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� โปรตีนที่มีความสำคัญในการแพรเชื้อ

ไขเลือดออก

จากหน้าปกสารบัญ

� การเรียนรูการเพาะปลูกบน

ดาวอังคาร

� ความพรอมในการเขาถึง

ยารักษาโรคหัวใจ

� การบุกเบิกคนควาดานสภาพอากาศและ

ระบบนิเวศในทวีปแอนตารกติกา

�� ประเทศชิลีประกาศเปดอุทยานทาง

ทะเลไทยเปนอันดับ 3 ของโลก 

  นโยบายบริหารของรัฐบาลมีผลโดยตรงกับการพัฒนาดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศนั้น ในชวงเกือบทศวรรษที่ 

ผานมารัฐบาลภายใตการนำของ Stephen Harper ไดลดความสำคัญ 

ของการพัฒนาดานวิทยาศาสตร และจำกัดสิทธิเสรีภาพของ 

นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยในการทำงานและสื่อสารกับสาธารณะ 

ทำใหการพัฒนาวิทยาศาสตรของประเทศแคนาดาชะลอตัว

  ในเดือนตุลาคม 2558  ประเทศแคนาดาไดมีการเลือกตั้ง 

นายกรัฐมนตรี ผลการเลือกตั้งที่ออกมา เปนการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งสำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยชาวแคนาดา เนื่องจาก 

นายกรัฐมนตรีคนใหม นาย Justin Trudeau ซึ่งมาจาก 

พรรคเสรีนิยมไดแสดงเจตนารมณในผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร 

อยางชัดเจน 

 รัฐบาลภายใตการนำของนาย Trudeau จะมาพรอมการ 

เปลี่ยนแปลงใดบาง และนักวิทยาศาสตรของประเทศแคนาดามีความ 

คิดเห็นอยางไร ติดตามอานไดในหนา 12 

      

          พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน 

Office of Science and Technology  (OSTC)

Royal Thai Embassy, Washington D.C.
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�� นักวิทยาศาสตรฉลองใหกับผลการ

เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศแคนาดา



Credit: en.mercopress.com

ภาพ: ไวรัสเดงกี่  (Dengue virus)

โปรตีนที่มีความสำคัญ

ที่มา: PLOS วันที่ 22 ตุลาคม 2558

Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151022161108.htm

ภาพ: โปรตีน CRVP379 จับกับแอนติบอดี

 โรคไขเลือดออกเปนปญหาสำคัญทางดาน

สาธาณสุขในหลายประเทศในเขตรอนชื้น โดยมียุงลาย 

Aedes aegyti เปนพาหนะนำเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue 

virus) จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง ไวรัสเดงกี่มี 

ช ี ว ิ ต แ ล ะ เ พ ิ ่ ม จ ำ น ว นภ าย ใ นต ั ว ข อ งย ุ ง ล า ย 

องคการอนามัยโลกระบุวา ประชากรมากกวา 2 

พันลานคนมีความเสี่ยงตอการเปนโรคไขเลือดออกโดย

ยุงลายกัดและติดเชื้อไวรัสนี้ ซึ่งปจจุบันยังไมมี 

การรักษาที ่เฉพาะเจาะจงหรือมีว ัคซีนปองกันโรค 

ไขเลือดออก

 ทีมนักวิจัยนำโดย Tonya Colpitts จาก 

มหาวิทยาลัย South Carolina School of Medicine 

เมือง Columbia รัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐฯ 

และ Michael Conway จากมหาวิทยาลัย Central 

Michigan University College of Medicine เมือง 

Mount Pleasant รัฐ Michigan ประเทศสหรัฐฯ 

ทำการศึกษาและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก 

โดยศึกษาสวนประกอบที่เพิ่มขึ้นในยีนของยุงระหวางที่

มีการแพรเชื้อไขเลือดออก พบวา ยีนบางสวนมี 

ความจำเปนตอความอยูรอดหรือการแพรเชื้อของไวรัส 

จากการศึกษากอนหนานี้ ไดมีการระบุยีนที่เกี่ยวของ 

ดังกลาว แตสำหรับทีมนักวิจัยในครั้งนี้จะมุงเนนศึกษา 

ยีนในสวนที่เรียกวา CRVP379 ซึ่งเปนโปรตีนที่มีพิษ 

กลุมซิสเตอีน (Cysteine) และเปนหนึ่งในกลุมยีนที่ 

เกี่ยวของดวย นักวิจัยไดรายงานวา โปรตีน CRVP379 

Credit: Microbiologybytes

Credit: Microbiologybytes

โปรตีนที่มีความสำคัญ
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 ทีมนักวิจัยนำโดย Tonya Colpitts จาก 

