
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม 2559 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณาธิการทีป่รึกษา 

ดร.มาณพ สทิธิเดช 

อคัรราชทตูทีป่รึกษา 

(ฝ่ายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

 

กองบรรณาธิการ 

นายจตุรงค ์อมรชยัทรพัย ์

ทีป่รึกษา 

 

จดัท าโดย 

ส านกังานทีป่รึกษา 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

ประจ าสถานเอกอคัรราชทตู  

ณ กรุงบรสัเซลส ์

 

Office of Science and Technology 

Royal Thai Embassy 

412 Boulevard du Souverain 

Brussels 1150 Belgium 

Tel: +32 (0) 2 675 07 97 

Fax: +32 (0) 2 662 08 58 

Email: info@thaiscience.eu 

Website: www.thaiscience.eu 

Webpage: www.facebook.com/OSTC. 

ThaiscienceBrussels 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

สารบญั 

 

เทคโนโลยีการท าให้เซลล์มนุษย์ปลอ่ยแสงเลเซอร์ได ้............................................................ 1 

สหภาพยุโรปก าลังพิจารณาออกกฏหมายเพือ่จ ากัดปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร ............. 3 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบถึงขีดสดุของสมดุลของคาร์บอน ............................ 5 

บรรจุภัณฑ์ยับยั้งจุลินทรีย ์.................................................................................................... 7 

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางในยุโรปหันมาใช้วิทยาการทางคอมพิวเตอร์แทนสัตว์ในงานวิจัย . 9 

สมาคมขนมคบเคีย้วยโุรปช้ีทิศทางในอนาคตของการบริโภคขนมขบเคีย้ว ......................... 11 

การจัดการและรักษาส่วนของปอดที่ได้รับบาดเจ็บจากโรคมะเร็ง ...................................... 13 

โอกาสในการสมคัรขอรบัทุนวิจัยปีค.ศ. 2016 เพื่อพฒันาเทคโนโลยีในอนาคต ................. 15 

การประชุม Annual Assembly of Carbon Energy Club ............................................. 17 

การประชุม High level event on radioactive environmental monitoring ............ 20 

 

 

 

 



 

 

วารสารขา่ววิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีากบรสัเซลส ์ประจ าเดือนมกราคม 2559 1 

จุดเริ่มต้นของเซลล์เลเซอร์นั้นเกิดขึ้นในปีค.ศ. 2011 
เมื่อ ดร.Malte Gather และ ศาสตราจารย์ Seok-
Hyun Yun ซึ่ ง เป็นนั กฟิ สิก ส์  ณ โรง เรียนแพทย์ 
ฮาร์ ว า ร์ ด  ( Harvard Medical School) ป ระ เท ศ
สหรัฐอเมริกา สามารถควบคุมเซลล์มนุษย์ให้ผลิต
โปรตีนที่มีลักษณะเรืองแสงได้ และจัดวางเซลล์เหล่านี้
ไว้ระหว่างกระจกเงาเล็ก ๆ 2 แผ่น เมื่อนักฟิสิกส์ทั้ง
สองได้ท้าการฉายแสงสีน้้าเงินไปยังเซลล์ ตัวเซลล์จะ
เริ่มปล่อยแสงสีเขียวออกมา โดยแสงที่ปล่อยออกมาจะ
ถูกสะท้อนไปมาระหว่างแผ่นกระจกเงาจนก่อให้เกิด
ล้าแสงที่ต่อเนื่องเหมือนกับล้าแสงเลเซอร์นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามการน้าเซลล์เลเซอร์นี้ไปใช้ยังมีข้อจ้ากัด 
นั่นคือเซลล์เหล่านี้ต้องอาศัยกระจกเงาซึ่งอยู่ภายนอก
เซลล์เพ่ือช่วยในการปล่อยล้าแสง โดยวิธีแก้ไขข้อจ้ากัด
นี้คือ จะต้องหาทางที่จะน้ากระจกเงาเล็ก ๆ 2 แผ่นนี้ 
   หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จะช่วยก่อให้เกิดการสะท้อนเข้าไป
 ในเซลล์ให้ได้ โดย ดร. MatjazHumarได้รับทุน

จากสหภาพยุโรปให้ท้างานร่วมกับ Prof. Yun ที่โรงเรียน
แพทย์ฮาร์วาร์ด เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ โดยกลวิธีที่
เขาค้นพบนั่นคือการฉีดหยดน้้ามันที่ถูกย้อมด้วยสารสี
เรืองแสงเข้าไปในเซลล์ เพ่ือให้หยดน้้ามันนี้เป็นตัวช่วยให้
เกิดการสะท้อนของแสง 

โดยหลักการการท้างานของวิธีนี้ก็คล้ายกับเหตุการณ์ที่
เกิดเสียงสะท้อนเมื่อมีการพูดเบา ๆ ในโบสถ์ ห้องสมุด 
หรือตึกเก่า ๆ โดยเราสามารถได้ยินเสียงกระซิบได้ใน
ระยะไกลเนื่องจากมีการสะท้อนของเสียง ซึ่งในกรณีของ
หยดน้้ามันซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมจะท้าให้แสงที่ถูก
ปล่อยออกมาเกิดการส่ันและสะท้อนรอบ ๆ ตัวหยด
ไขมัน และสุดท้ายก็จะก่อให้เกิดเป็นล้าแสงเลเซอร์  

นอกจาก ดร. Humar และ ศาสตราจารย์ Yun แล้วยังมี
ด ร .  Gather จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ซ น ต์ แ อ น - 
ด รู ส์  ( University of St Andrews) ป ร ะ เ ท ศ 
สห ร า ช อ า ณ า จั ก ร  ซึ่ ง เ ป็ น เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น ข อ ง 
ศาสตราจารย์ Yun ได้ร่วมพัฒนาเซลล์เลเซอร์โดยใช้เม็ด
พลาสติกขนาดเล็ก (micro-beads) แทนการใช้หยด
น้้ามัน โดยมีการล้าเลียงเม็ดพลาสติกขนาดเล็กนี้เข้าสู่
เซลล์ด้วยวิธีการเอนโดไซโทซิส (endocytosis) 

การท้างานของเม็ดพลาสติกขนาดเล็กนั้นก็เหมือนกับ
หยดน้้ามัน โดยจะท้าให้เกิดการส่ันและสะท้อนของแสง
ภายในเซลล์จนก่อให้เกิดเป็นล้าแสงเลเซอร์ ซึ่งประโยชน์ 

นักวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบให้เซลล์มนุษย์ท า
การปล่อยแสงเลเซอร์ท่ีมลีักษณะเฉพาะออกมาได้ 

โดยความส าเร็จในการค้นพบเทคโนโลยีชนิดนี้
สามารถน าไปใช้ตรวจหาการกระจายของ

เซลล์มะเร็งในร่างกายได้ 
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 ของ เซล ล์ เ ล เซอร์ ที่ เ กิ ด จ ากการ ใ ช้ เ ม็ ด
 พลาสติกหรือหยดน้้ามันนี้คือแต่ละเซลล์จะ
 ปล่อยแสงที่มีสีเฉพาะเป็นของตัวเอง ซึ่งความ
เฉพาะเจาะจงของสีของแสงเลอเซอร์ก็เหมือนกับแถบ
บาร์โคด และจะมีความแตกต่างกันตามขนาดของเม็ด
พลาสติก หรือหยดน้้ามัน 

นักวิจัยได้กล่าวว่าตามทฤษฎีแล้ว เราสามารถกระตุ้น
ให้เซลล์สร้างล้าแสงเลเซอร์ภายในร่างกายของมนุษย์ได้ 
ซึ่ งใน เวลาต่อมาได้มีการคิดค้นสเปกโทรมิ เตอร์ 
(spectrometer) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดแสงที่สามารถ
ตรวจจับแสงที่มีสีต่างกันเพียงเล็กน้อยได้ โดยเรา
สามารถใช้เครื่องมือชนิดนี้ตรวจหาเซลล์ที่ปล่อย
ล้าแสงเลเซอร์ภายในร่างกายของมนุษย์ได ้

ดร. Gather เชื่อว่าเทคโนโลยีเซลล์เลเซอร์จะช่วยให้
นักชีววิทยาเข้าใจถึงการเกิดเนื้องอกที่กระจายอยู่ตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ โดยการแพร่กระจายของ
เนื้อร้ายจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งนั้นถูกสันนิษฐาน
ว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งออกมา
จากเนื้องอก แต่กระบวนการหลังจากนี้ยังไม่ทราบแน่
ชัด 

 

ซึ่งการติดตามเซลล์มะเร็งเหล่านี้โดยการใช้เทคโนโลยี
เซลล์เลเซอร์จะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการเหล่านั้นได้
ดีขึ้น 

