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การผลิตไบโอเอทานอลจากเศษเหลือในการแปรรูป 

อาหารของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเม็กซิโก

�� 

การกลายพันธุของยีนแบบสุมที่นำไปสูการเกิดมะเร็ง

CONTENTS
       ศูนย NASA Goddard Space Flight Center เปน 

ศูนยวิจัยที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร วิศวกร และนัก 

เทคโนโลยี ไวมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนสถานที่ 

สรางกระสวยอวกาศ เครื่องมือและเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชใน 

การศึกษาโลก ดวงอาทิตย ระบบสุริยจักรวาลและอวกาศ  

ศูนยวิจัยแหงนี้ กอตั้งโดย Dr. Robert H. Goddard ในป 

พ.ศ. 2502 

 ประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี 

อวกาศในปจจุบันและอนาคต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง- 

วอชิงตัน และสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

ไดพยายามสรางพันธมิตรกับองคการ NASA เพื่อเปนชอง 

ทางในการศึกษาและถายทอดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ใหแกหนวยงานในประเทศไทย การเยือนองคการ NASA 

ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานที่ปรึกษาดาน 

วิทยาศาสตรฯ หนวยงานราชการอื่นๆ และนักศึกษาไทย 

ในอเมริกา ในเดือนมกราคม 2558 นี้ จึงถือเปนภารกิจที่ 

สำคัญที่จะเปนประโยชนตอประเทศไทยตอไป

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน 

Office of Science and Technology  (OSTC)
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เยี่ยมชมศูนยวิจัย NASA Goddard Space Flight

Center 

“ไม่ใช่เรื�องง่ายที�จะตัดสินว่าสิ�งใดเป็นไปไม่ได้ ความฝันในวันนี� คือความหวังในปัจจุบัน และความเป็นจริงในอนาคต” -- Dr. Robert Hutchings Goddard
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 ในปจจุบัน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มีความเชื่อมโยงและผลกระทบในระดับ 
นานาประเทศมากยิ่งขึ้น ประเทศตางๆ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจในการพัฒนาความรวมมือ 
ระหวางประเทศดาน STI ในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับสถาบันหรือระดับบุคคล

 การพัฒนาเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการแลกเปล่ียนขอมูลแบบ Open source เปนกลยุทธ 
หนึ่งในการสรางความรวมมือระหวางประเทศในดาน STI  วัตถุประสงคหนึ่งของเครื่องมือดังกลาว คือ 
การสรางความรวมมือในการแบงปนขอมูลในระยะยาว ที่ชวยใหเกิดการพัฒนามาตรฐาน การเขาถึงฐานขอมูล 
และเครื่องมือในการวิเคราะหตางๆ รวมถึง ทัศนคติตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสูการขยายโอกาส 
การเชื่อมโยง และความเคลื่อนไหวดาน STI ที่กอใหเกิดประโยชนกับชุมชนวิทยาศาสตรระดับประเทศและ 
ระดับนานาชาติ

 หนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ของสหรัฐฯ หลายหนวยงาน มีนโยบายสนับสนุน 
การสรางความรวมมือระหวางประเทศดาน STI   
หนวยงานที่มีบทบาทสำคัญ คือ Department of 
State (DOS), National Science Foundation 
(NSF),  U.S. Food & Drug Administration 
(FDA) และ American Association for the 
Advancement of Science (AAAS) เปนตน

การเชื�อมโยง Platforms เพื�อการแบ่งปันและ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของโลก
ที่มา: ประชุม หัวขอ Linking International Science, Technology and Innovation (STI) Knowledge Platforms and Analytics

       วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

�

กลยุทธและเครื่องมือแบงปนขอมูลแบบ Open 

source ที่จัดทำโดยหนวยงานดาน STI ของ สหรัฐฯ 

  Research.gov เปนฐานขอมูลบนเว็บไซตซึ่ง 
จัดทำโดย NSF มีวัตถุประสงคเพื่อเปนฐานขอมูล 
ดานการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตางๆ ของ 
หนวยงานในสหรัฐฯ ปจจุบัน ฐานขอมูลดังกลาวมีขอมูล 
จาก ๒ หนวยงานคือ NSF และองคการ NASA
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เคร่ืองมือน้ีจะชวยใหนักวิจัยสามารถสืบคนการสนับสนุน 
การว ิจ ัยท ี ่ เหมาะสมก ับโครงการว ิจ ัยของตน  
การสรางโอกาสในการรวมมือในการวิจัยกับนักวิจัยที่
มีความสนใจหรือโครงการวิจัยที ่ผานมาที ่ตรงกัน 
สามารถเขาถึงฐานขอมูลเกี่ยวกับกำหนดการและขั้น 
ตอนในการยื่นสมัครรับทุนวิจัยตางๆ  ผลที่ไดรับจาก 
การวิจัยที่ผานมา  และเขาถึงเครื่องมือที่ชวยในการ 
จัดการบริหารเงินทุนวิจัย  ฐานขอมูลนี้มีเครื่องมือ 
ที่ชวยใหนักวิจัยสามารถบริหารจัดการโครงการวิจัย 
ของตนไดงายและเปนระบบมากยิ่งขึ้น    

Open Researcher and Contributor ID - ORCID 
(www.orcid.org) เปนฐานขอมูลแบบเปดและ 
ไมแสวงผลกำไรโดย ORICD ไดรวบรวมขอมูลดานการ 
วิจัยที่มีลงทะเบียนกับ ORCID ไว ผูใชบริการสามารถ 
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของนักวิจัย หัวขอ 
การวิจัย ผลที่ไดจากการวิจัย ฯลฯ วัตถุประสงคของ 
ORCID คือการสรางเครือขายการวิจัยระหวางสาขา 
ระหวางหนวยงาน และระหวางประเทศ