มหาวิทยาลัย South Carolina School of Medicine 

เมือง Columbia รัฐ South Carolina ประเทศสหรัฐฯ 

และ Michael Conway จากมหาวิทยาลัย Central 

Michigan University College of Medicine เมือง 

Mount Pleasant รัฐ Michigan ประเทศสหรัฐฯ 

ทำการศึกษาและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก 

โดยศึกษาสวนประกอบที่เพิ่มขึ้นในยีนของยุงระหวางที่

มีการแพรเชื้อไขเลือดออก พบวา ยีนบางสวนมี 

ความจำเปนตอความอยูรอดหรือการแพรเชื้อของไวรัส 

จากการศึกษากอนหนานี้ ไดมีการระบุยีนที่เกี่ยวของ 

ดังกลาว แตสำหรับทีมนักวิจัยในครั้งนี้จะมุงเนนศึกษา 

ยีนในสวนที่เรียกวา CRVP379 ซึ่งเปนโปรตีนที่มีพิษ 

กลุมซิสเตอีน (Cysteine) และเปนหนึ่งในกลุมยีนที่ 

เกี่ยวของดวย นักวิจัยไดรายงานวา โปรตีน CRVP379 

ในการแพรเชื้อไขเลือดออก ในการแพรเชื้อไขเลือดออก 

อ่านต่อหน้า �อ่านต่อหน้า �
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ที่มา: Washington State University วันที่ 20 ต.ค. 2558

Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151020103702.ht

การเร ียนรู การเพาะ 
ปลูกบนดาวอังคาร 

Credit: http://freewallshd.com/
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 Michael Allen นักฟสิกสจาก Washington State 

University และ Hellen Joyner นักวิทยาศาสตรทางดานอาหาร 

จาก University of Idaho ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะปลูก 

ในอวกาศหรือในภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออำนวยตอการเพาะปลูก 

และไดมีการเผยแพรทางออนไลนใน National Center for Case 

Study Teaching in Science ชวงที่ภาพยนตรเรื่อง the Martian 

ออกฉาย

 การศึกษานี ้ไดถูกออกแบบมาใชกับนักศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรีในหลักสูตรเบื้องตนของวิชาดาราศาสตร/ชีววิทยา- 

ดาราศาสตร (astrobiology), วิทยาศาสตรทางดานอาหารและ 

โภชนาการ, วิศวกรรมการเกษตร, และสาขาอื่นๆ ที่มี 

ความเกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสรางเหตุการณ 

จำลองใหคลายกับภาพยนตรเรื่อง the Martian ที่นักบินอวกาศ 

Mark Watney ถูกแยกออกจากทีมนักวิจัยเนื่องจากลมพายุที่ 

รุนแรง ทำให Watney ตองทำทุกวิถีทางเพื่อความอยูรอด 

ของตนเองบนดาวอังคารในสภาวะที่มีขอจำกัดของอาหารและอุป

กรณเครื่องมือการเกษตร ในการศึกษานี้  นักศึกษาจะถูกจำลอง 

ใ ห  อ ย ู  ใ น ส ภ า ว ะ ท ี ่ ต  อ ง พ ึ ่ ง พ า ต น เ อ ง 

ตองเรียนรู วิธีการหาอาหารใหกับตนเองและ 

เพื่อนรวมทีม โดยคัดเลือกพันธุพืชที่คิดวามี 

ความเหมาะสมมากที่สุด 3 ชนิด หลังจากนั้น 

นักศึกษาจะรวมกลุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

ปจจัยที่สงผลตอแหลงอาหาร การพิจารณาและ 

การจัดอันดับความสำคัญของการเลือกพืชพันธุ

สำหรับการเพาะปลูกในสภาพแวดลอมที ่ไม 

เหมาะสม ซึ่งเหตุการณจำลองนี้สามารถชวยให 

เก ิดการเร ียนรู โดยการใชป ญหาเปนตัวนำ 

(Problem-Based Learning: PBL) นอกจากนี้ 

ยังรวมถึงการมุงเนนใหนักศึกษาสามารถอธิบาย

เกี่ยวกับกระบวนความคิด และเกณฑการนำไป 

 นักวิทยาศาสตรจาก Washington State 

University และ University of Idaho ศึกษา 

การเพาะปลูกบนดาวอังคาร เชนเดียวกับนักบิน - 

อวกาศ Mark Watney ที่นำแสดงโดย Matt Damon 

ในภาพยนตเรื่อง the Martian

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� �
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โปรตีนที่มีความสำคัญในการแพรเชื้อไขเลือดออก 

