
เทศกาลภาพยนตร�ว�ทยาศาสตร�เพ�อ่การเร�ยนรู� ครั้งที่ 17
1 พฤศจ�กายน - 20 ธันวาคม 2564

เทศกาลภาพยนตร�ว�ทยาศาสตร�เป�นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางว�ทยาศาสตร� ในเอเช�ยตะวันออกเฉียงใต� เอเช�ยใต� อเมร�กาใต� 
แอฟร�กาและตะวันออกกลาง ภายใต�ความร�วมมือกับพันธมิตรในท�องถิ�นซ�่งช�วยส�งเสร�มความรู�ด�านว�ทยาศาสตร�และช�วยกระตุ�นการ
ตระหนักถึงประเด็นป�ญหาทางว�ทยาศาสตร�ร�วมสมัย เทคโนโลยี และสิ�งแวดล�อมที่เกิดข�้นในป�จจุบันผ�านทางภาพยนตร�นานาชาติที่มา
พร�อมกับกิจกรรมด�านการศึกษา เทศกาลจะมีการนําเสนอประเด็นทางว�ทยาศาสตร�ที่เข�าถึงได�ง�ายและสนุกสนานแก�ผู�ชมในวงกว�าง และ
แสดงให�เห็นว�าว�ทยาศาสตร�สามารถสนุกได� งานกิจกรรมดังกล�าวได�เติบโตข�้นอย�างมากนับตั�งแต�มีการจัดครั�งแรก ในป� 2548 และกลาย
เป�นงานกิจกรรมที่ใหญ�ที่สุดในโลกในด�านนี้ ในป� 2564 ได�มีผู�ส�งผลงานภาพยนตร�กว�า 220 เร�่องในเทศกาลภาพยนตร�ว�ทยาศาสตร� 
แต�ละประเทศที่เข�าร�วมงานเทศกาลจะทําการคัดเลือกผลงานในเดือนที่จะถึง โดยจะมีการแปลภาษาในภาพยนตร�ทุกเร�่องเป�นภาษาของ
ประเทศนั�นๆ ตามความจําเป�นด�วยการพากย�หร�อเพ��มคําบรรยายเพ�่อลดอุปสรรคทางด�านภาษาของผู�เข�าชม

  5 นาที /   โปรตุเกส

หากช�ว�ตคือการต�อสู�กับการเลือกโดยใช�สัญชาตญาณและสู�
กับแรงขับที่ทําให�คนเราไม�ยอมเปลี่ยนตัวเอง แล�วจะมีความจร�ง
ข�อใดมาเปลี่ยนแปลงสิ�งนี้ได�หร�อไม�? หลักฐานทางว�ทยาศาสตร�
นั�นดีพอไหม หร�อเรายังต�องการอะไรอย�างอื่นอีก? เรากําลัง
ค�นหาคําตอบอยู�หร�อเปล�า? ซ�ร�ส�นี้จะเล�าถึงข�อแก�ตัวต�างๆ ที่
เรามีในช�ว�ตประจําวันเพ�่อปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและเพ�กเฉย
ต�อทางเลือกที่ช�วยให�เรามีสุขภาพดีข�้น นับเป�นซ�ร�ส�เกี่ยวกับ
สุขภาพเร�่องแรกในโปรตุเกสอีกทั�งยังเป�นรายการทีว�ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพเร�่องแรกที่ได�ออกอากาศในช�วงเวลาที่มีผู�ชมเยอะที่สุด
ในโปรตุเกสอีกด�วย ซ�ร�ส�แต�ละตอนบอกเล�าเร�่องราวต�างๆ ซ�่ง
โฟกัสไปยังไลฟ�สไตล�ที่พ�สูจน�แล�วว�าช�วยให�เรามีสุขภาพดีข�้น
ได� จัดว�าเป�นรายการรูปแบบใหม�ที่สร�างสรรค�โดยทีมงานจาก
หลายสาขาอาช�พเพ�่อออกอากาศทางช�องโทรทัศน�สาธารณะไป
ทั�วประเทศซ�่งมีผู�ชมกว�า 3 ล�านคน เร�่องราวสองนาทีสามารถ
เปลี่ยนช�ว�ตเราได� ในซ�ร�ส�ตอนนี้ เวลาเป�นสิ�งอันตรายและอาหาร
ทุกมื้อที่เรากินอาจเป�นมื้อสุดท�ายในช�ว�ต ฟ�นินญ�าคือเชฟหญิงที่
ถูกเลือก แต�แล�วภารกิจของเธอเร�่มป�วนเมื่อเธอพบว�าคอนเซ�ปต� 
“มื้อนี้ดีกว�าและดีที่สุด” ของเธอนั�นไม�ได�ถูกใจไปซะทุกคน