นอกจากการติดตามเซลล์มะเร็งแล้วเทคโนโลยีเซลล์
เลเซอร์ยังสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
กระบวนการทางชีวภาพอื่น ๆ ได้เช่น การตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกัน และการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างของ
สิ่งมีชีวิต  ส้าหรับขั้นตอนต่อไปของการวิจัยนั่นคือการ
ท้าให้เซลล์ปรับสภาพให้เข้ากับเม็ดพลาสติกให้ได้ 
เพื่อที่จะท้าให้เทคโนโลยีนี้สามารถถูกน้าไปใช้ได้อย่าง
แพร่หลาย โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีเซลล์เลเซอร์นี้จะ
กลายเป็นวิธีใหม่ที่ถูกใช้ในวงการกล้องจุลทรรศน์ และ
ตอนนี้ก้าลังมีการศึกษาในรายละเอียดเพื่อตรวจสอบ
การท้างานของเทคโนโลยีชนิดนี้ในสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

ท่ีมา: http://horizon-magazine.eu/article/why-
scientists-are-making-human-cells-emit-laser-
beams_en.html  

ตัวอย่างของเซลล์เลเซอร์ที่มีการปล่อยแสงที่มีสีเฉพาะออกมา 

http://horizon-magazine.eu/article/why-scientists-are-making-human-cells-emit-laser-beams_en.html
http://horizon-magazine.eu/article/why-scientists-are-making-human-cells-emit-laser-beams_en.html
http://horizon-magazine.eu/article/why-scientists-are-making-human-cells-emit-laser-beams_en.html
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สหภาพยุโรปก าลงัพิจารณาออกกฏหมาย 

เพ่ือจ ากดัปริมาณไขมนัทรานสใ์นอาหาร 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2015 คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ยกรายงานเรื่องปริมาณไขมันทรานส์ (trans 
fat, TFA) ในอาหารซึ่งจัดท้าโดยศูนย์วิจัยร่วม (Joint 
Research Centre, JRC) ขึ้นมาพิจารณา โดยข้อสรุป
จากรายงานฉบับบนี้แนะน้าว่าการก้าหนดข้อบังคับทาง
กฏหมายต่อปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารจะเป็น
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสาธารณสุข 
การคุ้มครองผู้บริโภค และมีความสอดคล้อง
กับนโยบายตลาดเดียวของสหภาพยุโรป 
แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง มี
การศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการ
ประกาศบังคับใช้กฏหมายในการ
จ้ า กั ด ป ริ ม า ณ ไ ข มั น 
ทรานส์ในอาหาร 

รายงานเรื่องปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร 
ถู ก จั ดท้ า ขึ้ น โ ดยอา ศัยข้ อมู ล จ ากก ารทบทวน
วรรณกรรม และข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์
และสรุปโดยศูนย์วิจัยร่วม รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการ
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิจัยเน้นศึกษาถึงการพบ
กรดไขมันทรานส์ในอาหารโดยเฉพาะอาหารที่นิยม
รั บ ป ร ะ ท า น โ ด ย ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น ยุ โ ร ป  แ ล ะ ยั ง 
   ศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของนโยบายต่าง ๆ ที่ถูกใช้เพื่อ 
       กระตุ้นการลดการบริโภคไขมันทรานส์ในสหภาพ 

รายงานจากศูนย์วิจัยร่วมระบุว่าโดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์
อาหารที่ถูกวิเคราะห์ในสหภาพยุโรปมีปริมาณไขมัน 
ทรานส์ต้่ากว่า 2 กรัม ต่อไขมันทั้งหมด 10 กรัม ซึ่งเป็น
ปริมาณที่ถูกบังคับใช้ตามกฏหมายในบางประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปเพ่ือจ้ากัดปริมาณไขมันทรานส์
ในอาหาร แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานพบว่าผลิตภัณฑ์

อาหารที่พบในตลาดหลาย ๆ ที่ของยุโรปมีปริมาณ
ไขมันทรานส์ที่สูง โดยสูงกว่า 2 กรัม ต่อไขมัน

ทั้งหมด 10 กรัม ในขณะที่ข้อมูลจากการ
ส้ารวจการบริโภคอาหารในยุโรปชี้ให้เห็นว่า
ใน 9 ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
ปริมาณไขมันทรานส์ที่ถูกบริโภคโดยเฉล่ีย

ต่อวันนั้นมีค่าต่้ากว่าร้อยละ 1 ของพลังงาน
ทั้ งหมดที่ ได้รับต่อวัน แต่อย่างไรก็ตามยังมี

ผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีอัตราการบริโภคไขมันทรานส์เกิน
กว่าปริมาณที่แนะน้า  ตราบใดที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ปริมาณไขมันทรานส์สูงยังได้รับอนุญาตให้ขายในตลาด 
และการระบุปริมาณไขมันทรานส์บนฉลากอาหารยังไม่
ถูกบังคับใช้ตามกฏหมายในยุโรป ก็จะมีผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่มที่จะมีความเส่ียงสูงในการได้รับไขมันทรานส์เข้าสู่
ร่างกายในปริมาณที่สูงเกินไป 

Credit: aroomofourown 
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รายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปได้วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของ
มาตรการต่าง ๆ ที่สามารถน้าไปบังคับใช้ในระดับของสหภาพยุโรป
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็ต้องจ้ากัด
ผลกระทบทางลบต่อภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยมาตรการที่ถูก
พิจารณาได้แก่ การออกข้อบังคับให้ระบุปริมาณไขมันทรานส์บน
ฉลากอาหาร การก้าหนดข้อบังคับทางกฏหมายเพ่ือควบคุมปริมาณ
ไขมันทรานส์สูงสุดในอาหาร และข้อตกลงการลดปริมาณไขมัน 
ทรานส์ในอาหารด้วยความสมัครใจของผู้ผลิตอาหาร จากรายงาน
พบว่ามาตรการการระบุปริมาณไขมันทรานส์บนฉลากอาหารนั้นไม่
เป็นที่เข้าใจท่ามกลางผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มความยุ่งยากในการ
พิจารณาเลือกซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ในขณะที่ประสิทธิภาพของ
ข้อตกลงการลดปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารด้วยความสมัครใจ
อาจจะถูกจ้ากัดเนื่องจากการสัมฤทธิ์ผลนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าภาค
อุตสหกรรมอาหารจะเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด  โดยต่อจากนี้

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ไขมันทรานส์เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างไปจากเดิม เกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติซึ่ง
พบได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับจากสัตว์เค้ียวเอื้องเช่น ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ที่ได้จากวัว กระบือ แกะ 
และแพะ นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีการเติมไฮโดรเจนลงไปในกรดไขมันไม่
อิ่มตัวเพ่ือเปล่ียนสภาพของเหลวของน้้ามันให้แข็งขึ้น หรือมีสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลวเช่น การท้าเนยเทียม โดย
ไขมันทรานส์ที่เกิดจากขบวนการนี้มีผลเสียต่อสุขภาพ โดยจะก่อให้มีความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้น 

ท่ีมา:  https://ec.europa.eu/jrc/en/news/report-concludes-eu-action-needed-set-legal-
limits-trans-fats-food 

ประเมินผลกระทบของนโยบายต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่มากขึ้น และ
น้าไปใช้ในการก้าหนดแนวทางนโยบายในอนาคต 
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การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดเ์กือบ

ถึงขีดสุดของสมดุลของคารบ์อน 

สถานการณภ์าวะโลกร้อน ณ ตอนนี้ก้าลังเกือบถึงขีด
สูงสุดที่ถูกก้าหนดโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้ ว ย ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
ซึ่งนั่นหมายความว่าแหล่งส้ารองน้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
และถ่านหินที่มีอยู่นั้นจ้าเป็นต้องถูกกักเก็บไว้ใต้ดินโดย
ไม่สามารถน้าขึ้นมาใช้ได้ นาย Templer กล่าวว่าเราได้ 
   เผาไหม้แหล่งพลังงานพวกนี้ไปแล้ว 2 ใน 3 ส่วนของ 

สามารถปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
โลกได้อีกแค่ 900 กิกะตัน เท่านั้น  

โดยถ้ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่า
ขีดจ้ากัดที่ตั้งเอาไว้ซึ่ งเรียกว่า สมดุลของคาร์บอน
(Carbon budget) ก็จะท้าให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิม
สูงขึ้นประมาณ 2 องศาเซลเซียส และผลกระทบที่ตามมา
ได้แก่ การเพิ่มระดับของน้้าทะเล  คล่ืนความร้อน ความ
แห้งแล้ง และสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งตอนนี้
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาได้เดิน
มาถึงครึ่งทางของระดับสมดุลของคาร์บอนแล้ว 

สาเหตุของภาวะโลกร้อนนั้นมีความชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่า
มาจากการกระท้าของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น สาเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดน้้าท่วมหลายครั้งในประเทศสหราชอาณาจักร
ในปีค.ศ. 2012 นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ก่อโดยมนุษย์ ซึ่งระดับความรุนแรงและระยะเวลานั้น
สูงจนท้าลายสถิติที่เคยเกิดขึ้น จนท้าให้มั่นใจได้ว่ามนุษย์
นี่แหละคือตัวการที่แท้จริงของปัญหา 