มีความสำคัญในเซลลของยุงในชวงของการแพรเชื้อไขเลือดออก และในชวงที่ยุงมีชีวิตอยู โดยโปรตีน 

CRVP379 มีการจับคูกับโปรตีน Prohibitin ซึ่งเปนตัวรับเชื้อไขเลือดออก (DENV receptor) ในยุง เมื่อนักวิจัย 

ทดสอบโดยใหแอนติบอดีที่สามารถจับโปรตีน CRVP379 ได ทำใหเกิดการขัดขวางการจับคูของโปรตีน 

ทั้งสอง และสามารถยับยั้งการแพรเชื้อไขเลือดออกได นอกจากนี้  นักวิจัยตรวจพบแอนติบอดีที่สามารถจับ 

โปรตีน CRVP379 ในตัวอยางเลือดของมนุษย ซึ่งแสดงใหเห็นวาโปรตีน CRVP379 สามารถที่จะกระตุน 

ภูมิคุมกันในมนุษยได ซึ่งทีมนักวิจัยศึกษาเพิ่มเติมถึงความสัมพันธของระดับของแอนติบอดีที่มีตอการปองกัน 

และลดความรุนแรงของการเกิดโรคไขเลือดออก รวมถึงการพัฒนาวัคซีนที่มีศักยภาพในการทำลายวงจรชีวิต 

ของไวรัสและไมกอใหเกิดปฏิกิริยาตอตานของภูมิคุมกันที่ ไมพึงประสงคดวย

โปรตีนที่มีความสำคัญในการแพรเชื้อไขเลือดออก 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� �

ต่อจากหน้า �

ประยุกตใชในการเลือกอาหาร  (ที่มา: Hellen Joyner, 

Michael Allen. Farming in Space Link: 

h t tp : / / sc iencecases . l ib .bu f fa lo .edu/cs / 

collection/detail.asp?case_id=800&id=800) 

นอกจากนี้ นายAllen ไดกลาวเพิ่มเติมวา หลักสูตรนี้ ไมได 

ตองการสอนใหนักศึกษาเรียนรูเรื่องการเพาะปลูกบนดาว

อังคาร แตตองการสื่อใหเห็นถึงวิธีการมีชีวิตอยูดวย 

ทางเลือกที่จำกัด รวมถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้น

การเรียนรูการเพาะปลูก
บนดาวอังคาร 

Credit: http://www.foxmovies.com/

Credit: http://blog.seattlepi.com/

ต่อจากหน้า �



ความพรอมในการเขาถึง
ยารักษาโรคหัวใจ  

ที่มา: McMaster University วันที่ 21 ตุลาคม 2558

Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151021115122.htm 

Credit: http://www.gnet.org

Credit: DAILY NEWS,  McMaster University 

ภาพ: Dr. Salim Yusuf

  ยา เปนหนึ่งในปจจัยที่สำคัญใน 
การดำรงช ีว ิตของมน ุษย มาต ั ้ งแต อด ีต 
ในปจจุบันยารักษาโรคเปนยาที่ไดจากการ 
ส ั ง เ ค ร า ะ ห  ส า ร เ ค ม ี ใ น ห  อ ง ท ด ลอ ง 
โดยผานขั ้นตอนการวิจัยพัฒนาหลายขั ้น 
ต ล อ ด จ น ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ด ส อ บ ด  า น 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในมนุษย 
และสัตวกอนที่จะนำมาใชในการรักษาโรค 
จริง แตการเขาถึงยารักษาโรคของประชากร 
ท ั ่วโลกย ังคงม ีความเหล ื ่อมก ันก ันมาก 
สำหร ับประเทศร ่ำรวยสามารถเข  าถ ึ ง 
ย า ร ั ก ษ า โ ร ค แ ล ะ ห า ซ ื ้ อ ไ ด  ง  า ย 
แตสำหรับประเทศที่มีรายไดต่ำและรายได 
ปานกลางการเขาถึงยารักษาโรคที่จำเปนยัง 
ไมทั่วถึง และไมสามารถที่จะซื้อไดเนื่องจาก 
ยามีราคาสูง