สองนาทีเปลี่ยนช�ว�ต 
ตอน มื้อนี้ดีกว�าและดีที่สุด

  5 นาที /   โปรตุเกส

หากช�ว�ตคือการต�อสู�กับการเลือกโดยใช�สัญชาตญาณและสู�กับ
แรงขับที่ทําให�คนเราไม�ยอมเปลี่ยนตนเอง แล�วจะมีความจร�งข�อ
ใดมาเปลี่ยนแปลงสิ�งนี้ได�หร�อไม�? หลักฐานทางว�ทยาศาสตร�นั�น
ดีพอไหม หร�อเรายังต�องการอะไรอย�างอื่นอีก? เรากําลังค�นหา
คําตอบอยู�หร�อเปล�า? ซ�ร�ส�นี้เป�นเร�่องเกี่ยวกับข�อแก�ตัวต�างๆที่
เรามีในช�ว�ตประจําวันเพ�่อปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและเพ�กเฉย
ต�อทางเลือกที่ช�วยให�เรามีสุขภาพดีข�้น นับเป�นซ�ร�ส�เกี่ยวกับ
สุขภาพเร�่องแรกในโปรตุเกส อีกทั�งยังเป�นรายการทีว�ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพเร�่องแรกที่ได�ออกอากาศในช�วงเวลาที่มีผู�ชมเยอะที่สุด
ในโปรตุเกสอีกด�วย ซ�ร�ส�แต�ละตอนบอกเล�าเร�่องราวต�างๆ ซ�่ง
โฟกัสที่ทางเลือกสไตล�การใช�ช�ว�ตที่พ�สูจน�แล�วว�าช�วยให�เรามี
สุขภาพดีข�้นได� จัดว�าเป�นรายการรูปแบบใหม�ที่สร�างสรรค�โดย
ทีมงานจากหลายสาขาอาช�พเพ�่อออกอากาศทางช�องโทรทัศน�
สาธารณะไปทั�วประเทศซ�่งมีผู�ชมกว�า 3 ล�านคน เร�่องราวสอง
นาทีสามารถเปลี่ยนช�ว�ตเราได� ในซ�ร�ส�ตอนนี้เป�นเร�่องเกี่ยวกับ
อาหารมื้อเย็นที่สร�างความเจ�บปวดให�กับครอบครัว 
พ�อสูบซ�ก�าร�ตลอดเวลาจนบ�านเต็มไปด�วยควันและผงข�้เถ�าซ�ก�าร�
ทุกหนทุกแห�ง แต�แล�วก็มีใครบางคนคิดหาทางแก�ป�ญหานี้ได� ว�า
แต�มันจะได�ผลร�เปล�านะ?

สองนาทีเปลี่ยนช�ว�ต 
ตอน ปาร�ตี้ควันบุหร�่

  3 นาที /   เยอรมนี

ช�ว�ตของเอลลีมีอันต�องเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โลกต�องเผช�ญ
กับว�กฤติการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคว�ด-19 เช�นเดียวกับ
คนอื่นๆ เธอต�องอยู�แต�ที่บ�านกับพ�อและเม�าส�คอมพ�วเตอร�ช�่อ
คอสโม� มันไม�ใช�เร�่องง�ายเลยไม�ว�ากับใครก็ตาม! มีป�ญหาเกิดข�้น
มากมายและบ�อยครั�งที่แม�แต�ผู�ใหญ�เองก็ไม�รู�ว�าควรทําอย�างไร 
อย�างไรก็ดีเอลลีและคอสโม�ก็ไม�ได�สนใจและยังหาว�ธีสนุกๆ และ
น�าตื่นเต�นเพ�่อรับมือกับการใช�ช�ว�ตในช�วงไวรัสโคว�ดระบาด เอล
ลีคิดว�าเรากําลังต�องการพลังว�เศษเพ�่อกําจัด ต�อสู� และทําลาย
ไวรัสโคว�ด-19 ให�ได�ในทันที โชคไม�ดีที่ใครๆก็บอกเธอให�หยุดอยู�
บ�าน! อย�าออกไปเจอใคร! ช�างเป�นว�ธีการต�อสู�กับไวรัสที่น�าเบื่อ 
แต�เธอก็ยังสามารถทําอะไรบางอย�างเพ�่อสู�กับความน�าเบื่อนั�นได�

เอลลีกับบทเร�ยนโคโรน�า 
ตอน รับมือกับโคโรน�า



  4 นาที /   เยอรมนี

ช�ว�ตของเอลลีมีอันต�องเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โลกต�องเผช�ญ
กับว�กฤติการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโคว�ด-19 เช�นเดียว
กับคนอื่นๆ เธอต�องอยู�แต�ที่บ�านกับพ�อและเม�าส�คอมพ�วเตอร�
ช�่อคอสโม� มันไม�ใช�เร�่องง�ายเลยไม�ว�ากับใครก็ตาม! มีป�ญหา
เกิดข�้นมากมายและบ�อยครั�งที่แม�แต�ผู�ใหญ�เองก็ไม�รู�ว�าควรทํา
อย�างไร อย�างไรก็ดีเอลลีและคอสโม�ก็ไม�ได�สนใจและยังหาว�ธี
สนุกๆ และน�าตื่นเต�นเพ�่อรับมือกับการใช�ช�ว�ตในช�วงไวรัสโคว�ด
ระบาด เอลลีหงุดหง�ดพ�อของเธอมาก จร�งๆ แล�วเธอก็ชอบอยู�
กับพ�อ แต�ไม�ใช�อยู�ด�วยทุกวันหร�อตลอดเวลาแบบนี้ โชคร�าย
ที่เธอไม�สามารถหนีไปไหนได� เพราะไวรัสโคว�ด-19 พ�อลูกจ�ง
ต�องอยู�ด�วยกันที่บ�านตลอดเวลา ทําให�เอลลีต�องทะเลาะกับพ�อ
อยู�บ�อยๆ จะปล�อยให�เป�นแบบนี้ต�อไปไม�ได�แล�ว คอสโม�จ�งต�อง
เปลี่ยนอะไรบางอย�างในช�ว�ตประจําวันของครอบครัวนี้ นั�นก็คือ
สมาช�กในบ�านสามารถแสดงความปรารถนาอะไรก็ได�เพ�่อให�ทุก
คนสามารถอยู�ร�วมกันได�ด�วยดี รวมถึงสามารถขออยู�ตามลําพัง
ได�ในชั�วขณะหนึ่ง

เอลลีกับบทเร�ยนโคโรน�า 
ตอน จะบ�าตาย!