การเชื�อมโยง Platforms เพื�อการแบ่งปันและ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลก

�

CrossRef 
 (http://www.crossref.org/) เกิดจากความ 
รวมมือระหวางสำนักพิมพวารสารการวิจัยทาง STI 
ตางๆ เพื่อสนับสนุนใหมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นระหวางนักวิจัย 

SciENcv: Science Experts Network Curriculum 
Vitae 
 จัดทำโดยหนวยงาน  National Institutes of 
Health (NIH) เปนฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลเกี่ยว 
กับนักวิจัยที่เคยสมัคร ไดรับการสนับสนุน หรือมีสวน 
เกี่ยวของกับหนวยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ 

Research Data Alliance 2 (RDA2) 
(https://rd-alliance.org/) เกิดจากความรวมมือ 
ระหวาง NSF, National Institute of Standards 
and Technology (NIST), European Commission 
และประเทศออสเตรเลีย RDA2 มีเปาหมายคือการ 
แบงปนขอมูลระหวางนักวิจ ัยและนักนวัตกรรม 
เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือระหวางสาขาและระหว
างประเทศเพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาและความท
าทายในระดับนานาชาติ
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การเชื�อมโยง Platforms เพื�อการแบ่งปันและ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลก

�

Partnership for Enhancing Global Academic Strategic Collaboration in Science (PEGASCIS) 
(http://www.state.gov/e/stas/231313.htm) ริเริ่มโดย Office of the Science and Technology Adviser 
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกิดความ รวมมือดาน STI ระหวางประเทศในหนวยงาน มหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ 
มากยิ่งขึ้นระหวางนักวิจัย 

Open Data 
    เปนโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา มีวัตถุประสงคเพื่อเปดเผยขอมูลการ 
ทำงานของรัฐบาลใหแกสาธารณะเพื่อพัฒนาการทำงานและสรางความนาเชื ่อถือใหแกหนวยงานรัฐบาล 
เปนการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมจากภาคเอกชนและการเติบโตของภาคธุรกิจ 

ปญหาและอุปสรรค
- การตัดลดงบประมาณของรัฐบาล มีสวนชะลอหรือ 
ระงับการพัฒนาเครื่องมือตางๆ ที่จำเปนตอการสราง 
ความรวมมือระหวางประเทศในอนาคต 
- การสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสวนใหญ 
ในสหรัฐฯ มาจากภาคเอกชน ทำใหการรวมขอมูลให 
สมบูรณ เปนไปไดยาก
- บางคร้ังภาครัฐบาลขาดแรงกระตุนในการพัฒนา 
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการแลกเปล่ีย
นขอมูล แบบ Open source เนื่องจาก ภาคเอกชน 
ก ็ม ีการพ ัฒนาเคร ื ่ องม ือ ในล ักษณะเด ียวก ัน 
แตสามารถทำไดดีกวา เนื่องจากมีงบประมาณ 
มากกวา 

ขอเสนอแนะสำหรับหนวยงานในประเทศไทย 
- หนวยงานของสหรัฐฯ มีความประสงคที่จะสราง 
ความรวมมือระหวางประเทศ รวมถึงประเทศไทย 
จึงเปดกวางและมีความยินดีที่จะรับฟงขอเสนอแนะห
รือความรวมมือตางๆ จากหนวยงานของไทย 
เพื่อชวยพัฒนาเครื่องมือของสหรัฐฯ ใหสมบูรณและ 
เปนประโยชนกับทุกฝายมากยิ่งขึ้น
- กลยุทธและเครื่องมือที่หนวยงานของสหรัฐฯ กำลัง 
พัฒนานี้ สามารถเปนแมแบบสำหรับหนวยงาน 
ประเทศไทย ในการพัฒนากลยุทธและเครื่องมือที่ใช 
ระหวางหนวยงานในประเทศไทย
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เทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกโดยปราศจากการใชน้ำ

Credit: phys.org

ที่มา: Science Daily / Investigación y Desarrollo วันที่ 4 ม.ค. 2558

HEADLINE: Technology to recycle all type of plastics without using water

LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150104152309.htm

  กระบวนการรีไซเคิล 

พลาสติกแบบดั้งเดิมนั้นจะมีการ 

ใช น ้ำปร ิมาณมากในกระบวน 

การ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชน้ำโดย 

เปลาประโยชน Marco Adame 

ผูกอตั้งบริษัท Ak Inovex 

ป ร ะ เ ท ศ เ ม ็ ก ซ ิ โ ก 

ทำการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว 

ซึ ่งสามารถผลิตเม ็ดพลาสติก 

(pellets) ไดมากกวา 90 

เปอรเซ็นตจากพลาสติกประเภท 

ใดก็ตาม การพัฒนานี้เพื่อเปน 
การลดการใชน้ำโดยเปลาประโยชนและสามารถลดคาใชจายในการผลิตครึ่งหนึ่ง แตไดปริมาณเม็ดพลาสติก 

จากกระบวนการรีไซเคิลเทาเดิม โดยหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางเฉียบพลัน

 Marco Adame กลาวถึงกระบวนการดั้งเดิมในการรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งผานกระบวนการลางและ 

การบดใหเปนผงของภาชนะพลาสติก แตอยางไรก็ตาม พลาสติกแตละชนิดนั้นมีความแตกตางกันของความชื้น 

