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เปิดใจ รศ. ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
ผู้ได้รับทุนวิจัย “ลอรีอัลประเทศไทย

เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ”
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และสร้างสรรค์ อาจารย์
ประจ�ำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ใน 5 ของนักวิจยั
สตรีไทย ที่ได้รับทุนในโครงการทุนวิจัยลอรีอัล
“เพือ่ สตรีในงานวิทยาศาสตร์” หรือ For Women
in Science ประจ�ำปี 2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ผู้สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์และ
สิง่ แวดล้อม จากผลงานวิจยั ในหัวข้อ “การพัฒนา
แพลตฟอร์มทางชีววิทยาระบบและไมโครไบโอม
เพือ่ การท�ำนายสุขภาพทางเดินอาหารของคนไทย”
โดยเข้ารับรางวัล จาก นางอินเนส คาลไดรา กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ลอรีอลั ประเทศไทย และ ศ.ดร.ยงยุทธ
ยุทธวงศ์ ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
โครงการ ฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
“การพัฒนาแพลตฟอร์มทางชีววิทยาระบบและ
ไมโครไบโอมเพื่อการท�ำนายสุขภาพทางเดินอาหาร
ของคนไทย” เป็นการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ของไมโครไบโอมในทางเดินอาหารของคน โดยใช้
เครื่องมือทางชีววิทยาระบบ และชีวสารสนเทศ ซึ่ง
ถือเป็นส่วนส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ
เข้าใจความซับซ้อนของหน้าที่และการท�ำงานของ
ไมโครไบโอมในทางเดินอาหารของคน โดยน�ำเสนอ
ออกมาในรูปแบบของเครือข่าย หรือแบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์ทสี่ ามารถเข้าใจได้งา่ ย เป็นกลยุทธ์
ส� ำ คั ญ ในการท� ำ นายสุ ข ภาพทางเดิ น อาหารของ
คนไทย และน�ำไปสู่การออกแบบวิธีการป้องกันและ
รักษาโรคได้ ดังนั้น แพลตฟอร์มทางชีววิทยาระบบ
และ ไมโครไบโอม หรือที่เรียกว่า SYSMIOME จึงถูก
พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ เพื่อการท�ำนายสุขภาพทาง
เดินอาหารของคนไทย อีกทั้งงานวิจัยนี้ ยังสามารถ
ประยุกต์แพลตฟอร์มน�ำไปต่อยอดในด้านนวัตกรรม
ปัญญา ประดิษฐ์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการมีสขุ ภาพและความเป็นอยูท่ ด่ี ใี นประเทศไทย
ได้ต่อไป
ส�ำหรับแรงบันดาลใจในการท�ำวิจัยและปัจจัยที่
ช่วยส่งเสริมความส�ำเร็จ นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.
วรรณวิภา วงศ์แสงนาค กล่าวว่า สิง่ แรกก็คอื จะต้อง

ประจ�ำปี 2564

เริม่ ต้นท�ำงานวิจยั และสร้างสรรค์ผลงานทีใ่ จรักเสมอ
เนื่องจากท�ำงานเป็นอาจารย์ และเป็นนักวิจัยด้วย
ดังนั้น สิ่งที่มุ่งหวัง ก็คือ ท�ำอย่างไรที่จะให้งานวิจัย
ทุกชิน้ งานทีไ่ ด้รบั มา ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ภายใต้โจทย์วิจัยที่ท้าทาย ในขณะเดียวกัน การเป็น
อาจารย์ ก็มุ่งหวังที่จะพัฒนานิสิตให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในงานวิจยั ใหม่ๆ ทีท่ า้ ทาย เพือ่ ตอบโจทย์
ปัญหาของประเทศ และเมื่อนิสิตจบเป็นบัณฑิตออก
ไปแล้ว ก็จะได้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป
ในฐานะ ‘ผู้หญิง’ ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทสร้าง
ความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ มากขึ้ น โดยเฉพาะใน
แวดวงวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้หญิง
ทุ ก คนสามารถแสดงศั ก ยภาพและก้ า วเข้ า สู ่
นักวิทยาศาสตร์มืออาชีพได้ นอกจากนี้ก�ำลังใจจาก
ผูร้ ว่ มงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญมาก
ในการสนับสนุนให้นักวิจัยสตรีไทยได้สร้างผลงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี สามารถสร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้กบั ชุมชน สังคม สิง่ แวดล้อม และประเทศชาติ
ได้เช่นกัน
“จากความส� ำ เร็ จ ในครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ทีมวิจยั ไมโครไบโอมและชีววิทยาระบบ
ทีร่ ว่ มกันสานฝันงานวิจยั อย่างสร้างสรรค์ให้เป็นจริง

จนผลงานนี้ส�ำเร็จออกมาเป็นที่ประจักษ์ เป็นองค์
ความรู้ใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก รางวัลนีจ้ ะเป็นก�ำลังใจส�ำคัญให้กบั ทีมวิจยั
เป็ น แรงบั น ดาลใจให้ กั บ นั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่ ใ นสาขา
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ให้รสู้ กึ รัก และศรัทธาในงานวิจยั
ทีต่ นเองท�ำแล้วมีคนอืน่ มองเห็น เป็นแรงผลักดันและ
ยกระดับให้งานวิทยาศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ยั่งยืนต่อไป ”
โครงการทุ น วิ จั ย ลอริ อั ล “เพื่ อ สตรี ใ นงาน
วิทยาศาสตร์” หรือ For Women in Science
โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานเลขาธิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ริเริ่มขึ้นในปี 2540 ด้วยความร่วม
มือจากยูเนสโกที่แต่ละปีให้การสนับสนุนนักวิจัย
สตรีรนุ่ ใหม่มากกว่า 250 ท่าน ในโครงการระดับประเทศ
และระดับภูมภิ าคทัว่ โลก พร้อมกับได้มอบทุนเกียรติยศ
นานาชาติแก่นักวิจัยสตรีระดับ Laureates ไปแล้ว
กว่า 100 ท่าน ซึง่ ลอรีอลั ประเทศไทยมอบทุนวิจยั เป็น
จ�ำนวน 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี ในสองสาขาได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
ชี ว ภาพ และสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ อี ก ทั้ ง
ลอรีอัลประเทศไทยได้ด�ำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 19
โดยมี นั ก วิ จั ย สตรี ไ ทยที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
โครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 76 ท่าน จาก 20 สถาบัน