  5 นาที /   บราซ�ล

เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดได�ในทุกวันที่โรงเร�ยน อาจารย�
เฟลิเป� เดอ อาร�รูด�า จ�งได�เตร�ยมคําแนะนําในการปฐมพยาบาล
เบื้องต�นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สําหรับตอนนี้เราจะได�เร�ยนรู�
ว�าควรทําอย�างไรเมื่อมีคนหกล�ม

เด็กน�อยกู�ช�พ ตอน หกล�ม

เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดได�ในทุกวันที่โรงเร�ยน อาจารย�
เฟลิเป� เดอ อาร�รูด�า จ�งได�เตร�ยมคําแนะนําในการปฐมพยาบาล
เบื้องต�น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สําหรับตอนนี้เราจะได�เร�ยนรู�
ว�าควรทําอย�างไรเมื่อมีคนเป�นลมชัก

เด็กน�อยกู�ช�พ ตอน อาการชัก

  5 นาที /   บราซ�ล

  10 นาที /   ประเทศไทย

ทุกคนรู�ดีว�าการไอและจามนั�นทําให�เช�้อโรคแพร�กระจายไปใน
อากาศ ว�าแต�เช�้อโรคจะแพร�กระจายไปได�ไกลแค�ไหนกัน? “บ�าน
นักว�ทยาศาสตร�น�อย” ในตอนนี้จะมาทดลองให�ดูเอง นอกจากนี้
จะพาไปค�นหาคําตอบด�วยว�าหน�ากากอนามัย
สามารถป�องกันเช�้อโรคได�จร�งหร�อไม� และจะมาแนะนําว�ธีการล�าง
มือที่ถูกต�องหกขั�นตอนอีกด�วย 

บ�านนักว�ทยาศาสตร�น�อย 
ตอน ฮัดช�้ว…  เช�้อโรคปลิวกระจาย

  3 นาที /   เยอรมนี

คนิตซ�เชอร�กล�าวว�าความเศร�าโศกก็เหมือนสัตว�ร�ายที่เข�ามา
ครอบงําเราไว� ทุกคนต�างก็มีสัตว�ร�ายอยู�ในตัวเองทั�งนั�นและไม�มี
ทางรู�ล�วงหน�าเลยว�าหน�าตามันเป�นอย�างไรและจะคงอยู�นานแค�
ไหน ข�าวดีก็คือเมื่อถึงเวลา สัตว�ร�ายที่กําลังโศกเศร�าตัวนั�นก็จะ
จากไปและทิ�งพ�้นที่ว�างไว�ให�กับสิ�งสวยงามอีกครั�ง

คนิตซ�เชอร�กับความเศร�า

คนเรากินอาหารกันทั�งวันและทุกวัน และอาหารเหล�านั�นก็ยังคง
หลงเหลือติดอยู�ที่ฟ�นของเราเสมอ จะเกิดอะไรข�้นถ�าหากเราไม�
แปรงฟ�น? มาเร�ยนรู�ว�ธีการแปรงฟ�นที่ถูกต�องและง�ายดายใน 
“บ�านนักว�ทยาศาสตร�น�อย” ซ�ร�ส�ความบันเทิงควบคู�สาระความ
รู�จากประเทศไทย แค�ทําตามขั�นตอนที่น�าสนุกและได�ผลจร�ง ก็
สามารถช�วยให�ฟ�นสะอาดและสุขภาพดีได�

บ�านนักว�ทยาศาสตร�น�อย 
ตอน แปรงฟ�น

  10 นาที /   ประเทศไทย

  3 นาที /   เยอรมนี

คนิตซ�เชอร�กล�าวว�าเมื่อไหร�ก็ตามที่มีอะไรแปลกๆ เกิดข�้นกับ
ร�างกายและความรู�สึกของเรา เราก็จะรู�สึกเหมือนตัวเองเป�น
เอเลี่ยน วัยเร�่มเจร�ญพันธ�คือช�วงเวลาหนึ่งของช�ว�ตที่มีอะไร
ใหม�ๆ หลายอย�างเกิดข�้นกับร�างกาย หัวใจและสมอง ความ
อยากรู�อยากเห็นและความอดทนจะทําให�เราค�นพบความจร�ง
เกี่ยวกับตัวเราคนใหม� สิ�งหนึ่งที่แน�นอนก็คือ เราไม�ใช�เอเลี่ยน 
มันเป�นเพ�ยงภาวะฉุกเฉินทางฮอร�โมนที่เกิดข�้นชั�วขณะเท�านั�น