 ทีมนักวิจัยนำโดย Dr. Salim Yusuf ผูอำนวยการ 
สถาบัน Population Health Research Institute (PHRI) 
มหาวิทยาลัย McMaster University, กลุมการแพทย 
Hamilton Health Sciences (HHS) เมือง Hamilton       
รัฐ Ontario ประเทศแคนาดา, และประธาน องคกร 
World Heart Federation รัฐ Geneva ประเทศ 
สวิตเซอรแลนด รวมกับ Dr. Rasha Khatib จาก 
มหาวิทยาลัย Birzeit และสมาชิกสถาบัน Population 
Health Research      Institute (PHRI) และมหาวิทยาลัย 
McMaster University ไดรวมกันศึกษาวิจัยเรื่อง       
Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) 
ผลจากการวิเคราะหขอมูล 18 ประเทศ เกี่ยวกับ 
การเขาถึงยารักษาโรคหัวใจกับความพรอมในการจัดหา 
และเง ินค าใช จ ายท ี ่ม ี ไม  เพ ียงพอในการหาซ ื ้อยา 
ทีมนักวิจัยสำรวจรานขายยาใน 596 ชุมชนที่เขารวม 
โครงการ PURE โดยครอบคลุมชวงระยะเวลา ป ค.ศ. 
2003 – 2013 โดยพิจารณาจากยาที่ใชในการปองกัน 
การกำเริบของโรคหัวใจและหลอดเลือด 4 ประเภท คือ 
ยากลุมแอสไพริน, Beta blocker, ยาลดความดันโลหิต 
กลุม ACE Inhibitor (Angiotensin-Converting-Enzyme 
Inhibitor), และยากลุม Statin ไดมีการตั้งสมมติฐานวา 
หากยา 4 ประเภทนี้มีจำหนายที่รานขายยา จะไดรับ 
การพิจารณาวามีความพรอมในการจัดหา และสามารถ 
หาซื้อไดโดยมีราคานอยกวา 20% ของความสามารถ 
ที่ครัวเรือนจายได
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ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความพรอมในการจำหนายยา โดยแบงตามระดับรายไดของประเทศ คือ

ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความไมพรอมทางดานการเงินในการจายคายา คือ

ประเทศที่มีระดับรายไดต่ำมีจำนวน  60%  ของครัวเรือน  (ยกเวนประเทศอินเดียซึ่งมี  59%  ของ
ครัวเรือน) 

 Dr. Yusuf กลาววา ยาทั้ง 4 ประเภทที่กลาวมานั้น เปนยาที่มีราคาคอนขางสูง ซึ่งรัฐบาลของ 
แตละประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายไดต่ำและรายไดปานกลาง ควรเขามามีบทบาทในการปรับ 
รากฐานของประเทศในดานการจัดหายารักษาโรค และการจัดระบบการดูแลและปองกันสุขภาพ เชน 
การตั้งบทบัญญัติทั่วไปของการซื้อยาโดยไมเสียคาใชจาย หรือการเริ่มโครงการที่เกี่ยวของยารักษาโรค 
ทางดานหัวใจและหลอดเลือดที่ประชากรสามารถหาซื้อได เปนตน เพื่อเปดโอกาสใหกับผูที่มีรายไดนอย 
ไดรับการดูแลทางดานสุขภาพอยางทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดหาเงินทุนทางดานสุขภาพระดับโลก เพื่อให 
การวิจัยและพัฒนาทางการแพทยมีความพรอมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการควบคุมราคายาใหมีราคาถูกลง 
เพื่อกลุมคนที่มีรายไดต่ำสามารถหาซื้อยารักษาโรคได

ความพรอมในการเขาถึง
ยารักษาโรคหัวใจ (ตอ)  

ประเทศที่มีระดับรายไดสูง มียาจำหนายในบริเวณชุมชนเมืองประมาณ 95% และในเขตชนบท 90% 
ประเทศที่มีระดับรายไดปานกลาง มียาจำหนายในบริเวณชุมชนเมืองประมาณ 80% และในเขต 
ชนบท 73%
ประเทศที่มีระดับรายไดที่ต่ำกวารายไดกลาง มียาจำหนายในบริเวณชุมชนเมืองประมาณ 62% 
และในเขตชนบท 37%
ประเทศที่มีระดับรายไดต่ำ มียาจำหนายในบริเวณชุมชนเมืองประมาณ 25% และในเขตชนบท 3% 
(ยกเวนประเทศอินเดีย ซึ่งเปนประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายไดต่ำ แตมียาจำหนายในบริเวณชุมชน 
เมืองไดถึง 89% และสามารถหาซื้อไดในเขตชนบท 81%)

