้ชง้านฟรท่ีี http://www4a.biotec.or.th/micropir และถอืเปน็ฐาน
ข้อมูลแบบบูรณาการแหล่งแรกของข้อมูลตำาแหน่งเป้าหมายของ microRNA บน
ยีน promoter ซึ่งนักวิจัยที่ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ สามารถใช้ข้อมูลจาก database 
ในการคดักรองตำาแหน่งเปา้หมายของ microRNA ทีต่รงกบัความสนใจกอ่นนำาไป
ศึกษาต่อในเชิงลึก ซึ่งก็จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองในห้องปฏิบัติ
การได้ รวมทั้งเพิ่มโอกาสความสำาเร็จในการดำาเนินวิจัย และยังช่วยกระตุ้นให้
งานวจิยัในหวัข้อน้ีกา้วหน้ามากยิง่ขึน้ องคค์วามรู้ทีไ่ดก้อ็าจนำาไปสูแ่นวคดิในการ
พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการรักษาโรค ผ่านการควบคุมการแสดงออกของของยีน
ที่เกี่ยวข้องกับโรคได้ในอนาคต ตอนนี้มีฐานข้อมูล microPIR เวอร์ชั่น 2 สำาหรับ
การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบระหวา่งตำาแหนง่เปา้หมายของไมโครอาร์เอ็นเอในจโีนม
มนุษย์และจีโนมหนูด้วยนะคะ

สำาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ก็ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีใน
งานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำาปี 2556 ด้วย นอกจากนี้
ผลงานวิจัยช้ินน้ียังได้รับเลือกเป็น Research Highlight บนเว็บไซต์ A-IMBN 
(Asia-Pacific International Molecular Biology Network) research อีกด้วย  

ถาม : ทราบว่า ดร.จิง ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2015” ด้วย รางวัลนี้
เป็นอย่างไรคะ
ตอบ : เนื่องจากจิงเคยได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว. มาก่อนจำานวน 
2 ทุนค่ะ จากข้อมูลที่ได้รับ รางวัลนี้จะคัดเลือกจากนักวิจัยที่ได้รับทุน สกว. ซึ่งมี
ผลงานจากโครงการทีไ่ด้รบัทนุอยูใ่นเกณฑด์เียี่ยม ทัง้ในดา้นคณุภาพของผลงาน
วิจัยและผลกระทบต่อวงการวิชาการและสังคมด้วย เท่าที่เข้าใจนะคะเค้าจะดู
จากจำานวนบทความวชิาการทีเ่ราตพีมิพ ์รวมทัง้จำานวนครัง้ทีถ่กูนำาไปอา้งองิทาง
วิชาการ (Citation) และก็ดูที่คุณภาพของผลงานวิจัยเราจาก H-index ด้วยค่ะ 
การมอบรางวัลอันน้ีก็เพ่ือให้นักวจิยัรุ่นใหม่ๆ อยา่งเรามีกำาลงัใจในการพฒันางาน
วิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไปค่ะ