คนิตซ�เชอร�กับวัยหนุ�มสาว

  3 นาที /   เยอรมนี

สําหรับคนิตซ�เชอร�แล�ว ข�อเท็จจร�งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ สุขภาพ
ต�องเดินไปข�างหน�าเหมือนเข�มนาิกาเพ�่อให�ช�ว�ตดําเนินไปได�
อย�างราบร�่น สุขภาพดีไม�ได�เกิดข�้นเอง แต�เป�นกระบวนการที่
เกิดข�้นอย�างต�อเนื่อง บ�อยครั�งที่เราปล�อยให�เคร�่องยนต�ร�างกาย
ทํางานจนถึงข�ดสุด ทว�าร�างกายและจ�ตใจของเราก็สามารถป�วย
ได�เหมือนกัน ถ�าคุณฉลาด คุณก็ต�องรู�จักฝ�กฝนระบบภูมิคุ�มกัน
ของตัวเอง

คนิตซ�เชอร�กับสุขภาพ



  8 นาที /   เยอรมนี

ทําไมเยื่อพรหมจาร�ถึงไม�ฉีกขาด? ทําไมเราถึงผายลมมากข�้นใน
ช�วงมีประจําเดือน? คลิตอร�สและองคชาตมีความคล�ายคลึงกัน
อย�างไร? มาค�นพบความจร�งของร�างกายมนุษย� หลายคนอาจ
รู�สึกอายที่จะพูดเร�่องประจําเดือน การสําเร�จความใคร� แคมหร�อ
ช�องคลอด หร�อของเหลวต�างๆ ที่ร�างกายผลิตออกมา ทั�งที่สิ�ง
เหล�านี้เป�นเร�่องธรรมชาติและถูกสร�างข�้นโดยมีวัตถุประสงค�บาง
อย�าง รู�ไหมว�าอาการท�องเสียนั�นเป�นเร�่องปกติที่เกิดข�้นได�ในช�วง
มีประจําเดือน หร�อกระทั�งผู�หญิงก็สามารถหลั�งของเหลวออกมา
ได�เหมือนกันเมื่อถึงจุดสุดยอด เราจะมาคุยกันในซ�ร�ส�ตอนนี้ว�า
มันเกิดข�้นได�อย�างไรและเพราะอะไร สําหรับทุกคนที่ยังไม�เคยมี
ประสบการณ�อะไรเช�นนี้ ไม�ต�องอาย มาดูกันได�เลย! แล�วคุณจะ
แปลกใจกับสิ�งที่กําลังจะได�เร�ยนรู�

เป�ดอกคุยเร�่องเพศ 
ตอน ประจําเดือน

ซ�ร�ส�เร�่องนี้จะพาเราไปรู�จักกับครอบครัวของว�ลา ซ�ซาร� ในแต�ละ
ช�วงวันทํางานที่ผ�านไป พ�อแม�และลูกทั�งห�าคนต�องประสบกับ
สถานการณ�ต�างๆ และได�กลับมาคิดไตร�ตรองถึงประเด็นต�างๆ 
ที่มีความสําคัญต�อพัฒนาการทางเพศของแต�ละคนซ�่งอยู�ในช�วง
ช�ว�ตที่แตกต�างกัน ตั�งแต�เร�่ององคชาตไปจนถึงเร�่องที่ซับซ�อน
อย�างโรคเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน หร�อเร�่องการส�งภาพ
หร�อข�อความวาบหว�วหากัน (sexting) ซ�ร�ส�นี้จะชวนเรามาถก
กันเร�่องสิทธิทางเพศและการป�องกันตัวเอง สําหรับในซ�ซั�นที่สอง
นี้จะมุ�งไปที่ประเด็นการป�องกันตัวเองจากโลกออนไลน�เป�นหลัก 
และยังมีเร�่องการล�อเลียนรูปร�างอีกด�วย

ร�างกายอะไรเอ�ย ตอน 
คําล�อเลียนของเขา ร�างกายของฉัน

  4 นาที /   บราซ�ล

  4 นาที /   บราซ�ล

ซ�ร�ส�เร�่องนี้จะพาเราไปรู�จักกับครอบครัวของว�ลา ซ�ซาร� ในแต�ละ
ช�วงวันทํางานที่ผ�านไป พ�อแม�และลูกทั�งห�าคนต�องประสบกับ
สถานการณ�ต�างๆ และได�กลับมาคิดไตร�ตรองถึงประเด็นต�างๆ 
ที่มีความสําคัญต�อพัฒนาการทางเพศของแต�ละคนซ�่งอยู�ในช�วง
ช�ว�ตที่แตกต�างกัน ตั�งแต�เร�่ององคชาตไปจนถึงเร�่องที่ซับซ�อน 
อย�างเช�นโรคเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน หร�อเร�่องส�งภาพ
หร�อข�อความวาบหว�วหากัน (sexting) ซ�ร�ส�นี้จะชวนเรามาถก
กันเร�่องสิทธิทางเพศและการป�องกันตัวเอง สําหรับใน
ซ�ซั�นที่สองนี้จะมุ�งไปที่ประเด็นการป�องกันตัวเองจากโลกออนไลน�
เป�นหลัก และยังมีเร�่องการตรวจสอบและรับมือกันข�าวปลอมบน
โลกออนไลน�

ร�างกายอะไรเอ�ย 
ตอน Fake News

  4 นาที /   บราซ�ล

ซ�ร�ส�เร�่องนี้จะพาเราไปรู�จักกับครอบครัวของว�ลา ซ�ซาร� ในแต�ละ
ช�วงวันทํางานที่ผ�านไป พ�อแม�และลูกทั�งห�าคนต�องประสบกับ
สถานการณ�ต�างๆ และได�กลับมาคิดไตร�ตรองถึงประเด็นต�างๆ 
ที่มีความสําคัญต�อพัฒนาการทางเพศของแต�ละคนซ�่งอยู�ในช�วง
ช�ว�ตที่แตกต�างกัน ตั�งแต�เร�่ององคชาตไปจนถึงเร�่องที่ซับซ�อน 
อย�างเช�นโรคเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน หร�อเร�่องส�งภาพ
หร�อข�อความวาบหว�วหากัน (sexting) ซ�ร�ส�นี้จะชวนเรามาถก
กันเร�่องสิทธิทางเพศและการป�องกันตัวเอง สําหรับในซ�ซั�นที่สอง
นี้จะมุ�งไปที่ประเด็นการป�องกันตัวเองจากโลกออนไลน�เป�นหลัก 
และยังมีเร�่องความเป�นส�วนตัวของข�อมูลบนอินเตอร�เน็ตอีกด�วย

ร�างกายอะไรเอ�ย 
ตอน ความเป�นส�วนตัวออนไลน�

ซ�ร�ส�เร�่องนี้จะพาเราไปรู�จักกับครอบครัวของว�ลา ซ�ซาร� ในแต�ละ
ช�วงวันทํางานที่ผ�านไป พ�อแม�และลูกทั�งห�าคนต�องประสบกับ
สถานการณ�ต�างๆ และได�กลับมาคิดไตร�ตรองถึงประเด็นต�างๆ 
ที่มีความสําคัญต�อพัฒนาการทางเพศของแต�ละคนซ�่งอยู�ในช�วง
ช�ว�ตที่แตกต�างกัน ตั�งแต�เร�่ององคชาตไปจนถึงเร�่องที่ซับซ�อน
อย�างเช�นโรคเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน หร�อเร�่องส�งภาพ
หร�อข�อความวาบหว�วหากัน (sexting) ซ�ร�ส�นี้จะชวนเรามาถก
กันเร�่องสิทธิทางเพศและการป�องกันตัวเอง สําหรับในซ�ซั�นที่สอง
นี้จะมุ�งไปที่ประเด็นการป�องกันตัวเองจากโลกออนไลน�เป�นหลัก 
และยังมีเร�่องการใช�โซเช�ยลมีเดียให�ปลอดภัยอีกด�วย

ร�างกายอะไรเอ�ย ตอน 
ความปลอดภัยบนสื่อโซเช�ยล

  4 นาที /   บราซ�ล

  15 นาที /   เยอรมนี

อะลูมิเนียมนั�นข�้นช�่อว�าเป�นสารอันตราย ทําให�ผู�บร�โภคต�อง
ออกมาต�อต�านและรณรงค�ให�หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ�ระงับกลิ�น
กายที่มีส�วนผสมของอะลูมิเนียมและฟอยล�อะลูมิเนียมที่ใช�บรรจุ
อาหาร ผู�ดําเนินรายการของเราทั�งสองคนจะมาทําการทดลอง
ภายใต�การกํากับดูแลของอาจารย�แพทย�ฮันส� เดร�กซ�เลอร�ให�
เห็นว�าการรับสารอะลูมิเนียมเข�าไปในปร�มาณที่สูงมากและการ
หลีกเลี่ยงอะลูมิเนียมอย�างสิ�นเช�งนั�นต�างกันอย�างไร การทดลอง
นี้ใช�เวลาถึงสองสามสัปดาห� ผลที่ได�นั�นช�างน�าประหลาดใจแม�
กับนักว�ทยาศาสตร�เองก็ตาม พวกเราในฐานะผู�บร�โภคจะได�รับ
ประโยชน�มากมายจากการทดลองเพ�่อช�ว�ตประจําวันของเราใน
ครั�งนี้

อะลูมิเนียมรอบตัว: มาค�นหากันเถอะ!



  15 นาที /   เยอรมนี

การทดสอบทางพันธุกรรมช�วยให�เราสามารถมองเห็นอนาคตได� 
แต�มันจะน�าเช�่อถือเพ�ยงใดหากจะนําไปใช�เพ�่อค�นพบต�นกําเนิด
ของเราหร�อค�นพบโรคบางอย�าง? แล�วเราจะจัดการกับผลลัพธ�
นั�นอย�างไร? นักข�าวคาโรลีน คอนราดี้จะมาทําการทดลองด�วย
ตนเอง

สืบเสาะไขรหัสพันธุกรรม

  25 นาที /    เยอรมนี

ยิ�งแก�ยิ�งดี สถิติว�าไว� นี่คือเร�่องจร�ง! จากการว�จัยพบว�าโดยรวม
แล�วคนแก�จะมีความพ�งพอใจมากกว�าคนวัยหนุ�มสาว โดยความ
สุขของคนเราจะพุ�งข�้นสูงสุดในช�วงคร�่งหลังของช�ว�ต นั�นคือใน
ช�วงอายุ 70 ถึง 75 ป�! นอกจากนี้คนแก�ยังมีความต�องการอุทิศ
ตนเป�นอาสาสมัครมากกว�า และที่สําคัญคือผลการว�จัยระยะยาว
เกี่ยวกับเร�่องอายุในเยอรมนีได�พ�สูจน�ให�เห็นว�าคนแก�ไม�ได�เหงา 
อย�างนั�นหมายความว�าคนเราจะทําทุกอย�างเพ�่อให�มีช�ว�ตดีๆ ใน
ตอนแก�อย�างนั�นหร�อ? ก็ไม�เสมอไป ในแง�ของการเปลี่ยนแปลง
สถิติประชากร นักว�ทยาศาสตร�และหน�วยงานท�องถิ�นกําลัง
ทํางานหนักเพ�่อให�เราสามารถใช�ช�ว�ตอยู�อย�างกระฉับกระเฉงและ
เดินทางได�อย�างคล�องตัวต�อไปนานๆ