ประเทศที่มีระดับรายไดสูงมีจำนวนนอยกวา 1%  ของครัวเรือน
ประเทศที่มีระดับรายไดสูงกวาปานกลางมีจำนวน 25% ของครัวเรือน
 

Credit: http://www.โคเลสเตอรอล.com/
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การบุกเบิกคนควาดานสภาพอากาศและ
ระบบนิเวศในทวีปแอนตารกติกา  
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 ทวีปแอนตารกติกาเปนทวีปที่ปกคลุมไปดวยน้ำแข็งเกือบทั้งหมดในบริเวณขั้วโลกใต อุณหภูมิเฉลี่ย 

ทั้งปต่ำกวา  -23 องศาเซลเซียส ไมมีมนุษยตั้งรกรากอยูอาศัยถาวร เปนบริเวณที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ 

ที่เกิดจากมนุษย เหมาะที่จะใชเปนสถานที่คนควาวิจัยดานสภาพอากาศและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบ 

นิเวศของโลก ทำใหนักวิทยาศาสตรจากทุกประเทศใหความสนใจในการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตร 

และสิ่งแวดลอม โดยประเทศตางๆ ตกลงรวมมือสรางศูนยวิจัยขึ้น  ในชวงเดือนกันยายน 2558 ที่ผานมา 

เจาหนาที่ภาคสนามจากหนวยงาน International Association of Antarctic Tour Operations 

(IAATO)/Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO), ภาครัฐ, มหาวิทยาลัย, 

และหนวยงาน World Wildlife Fund (WWF) ไดเขารวมการประชุม Polar field staff conference ครั้งที่ 

1 ณ เมือง Toronto ประเทศแคนาดา โดยทุกฝายใหความสนใจในการดำเนินงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 

โดยนักวิทยาศาสตรรุนใหม และผูเขารวมงานมีการแลกเปลี่ยนความเห็นและแบงปนขอมูลที่ไดมีการดำเนิน-  

งานอยูในปจจุบัน สำหรับหนวยงาน WWF และมหาวิทยาลัย Stony Brook มุงเนนวิธีดำเนินงาน 

ที่จะไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร โดย Kim Crosbie 

ผูอำนวยการบริหารหนวยงาน IAATO กลาววา ขณะนี้การทองเที่ยวและการศึกษาดานระบบนิเวศใน 

ทวีปแอนตารกติกาฟนตัวและมีความหลากหลายมากขึ้น มีการอางอิงถึงการใช UAVs   (Unmanned Aerial 

การบุกเบิกคนควาดานสภาพอากาศและ
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Vehicles) หรืออากาศยานไรคนขับ เปนตน เนื่องจากคนทั่วไปเริ่มใหความสนใจในการทำกิจกรรมพรอม 

ไปกับความกาวหนาของเทคโนโลยี รวมถึง ประโยชนของการใช UAVs ในการดำเนินงานและการศึกษา 

วิจัยทางดานวิทยาศาสตร นอกจากนี้ Ted Cheeseman จากบริษัท Cheeseman’s Ecology Safari 

ไดกลาวถึงโครงการที่บริษัทไดดำเนินงานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตรรุนใหม ที่เรียกวา Happy Whale 

เปนโครงการที่มุงเนนใหเกิดความเขาใจของการกระจายตัวและจำนวนของปลาวาฬในบริเวณที่สูงขึ้นไปทาง 

เหนือและทางใตของเสนศูนยสูตร โดย Cheeseman ไดทำงานรวมกับหลายโครงการในการตรวจสอบดูแล 

เฝาติดตามปลาวาฬ และไดรวมรวมขอมูลในเว็บไซด www.happywhale.com เพื่อเผยแพรและงายตอ 

การคนหาขอมูลปลาวาฬ เชน การคนหารูปภาพของปลาวาฬในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก และตำแหนงปลาวาฬ 

ขอมูลมีความสำคัญเนื่องจากสามารถชวยใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลาวาฬในแถบที่สูงขึ้นไปทางเหนือ