ในระดับโมเลกุล ดังนั้นจึงตองมีการดึงโมเลกุลน้ำออกเพื่อใหเกิดการตกผลึกซึ่งกระบวนการนี้มีการใช 

ความรอนสูงถึง 180 องศาเซลเซียสและทำใหวัตถุเย็นตัวลงในน้ำ เทคโนโลยีที่ Marco Adame นำมาใชนั้น 

มีการใชพลังงานในกระบวนการนอยลงครึ่งหนึ่ง ใชพื้นที่ในการปฏิบัติงานนอยลงเนื่องจากระบบมีขนาดเล็ก   

แตกลับไดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพดีกวา ซึ่งจะทำใหไดรับผลกำไรมากยิ่งขึ้น โดยขอไดเปรียบของ 

การใชเทคโนโลยีนี้ คือ กระบวนการสามารถที่จะใชไดในพลาสติกทุกประเภท เชน Styrofoam, Polystyrene, 

PET (Polyethylene terephthalate) และ ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) ความสามารถ 

ในการผลิตเม็ดพลาสติกโดยประมาณ 2 ตัน ซึ่งทีมนักวิจัยพยายามที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตใหเปน 10 ตัน 

ในอนาคต
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(ที่มา: Science Daily/ The University of Texas at Arlington วันที่ 2 ม.ค. 2558
HEADLINE: More efficient, sensitive estrogen detection developed
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/1999/10/991021094811.htm)

Credit: UT Arlington, Kavin Schug

ศาสตราจารยดานการวิเคราะหทางเคมี

 ฮอรโมนเอสโทรเจน (Estrogen) หรือฮอรโมนเพศหญิงมีความสำคัญตอการทำงานทางชีวภาพของ 

รางกาย ไมใชเพียงชวยในเรื่องพัฒนาการทางเพศและการสืบพันธุเทานั้น แตยังชวยปรับหลายกระบวนการที่มี 

ผลตอสุขภาพและการเกิดโรคในคนและสัตวอีกดวย แตอยางไรก็ตาม ฮอรโมนเอสโทรเจนยังเชื่อมโยงกับ 

การเติบโตของเนื้องอกไปจนถึงการสูญเสียเซลลประสาทในผูปวยโรคอัลไซเมอร การตรวจสอบฮอรโมน 

เอสโทรเจนที่มีปริมาณนอยในเลือดหรือสารคัดหลั่งนั้น ยังเปนไปคอนขางยากสำหรับการทดสอบในหอง 

ปฏิบัติของนักวิจัยทางดานสุขภาพ

Schug ศาสตราจารยดานการวิเคราะหทางเคมี (Analytical Chemistry) มหาวิทยาลัย University of Texas 

at Arlington กลาววา ทีมนักวิจัยมีการพัฒนาใชวิธีการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่สามารถ 

ตรวจสอบตัวอยางที่มีปริมาณเพียง 10 สวนในลานลานสวนของตัวอยางที่มีปริมาณ 100 ไมโครลิตร ซึ่ง 

ปริมาณตัวอยาง 10 สวนในลานลานสวน เทียบเทากับน้ำเพียงหนึ่งหยดในสระวายน้ำโอลิมปกที่มีขนาด 20 

ลูกบาศกเมตร ซึ่งวิธีการแมส สเปกโตรเมตรี และโครมาโทกราฟ เปนวิธีการที่นำใชในการแยก ระบุ และ 

ศึกษาคุณภาพของโมเลกุลในสารประกอบ โดยจะทำงานแยกกันเพื่อระบุและบงชี้ปริมาณของโมเลกุลจาก 

สารประกอบหลายชนิด กระบวนการนี้เกี่ยวของกับการทำโครมาโตกราฟหรือการแยกสีดวยวิธีการพนสเปรย 

ไอออนไฟฟาและกระบวนการวัดมวล โดยขึ้นอยูกับขั้นตอนสำคัญที่เรียกวา Charge Derivatization 

หรือการใชสารเคมีตัวทำปฏิกิริยาที่มีประจุเพื่อจับกับเอสโทรเจน และสามารถแยกเอสโทรเจนออกมาจากไขมัน 

 นักวิจัยจากสถาบัน Shimadzu Institute for Re-

search Technologies รวมกับภาควิชาเคมีและชีวเคมี 

มหาวิทยาลัย The University of Texas at Arlington 

พัฒนาวิธีการตรวจสอบฮอรโมนเอสโทรเจน ในตัวอยางที่ 

มีปริมาณนอย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยโรค 

มะเร็งและโรครายอื่นๆ โดยทีมนักวิจัยประยุกตใชวิธีการที่ 

เรียกวา แมส สเปกโตรเมตรี (Mass Spectrometry) และ 

โครมาโทกราฟ (Chromatography) ซึ่งเปนกระบวนการ 

วิเคราะหหรือแยกสารโดยอาศัยความแตกตางจากการ 

เคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารตาง ๆ ที่ผสมรวมกันอยู โดย 

ใหสารผานหรือไหลซึมไปในตัวกลางที่เหมาะสม Kevin
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Schug ศาสตราจารยดานการวิเคราะหทางเคมี (Analytical Chemistry) มหาวิทยาลัย University of Texas 

at Arlington กลาววา ทีมนักวิจัยมีการพัฒนาใชวิธีการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่สามารถ 

ตรวจสอบตัวอยางที่มีปริมาณเพียง 10 สวนในลานลานสวนของตัวอยางที่มีปริมาณ 100 ไมโครลิตร ซึ่ง 

ปริมาณตัวอยาง 10 สวนในลานลานสวน เทียบเทากับน้ำเพียงหนึ่งหยดในสระวายน้ำโอลิมปกที่มีขนาด 20 