ส่วนข่าวดี ณ ตอนนี้ก็คือเหล่านักลงทุนหันมาใส่ใจลงทุน
ในเชื้อเพลิงที่ไม่ได้มาจากฟอสซิลมากขึ้น และการลงทุน
ในพลังงานอย่างน้้ามันและก๊าซธรรมชาติก็ลดลง โดย
กระแสที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ตอนนี้ก็คือ การลด
การปล่อยคาร์บอน ซึ่งถ้าเราสวนกระแสนั่นก็หมายความ

น า ย  Richard Templer นั ก วิ จั ย ด้ า น ก า ร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นผู้อ านวยการ
ด้านนวัตกรรมของสถาบัน  Grantham ซึ่ ง เป็น
สถาบันวิจัยส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภู มิ อ าก าศของวิ ท ย า ลัยอิ ม พี เ รี ย ลลอนดอ น 
(Imperial College London) ได้กล่าวว่า “เป็นไป
ไ ด้ ย า ก ม าก ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะ ส า ม า ร ถ ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกได้อีกโดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และนี่จึงท าให้มีการมุ่งเน้นในการให้ทุน
วิจัยในสาขาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่าง
มากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน” 

Credit: cbc.ca 
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนมีการ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 11 ต่อปี และมีมูลค่าถึง 5 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (Global GDP)นอกจากนี้
ยังมีแกนน้าต่าง ๆ ได้หันมาให้ความส้าคัญต่อประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นอาทิเช่น 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และผู้น้าศาสนา
อิสลามได้ออกแถลงการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเตือนจากนาย Mark Carney
ซึ่งด้ารงต้าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
(Bank of England) และประธานคณะกรรมการดูแล
เสถียรภาพทางการเงินของโลก (global Financial 
Stability Board) โดยเขาได้กล่าวว่าการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศนั้นกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมถอยทาง
เศรษฐกิจเนื่องมาจากมูลค่าของการลงทุนในเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้ลดลงอย่างมาก 

การวิจัยด้านพลังงาน 

ในการที่จะผลักดันให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นลด
น้อยลง ภาครัฐควรจะให้เงินสนับสนุนเพื่อด้าเนินการ
วิจัยด้านพลังงานมากขึ้น โดยในการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP 21) ที่ผ่านมา 20 ประเทศ
ที่เป็นผู้น้าเศรษฐกิจของโลกได้ให้ค้ามั่นสัญญาในการที่
จะเพิ่มการลงทุนเป็นอีกเท่าตัวส้าหรับการวิจัย และ
การพัฒนาด้านพลังงานในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี ้

นาย Templer กล่าวว่าจ้านวนเงินทั้งหมดที่ถูกใช้ใน
การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานในกลุ่มประเทศที่

ร้อยละ 0.04 นั่นหมายความว่าการค้นหา
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนยังไม่สามารถท้าได้เต็มที่ 
โดยเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจคือ วิศวกรรมสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะก้าจัดก๊าซเรือนกระจก
ออกจากชั้นบรรยากาศ แต่ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีใครให้
ความสนใจ หรือมีการวิจัยในเทคโนโลยีนี้มากนัก 

ปัจจุบันยังมีความเชื่อที่ผิด ๆ ว่าการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะบั่นทอนความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้วผลมันกลับตรงกันข้าม ซึ่ง
สามารถสังเกตได้จากข้อมูลขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD)  อีกหนึ่ง
เรื่องที่ ไม่ เป็นความจริงนั่นคือการที่กล่าวว่ามีแต่
ประเทศที่ก้าลังพัฒนาเท่านั้นที่ยังให้เงินสนับสนุนราคา
เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่จริง ๆ แล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็
ยังมีการให้เงินสนับสนุนราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็น
อย่างมาก โดยมากกว่าเงินสนับสนุนส้าหรับพลังงาน
หมุนเวียนถึง 4 เท่า 

นาย Richard Templer นักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Credit: imperial.ac.uk 

ท่ีมา:  http://www.sciencebusiness.net/news/77352/We-are-close-to-breaking-the-carbon-
budget%2c-but-there-are-some-reasons-for-optimism 

http://www.forex4you.com/th/forex/economic-indicators/gross-domestic-product/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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บริษัท Erze Ambalaj และบริษัท Parx Plasticsได้ใช้
เวลาหลายเดือนที่ผ่านมาในการวิจัยและพัฒนาบรรจุ-
ภัณฑ์อาหารชนิดโฟมที่สามารถลดการเจริญเติบโตของ
เชื้อ Salmonella Listeria E. coli และ Staphylo-
coccus aureus ได้ อีกทั้งยังมีราคาย่อมเยา โดยอาศัย
เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ (bio-mimicry) และยัง
ปราศจากการใช้สารเคมีในการฆ่าหรือยังยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย ์

บริ ษัท Parx Plastics ได้พัฒนากลวิธี ในการผลิต
พลาสติกหรือโพลิเมอร์ที่ยับยั้งจุลินทรีย์ได้โดยการใช้แร่
สังกะสีแต่ไม่ใช่ในสภาพที่เป็นโลหะ โดยแร่สังกะสีจะ
ถูกใส่ลงในเม็ดพลาสติก จากนั้นบริษัท Erze Ambalaj 
ก็จะน้าเม็ดพลาสติกนี้ไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
ต่อไป ความสามารถของแร่สังกะสี ในการยับยั้ ง
จุลินทรีย์นั้นเป็นที่รู้ดีอยู่แล้วในวงการวิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา และได้มีนักวิทยาศาสตร์มากมายได้ศึกษา
คุณสมบัติอันนี้ของแร่สังกะสีอย่างครอบคลุม โดยการ 
    

ประยุกต์ใช้ความรู้อันนี้จะสามารถช่วยน้าไปสู่วิธีการผลิต
บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น 

โดยผลการทดสอบการท้างานของบรรจุภัณฑ์อาหารชนิด
นี้ต่อการยั งยั้ งการเจริญเติบ โตของจุ ลินทรีย์ ตาม
มาตรฐานสากล ISO 22196 พบว่าบรรจุภัณฑ์อาหาร
ชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Listeria ได้
ร้อยละ 92.5 เชื้อ Salmonella ได้ร้อยละ 96.5 และ
เ ชื้ อ  Staphylococcus aureus ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ  9  นั่ น
หมายความว่าจุลินทรีย์บนพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์อาหาร
ชนิดนี้หลังจากผลิตออกมาแล้ว 24 ชั่วโมงจะมีปริมาณ
น้อยกว่าบรรจุภัณฑ์อาหารแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 93-97 

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการเคล่ือนย้ายสารจากบรรจุ-
ภัณฑ์อาหารไปยังอาหารตามระเบียบเกี่ยวกับวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ สัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป  
โดยผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดนี้ไม่
มีการเคล่ือนย้ายของสาร และมีความปลอดภัย 

เทคโนโลยีที่ใช้นี้ท้าให้คุณสมบัติการยังยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์กลายเป็นคุณสมับติทางกายภาพอย่างถาวร
ของวัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นความสามารถ
ในการลดจ้านวนจุลินทรีย์ก็จะยังคงอยู่ตลอดอายุของ
อาหาร  นอกจากนี้ เทคโน โลยีที่ ใ ช้ ยั ง ไม่ มี ผลต่ อ

บริ ษัท Erze Ambalaj ซึ่ งเป็น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารชนิดโฟมรายใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกี โดย
มีอัตรการผลิตถาดโฟมบรรจุอาหารอยู่ที่ 15 ล้านชิ้น
ต่อวัน ได้ร่วมมือกับบริษัท Parx Plastics ผู้พัฒนา
ด้านชีว เคมี  ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่
สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ 

Credit: varietypackaging  

http://varietypackaging.co.za/Food%20Packaging%201.html
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โดยปัจจุบันปัญหาส้าคัญของตลาดอาหารส้าเร็จรูป
บรรจุห่อที่เป็นเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และปลา คือการ
ปนเปื้ อนกับ เชื้ อ  Salmonella และ  Listeria แต่
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดนี้จะเป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการต่อสู้กับเชื้อจุลินทรีย์ เหล่านี้  นอกจาก
ประสิทธิภาพในการยับยั้ งการเจริญเติบ โตของ
เชื้อจุลินทรีย์แล้ว เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตยังเอื้อให้
สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดนี้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูง 
ดังนั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทอื่น ๆ นอกจากโฟมได ้