และทางใตของเสนศูนยสูตรได 

 นอกจากนี้ การอภิปรายในที่ประชุมยังมุงเนนเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของมนุษยไมวาจะเปนกิจกรรม 

ประเภทใดก็ตามในบริเวณทวีปแอนตารกติกาจะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา Antarctic Treaty เกี่ยวกับ 

คุมครองการสิ่งแวดลอม รวมถึงตองรวมกันอนุรักษสัตวปาและธรรมชาติ และกิจกรรมตางๆ จะตองไดรับ 

การอนุมัติอยางเปนทางการจากหนวยงานระดับประเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การเยี่ยมชมและการทำกิจกรรม 

ดวย

Credit: en.mercopress.com
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 ประธานาธิบดี  Michelle Bachelet แหงประเทศชิลีไดประกาศในที่ประชุม 2015 Our Ocean          

Conference ณ เมือง Valparaíso ประเทศชิลี ถึงการเปดบริเวณ Nazca-Desaventuradas Marine Park 

ใหเปนอุทยานทางทะเล ซึ่งเมื่อรวมกับบริเวณ Easter Island Marine Park ประเทศชิลีจะมีพื้นที่ 

อุทยานทางทะเลใหญที่สุดในทวีปอเมริกา และมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของโลก มีพื้นที่รวมมากกวา 

350,000 ตารางไมล หรือมีขนาดใหญกวาผืนดินของประเทศทั้งหมด

ประเทศชิลีประกาศเปิดอุทยานทางทะเลใหญ่ 
เป็นอันดับ � ของโลก 

ภาพ: อุทยานทางทะเล Nazca-Desaventuradas Marine Park 

พื้นที่ปองกันการลากอวนที่ผิดกฎหมายและปกปองการดำรงชีวิตของชาวประมงทองถิ่น

Credit: Kashfi Halford/Bertarelli Foundation, The Guardian

 อุทยานทางทะเล Nazca-Desventuradas Marine Park ลอมรอบดวยพื้นที่ 114,872 ตารางไมลของ 

มหาสมุทรจากบริเวณเกาะ San Ambrosio และ San Félix ไดมีการประกาศใหเปนพื้นที่คุมครอง 

อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งอยูระหวางรอการอนุมัติขั้นสุดทาย โดยจะมีการตั้งกฏระเบียบหามทำกิจกรรมตางๆ 

รวมถึง เปนพื้นที่ตองหามสำหรับการตกปลา ในพื้นที่ 243,630 ตารางไมล จะมีการยกเวนสำหรับชาว Rapa 

Nui ซึ่งเปนคนพื้นเมืองที่สามารถตกปลาเพื่อยังชีพไดภายในพื้นที่ 50 ไมลจากชายฝงทะเล นอกจากนี้ 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� ��

ประเทศชิลีประกาศเปิดอุทยานทางทะเลใหญ่ 
เป็นอันดับ � ของโลก 



ประเทศชิลีประกาศเปดอุทยานทางทะเลใหญเปนอันดับ 3 ของโลก (ตอ)

ภาพ: รูปปนโมไอ (Moai) บริเวณเกาะ Easter

ของ National Geographic และหัวหนา 

โครงการ Pristine Seas กลาววาพื้นที่อุทยาน 

ทางทะเลนี้เปนของขวัญแดโลกจากประเทศชิลี 

(“a gift from Chile to the world”) เนื่องจาก 

ส ภ า พ แ ว ด ล  อ ม ใ ต  น ้ ำ ใ น บ ร ิ เ ว ณ น ี ้ ม ี 

ความบริส ุทธิ ์ตามธรรมชาติอยางแทจริง 

ป ร ะ ก อ บ ด  ว ย ภ ู เ ข า ใ ต  น ้ ำ ล ึ ก 

สัตวทะเลสายพันธุใหม กุงมังกรขนาดใหญ 

เปนตน

Credit: Wikipedia

 Joshua S. Reichert ผูริเริ่มดาน 

สิ่งแวดลอมจากหนวยงาน The Pew        

Charitable Trusts กลาววา รูปปนโมไอ (Moai) 