ค.ความรู� ตอน เกษ�ยณสุข

เอ็บบาคือตัวเอกของเร�่องที่ต�องทนทุกข�ด�วยโรคทางระบบ
ประสาทไม�ยังไม�ค�อยเป�นที่รู�จักมากนัก ช�่อว�าโรคมีโซโฟเนีย 
หร�อโรคเกลียดเสียง เราจะพาไปตามติดช�ว�ตของเธอในแต�ละวัน
และพาไปพบกับนักช�วจ�ตว�ทยาที่จะช�วยให�เข�าใจปรากฏการณ�
ของโรคนี้มากข�้น

มิโซโฟเนีย ช�ว�ตที่กลัวเสียง

  12 นาที /   เยอรมนี

  12 นาที /  แคนาดา

ออด สควอตได�รับการเสนอช�่อเข�าช�งรางวัลเอมมี่ 76 ครั�งและ
คว�ามาได�ถึง 15 รางวัล นับตั�งแต�ออกอากาศทางช�อง PBS 
Kids ในป� 2014 โดยสามารถคว�ารางวัล Emmy Award 
ป� 2019 สาขารายการสําหรับเด็กหร�อครอบครัวดีเด�น รวม
ถึงรางวัล BAFTA Children’s Award สาขาไลฟ�แอคชั�น
นานาชาติ เร�่องราวดําเนินมาถึงซ�ซั�นที่สามแล�ว ทีมออด 
สควอตและสมาช�กใหม�ทั�งสี่คนก็ยังคงเดินหน�าแก�ป�ญหา
แปลกๆ ทั�วโลกต�อไป ในตอนนี้อูน�าได�ถูกดูดเข�าไปยังมิติลี้ลับ
และต�องพยายามหาทางกลับบ�านให�ได�

ออด สควอต นักว�ทยาศาสตร�ตัวจ�๋ว

  28 นาที /    เยอรมนี

ว�ทยาศาสตร�และอุตสาหกรรมได�ร�วมกันทําภารกิจขุดเจาะ
อวกาศอย�างเต็มที่มาได�ระยะหนึ่งแล�ว มีการขุดเจาะวัตถุดิบใน
อวกาศเพ�่อนํามาใช�ประโยชน�ทั�งหน�างานและส�งกลับมายังโลก
นี้ สารคดีเร�่องนี้จะพาเราไปค�นหาคําตอบว�ามีวัตถุดิบใดบ�าง
ที่สําคัญ มีการใช�เทคโนโลยีอะไรบ�างและมีใครบ�างที่ลงเล�นใน
ตลาดนี้

ขุดเหมืองอวกาศ เร�่องจร�งหร�ออิงนิยาย

ช�ปคอมพ�วเตอร�ที่เลียนแบบช�ว�ตมนุษย�นั�นไม�ใช�หนังไซไฟอีกต�อ
ไปแล�ว ตอนนี้มันเกิดข�้นจร�งๆ! ปาสกาล ทาน ไปเยี่ยมชมห�อง
แล็บโรงพยาบาลและได�พบว�านักว�ทยาศาสตร�สามารถสร�างช�ป
อวัยวะภายในอันเล็กๆ จากเลือดหร�อฉี่ของคนเราข�้นมาได� ไม�ว�า
จะเป�นปอดจ�๋ว สมอง ตับ ลําไส� หัวใจ ช�ปอวัยวะภายในขนาดเล็ก
เหล�านี้สามารถจําลองการทํางานของอวัยวะมนุษย�แต�ละคนได�
อย�างสมบูรณ�แบบ ปาสกาลได�เห็นการสร�างหัวใจขนาดจ�๋วที่เต�น
ได�จร�งๆ และเห็นว�ามันมีการตอบสนองต�อยาอย�างไรบ�าง ช�ป
อวัยวะภายในขนาดจ�๋วนี้ช�วยให�นักว�ทยาศาสตร�สามารถทดสอบ
ได�อย�างมีประสิทธิภาพว�ายาตัวไหนส�งผลต�อผู�ป�วยรายนั�นๆ ได�
ดีที่สุด “เจาะลึกถึงแก�น” คือรายการให�ความรู�สําหรับเด็กที่ออก
อากาศทางโทรทัศน�ช�อง NTR ในประเทศเนเธอร�แลนด� เป�น
ซ�ร�ส�ที่มุ�งให�ความรู�กับเด็กช�วงอายุระหว�าง 7 ถึง 12 ป�เกี่ยวกับ
เร�่องในสังคมที่พวกเขาเติบโตข�้นมาให�ได�มากที่สุด ซ�ร�ส�แต�ละ
ตอนประกอบไปด�วยเนื้อหาของหัวข�อที่แตกต�างกันไป มีตั�งแต�
ว�ทยาศาสตร�ขั�นสูงไปจนถึงเร�่องวัฒนธรรมและมีการผสมผสาน
ของสารคดีและละคร มีว�ธีการนําเสนอหัวข�อต�างๆ ที่แตกต�าง
กันออกไป