เนื่องจากเทคโนโลยีชนิดนี้ในช่วยให้ปริมาณแบคทีเรีย
ลดลงได้ ในขั้นตอนต่าง ๆ ในสายการผลิตได้แก่ 
หลังจากการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร ระหว่างการขนส่ง
บรรจุภัณฑ์อาหาร ระหว่างการบรรจุอาหาร และ
ระหว่างการเก็บรักษา จึงท้าให้เกิดสภาวะที่ช่วยป้องกัน
การปนเปื้อนได้ และอายุการเก็บรักษาของอาหารก็ถูก
ยืดให้นานขึ้นได ้

ท่ีมา:  http://www.packagingeurope.com/
Packaging-Europe-News/65835/Reducing-
Salmonella-and-Listeria-on-Food-
Packaging.html 

บรรจภุัณฑ์อาหารชนิดโฟมที่สามารถลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

Credit: packagingeurope 

Credit: foodpoisonjournal 

Credit: microbewiki 

Credit: canadajournal 

http://www.packagingeurope.com/Packaging-Europe-News/65835/Reducing-Salmonella-and-Listeria-on-Food-Packaging.html
http://www.packagingeurope.com/Packaging-Europe-News/65835/Reducing-Salmonella-and-Listeria-on-Food-Packaging.html
http://www.packagingeurope.com/Packaging-Europe-News/65835/Reducing-Salmonella-and-Listeria-on-Food-Packaging.html
http://www.packagingeurope.com/Packaging-Europe-News/65835/Reducing-Salmonella-and-Listeria-on-Food-Packaging.html
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Credit: thetyee 

Credit: freedesignfile 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 ได้มีการประกาศ
ข้อบังคับห้ามใช้สัตว์ในการทดลองกับเครื่องส้าอางใน
ยุโรป ท้าให้ผู้ผลิตเครื่องส้าอางต้องคิดหาวิธีใหม่ในการ
ทดสอบความปลอดภัยทางเคมีของผลิตภัณฑ์ โดย
โคร งก าร  COSMOS ได้พัฒนาแบบจ้ าลองทาง
คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า
สารเคมีจากเครื่องส้าอางสุดท้ายแล้วจะไปสะสมอยู่ที่
ส่วนไหนของร่างกายหลังจากซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของ
มนุษย์  

โครงการนี้ ได้รวบรวมฐานข้อมูลมากมายเกี่ยวกับ
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส้าอางมากกว่า 
5,000 ชนิด พร้อมทั้งผลข้างเคียงของสารเคมีแต่ละ
ช นิ ด  น า ย  Mark Cronin ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ด้ า น
วิทยาศาสตร์ของโครงการ COSMOS ได้กล่าวว่า ความ
พิเศษของฐานข้อมูลของโครงการ COSMOS นั้นอยู่ที่
เราสามารถค้นหาผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายมนุษย์
เช่น ตับ และท้าการเชื่อมโยงว่าเกิดมาจากสารเคมีตัว
ใดได ้

นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลจากการทดลองโดยใช้
แบบจ้าลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อน้าไปใช้ ในการ
ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีการ 

ท้าให้เกิดอันตรายต่อสัตว์อีกต่อไป แบบจ้าลองนั้นมีการ
ท้างานในระดับโมเลกุลท้าให้สามารถติดตามหาสารเคมี
ในเซลล์ของมนุษย์ได้ นอกจากนี้แบบจ้าลองยังสามารถ
ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุคถึงวามสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ของการรับสัมผัสสารเคมีและปริมาณสารเคมีที่สามารถ
พบในอวัยวะหรือเซลล์ของร่างกายได้ 

นาย Cronin กล่าวว่าดังนั้นเราสามารถใช้ฐานข้อมูลของ
โครงการ COSMOS เพ่ือหาว่าโครงสร้างของสารเคมีใดที่
ท้าให้เกิดความเป็นพิษในอวัยวะต่าง ๆ เช่นตับ ซึ่งเป็นส่ิง
ที่เราไม่เคยสามารถท้าได้มาก่อน ซึ่งแบบจ้าลองนี้จะเอื้อ
ให้การประเมินความปลอดภัยของเครื่องส้าอางสามารถ
ท้าได้ง่ายขึ้น และฐานข้อมูลของโครงการก็สามารถช่วย
ระบุระดับของการรับสัมผัสสารเคมีที่จะเริ่มก่อให้เกิด
ความเป็นพิษต่อร่างกายได้ 

โดยโครงการ COSMOS นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
แรก เริ่ มที่ ชื่ อว่ า  SEURAT ซึ่ ง เป็ น
โครงการที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรปและภาคอุตสาหกรรม
เครื่องส้าอางของยุโรป เพื่อพัฒนา
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วย
ศึกษาถึงความเส่ียงที่เป็นไปได้ที่เกิด
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ศาสตราจารย์ Maurice Whelan หัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยพิษวิทยาของศูนย์วิจัยร่วมซึ่งอยู่

ภายใต้คณะกรรมาธิการยุโรป และยังเป็นสมาชิกของ
โครงการ SEURAT ได้กล่าวว่ าวัตถุประสงค์ของ
โครงการคือการทดแทน และลดจ้านวนการใช้สัตว์ใน
งานทางวิทยาศาสตร์ โดยเป้าหมายสูงสุดคือต้องไม่มี
การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยอีกเลย ถึงแม้ว่าตอนนี้
สหภาพยุโรปยังอนุญาตให้มีการใช้สัตว์ทดลองได้ในการ
วิจัยด้านชีวการแพทย์ (biomedical research) หรือ
ในการทดสอบความปลอดภัยในกรณีที่สามารถให้
เหตุผลที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงความจ้าเป็นในการ
ใช้สัตว์ในการทดลอง 

โครงการ SEURAT จะส้ินสุดลงภายในปีนี้ แต่หลังจาก
นั้นจะมีการจัดตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโครงการ EU
-ToxRisk ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้กรอบโครงการ 
Horizon 2020 เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ในการหา
กลวิธีในการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีโดยไม่
ใช้สัตว์ในการทดลอง 

สิ่งส้าคัญที่ช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นพิษของสารเคมีนั่น
คือ เราจะต้องเข้าใจถึงการท้างานของตับมนุษย์ซึ่งเป็น
อวัยวะที่มีบทบาทส้าคัญในการจัดการกับสารเคม ี
ต่าง ๆ เมื่อสารนั้นได้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 

ด้าเนินงานของโครงการ SEURAT ได้พัฒนาแผ่น
ไมโครชิป โดยมีการน้าเซลล์ตับชนิดต่าง ๆ ของมนุษย์
ฝังลงไปในแผ่นไมโครชิปนี้เพื่อที่จะสามารถติดตาม
สภาวะและผลกระทบที่เกิดจากการรับสัมผัสสารเคมี
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่
ก่อให้เกิดความเป็นพิษจากสารเคมีได้อย่างลึกซึ้งมาก
ขึ้น 

แต่ปัญหาของงานวิจัยนี้คือ เนื้อเยื่อและเซลล์ตับของ
มนุษย์นั้นมีจ้านวนน้อย โดยส่วนมากทางโครงการได้ใช้
เซลล์ตับที่ถูกบริจาคจากผู้ป่วยที่ได้รับเข้าการผ่าตัด
หรือท้าศัลยกรรมเพื่อรักษาความผิดปกติของตับเช่น 
มะเร็งตับ ดังนั้นนักวิจัยในโครงการ NOTOX ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งโครงการวิจัยภายใต้โครงการ SEURAT จึงได้วิจัย
หา เ ซ ลล์ ท า ง เ ลื อ ก ใ หม่ ที่ ส า ม า ร ถ น้ า ไ ป ใ ช้ ใ น
ห้องปฏิบัติการและให้การตอบสนองต่อการทดสอบ
เหมือนกับกรณีที่ใช้เซลล์จากสัตว์หรือมนุษย์  

โครงการ NOTOX ได้ด้าเนินการทดสอบถึงผลกระทบ
ของสาร เคมี ชนิ ดต่ า ง  ๆ  โดย ใ ช้ วิ ทยาการทาง
คอมพิวเตอร์และเนื้อเยื่อมนุษย์ที่ได้รับจากการบริจาค
เพื่อสร้างแบบจ้าลองทางพิษวิทยา โดยแบบจ้าลองนี้จะ
ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจในกระบวนการการเกิดความเป็น
พิษจากสารเคมีในระดับโมเลกุลได้ดีขึ้น และจะเป็น
ทาง เลื อก ใหม่ ใน งานวิ จั ยแทนที่ ก า ร ใช้ สั ตว์ ใ น

ท่ีมา:  http://horizon-magazine.eu/article/computers-
replace-bunnies-europes-cosmetics-testing-

labs_en.html 

Credit: blogs.rspca 
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Credit: maxinutrition 