บริเวณเกาะ Easter ซึ่งเปนสัญญาลักษณ 

ที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักระดับโลก และตอจากนี้ 

ไปบริเวณเกาะ Easter จะอยูในฐานะผูนำระดับ 

โลกดานการอนุรักษทางทะเล และผูให 

การสนับสนุนในการประกาศพื้นที่อุทยานทาง

ทะเล ซึ่งเปนกาวสำคัญในการสรางอุทยาน 

ทางทะเลแหงแรกของโลกอีกดวย

 เพื่อเปนการปองกันการตกปลาผิดกฎหมายและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพใตน้ำ 

ซึ่งเปนที่อยูสัตวน้ำมากกวา 142 สายพันธุ และอีก 27 สายพันธุที่ใกลสูญพันธุ Enric Sala นักสำรวจในพื้นที่ 

 เพื่อเปนการปองกันการตกปลาผิดกฎหมายและคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพใตน้ำ 

ซึ่งเปนที่อยูสัตวน้ำมากกวา 142 สายพันธุ และอีก 27 สายพันธุที่ใกลสูญพันธุ Enric Sala นักสำรวจในพื้นที่ 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� ��

ประเทศชิลีประกาศเปดอุทยานทางทะเลใหญเปนอันดับ 3 ของโลก (ตอ)



รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� ��

 พรรคเสรีนิยม ซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองกลาง-ซาย 

ซึ่งนำโดยนาย Justin Trudeau ไดชนะการเลือกตั้งดวย 

จำนวนที่นั่ง 184 จาก 338 ที่นั่ง โดยพรรค 

อนุรักษนิยมจะจัดตั้งพรรคฝายคานดวยจำนวนที่นั่น 99 

ที่นั่ง และพรรคประชาธิปไตยใหมมีจำนวนที่นั่ง 44 ที่นั่ง 

Jim Woodgett ผูอำนวยการของศูนยวิจัย Lunenfeld-

Tanenbaum Research Institute ของโรงพยาบาล 

Mount Sinai Hospital ในเมือง Toronto กลาววา 

นักวิทยาศาสตรของแคนาดาแสดงความพึงพอใจผล 

การเลือกตั้งที่ออกมานี้ เนื่องจากพรรคเสรีนิยมมีนโยบาย 

ที่ใหการ สนับสนุนวิทยาศาสตรมากกวาพรรคอนุรักษนิยม

 ที่ผานมา รัฐบาลของ Stephen Harper 

มิไดใหการสนับสนุนวิทยาศาสตรมากนัก เชน การมองขาม 

หลักฐานทางวิทยาศาสตรในการวางแผนนโยบายตางๆ 

นักวิทยาศาสตร์
ฉลองให้กับ
ผลการเลือกตั�ง
นายกรัฐมนตรี
ของประเทศแคนาดา

นักวิทยาศาสตร์
ฉลองให้กับ
ผลการเลือกตั�ง
นายกรัฐมนตรี
ของประเทศแคนาดา
ที่มา: Canadian Pacific  20 ตุลาคม 2558 

นักวิทยาศาสตร์ในประเทศแคนาดาต่างแสดงความยินดี
กับผลการเลือกตั�งนายกรัฐมนตรีครั�งล่าสุดของประเทศแคนาดา 

ซึ�งนำไปสู่การสิ�นสุดการบริหารของ Stephen Harper 
ที �ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานเกือบถึง �� ปี

การหามนักวิทยาศาสตรของรัฐบาลเปดเผยการทำงาน 

ของพวกเขาสูสาธารณะ และใหความสนใจกับงานวิจัย 

ประยุกตที ่ข ับเคลื ่อนดวยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  

ในทางกลับกันพรรคเสรีนิยมไดแสดงเจตนารมณวาจะนำ 

ตำแหนงหัวหนาเจาหนาที่วิทยาศาสตรที่เคยถูกยกเลิกไป 

ในรัฐบาลของ Harper กลับมาอีกครั้ง ยกเลิกกฎหมาย 

ควบคุมการทำงานดานวิทยาศาสตรหลายๆ ขอ และเพิ่ม 

การลงทุนในการวิจัยพื้นฐาน นอกจากนี้ นาย Trudeau 

ไดประกาศวาพรรคของเขาจะใหการสนับสนุนการวางแผน

นโยบายบนพ้ืนฐานของหลักฐานและขอมูลทางวิทยาศาสตร

ใหความสนใจกับปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

ของโลก การสูญพันธุของสัตวบางชนิด และพิจารณาผล 

กระทบของโครงการพัฒนาตางๆ ที่มีตอสิ่งแวดลอมอีกครั้ง



รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� ��

 แมวานาย Woodgett จะเห็นดวยกับเจตนารมณดังกลาว 

แตเขาคาดหวังที่จะไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่สงเสริมให 