ลูกบาศกเมตร ซึ่งวิธีการแมส สเปกโตรเมตรี และโครมาโทกราฟ เปนวิธีการที่นำใชในการแยก ระบุ และ 

ศึกษาคุณภาพของโมเลกุลในสารประกอบ โดยจะทำงานแยกกันเพื่อระบุและบงชี้ปริมาณของโมเลกุลจาก 

สารประกอบหลายชนิด กระบวนการนี้เกี่ยวของกับการทำโครมาโตกราฟหรือการแยกสีดวยวิธีการพนสเปรย 

ไอออนไฟฟาและกระบวนการวัดมวล โดยขึ้นอยูกับขั้นตอนสำคัญที่เรียกวา Charge Derivatization 

หรือการใชสารเคมีตัวทำปฏิกิริยาที่มีประจุเพื่อจับกับเอสโทรเจน และสามารถแยกเอสโทรเจนออกมาจากไขมัน 

 นักวิจัยจากสถาบัน Shimadzu Institute for Re-

search Technologies รวมกับภาควิชาเคมีและชีวเคมี 

มหาวิทยาลัย The University of Texas at Arlington 

พัฒนาวิธีการตรวจสอบฮอรโมนเอสโทรเจน ในตัวอยางที่ 

มีปริมาณนอย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยโรค 

มะเร็งและโรครายอื่นๆ โดยทีมนักวิจัยประยุกตใชวิธีการที่ 

เรียกวา แมส สเปกโตรเมตรี (Mass Spectrometry) และ 

โครมาโทกราฟ (Chromatography) ซึ่งเปนกระบวนการ 

วิเคราะหหรือแยกสารโดยอาศัยความแตกตางจากการ 

เคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารตาง ๆ ที่ผสมรวมกันอยู โดย 

ใหสารผานหรือไหลซึมไปในตัวกลางที่เหมาะสม Kevin

�



และโปรตีนได วิธีการใหมนี้ คาดวาจะสามารถนำมาใชประโยชนไดสำหรับนักวิจัยทางการแพทย ผูดูแลทาง 

ดานสุขภาพ และการวิเคราะหทางดานสิ่งแวดลอม

 ปจจุบันมีหลายวิธีในการตรวจสอบฮอรโมน 

เอสโทรเจน เชน การใชแอนติบอดีซึ่ง เปนระบบ 

การตรวจสอบชนิดของโปรตีน โดยที่ขั้นตอนตางๆ 

ใชเวลาคอนขางมาก ความถูกตองยังไมสูงเทาที่ควร 

และใชปริมาณ สารตัวอยางมากกวา 100 ไมโครลิตร 

ในการทดสอบ ซึ่งเมื่อเปรียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ 

ใชเวลานอยกวา 25 นาที ใหประสิทธิภาพที่ดีกวา 

รวดเร็วและเปนวิธีที่ไมซับซอน ในการตรวจหา 

ฮอรโมนเอสโทรเจนในเลือดหรือสารคัดหลั่ง
Credit: women.thaiza.com

การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบฮอรโมนเอสโทรเจน
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เทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกโดยปราศจากการใชน้ำ

 ในงาน Cleantech Challenge Mexico ซึ่งเปน 

งานสงเสริมการพัฒนาเชิงนิเวศน Marco Adame 

กลาวเพิ่มเติมวาในปหนา บริษัท Ak Inovex ตั้ง 

เปาหมายทางยุทธศาสตร โดยเพิ่มเครื่องลางพลาสติก 

เ ช ิ งน ิ เ วศน  แล ะ ใ ช  น ้ ำ ย าล  า งพ ิ เ ศษทางช ี ว ภ าพ 

ซ ึ ่งจะสามารถลดต นท ุนในการดำเน ินการได อ ีก 

นอกจากนี้ การใชสารละลายชีวภาพในการยอยสลาย 

พลาสติกใหรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเปนสารละลายที่สามารถ 

ย  อ ย ส ล า ย แ ล ะ ไ ม  เ ป  น พ ิ ษ ต  อ ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม 

เพื่อใชแทนสารละลายที่ใชในปจจุบัน

Credit: www.greenlaunches.com
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การผลิตไบโอเอทานอลจากเศษเหลือในการแปรรูป 

อาหารของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเม็กซิโก
 (ที่มา: Science Daily / Investigación y Desarrollo วันที่ 4 ม.ค. 2558
HEADLINE: Production of 500 daily litres of bioethanol from food waste
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150104152307.htm)

Credit: www.cleantechnica.com

 Lorena Amaya Delgado นักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สถาบัน 
Center for Research and Assistance in Technology and Design of the State of Jalisco 
(CIATEJ) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศเม็กซิโก เปนสถาบันที่ใหการสนับสนุนนักวิทยา- 
ศาสตรและวิศวกรดานเทคโนโลยีชีวภาพ ไดพัฒนาการผลิตพลังงานชีวภาพจากเศษเหลือใน 
กระบวนการผลิตธัญพืชของโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานที่ไดอยูในรูปของเอทานอล ซึ่งกระบวน 
การดังกลาวเกิดจากกระบวนการยอยสลายคารโบไฮเดรตจากเศษเหลือในกระบวนการแปรรูปขาว
โพด ซึ่งเปนธัญพืชที่มีแปง เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสในปริมาณสูง มีการใชเอนไซม 
เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและมีการใชยีสตที่ทนทานตอเอทานอล ซึ่งแสดงนัยวา ในกระบวน 
การหมักจะมีความเขมขนของน้ำตาลสูงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ 
นักวิจัยมีการออกแบบสภาวะการหมักตัวอยางตามกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลในหองปฏิบัติ 
การ อุปกรณที่ใชในกระบวนการ และโรงงานตนแบบ ซึ่งเปนกระบวนการพื้นฐานทางดาน 
วิศวกรรมในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำการผลิตเอทานอล 
จำนวน 500 ลิตรตอวัน