ในปีที่ผ่านมานั้นได้มีขนมขบเคี้ยวประเภทใหม่ ๆ ถูก
ผลิตออกสู่ตลาดอาทิเช่น ขนมขบเคี้ยวที่มีโปรตีนสูงซึ่ง
ได้มาจากแมลง หรือขนมขบเคี้ยวที่มีการใช้ควินัว
(quinoa) และคะน้าเป็นส่วนผสม แล้วในปีค.ศ. 2016 
นี้จะมีขนมขบเคี้ยวแบบไหนบ้างที่ถูกผลิตออกสู่ตลาด 
โดยทั่วไปแล้วในปีค.ศ. 2016 ผู้บริโภคยังคงมีแนวทาง
ใ น ก า ร เ ลื อ ก ซื้ อ ข น ม ข บ เ ค้ี ย ว ที่ เ รี ย ก ว่ า 
“Snackification” โดยผู้บริโภคจะใส่ใจในการเลือก
ขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพ และมีคุณค่าทางอาหารสูง
เพียงพอที่จะสามารถรับประทานเพื่อนทดแทนอาหาร
มื้อหลักได ้

ปัจจุบันมีจ้านวนผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ปรับความถี่
ของการรับประทานอาหารเป็นมากกว่า 3 มื้อต่อวัน 
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมขนม 
ขบเค้ียวที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยพร้อมทั้ง
ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย คุ ณ ค่ า ท า ง ส า ร อ า ห า ร 
ภาคอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นแนวหน้าของ
การพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร ดังนั้นในปีนี้ควร
 มุ่งเน้นการผลิตขนมขบเค้ียวที่กระตุ้นพลังงาน
 ได้รวดเร็วและสามารถพกพาได้สะดวก 

นาย Sebastian Emig ผู้อ านวยการใหญ่ของสมาคม
ขนมขบเค้ียวยุโรปได้พิจารณาถึงอุปสงค์และแนว
ทางการบริโภคของผู้บริโภคเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ขนมขบเคี้ยวในช่วงเวลาต่าง ๆ 

ผู้บริโภคนั้นมีความต้องการและความคาดหวังต่อขนม 
ขบเ ค้ียวที่ สูงขึ้นในช่วงเวลาหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
อย่ า ง เ ช่น เมื่ อพวก เข าตื่ นนอนพวก เข าต้ อ งการ
รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงที่ช่วยเติมพลัง เตรียม
ความพร้อมให้เขาไปท้างานในตอนเช้า หลังจากนั้นใน
ระหว่างวันซึ่งพวกเขาอาจจะยุ่งกับการท้างานและไม่
สามารถปลีกตัวออกไปรับประทานอาหารกลางวันได้ 
พวกเขาก็อยากได้ขนมลองท้องที่แปลกใหม่ หลังจากเลิก
งานพวกเขาก็อยากรับประทานขนมที่ เหมาะสมต่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเขาจะท้าในตอนเย็น เช่น หลังจาก
ออกก้าลังกาย สังสรรค์กับเพื่อน หรือ พักผ่อนอยู่ที่บ้าน 
ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวต้องเตรียมรับมือกับ
ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 

โดยปกติอาหารที่มีไขมันต่้ามักจะมีความสอดคล้องกับ
รสชาติที่ไม่อร่อย ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวจึง
พยายามพัฒนาและปรับสูตรการผลิตของขนมขบเค้ียวให้
ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางอาหารโดยใช้แนวคิด 
“better-for-you snacks” ซึ่งเป็นขนมขบเค้ียวที่มีเกลือ
และน้้าตาลต่้าแต่มีกากใยและวิตามินสูง แทนที่จะลด
ไขมันเพ่ือที่จะรักษารสชาติที่ดีของขนมขบเค้ียวไว้ 

Credit: 123rf 
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ความไม่เช่ือใจในขนมท่ีมีรายการส่วนประกอบจ านวนมาก 

ในอนาคตแนวทางของขนมขบเค้ียว จะเป็นขนมที่ใช้ส่วนประกอบน้อยลง 
และผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมากขึ้นเช่น สารสีและสารแต่งกล่ินธรรมชาติ 
เพราะผู้บริโภคเริ่มมีความไม่ไว้วางใจในขนมที่ถูกผลิตขึ้นจากส่วนประกอบ
จ้านวนมาก ในขณะที่จ้านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็ยังมีความ
ต้องการในขนมขบเค้ียว  ภาคอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางนวัตกรรมอาหารที่จะ
ช่วยผลิตขนมขบเค้ียวที่เหมาะสมกับอายุของคนกลุ่มนี้ โดยมีการจ้ากัดปริมาณหน่วยบริโภค และ
การใช้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ 

ในปัจจุบันได้มีการปรับสูตรขนมขบเค้ียวส้าหรับผู้บริโภคสูงอายุโดยการใช้ส่วนประกอบที่ดีต่อ
สุขภาพมากขึ้น โดยมีปริมาณเกลือและไขมันที่น้อยลง ซึ่งกลุ่มขนมขบเค้ียวที่ได้รับประโยชน์หรือ
คาดว่าจะได้รับความนิยมคือพวกถั่ว ขนมขบเค้ียวที่ท้าจากเนื้อสัตว์ และข้าวโพดค่ัว เพราะขนม
พวกนี้ถูกมองว่าดีต่อสุขภาพ และมีปริมาณเกลือและไขมันที่น้อย แต่มีโปรตีนสูงโดยธรรมชาติ 

ขนมอบกรอบ 

ความต้องการของผู้บริโภคต่อขนมขบเค้ียวที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการอบนั้น
สูงขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตจ้านวนมากจึงหันมาค้นคว้าและพัฒนาขนมอบกรอบให้
มีรสชาติดี ในขณะที่ผู้บริโภคมีความกังวลต่อความอ้วนมากขึ้น กลวิธีใน
การควบคุมปริมาณหน่วยบริโภคจึงจะถูกน้ามาใช้มากขึ้น และใช้บรรจุ
ภัณฑ์อาหารที่อ้านวยความสะดวกในการรับประทานและพกพาได้มากขึ้น 
สุดท้ายขนมขบเค้ียวที่ถูกผลิตขึ้นให้มีลักษณะทางประสาทสัมผัสเช่น รส 

กล่ิน สี ตามความต้องการเฉพาะผู้บริโภคแต่ละคนจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างสูงเช่น ผู้บริโภค
สามารถเสนอรสใหม่ ๆ ของขนมขบเค้ียวที่จะถูกผลิตออกสู่ตลาดได้ 

Credit: playbuzz 

ท่ีมา:  http://www.bakeryandsnacks.com/Markets/Trends-set-to-shape-the-snacks-
market-in-2016 

Credit: wisegeek 
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ถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาผ่านเคมีบ้าบัด การผ่าตัด 
และรังสีบ้าบัด อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอด
นั้นก็ยังต่้ามากโดยเฉพาะกรณีที่ เซลล์มะเร็งปอดมี
ขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง
ปอดระยะที่ 2 จะอยู่ที่ร้อยละ 20 ถึง 40 ซึ่งในระยะนี้
ขนาดของเนื้อร้ายจะอยู่ที่ประมาณ 5 ซม. และคาดว่า
ผู้ป่วยจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้อีก 5 ปี หรือมากกว่า
นั้นถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 

โครงการ CURELUNG ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นน้า
ของยุโรปจากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ พันธุศาสตร์ พันธุ-
ศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม พยาธิวิทยา 
และมะเร็งวิทยาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อศึกษาหาตัวบ่งชี้ทาง
 ชีวภาพ (biomarker) ของเซลล์มะเร็งปอดซึ่ง
 อาจจะถูกน้าไปช่วยให้การตรวจวินิจฉัยและ
 การรักษามะเร็งปอดท้าได้เร็วยิ่งขึ้น  

โดยการวิจัยในครั้งนี้มีส่วนท้าให้เกิดการพัฒนาของ
นวั ต ก ร รมที่ ช่ ว ย ใน กา รตร วจ จั บ แ ละ แสด ง คุณ
ลักษณะเฉพาะของมะเร็งปอดชนิดต่าง ๆ และสามารถ
ช่วยบ่งชี้มะเร็งปอดชนิดที่รุนแรงที่สุดถึงแม้ผู้ป่วยจะอยู่
ในช่วงระยะแรกสุดของโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีส่วน
ช่วยในการทดสอบทางคลินิกกับยารักษาโรคมะเร็งชนิด
ใหม่ ๆ 

น า ย  Manel Esteller ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น โ ค ร ง ก า ร  
CURELUNG ได้กล่าวว่ามะเร็งแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกัน และผู้ป่วยก็มีการตอบสนองที่แตกต่างกัน
ถึงแม้จะใช้วิธีการรักษาแบบเดียวกัน แต่การระบุถึงการ
เปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับมะเร็งแต่
ละแบบ จะช่วยให้เราสามารถสร้างรายการตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพซึ่งจะช่วยคัดเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยแต่ละคนได้ ในขณะที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติ 