เจาะลึกถึงแก�น ตอน อวัยวะจ�๋ว

  15 นาที /  เนเธอร �แลนด �

  14 นาที /  แอฟร�กาใต�

ในบ�านหลังหนึ่งที่ทุกคนร�วมกันทานอาหารกันอย�างเบิกบาน
ใจ อบอวลไปด�วยสายสัมพันธ� ความสามัคคีและอาหารการ
กินดีๆ ทว�าในครอบครัวอันแน�นแฟ�นครอบครัวนี้มีสมาช�กสาม
คนที่ตรวจพบว�าเป�นโรคเบาหวาน ภาพยนตร�เร�่องนี้จะเล�าถึง
ประสบการณ�การใช�ช�ว�ตร�วมกับโรคเบาหวานของแต�ละคน ทั�ง
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและต่ํา ช�วงต�อสู� พ�ช�ตโรคและบทเร�ยน
ที่ได� เร�่องราวทั�งหมดได�รับแรงบันดาลใจจากคนและเหตุการณ�
จร�ง

น้ําตาลสามช�อนชา

  15 นาที /  แอฟร�กาใต�

นี่คือภาคต�อของภาพยนตร�เร�่อง “น้ําตาลสามช�อนชา” ซ�่งหมอ
เซโป พ� มาก�าและแคบโบลว�จะมาถกกันเร�่องการระบาดของเช�้อ
ไวรัสโคว�ด-19 ผลกระทบของการระบาดที่ส�งผลต�อครอบครัวผู�
ป�วยเบาหวาน และการป�องกันตนเองในฐานะเป�นกลุ�มเสี่ยงสูงที่
อาจเกิดภาวะโรคแทรกซ�อนจากการติดเช�้อโคว�ด-19 ได�

โคว�ด-19 กับโรคเบาหวาน…  เสี่ยงแค�ไหน
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กาฬโรค อหิวาตกโรค วัณโรค ไข�หวัดใหญ� ไวรัสโคโรน�า โรค
ระบาดเกิดข�้นกับมนุษย�อยู�เสมอ มันสร�างความหวาดกลัวและ
ตื่นตระหนกไปทั�ว แต�ในขณะเดียวกันก็หล�อหลอมสังคมข�้น
มาใหม�ด�วย “ซ�เนียส” จะพาไปค�นหาว�ามีมาตรการอะไรบ�างที่
ช�วยกําจัดมันได� และมาตรการเหล�านี้ส�งผลต�อการอยู�ร�วมกัน
อย�างไรทั�งในอดีตและป�จจุบัน

ซ�เนียส: โรคระบาดและสังคม
ที่เปลี่ยนไป เราจะอยู�ร�วมกันยังไง

วัคซ�นถูกทดสอบอย�างไรบ�าง? ปลอดภัยแค�ไหน? เอ็คคาร�ต 
ฟอน เฮียร�ชเฮาเซนจะมาตอบคําถามเหล�านี้รวมถึงคําถามอื่นๆ 
เกี่ยวกับวัคซ�นป�องกันโคว�ดในรูปแบบสารคดี โดยเฮียร�ชเฮาเซน
คือหนึ่งในผู�รับการทดสอบวัคซ�นเพ�่อการศึกษาว�จัย

เฮียร�ชเฮาเซน ผู�รับการทดสอบวัคซ�น
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มีสิ�งหนึ่งที่ช�ว�ตเราจะขาดไม�ได� แต�เราก็ไม�ค�อยชอบพูดถึงมัน
เท�าไหร�นัก สิ�งนั�นก็คือห�องน้ํา ตลอดช�ว�ตของคนเรา เราใช�เวลา
ประมาณหกถึงเก�าเดือนในห�องน้ํา แต�ทว�าเร�่องราวของห�องน้ํา
เล็กๆ เง�ยบๆ และสิ�งที่เกิดข�้นในห�องนั�นกลับกลายเป�นหัวข�อที่
ไม�มีใครอยากพูดถึงกัน ความจร�งแล�วห�องน้ําสมัยใหม�คือหนึ่ง
ในความสําเร�จที่สําคัญที่สุดของอารยธรรมมนุษย�เลยทีเดียว 
คนที่อยู�ในที่ที่ขาดแคลนห�องน้ําน�าจะรู�ดีว�ามันสําคัญต�อสังคม
ขนาดไหน มีประชากรกว�าสองพันห�าร�อยล�านคนบนโลกที่ไม�
สามารถเข�าถึงสิ�งอํานวยความสะดวกที่ถูกสุขอนามัย จ�งมีความ
เสี่ยงที่จะติดโรคระบาดและท�องร�วงมากข�้นอย�างมีนัยสําคัญ 
ห�องน้ําคือห�องที่คนเราคุ�นเคยมากที่สุด มันคือที่ที่เราอยาก
จะรู�สึกปลอดภัยและไม�ถูกรบกวน แต�ในช�วงไวรัสโคว�ดระบาด 
ห�องน้ํากลายเป�นสถานที่ที่ไม�ปลอดภัยมากข�้นเร�่อยๆ โดยเฉพาะ
ห�องน้ําสาธารณะ แล�วในห�องน้ําสาธารณะมีความเสี่ยงที่จะติด
เช�้อมากแค�ไหน? เช�้อโรคส�วนใหญ�ซ�อนตัวอยู�ที่ไหน? แล�วเราจะ
ป�องกันตัวเองจากพวกมันได�อย�างไร?