 สถาบัน CIATEJ เล็งเห็นประโยชนจากการนำเศษเหลือขาวโพดที่มีจำนวนมากในโรงงาน 
อุตสาหกรรม รวมถึงการศึกษาและการปรับใชเศษเหลืออาหารประเภทตางๆ จากโรงงาน 
อุตสาหกรรมในประเทศ เชน อุตสาหกรรมทำเบเกอรี่ นม และโรงงานแปรรูปผลไม เพื่อศึกษา 
คุณภาพและปริมาณเอทานอลที่จะสามารถผลิตได นอกจากนี้ การศึกษานวัตกรรมและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานชีวภาพจากเศษเหลือในอุตสาหกรรมอาหารนั้น 

ไดรับความรวมมือจากหลายสถาบันในประเทศ 
เม็กซิโก ไมวาจะเปนสถาบัน Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) ศูนยวิจัย El Centro Interdisciplin-
ario de Ciencias Marinas (CICIMAR) 
และศูนยวิจัยทางชีววิทยา Center of Investiga-
ciones Biológicas Del Noroeste Cibnor Cona-
cyt (Conayt center CIBNOR) เพื่อมุงเนน 
การพัฒนาและศึกษาการผลิตเอทนอล

�

การผลิตไบโอเอทานอลจากเศษเหลือในการแปรรูป 

อาหารของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเม็กซิโก
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ที่มา: Science Daily: John Hopkins Medicine วันที่ 1 ม.ค. 2558
HEAD: Bad Luck of random mutations plays predominant role in cancer, study shows
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150101142318.htm

 Robert Vogelstein แพทยผูเชี่ยวชาญดานเนื้องอกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins        

University School of Medicine กลาวถึง ปจจัยหลัก 3 ประการของการเกิดมะเร็ง คือ 

การกลายพันธุของเซลล สิ่งแวดลอม และพันธุกรรม นักวิจัยจากศูนย Johns Hopkins Kimmel 

Cancer Center ไดนำเสนอการใชทฤษฎีทางสถิติเพื่อนำมาใชในการสนับสนุนแนวความคิดของ 

การแบงเซลลตนกำเนิดทั้งหมดและการพัฒนาเปนเซลลมะเร็งที่เกิดจากปจจัยทั้ง 3 นี้ โดยเปรียบเทียบ 

ในเนื้อเยื่อหลายชนิด สาเหตุสวนใหญเกิดจากการกลายพันธุแบบสุมที่เกิดขึ้นเมื่อเซลลตนกำเนิดเกิด 

การแบงตัว จากการศึกษา พบวา 2 ใน 3 สวนของผูใหญที่เกิดมะเร็งนั้น สาเหตุสำคัญเกิดจาก 

การกลายพันธุของยีนทำใหเซลลมะเร็งเจริญเติบโตขึ้น และ 1 ใน 3 สวนที่เหลือนั้นเกิดโรคมะเร็ง 

เนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมและยีนที่ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม Cristian Tomasetti 

ผูชวยแพทยดานเนื้องอกวิทยา กลาวเพิ่มเติมวา อัตรา 2 ใน 3 ของเซลลมะเร็งที่เกิดขึ้นจาก 

การกลายพันธุแบบสุมของเซลลตนกำเนิดในขณะที่มีการแบงตัวนั้น ไมสามารถคาดการณได แต 

สามารถทำการรักษาไดทันหากตรวจพบเซลลมะเร็งไดในชวงตนและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการ 

ดำเนินชีวิต

Credit: © artSILENSEcom / Fotolia

การกลายพันธุ์ของยีนแบบสุ่มที�นำไปสู่การเกิดมะเร็ง
ที่มา: Science Daily: John Hopkins Medicine วันที่ 1 ม.ค. 2558
HEAD: Bad Luck of random mutations plays predominant role in cancer, study shows
LINK: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150101142318.htm
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การกลายพันธุของเซลล สิ่งแวดลอม และพันธุกรรม นักวิจัยจากศูนย Johns Hopkins Kimmel 

Cancer Center ไดนำเสนอการใชทฤษฎีทางสถิติเพื่อนำมาใชในการสนับสนุนแนวความคิดของ 

การแบงเซลลตนกำเนิดทั้งหมดและการพัฒนาเปนเซลลมะเร็งที่เกิดจากปจจัยทั้ง 3 นี้ โดยเปรียบเทียบ 

ในเนื้อเยื่อหลายชนิด สาเหตุสวนใหญเกิดจากการกลายพันธุแบบสุมที่เกิดขึ้นเมื่อเซลลตนกำเนิดเกิด 

การแบงตัว จากการศึกษา พบวา 2 ใน 3 สวนของผูใหญที่เกิดมะเร็งนั้น สาเหตุสำคัญเกิดจาก 

การกลายพันธุของยีนทำใหเซลลมะเร็งเจริญเติบโตขึ้น และ 1 ใน 3 สวนที่เหลือนั้นเกิดโรคมะเร็ง 

เนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมและยีนที่ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม Cristian Tomasetti 

ผูชวยแพทยดานเนื้องอกวิทยา กลาวเพิ่มเติมวา อัตรา 2 ใน 3 ของเซลลมะเร็งที่เกิดขึ้นจาก 