การตรวจพบมะเร็งได้ล่วงหน้า 

ปัจจัยอย่างหนึ่งท่ีท าให้มะเร็งปอดนั้นมีความอันตราย
มากกว่ามะเร็งชนิดอ่ืน ๆ นั่นก็คือมะเร็งชนิดนี้จะถูก
ตรวจพบได้ในระยะหลัง ๆ ของการเกิดโรค โดย
ส่วนมากจะพบเมื่อมะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังส่วน
อ่ืน ๆ ของร่างกายแล้ว ซึ่งการท่ีสามารถระบุตัวบ่งช้ี

โครงก าร  CURELUNG ซึ่ ง ได้ รั บการสนับสนุ น
จากสหภาพุโรปได้พัฒนาการวิจัยด้านมะเร็งปอดโดย
มุ่งศึกษาจุดที่มีการเปล่ียนแปลงปริมาณของดีเอ็นเอ
ซึ่งจะสามารถท าให้แยกแยะเซลล์มะเร็งออกจาก
เซลล์ปกติได้ ดังนั้นจะช่วยให้สามารถตรวจพบ
เซลล์มะเร็งและท าการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น โดยผลของ
การวิจัยภายใต้โครงการนี้ได้ถูกน าไปต่อยอดแล้วใน
การทดสอบทางคลินิก และการพัฒนาเครื่องมือ
ตรวจหาเซลล์มะเร็ง 

Credit: bioquicknews 

http://www.curelung.eu/
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สามารถตรวจหามะเร็งปอดได้ง่ายและเร็วข้ึน และให้การรักษาได้
ทันท่วงที 

ในตอนนี้บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ชื่อว่า MRC Holland ซึ่งเป็น
หนึ่งในพันธมิตรของโครงการ CURELUNG ได้ก้าลังพัฒนาเครื่องมือที่

ไม่แพ้กันคือ การวิจัยหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพผ่านการระบุว่าต้องใช้ยาชนิด
ไหนบ้างในการรักษามะเร็งปอดแต่และแบบซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงมีการ
น้าตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ได้จากโครงการ CURELUNG ไปต่อยอดในการทดลองทางคลินิกในประเทศ
เยอรมันซึ่งการทดลองนี้ได้ถูกจัดขึ้นโดยบริษัทยา 2 รายคือ Novartis และ AstraZeneca 

นาย Esteller กล่าวว่าขณะนี้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เราระบุได้ถูกน้าไปใช้ในการทดสอบทางคลินิกแล้ว
เพื่อศึกษาว่าเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงนั้นมีการเปล่ียนแปลง
อย่างไรเมื่อได้ทดสอบกับยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ซึ่งผลการทดลองนี้จะน้าไปสู่การพัฒนาการรักษาแบบ
ใหม่ต่อมะเร็งแต่ละประเภท  

ท่ีมา:  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/targeting-lung-cancer%E2%
80%99s-achilles%E2%80%99-heel 

Credit: healingthebody 

Credit: humandiagram 
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โครงการ FET Proactive เปิดรับสมัครทุนวิจัยใน
หัวข้อ “การส่งเสริมเทคโนโลยีเกิดใหม่” ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนงานของโครงการ FET ปีค.ศ. 2016 ถึง 2017 ซึ่ง
เป็นโครงการที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีใหม่
ในอนาคต โดยเปิดรับสมัครโครงการวิจัยใน 3 หัวข้อ
ต่อไปนี้ 1) เทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อชุมชน (ปิดรับสมัคร
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2016) 2) เทคโนโลยีควอนตัม 
ภายใต้โครงการ FET ERANET (ปิดรับสมัครในเดือน
เมษายน ค.ศ. 2016) และ 3) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง (จะเปิดรับสมัครในเดือนเมษายน ค.ศ. 
2016) 

ส้าหรับการเปิดรับสมัครทุนวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีเกิด
ใหม่เพื่อชุมชน ทางโครงการได้แบ่งหัวข้องานวิจัยที่รับ
สมัครเป็น 10 หัวข้อย่อยภายใต้ 4 สาขาหลัก โดยมี
จุดประสงค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 4 
สาขานี้เพื่อตอบรับกับการจัดท้าโครงสร้างของชุมชนที่
เกิดใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยแบบปฏิรูป 
 สาขาท่ี 1: เทคโนโลยีในอนาคตเพ่ือการ
 เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

- มนุษย์ในโลกเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ส้าหรับโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

สาขาท่ี 2: เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน 
- เทคโนโลยีชีวภาพ (เทคโนโลยีภายในเซลล์และ
ระหว่างเซลล์) 
- วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ส้าหรับโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
- การแพทย์และการรักษาทางชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
- เทคโนโลยีประสาทวิทยาเชิงปัญญา 

สาขาท่ี 3: ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กระบวนทัศน์แบบใหม่ในการประมวลผลและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- วิศวกรรมควอนตัม 
- การแพทย์และการรักษาทางชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
- เครื่องมือด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในระดับนาโน 

สาขาท่ี 4: เทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงานและวัสดุเฉพาะ
ทาง 

- วิศวกรรมระบบนิเวศน์ 

- วิธีการก่อสร้างที่ซับซ้อนแบบจากล่างขึ้นบน  
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โดยโครงร่างการวิจัยที่ส่ง
เข้ามาภายใต้หัวข้อย่อยทั้ง 10 

นี้จะต้องแข่งขันกับโครงร่างการวิจัย
เรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในสาขาเดียวกัน และไม่
จ้าเป็นที่จะส่งโครงร่างการวิจัยเพียงแค่
หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งหัวข้อย่อย โดยอาจจะมี
หลาย ๆ โครงการที่ได้รับทุนในแต่ละ
หัวข้อย่อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่
ถูกขอในแต่ละงานวิจั ยและผลการ
ประเมินในหัวข้อย่อยต่าง ๆ 
ก าหนดปิดรับสมัคร: 12 เมษายน ค.ศ. 
2016 
งบประมาณ:  80  ล้ านยู โ ร  ส้ าหรับ
โครงการทั้งหมดในหัวข้อเทคโนโลยีเกิด
ใหม่เพื่อชุมชน โดยในสาขาที่ 1 และ 4 
สามารถได้รับทุนสูงสุดเป็นจ้านวน 20 
ล้านยูโรต่อสาขา ในขณะที่สาขาที่ 2 และ 
3 สามารถได้รับทุนสูงสุดเป็นจ้านวน 30 
ล้านยูโรต่อสาขา 

ส้าหรับทุนการวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยี
ควอนตัม ภายใต้โครงการ FET ERANET 
นั้นจะเปิดรับสมัครแก่องค์กรที่มีการ
จั ดการ ใ ห้ทุ น ง านวิ จั ยอยู่ แ ล้ ว  โ ดย
งบประมาณของทั้งโครงการอยู่ที่ 10 ล้าน
ยู โร  และจะ ปิดรับสมัครในวันท่ี  12 
เมษายน ค.ศ. 2016 เช่นเดียวกัน 
 
ท่ีมา:  http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/en/
news/future-and-emerging-
technologies-funding-opportunities
-2016 
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ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส้านักงานที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็น
ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม Annual  
Assembly of Carbon Energy Club ณ  ก รุ ง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 
2015 ซึ่งจัดโดย Agoria สมาคมการค้าของเบลเยียมที่
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดย
สามารถสรุปเนื้อหาที่ส้าคัญได้ดังนี ้

1) ภาพรวมของการท างานปีค.ศ. 2015 และแผน 
กลยุทธ์ส าหรับปีค.ศ. 2016 

Mr. P. J. Provoost ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร ข อ ง  Carbon  
Energy Club ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าในปีค.ศ. 
2 0 1 5  ท า ง ช ม ร ม  Carbon Energy Club ไ ด้ จั ด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้มีการพบปะเจรจาการลงทุน
โครงการด้านปิโตรเลียมของทุกเดือนทั้งปี และจาก
รายงานการส้ารวจความพึงพอใจของสมาชิกในปี ค.ศ. 
2015 พบว่ามีข้อเสนอแนะจากสมาชิกที่ส้ า คัญ
ประกอบด้วย การกระตุ้นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
พัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นกับสหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์
(Benelux)และยุโรปตะวันตก การจัดงานเพื่อการสร้าง
บทบาทในการเป็นผู้น้าด้านธุรกิจปิโตรเลียม และการ

ใช้ส่ือสังคม (social media) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
สมาชิก และท้ายสุดได้ ก ล่าวถึ ง การ ร่ วม งานที่

น่าสนใจในปี ค.ศ. 2016   

ได้แก่งาน World Energy Outlook, EIC Connect, 
Middle East 2016, Oil & Gas 2016, BEM Taxas 
และ International Energy Agency 

2) โครงการท่ีน่ าจับตามองด้านน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน และความ 
ท้าทายในอนาคต 