ถาม : รางวัลที่ได้รับจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีอะไรบ้าง
ตอบ : รางวัลที่ได้รับ ก็คือ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ” จากสำานักงานคณะ
กรรมการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) มรีางวลัวทิยานพินธ ์ระดบัดเีดน่ สาขาเกษตรศาสตร์
และชีววิทยา ปี 2552 เรื่อง “จุดกำาเนิดและวิวัฒนาการของยีนในยูคาริโอตจาก
ทรานสโปซอน” และต่อมาก็ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำาปี 2558 เรื่อง 
“วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของยีนโออาร์เอฟ 5 และยีนเอ็นเอสพี 2 ของเชื้อ
ไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฝูงสุกรที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์
รุนแรง” (Genetic evaluation of ORF5 and Nsp2 genes of PRRSV in a swine 
herd following an acute outbreak with highly pathogenic PRRSV) สาขา
เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา เปน็งานวิจยัรว่มกบัอาจารยจ์ากคณะสัตวแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยนี้ศึกษาว่า หลังจากที่เกิดการระบาดของเชื้อ
ไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรงท่ีสร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมการเล้ียง
สุกรในประเทศไทยแล้ว ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสพี
อาร์อาร์เอสที่มีอยู่เดิมในฟาร์มสุกรหรือไม่ ประโยชน์ของงานวิจัยนี้ก็คือ สามารถ
นำาไปใช้ในการสร้างโมเดลจำาลองกลไกการวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสตัวน้ี ซ่ึงก็
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการควบคุมโรคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรใน
ประเทศไทยต่อไปค่ะ
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ถาม : ทำางานเยอะขนาดนี้ มีแรงบันดาลใจอะไรในการทำางานคะ
ตอบ : แรงบันดาลใจของจิงมีค่อนข้างหลากหลาย แล้วแต่งานค่ะ บางงานนั้น
เลือกทำาเพราะว่าความชอบล้วนๆ เลย ไม่มีเหตุผลอื่นมารองรับ บางงานอาจจะ
ไม่เคยทำามาก่อน แต่เราคิดว่าเรามีทักษะที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นงาน
ที่มีประโยชน์และมี Impact ต่อประเทศ ก็ทำาใหม้ีแรงบันดาลใจทีอ่ยากจะทำา แต่
แรงบนัดาลใจโดยรวมก็คอื เมือ่เราไดท้ำางานวจิยั แล้วส่ิงท่ีทำามีประโยชนก์บัคนอืน่ 
ไมว่า่จะเปน็คนกลุม่เลก็ หรอืกลุม่ใหญ ่อาจจะเหน็ผลกระทบชดัเจนในวนันี ้หรอื
อีกนานมากในอนาคต ซึง่อาจจะเปน็องคค์วามรู้ทีท่ำาใหต้อ่ยอดงานวจิยัไปได ้แค่นี้
เราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแล้ว ทำาเต็มที่ตามศักยภาพที่เรามี ทำาให้ดีที่สุด และรักใน
สิ่งที่ทำา รับผิดชอบให้ดีที่สุด และทำางานแบบกัดไม่ปล่อยค่ะ

เราคิดว่าเรามีทักษะที่จะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นงานที่มีประโยชน์
และมี Impact ต่อประเทศ ก็ทำาให้มี
แรงบันดาลใจที่อยากจะทำา แต่
แรงบันดาลใโดยรวมก็คือ เมื่อเรา
ได้ทำางานวิจัย แล้วสิ่งที่ทำามีประโยชน์
กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มเล็ก 
หรือกลุ่มใหญ

ถาม : มีปัญหาและอุปสรรคในการทำางานอย่างไรบ้าง และมีแนวทางแก้ปัญหา
อย่างไรคะ
ตอบ : ปญัหาหลกัๆ ในการทำางานกจ็ะเปน็เรือ่งกำาลงัคนคะ่ เพราะในประเทศไทย
คนเรยีนดา้นชวีสารสนเทศ คอ่นขา้งนอ้ย มหีลกัสตูรทีเ่ปดิสอนกค็อ่นขา้งนอ้ย และ
คนทีเ่รยีนจบดา้นนีส้ว่นหนึง่กอ็าจจะไปทำางานดา้นอืน่อกี ถา้เทยีบความกา้วหนา้
ของชีวสารสนเทศในประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ของเขาอาจจะไปไกลกว่าเรา
เยอะ ตรงนี้ทำาให้เมื่อเราหาคนที่จบด้านน้ีโดยตรงไม่ได้ เราก็ต้องแก้ปัญหาโดย
การรับคนที่จบด้านอื่นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ หรือวิศวะมาแทนและ
เทรนความรู้ด้านชีววิทยาให้ ซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเทรนอยู่บ้างกว่าจะมี
ประสบการณ์ในการทำางานค่ะ  

ดร.จติตมิา พริยิะพงศา เปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองผูท้ีค่น้พบวา่ตวัเองชอบอะไร 
แล้วทำาตามความฝันที่ตัวเองต้องการ จนประสบความสำาเร็จ... รางวัลต่างๆ ที่
ได้รับ คงเป็นสิ่งยืนยันได้ดีระดับหนึ่งถึงคุณค่าของผลงาน เป็นกำาลังใจที่ดีให้แก่
คนทำางาน แต่สิ่งสำาคัญอันเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าตัวยิ่งกว่านั่นก็คือ ผลงาน
วิจัยที่ทำา สามารถนำาไปช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้นั่นเอง