การกลายพันธุแบบสุมของเซลลตนกำเนิดในขณะที่มีการแบงตัวนั้น ไมสามารถคาดการณได แต 

สามารถทำการรักษาไดทันหากตรวจพบเซลลมะเร็งไดในชวงตนและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการ 

ดำเนินชีวิต
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การกลายพันธุ์ของยีนแบบสุ่มที�นำไปสู่การเกิดมะเร็ง

Credit: animal-kid.com

 เซลลมะเร็งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดแบบสุมหรือเกิดการกลายพันธุ เนื่องจากยีนแลกเปลี่ยน 

หนวยพันธุกรรมอยางไมถูกตองในกระบวนการแบงเซลล และเมื่อเซลลไมถูกตรวจสอบในการเจริญ 

เติบโต มีการพัฒนาและกระจายตัวของเซลลที ่มีขอผิดพลาดนั้น กอใหเกิดการสะสมของเซลล 

กลายพันธุมากขึ้น จะนำไปสูความเสี่ยงสูงในการเกิดเซลลมะเร็ง ซึ่งเปนการยากที่จะคาดเดาเมื่อ 

เปรียบเทียบกับการเกิดมะเร็งเนื่องจากกรรมพันธุและปจจัยทางสภาพแวดลอม นักวิจัยแสดงความ- 

สัมพันธทางสถิติระหวางจำนวนการแบงตัวทั้งหมดของเซลลตนกำเนิดและความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

ในเนื้อเยื ่อ 31 ชนิด ตัวเลขที่ได คือ 0.804 จากการคำนวณหากคาที่ไดมีคาใกล 1.000 จะหมายถึง 

การแบ งต ัวของเซลล ต นกำเน ิดและความเส ี ่ยงของการเก ิดมะเร ็งม ีความส ัมพ ันธ ก ันค อนข างส ูง 

ตัวอยางเชน เนื้อเยื ่อในลำไสใหญซึ ่งพบวามีการแบงตัวเซลลตนกำเนิดมากกวาเนื้อเยื ่อ ของลำไสเล็ก 

4 เทา และพบวาเกิดมะเร็งลำไสใหญมากกวามะเร็งลำไสเล็กอีกดวย นักวิจัยบางทาน ใหเหตุผลวา 

เนื่องจากลำไสใหญไดรับปจจัยทางสิ่งแวดลอมมากกวาลำไสเล็ก ซึ่งอาจเปนจุดสำคัญ ที่มีการเพิ่ม 

อัตราการกลายพันธุสูง แตในทางตรงกันขาม นักวิจัยพบวาตัวเลขการแบงตัวของเซลล ตนกำเนิดใน 

ลำไสใหญมีนอยกวาในลำไสเล็กของหนูทดลอง นอกจากนี้ มะเร็งบางประเภท เชน มะเร็งปอด และ 

มะเร็งตอมลูกหมาก ไมถูกรวมในการวิจัยนี้ เนื่องจากนักวิจัยยังไมสามารถตรวจสอบ อัตราการแบง 

ตัวของเซลลตนกำเนิดที่เชื ่อถือไดในสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตร 

ในการเกิดมะเร็ง เชน จากการสูบบุหรี่ 

และปจจัยการดำรงชีว ิตที ่ไมไดคุณภาพ 

แตอยางไรก็ตาม มะเร็งหลายรูปแบบ 

เกิดจากการกลายพันธุ โดยที่ไมเกี ่ยวของ

ก ั บการดำ เน ิ นช ี ว ิ ตหร ื อพ ั นธ ุ กรรม 

วิธีที ่ดีที ่สุดในการกำจัดมะเร็งเหลานี ้ให

หมดสิ้นไปคือ การตรวจเจอในระยะเริ่ม 

ตน ซึ่งจะสามารถทำการรักษาไดทัน
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 เซลลมะเร็งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดแบบสุมหรือเกิดการกลายพันธุ เนื่องจากยีนแลกเปลี่ยน 

หนวยพันธุกรรมอยางไมถูกตองในกระบวนการแบงเซลล และเมื่อเซลลไมถูกตรวจสอบในการเจริญ 

เติบโต มีการพัฒนาและกระจายตัวของเซลลที ่มีขอผิดพลาดนั้น กอใหเกิดการสะสมของเซลล 

กลายพันธุมากขึ้น จะนำไปสูความเสี่ยงสูงในการเกิดเซลลมะเร็ง ซึ่งเปนการยากที่จะคาดเดาเมื่อ 

เปรียบเทียบกับการเกิดมะเร็งเนื่องจากกรรมพันธุและปจจัยทางสภาพแวดลอม นักวิจัยแสดงความ- 

สัมพันธทางสถิติระหวางจำนวนการแบงตัวทั้งหมดของเซลลตนกำเนิดและความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

ในเนื้อเยื ่อ 31 ชนิด ตัวเลขที่ได คือ 0.804 จากการคำนวณหากคาที่ไดมีคาใกล 1.000 จะหมายถึง 

การแบ งต ัวของเซลล ต นกำเน ิดและความเส ี ่ยงของการเก ิดมะเร ็งม ีความส ัมพ ันธ ก ันค อนข างส ูง 

ตัวอยางเชน เนื้อเยื ่อในลำไสใหญซึ ่งพบวามีการแบงตัวเซลลตนกำเนิดมากกวาเนื้อเยื ่อ ของลำไสเล็ก 

4 เทา และพบวาเกิดมะเร็งลำไสใหญมากกวามะเร็งลำไสเล็กอีกดวย นักวิจัยบางทาน ใหเหตุผลวา 