Mr. Chris Pateman-Jones ที่ปรึกษาทางธุรกิจของ
ศูนย์ EY Oil & Gas ได้น้าเสนอถึงภาพรวมของ EY Oil 
& Gas ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์การทางปิโตรเลียมของ
ยุโรปที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดยเป็นผู้น้าด้านบริการและให้
ค้าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การประกันภัยภาษี 
และการติดต่อการท้าธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปิโตรเลียมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  โดยเป้าหมายของ
องค์การ EY คือ การให้บริการ การให้ค้าปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจในประเด็นต่าง ๆ เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการด้าเนินการทางด้านธุรกิจให้กับนักลงทุน 
การเพิ่มความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในธุรกิจ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาความสามารถในทุกรูปแบบ 
และการเพ่ิมความร่วมมือในทางธุรกิจ ซึ่งองค์การ EY ได้
ให้บริการให้ค้าปรึกษาต่อบริษัทชั้นน้าต่างๆ มาแล้วทั่ว
โลก 

นอกจากนั้น Mr. Jones ยังได้น้าเสนอรายงานการ
ประมาณการลงทุนด้านน้้ามันและก๊าซของโลก ซึ่ง
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- โครงการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น (Upstream pet-
rochemical product) จ้านวน 163 โครงการ เป็นเงิน 
1,080 ล้านเหรียญสหรัฐ 
-โครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas - 
LNG) จ้านวน 50 โครงการ เป็นเงิน 539 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 
-โครงการท่อส่งแก๊สจ้านวน 46 โครงการ เป็นเงิน 1,080 
ล้านเหรียญสหรัฐ 
- โครงการการกล่ันน้้ามันจ้านวน 106 โครงการ เป็นเงิน 
607 ล้านเหรียญสหรัฐ 

จากผลงานวิจัยชี้ว่าการด้าเนินงานของโครงการต่าง ๆ
ด้านปิ โตรเลียมทั้ งในประเด็นของงบประมาณและ
แผนการท้างานออกมาตรงกันว่า ไม่เป็นที่น่าพอใจ โดย
ประสบปัญหาท้าทายหลัก ๆ ประกอบด้วย ร้อยละ 65 
มาจากปัญหาด้านทักษะของบุคลากร องค์การ และ/หรือ
ธรรมาภิบาล และร้อยละ 65 ของปัญหามาจาก
กระบวนการการบริหารจัดการและการเหมาช่วงต่อ และ
ยุทธวิธีในการจัดซื้อจัดจ้าง และ อีกร้อยละ 21 ของ
ปัญหามาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่การแทรกแซงโดย
รัฐบาลหรือข้อบังคับทางส่ิงแวดล้อม และโดยร้อยละ 14 
ของโครงการประสบกับปัญหางบประมาณบานปลาย  

สาเหตุของปัญหางบประมาณบานปลายเกิดจากปัจจัย
ภายใน ( internal factor) และปัจจัยภายภายนอก 
(external factor) โดยปัจจัยภายในได้แก่ การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน การวางแผนงานและการบริหารจัดการ
โครงการไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของผู้รับ
ช่วงเหมางานไม่ดีพอ การขาดการลงทุนด้านบุคลากร   

ส่วนปัจจัยภายภายนอกได้แก่ ความล่าช้าและความไม่
แน่นอนในนโยบายของหน่วยก้ากับดูแล มีโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เพียงพอ ประเด็นทางการเมือง และความ
มั่นคง  

 

 

 

 

 

 

Mr. Chris Pateman-Jones ยั ง ได้น้ า เสนอรายงาน 
“New Technology…what are the implication for 
Oil & Gas Magaprojects?” โดยเทคโนโลยีท่ีจะพลิก
โลกเศรษฐกิจและธุรกิจ (disruptive technologies)
จะมีผลต่อธุรกิจในแวดวงของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
เช่นกัน โดยมากกว่าร้อยละ 55 ของน้้ามันปิโตรเลียมที่
ผลิตถูกน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์ แต่คาดว่า
ภายใน 20 ปีข้างหน้ารถยนต์ขับข่ีบนท้องถนน จะไม่ได้
ขับเคลื่ อนด้วยน้ ามันปิ โตร เลียม อีกต่อไปดั ง นั้ น
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ใน
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D print-
ing) ซึ่งใช้กระบวนการการสร้างวัตถุช้ินงานท่ีเป็น
สามมิติจากโมเดลดิจิตอลอาจจะสร้างโอกาสต่อ

ภาพบรรยากาศการประชุม  
Annual Assembly of Carbon Energy Club 
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3.1 ประเทศไทยอาจสามารถสร้างความร่วมมือในธุรกิจ 
การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ กับ
ประเทศเบลเยียมโดยการติดต่อผ่าน Agoria ซึ่งเป็น
สมาคมการค้าที่สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ของเบลเยียม ซึ่ งบริ ษัทที่ร่วมในสมาคมมีจ้านวน
ประมาณ 17,000 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทด้าน
อ ว ก า ศ  ย า น ย น ต์  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารวิศวกรรม 
เมคคาทรอนิกส์โลหะและวัสดุพลาสติกและคอมโพสิต 
และ ความมั่นคงและการป้องกัน 

3.2 ประเทศไทยควรให้ความส้าคัญกับการสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาทักษะด้าน
บุคลากรและองค์การเพื่อสร้างบรรยากาศในการลงทุน
ให้กับนักธุรกิจต่างชาติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและการจ้างงานของคนไทย 

3.3 ประเทศไทยควรให้ความส้าคัญกับเทคโนโลยีที่จะ
พลิกโลกเศรษฐกิจและธุรกิจ (disruptive technolo-
gies) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคตได้แก่ 

- เทคโนโลยีของรถยนต์ในอนาคต ซึ่งคาดว่าภายใน 20 
ปีข้างหน้ารถยนต์บนท้องถนนจะไม่ได้ขับเคล่ือนด้วย
น้้ ามันปิ โตรเลียมอีกต่อไปเพราะว่าแนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลกในอนาคตจะเป็นศรษฐกิจสีเขียว (green 
economy) ที่ จ ะ ไม่ ท้ า ล าย ส่ิ งแ วด ล้อม  ลดกา ร
ปลดปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจก 

ทั้งนี้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติจะมีประโยชน์ใน 
3 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การลดเวลาส้าหรับการ
หยุดท้างานส้าหรับการพัฒนาชิ้นส่วน ณ สถานที่ตั้ง
และการปรับปรุงช่วงเวลาส้าหรับการวางแผนงานกับ
การผลิตเพ่ือการซ่อมบ้ารุง (2) การลดต้นทุนการผลิต 
โดยการลด ค่า ใช้ จ่ าย ส้ าหรับการ ส่ งของด่ วน 
โดยเฉพาะในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การลดการ
ลงทุนและขนาดพื้นที่ ส้าหรับการสร้างโกดังเก็บ
ชิ้นส่วนส้ารอง และการลดการพึ่งพาชิ้นส่วนจาก
บริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือที่จัดหาชิ้นส่วนให้ (3) การ
ปฏิบัติที่ยั่งยืนโดยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งคือ
ปริมาณก๊ าซ เรื อนกระจกที่ป ล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย อีกทั้งยังจะช่วยลดขยะที่เหลือ
จากกระบวนการผลิตเนื่องจากประสิทธิภาพการผลิต
ที่ดีกว่า และลดขยะจากชิ้นส่วนที่ยกเลิกการใช้งาน
แล้ว และการลดความส้ินเปลืองของเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การขนย้ายเครื่องมือ เนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดเบา

3. ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย 

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 

Credit: 3dprintingankara 



 

 

วารสารขา่ววิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีากบรสัเซลส ์ประจ าเดือนมกราคม 2559 20 

Credit: grafika24 

ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้าน
พลังงาน โดยกล่าวว่าพลังงานนิวเคลียร์มีบทบาทส้าคัญ
ต่อสหภาพยุ โรปในประเด็นของความมั่นคงด้าน
พลังงานและเป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สามารถช่วย
ลดการปล่อยปริมาณคาร์บอน ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว  ( green economy) เนื่ อ งจ าก
พลังงานนิวเคลียร์มีบทบาทส้าคัญในประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรปหลายประเทศและเนื่องจากการเกิด
อุบัติเหตุของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Fukushima 
ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรปจึงให้ความสนใจกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้มีความปลอดภัย และการปรับปรุง
การเตรียมความพร้อมและตอบสนองด้านความ
ปลอดภัยทางนิว เคลียร์  อีกทั้ งสหภาพยุ โรปได้มี
มาตรการในการทดสอบความปลอดภัย “อย่าง
หนัก” (stress test) กับโรงงานไฟฟ้าที่ยังท้างานอยู่
เพื่อตรวจว่าโรงงานไฟฟ้าเหล่านี้จะสามารถทนทานต่อ
ภัยพิบัติอย่างหนักได้หรือไม่ และได้น้าไปสู่การแก้ไข
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ในปีค.ศ. 2014  นอกจากนี้ในช่วง 20 ที่ผ่าน
มาสหภาพยุ โรปได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์ของเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านรังสี
ของประเทศในยุโรปให้มีความทันสมัย Mr. Thomas 
เห็นว่าในอนาคตควรจะขยายจ้านวนประเทศสมาชิกใน
เครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นให้กลายเป็นฐานข้อมูลของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแต่อย่างใด 