เกิดการคนพบทางวิทยาศาสตรใหมๆ และสงเสริมใหนักวิทยาศาสตร 

รุนใหมของประเทศแคนาดาเขาใจวาความคิดและความตองการของ 

พวกเขาจะไดรับการตอบสนองจากรัฐบาล

 นาง Katie Gibbs ผูอำนวยการของกลุม Evidence for 

Democracy ซึ่งเปนกลุมที่สนับสนุนวิทยาศาสตร ไดกลาวถึงจดหมาย 

เปดผนึกที่ไดสงใหแกรัฐบาลใหมและเผยแพรผานรายการวิทยุ CBC 

มีใจความวา นักวิทยาศาสตรขอใหรัฐบาลใหมนี้ใหความสำคัญกับ 

การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตรและการวิจัยของประเทศ 

เพิ่มการลงทุนใหแกการวิจัยขั้นพื้นฐาน และวางนโยบายตางๆ 

บนหลักฐานวิทยาศาสตร นอกจากนี้ แมวารัฐบาลของ Trudeau 

มีภารกิจดานวิทยาศาสตรจำนวนมาก แตนี่ก็เปนโอกาสที่จะสราง 

ประเทศแคนาดาใหเปนประเทศผูนำทางวิทยาศาสตร นวัตกรรม 

และการตัดสินใจบนหลักฐาน เพื่อใหประเทศแคนาดากลายเปน 

หนึ่งในประเทศผูนำดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก

นักวิทยาศาสตร์ฉลองให้กับผลการเลือกตั�งนายกรัฐมนตรี
ของประเทศแคนาดา (ต่อ)
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นักวิทยาศาสตรที่ทำงานใหแกหนวยงานรัฐบาล หรือ 

หนวยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพสาธารณะ จะตองขอ 

อนุญาตจากรัฐบาลกอนที่จะเผยแพรขอมูลใดๆ ให 

แกสื่อมวลชนทุกครั้ง

รัฐบาลยกเลิกแบบฟอรมเก็บขอมูลสำมะโนประชากร 

แบบยาว ซึ่งเปนการเก็บขอมูลของประชากรอยาง  

ละเอียด ทำใหนักวิจัย และผูเชี่ยวชาญตางๆ ขาด 

แหลงขอมูลที่สำคัญในการวางแผนนโยบายและการ

ดำเนินงานตางๆ 

รัฐบาลของ Harper ไดยกเลิกตำแหนงที่ปรึกษาดาน 

วิทยาศาสตรของรัฐบาล และยกหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดานวิทยาศาสตรใหเปนของรัฐมนตรีที ่ย ังออน 

ประสบการณในการบริหาร

Stephen 

Harper
Stephen 

Harper
JustinJustin

TrudeauTrudeau&&
รัฐบาลใหความเคารพและอิสระแกนักวิทยาศาสตร 

มากขึ้น โดยนักวิทยาศาสตรของรัฐบาลสามารถ 

สื่อสารกับสื่อมวลชนไดโดยไมตองผานการกรองขอมูล 

ของรัฐบาล

รัฐบาลไดนำเอาแบบฟอรมเก็บขอมูลสำมะโนประชากร 

แบบยาวกลับมาใชอีกครั้ง โดย Trudeau ไดกลาวใน 

พิธีกลาวสัตยปฏิญาณวา  รัฐบาลของเขาจะยึดมั่นใน 

การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักฐานและขอมูลเพื่อ 

ประโยชนของสังคมสวนรวม 

Trudeau ไดแตงตั้งให Kirsty Duncan เปนรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงวิทยาศาสตร และ Navdeep Bains 

ในตำแหนง รัฐมนตรีกระทรวง

นวัตกรรม วิทยาศาสตร และ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งทั้งสอง

ตำแหนงนี้จะเปนขอการันตีวา

รัฐบาลจะใหความสำคัญกับ

วิทยาศาสตรเปนอันดับตนๆ 

ของประเทศ

เปรียบเทียบนโยบายวิทยาศาสตร์ 
ประเทศแคนาดา ภายใต้รัฐบาลของ 
เปรียบเทียบนโยบายวิทยาศาสตร์ 

ประเทศแคนาดา ภายใต้รัฐบาลของ 