เนื่องจากลำไสใหญไดรับปจจัยทางสิ่งแวดลอมมากกวาลำไสเล็ก ซึ่งอาจเปนจุดสำคัญ ที่มีการเพิ่ม 

อัตราการกลายพันธุสูง แตในทางตรงกันขาม นักวิจัยพบวาตัวเลขการแบงตัวของเซลล ตนกำเนิดใน 

ลำไสใหญมีนอยกวาในลำไสเล็กของหนูทดลอง นอกจากนี้ มะเร็งบางประเภท เชน มะเร็งปอด และ 

มะเร็งตอมลูกหมาก ไมถูกรวมในการวิจัยนี้ เนื่องจากนักวิจัยยังไมสามารถตรวจสอบ อัตราการแบง 

ตัวของเซลลตนกำเนิดที่เชื ่อถือไดในสิ่งตีพิมพทางวิทยาศาสตร 

 นักวิจัยแบงประเภทของมะเร็งออกเปน 2 กลุมที่ไดจากการศึกษาโดยคำนวณทางสถิติวามะเร็ง 

ประเภทใดที่สามารถคาดการณอัตราการแบตัวของเซลลตนกำเนิด และมะเร็งประเภทใดที่มีอัตรา 

การแบงตัวสูงกวากัน นักวิจัยพบวามะเร็งจำนวน 22 ประเภท สามารถนำมาอธิบายไดโดยปจจัยของ 

การเกิดการกลายพันธุแบบสุมของดีเอ็นเอในขณะที่เซลลมีการแบงตัว มะเร็งอีก 9 ประเภทมีอัตรา 

การเกิดสูงกวาที่คาดการณไวเนื ่องจากเกิดการกลายพันธุ และอาจจะเปนไปไดที ่เกิดการปจจัยทาง 

สิ่งแวดลอม และกรรมพันธุรวมดวย การศึกษานี้ แสดงใหเห็นถึงวา คนเราสามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยง
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 ดร.วิชาวัฒน อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พรอมคณะขาราชการและ 
ผูที่เกี่ยวของจากสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงวอชิงตัน  สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร- 
และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงวอชิงตัน  สำนักงานผูดูแลนักเรียนภายใน- 
สหรัฐอเมริกา สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารบกและทหารอากาศ และตัวแทนนักศึกษาไทยที่ 
ไดรับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และที่กำลังศึกษาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดเยี่ยมชมศูนยวิจัยของ The National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
หรือองคการ NASA ณ ศูนย NASA Goddard Space Flight Center มลรัฐ Maryland 
ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี Dr. Colleen Hartman ซึ่งเปน Deputy Direc-
tor for Science, Operations & Program Performance ใหการตอนรับ      

    หลังจากที่ Dr. Hartman และ ดร.วิชาวัฒนฯ 
กลาวเปดการประชุม ผูบริหารและหัวหนาของศูนย 
วิจัยตางๆ ใหบรรยายเกี่ยวกับศูนยวิจัยและโครงการ 
ที่สำคัญๆ ของ องคการ NASA เชน โครงการ 
DEVELOP   โครงการ ARSET   โครงการ ARISS  
หองทดลอง The NASA Micro Pulse Lidar Net-
work (MPLNET) โครงการ SERVIR และหองทดลอง 
Hydrological Sciences Lab  องคการ NASA 

     เยี�ยมชม 
 มลรัฐ Maryland ประเทศสหรัฐฯ 

��

และผูแทนจากฝายไทยไดแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความคืบหนาในการสรางความรวมมือและความ 
สัมพันธอันดีระหวางองคการ NASA และประเทศไทย 
โดยเฉพาะความร วมม ือด านว ิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจโลก 
โดยที่ผานมา องคการนาซา ไดมีโครงการความรวมมือ 
กับประเทศไทยหลายโครงการ เชน
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- การสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียว 
กับอวกาศเพื่อจัดนิทรรศการ NASA: A Human 
Adventure The Exhibition ณ เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว ระหวางวันที่ 1 ธ.ค. 47 – 1 ก.พ. 78
- โครงการ ARSET ซึ่งเปนการเผยแพรและ 
ประชาสัมพันธใหนักเรียนและนักศึกษาไทยรวมศึก
ษาเก ี ่ยวก ับเคร ื ่องม ือและการใช ข อม ูลต างๆ 
ขององคการ NASA โดยผานระบบ Webinar
- การเผยแพรประชาสัมพันธใหแกนักเรียนและ 
นักศึกษาไทยไดมีโอกาสรวมโครงการนักศึกษารวม
วิจัยหรือการฝกงานในโครงการวิจัยตางๆ ขององคการ 
NASA และสถาบันการศึกษา เชน โครงการศึกษา 
วิจัยสภาพดินบริเวณลุมแมน้ำโขงซึ่งเปนโครงการ 
ความรวมมือระหวาง University Of South    
Carolina และองคการ NASA

     เยี�ยมชม 
 มลรัฐ Maryland ประเทศสหรัฐฯ 
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Mr. Brent Holden นักวิทยาศาสตรขององคการ NASA 
อธิบายเก่ียวกับเคร่ืองมือใหแกคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ขณะเขาเย่ียมชม AERONET Lab (AErosol RObotic NETwork) 
เพ่ือศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองตรวจจับอานุภาคในอากาศ 

เพ่ือวัดระดับฝุนละออง มลภาวะและสสารตางๆ ในบรรยากาศ 

และโครงการท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน
-  การจัดการฝกอบรมภาคฤดูรอนภายใตโครงการ NASA DEVELOP ใหแกนักศึกษาไทยซ่ึงจะเกิดข้ึนในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
-  โครงการ Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) ซ่ึงจะจัดรวมกับโรงเรียนของไทยในป ๒๕๕๘
-  การเปดศูนยวิจัยของ NASA SERVIR ในประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘
   