ดร. มาณพ สิทธิ เดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส้านักงานที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้แทน
ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม High level event on 
radioactive environmental monitoring: 20 years 
of radiation monitoring data exchange in Europe 
ณ ส้านักงานของคณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 
โดยสามารถสรุปเนื้อหาที่ส้าคัญได้ดังนี้ 

1) การกล่าวต้อนรับและบทน า 

นาย Vladimír Šucha ซึ่งเป็นประธานของการประชุมได้
ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าว
แนะน้าถึงที่มาของการจัดประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการจัด
งานโดยศูนย์วิจัยร่วม (Joint Research Centre, JRC) 
ของคณะกรรมาธิการยุโรป เพ่ือฉลองครบรอบ 20 ปีของ
โปรแกรม EURDEP (European Radiological Data 
Exchange Platform) ซึ่ ง เ ป็ น โ ป รแก รมกา รสร้ า ง
เครือข่ายในการแลกเปล่ียนข้อมูลทางรังสีของประเทศใน
ยุโรปที่ JRC ให้การสนับสนุน เพ่ือช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถน้าระบบ EURDEP มาใช้งานเพื่อให้เป็นไปตาม
ความรับผิดชอบในการรายงานข้อมูลการตรวจติดตาม
รังสีในส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย และยังยอมให้ประเทศผู้
ที่ได้รับการคัดเลือก (candidate countries) สามารถ
เข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านี้อีกด้วย       

นาย Gerassimos Thomas ซึ่งเป็นประธานร่วมของการ
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ผู้แทนประเทศต่างๆ ในการประชุม  
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2) ภาพรวมและการด าเนินการในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาของระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านรังสีของสหภาพยุโรป (EURDEP) 

น า ง  Maria Betti ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น  Transuranium  
Elements และอธิบดีของ JRC ได้ให้ข้อมูลถึงฐานข้อมูลและ
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านรังสีของยุโรป (EURDEP) ว่า
เป็นฐานข้อมูลการตรวจติดตามด้านรังสีของยุโรปที่ข้อมูลจะถูก
ปรับให้เป็นแบบเกือบปัจจุบัน หรือให้มีการประมวลผลแบบทันที
ตามมาตราที่ 35-36 ของสนธิสัญญายูราตอม (Art. 35-36 of 

the Euratom Treaty) ซึ่งได้ก้าหนดว่าประเทศต่างๆ ใน
สหภาพยุโรปจะต้องมีการตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสีใน 

อากาศ น้้า และดินอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมี
การรายงานการตรวจติดตามกัมมันตภาพรังสี
ดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการยุโรปโดยผ่าน
ช่องทางของ EURDEP เพื่ อช่ วยใ ห้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลการตรวจติดตามรังสีใน
ส่ิงแวดล้อม นาง Betti ยั ง ได้ ใ ห้ข้อมูลถึ ง
บทบาทของ JRC ในการวิ จั ยพัฒนาและ
สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ของข้อมูล 
ตลอดจนการผลิตวัสดุอ้างอิง (reference 
materials) ในการตรวจวัดรังสี โดย JRC เข้า
มามีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลด้านรังสีซึ่งเริ่มต้นเฉพาะ
ภายในยุโรป (EURDEP) ต่อมาจึงให้มีสมาชิก
จากประเทศอื่น ๆ มาร่วมเป็นสมาชิกใน
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจนในอนาคตสามารถเกิดเป็น
ระบบเครือข่ายทั่วโลกได้ทั้งนี้โดยอาศัยการ
ท้างานร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่ างประ เทศ ( International Atomic 
Energy Agency, IAEA) อย่างใกล้ชิด โดยใน
ปัจจุบันได้มีความร่วมมือในการขยายเครือข่าย
ไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศใน
ก ลุ่มเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง ใต้  ทั้ งนี้ เพื่ อ
เป้าหมายในการพัฒนาระบบฉุกเฉินด้าน
นิวเคลียร์ของโลก  

3) บทบาทของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ(IAEA)ในการเตรียมความ
พร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์ในระดับสากล 

น า ง  Elena Buglova หั ว ห น้ า ศู น ย์
สภาวะการณ์ฉุกเฉินของ IAEA (Incident and 
Emergency Centre, IEC) ไ ด้ น้ า เ ส น อ
บทบาทของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA) ในการเตรียมความพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ใน
ระดับสากลไว้ว่า IAEA เป็นหน่วยงานระหว่าง
ประเทศในทางกฎหมายที่รับผิดชอบเรื่อง 

Credit: newspagedesigner 
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การตรวจสอบทางนิวเคลียร์ การดูแล
ความปลอดภัยและความมั่นคงทาง

นิวเคลียร์ โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มา
จากข้อตกลง หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ การจัดท้า
เอกสารที่เป็นบทบัญญัติ มาตรฐานความปลอดภัย และ
พิธีการต่าง ๆ นอกจากนี้ IAEA ยังรับผิดชอบต่อการ
จัดท้ามาตรฐาน ข้อแนะน้าและเครื่องมือส้าหรับการ
เตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทาง
นิ ว เ ค ลี ย ร์  (Emergency Preparedness and Re-
sponse, EPR) การสร้างศักยภาพในการเตรียมความ
พร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ 
(EPR capacity building) การทบทวนการเตรียมความ
พร้อมต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์(Emergency Prepar-
edness Review, EPREV) ตลอดจนการให้การสนับสนุน
ในการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินและสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ (EPR Information Man-
agement System, EPRIMS) ซึ่งเป็นเครือข่ายสนับสนุน
การแลกเปล่ียนข้อมูลการเตรียมความพร้อมและการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ  

ภาพบรรยากาศการประชุม  
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และสนับสนุนเครือข่ายการเตรียม
ความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ 
(Emergency Preparedness Network, EPnet) 

4) การเสริมสร้างความร่วมมือและความท้าทายท่ี
ต้องเผชิญในอนาคต 
นาย Jacques Repussard ผู้อ้านวยการสถาบัน
การป้องกันรังสีและรักษาความปลอดภัยด้าน
นิ ว เ ค ลี ย ร์  (Institute for Radiological  
Protection and Nuclear Safety, IRSN) ณ 
ประเทศฝรั่งเศสได้น้าเสนอถึงการสร้างความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งและความท้าทายในอนาคตของเครือข่าย
และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูล
ด้านรังสีของยุโรป (EURDEP) โดยนาย Repussard
ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อเครือข่ายออนไลน์ EURDEP นี้ว่า
ยังไม่มีฟังก์ชันการเตือนภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
ความโปร่งใสของการวัดรังสีในส่ิงแวดล้อมจะเป็น
ประโยชน์ต่อสากล  และในอนาคตระบบ EURDEP 
จะเป็นหลักที่มั่นคงส้าหรับการขยายเครือข่ายให้
กว้างออกไปจากยุโรปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
นอกจากนี้ยังเห็นว่าข้อมูลการวัดรังสีที่น้าเสนอใน
ระบบ EURDEP ยังขาดการตรวจสอบความใช้ได้

Credit: themanufacturer 
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5. ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย 

สืบเนื่องจากผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือการประชุมภาวะโลกร้อน ครั้งที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส ที่ทุกประเทศจะต้องมี
ส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซหลักของก๊าซเรือน
กระจก เพื่อควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคก่อน
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะท้าอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี ค.ศ. 
2015 และวางกรอบการท้างานระยะยาวหลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งทิศทางการเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตพลังงานในอนาตคจะพยายามเลือกใช้พลังงานที่ไม่ปลดปล่อยคาร์บอน ซึ่งได้แก่ การใช้พลังงาน
หมุนเวียน หรือพลังงานนิวเคลียร์ ดังนั้นพลังงานนิวเคลียร์จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งได้เช่นกัน  แต่
เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Fukushima ประเทศญี่ปุ่นท้าให้หลาย
ประเทศจึงต้องมาทบทวนว่าสมควรที่จะยังคงสนใจใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือไม่  

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีโครงการส้าหรับโรงงานไฟฟ้าในอนาคตหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ประเทศเวียดนามมีโครงการที่จะมีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จ้านวน 2 
โรงงานในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นประเทศไทยจึงจ้าเป็นที่จะต้องเร่งสร้างศักยภาพในการตรวจ
ติดตามรังสีและการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อให้สามารถรับมือต่อเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งการสร้าง
ความพร้อมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นผ่านการสร้างความร่วมมือกับสหภาพยุโรปและหน่วยงาน IAEA 
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