ควอกส� ตอน 
ห�องน้ําเราสะอาดแค�ไหน
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ฮิคิโคโมร�ไม�เคยออกจากห�อง พวกเขาเลือกที่จะขังตัวเองนาน
หลายเดือนหร�อเป�นป�ๆ ไม�มีจบสิ�น พวกเราต�างก็เคยผ�าน
ประสบการณ�การถูกล็อคดาวน� จํากัดบร�เวณให�อยู�แต�ที่บ�าน 
ฮิคิโคโมร�เลือกที่จะใช�ช�ว�ตสันโดษ ที่ประเทศญี่ปุ�นมี
ปรากฏการณ�หนึ่งที่เร�่มข�้นในยุค 90 คําว�า “ฮิคิโคโมร�” 
หมายความว�า “ขังตัวเอง” เป�นเทรนด�ใหม�ที่เกิดข�้นจาก
ว�กฤติการณ�ทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด�านการศึกษา ถึง
ตอนนี้มันได�แผ�ขยายไปถึงฝ��งตะวันตกแล�ว ในฝรั�งเศสมีวัยรุ�น
และวัยเร�่มเป�นผู�ใหญ�กว�าหมื่นรายที่ไม�แยแสต�อกิจวัตรประจําวัน
ที่แสนกดดันและถอนตัวออกมาจากการอยู�ร�วมในสังคมซ�่งส�วน
ใหญ�เป�นผู�ชาย สิ�งนี้บ�งบอกถึงความตึงเคร�ยดในช�ว�ตคนสมัย
ใหม�หร�อเปล�า? หร�อจะเป�นอาการจากโรคทางจ�ตที่ซ�อนอยู�ลึกๆ? 
ภาพยนตร�เร�่องนี้จะพาเราไปตามดูงานของมาร�-ชอง แก็ดช� 
จ�ตแพทย�จากโรงพยาบาลซังแตนน�ซ�่งเป�นหนึ่งในคนแรกๆที่เร�่ม

ฮิคิโคโมร� “คนสันโดษ”

คาร�ลอตตาจําใบหน�าใครไม�ได�เลยแม�แต�ใบหน�าของตัวเอง 
สําหรับเธอ ใบหน�าของมนุษย�ไม�ใช�สิ�งที่ไว�ใจได� แต�เป�นเหมือน
หอคอยสีเทาๆ ที่สร�างความหวาดกลัวและสับสน 1% ของ
มนุษย�ทั�งหมดมีอาการเช�นเดียวกับเธอ นั�นก็คือพ�้นที่ในสมอง
ส�วนที่ประมวลผลใบหน�านั�นมืดบอด ในภาพยนตร�เร�่องนี้ 
วาเลนทีน ร�เดิล นักประสาทว�ทยาจะเดินทางเข�าไปในสมองของ
คาร�ลอตตา ที่เต็มไปด�วยมนุษย� ความฝ�นที่แจ�มแจ�งชัดเจน 
และความผิดปกติบางอย�างที่เอาแน�เอานอนไม�ได� เขาค�อยๆ 
มองเห็นว�ธีแก�ป�ญหาอันยอดเยี่ยมและน�าพ�ศวงของเธอ โดย
คาร�ลอตตาพยายามจะว�ายไปตามกระแสน้ําที่เต็มไปด�วยมนุษย�
ซ้ําแล�วซ้ําเล�า จนกระทั�งวันหนึ่งเธอตัดสินใจละทิ�งโลกแห�งมนุษย�
เหล�านั�นด�วยเร�อที่เธอสร�างข�้นเอง หลังจากที่ได�ออกค�นหาอย�าง
ไม�หยุดหย�อน ในที่สุดเธอก็สามารถเข�าถึงใบหน�าของตัวเองได�
โดยใช�ศิลปะเป�นสื่อ และรู�สึกว�าได�ว�าตัวเองหาทางกลับไปสู�เพ�่อน
มนุษย�สําเร�จแล�ว

คนหลงหน�า
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NSTDA
THAILAND SCIENCE PARK
111 Thailand Science Park 
(TSP) Phahonyothin Road, 
Klong 1 Klong Luang, 
Pathumthani
12120 Thailand
+66 2 564 7000
+66 2 564 7016
www.nstda.or.th

1.

NSM SCIENCE SQUARE
4th 5th Floor Chamchuree 
Square
319 Phayathai Road, 
Pathumwan
Bangkok 10400 Thailand
+66 2 160 5356
+66 2 160 5357
www.nsm.or.th

4.

NATIONAL 
SCIENCE MUSEUM
Technopolis, Klong 5, 
Klong Luang, 
Patthumthani
12120 Thailand
+66 2 577 9999
+66 2 577 9900
www.nsm.or.th

2.

CITY LEARNING PARK (CLP)
NAKORN SRI THAMMARAT
Namuang Park, 
Thachang Road
Muang Nakorn Sri 
Thammarat
80000 Thailand
+66 7 534 0943 4
+66 7 534 0975
www.marclp.com

5.

THAI FILM ARCHIVE
94 Moo 3 Putthamontol 
5 Road Putthamontol, 
Nakhornpatom
73170 Thailand
+66 2 482 2013 14 ext 110
www.fapot.org

3.
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