    การประชุมและการเย่ียมชมศูนย NASA Goddard Space Flight Center คร้ังน้ี เปนอีกกาวหน่ึงของความสำเร็จของประเทศไทย 
ในการสรางพันธมิตรและขยายความรวมมือกับองคการ NASA ซ่ึงมีสวนชวยในการพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศไทย เช่ือไดวา ในอนาคต ประเทศไทยกับองคการ NASA จะมีโครงการรวมกันมากย่ิงข้ึน 

Mr. Wynn Watson, ESMO Project Manager ใหการ
ตอนรับคณะผูเย่ียมชมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขณะ
เขาเย่ียมชม Earth Science Mission Operations เพ่ือ
ศึกษาเก่ียวกับหองควบคุมของโครงการตางๆ ขององคการ 
NASA 
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 ภายหลังการประชุม เจาหนาท่ีขององคการ NASA นำคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เย่ียมชมและทำความรูจักกับหองวิจัย 
สำคัญๆ ณ ศูนย NASA Goddard Space Flight Center ดังน้ี

- ศูนยวิจัย AERONET (AErosol RObotic NETwork) เปนศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายตรวจวัดอนุภาคในบรรยากาศ 
โดยเครือขายดังกลาวเกิดจากความรวมมือขององคกรระดับประเทศและมหาวิทยาลัยในประเทศตางๆ และขอมูลท่ีไดจากเครือขายน้ี 
เปดเผยใหสาธารณะใชประโยชนได

- หองควบคุม The Earth Science Mission Operations (ESMO) ซ่ึงเปนศูนยควบคุมและใหการสนับสนุนภารกิจตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับโลกและอวกาศของศูนย NASA Goddard Space Flight Center 

Mr. Carmine Mattiello, Head of Environmental Test Engineering 
& Integration Branch นำคณะผูเย่ียมชมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เย่ียมชมศูนย Spacecraft Test & Integration Complex เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใชในการทดสอบช้ินสวนตางๆ ของ
กระสวยอวกาศและอุปกรณตางๆ ท่ีจะนำไปใชในอวกาศ

- หองปฏิบัติการและศูนยทดสอบ The James Webb 
Space Telescope เปนศูนยปฏิบัติการของกลอง 
โทรทรรศนอินฟราเรดในอวกาศขนาดใหญซ่ึงมีกำหนดเ
ร่ิมปฏิบัติการในป พ.ศ. 2561 ภารกิจของกลอง 
โทรทรรศนน้ี คือ สำรวจอวกาศเพ่ือใหการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของนักบินอวกาศท่ัวโลก และเพ่ือ 
การศึกษาการกำเนิดของจักรวาล

- ศูนยวิจัย NASA Center for Climate Simulation 
(NCCS) เปนศูนยเก็บขอมูลและสรางภาพจากขอมูลท่ี 
เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศของโลกเพ่ือชวยพัฒนาความส
ามารถขององคกร NASA ในการคาดการณและการ 
สรางแบบจำลองสภาพภูมิอากาศของโลก

Dr. Piers Sellers, Deputy 
Exploration Sciences Directorate 
และอดีตนักบินอวกาศขององคการ 
NASA ถายภาพรวมกับคณะผูเย่ียม
ชมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
หลังการบรรยายเก่ียวกับเทคโนโลยี
ท่ีใชในการตรวจสอบการเปล่ียน
แปลงของสภาพอากาศโลก และ
การนำขอมูลมาสรางเปนภาพ 
(Visualization)
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 ภายหลังการประชุม เจาหนาท่ีขององคการ NASA นำคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เย่ียมชมและทำความรูจักกับหองวิจัย 
สำคัญๆ ณ ศูนย NASA Goddard Space Flight Center ดังน้ี

- ศูนยวิจัย Detector Systems Branch  เปนศูนยวิจัยท่ีวิจัยและพัฒนาอุปกรณตรวจจับท่ีถูกออกแบบใหสามารถตอบสนองกับความ 
ตองการท่ีเฉพาะเจาะจงของโครงการและภารกิจตางๆ ขององคการ NASA หนวยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมตางๆ 

 การเย่ียมชมศูนยวิจัยดังกลาว นอกจากจะเปนโอกาสใหคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และตัวแทนนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ 
ไดศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีและภารกิจตางๆ ขององคการ NASA แลว ยังเปนการแสดงความพรอมดานบุคลากรของประเทศไทยให 
เจาหนาท่ีขององคการ NASA ไดประจักษดวย 

ดร.ลัดดาวัลย มิโก (Dr. Laddawan Miko) หัวหนาศูนยวิจัย
และเจาหนาท่ีของ Detector Systems Branch กำลังอธิบาย
ถึงภารกิจของศูนยวิจัยใหแกคณะผูเย่ียมชมจากสถานเอก-
อัครราชทูตฯ ดร.ลัดดาวัลยฯ เปนนักวิชาชีพไทยเพียงคนเดียว
ท่ีปฏิบัติงานอยู ณ ศูนยวิจัย NASA Goddard Space Flight 
Center

ซายบน: ภาพจำลองกลองโทรทัศน James Webb 
Space Telescope ซ่ึงเปนกลองโทรทัศนในอวกาศท่ี
มีขนาดใหญท่ีสุด
ขวาบน: ภาพแบบจำลองสภาพอากาศของโลก ณ  
NASA Center for Climate Simulation
(NCCS)


