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ถึงเวลาทำ�หมันให้
แซลมอนในฟาร์มเลี้ยง
นักวิทยาศาสตร์เป็นห่วง “แซลมอนเลี้ยง” จาก
ฟาร์ ม ได้ ห ลุ ด รอดไปผสมพั น ธุ์ กั บ แซลมอนใน
ธรรมชาติ ซึ่ ง อาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ เผ่ า พั น ธุ์
แซลมอนในธรรมชาติได้เนื่องจากแซลมอนเลี้ยง
มีพันธุกรรมในการเอาตัวรอดด้อยกว่าแซลมอน
ในธรรมชาติ นักวิจัยจึงเสนอให้จัดการทำ�หมัน
แซลมอนในฟาร์มเพาะเลี้ยง

P.3

A Team Bulletin

ที่ปรึกษา

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
กุลประภา นาวานุเคราะห์

บรรณาธิการอำ�นวยการ
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

บรรณาธิการบริหาร
จุมพล เหมะคีรินทร์

กองบรรณาธิการ

ปริทัศน์ เทียนทอง
วัชราภรณ์ สนทนา
ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์
รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
วีณา ยศวังใจ
รวิศ ทัศคร

บรรณาธิการศิลปกรรม
จุฬารัตน์ นิ่มนวล

ศิลปกรรม

เกิดศิริ ขันติกิตติกุล
ฉัตรทิพย์ สุริยะ
ฉัตรกมล พลสงคราม

ผู้ผลิต

ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185
โทรสาร 0 2564 7016
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/
facebook : https://www.facebook.com/
sarawit2you/

ติดต่อกองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185
อีเมล sarawit@nstda.or.th

Editor’s
Note

ไปญีป่ นุ่ ไปดูวถิ ชี วี ติ สังคมไทยในอนาคต (1)

ก่อน

หน้านี้ ประเทศญี่ปุ่นไม่เคยอยู่ในหัวหรือแผนการที่ผมจะไปท่องเที่ยวเลยครับ
แต่เมื่อทุกอย่างลงตัว เลยคิดว่าก็น่าจะมาเยือนสักครั้ง
ภาพของญี่ปุ่นในหัวของผมก็คือ เป็นประเทศที่ร่ำ�รวย สังคมมีระเบียบวินัยสูง วิถีชีวิตผู้คน
ผูกโยงกับเทคโนโลยีที่อำ�นวยความสะดวกมากมาย เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสำ�หรับ
นักท่องเที่ยว
สิ่งต่างๆ ที่วาดไว้ ไม่เกินเลยกับสิ่งที่ผมสัมผัสของจริงนัก แต่การที่ ได้มาเห็นของจริงนี้
ทำ�ให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น เพราะได้แทรกตัวเข้าไปอยู่ในสังคมของเขาจริงๆ ในการดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่ต้องพึ่งพารถไฟฟ้าเป็นหลัก ได้ลองลิ้ม
ชิมรสอาหารญี่ปุ่น การมีปฏิสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นทั้งเรื่องการใช้ภาษา นิสัยใจคอ วัฒนธรรม
การซือ้ ของ การทิง้ ขยะของคนญีป่ นุ่ หรือการได้สมั ผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทอี่ �ำ นวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ ของสังคมญี่ปุ่น
แม้วิถีชีวิตสังคมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นนี้ อาจไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเป๊ะกับสังไทยในอนาคตเสีย
ทุกเรื่อง แต่ในหลายๆ เรื่องก็ทำ�ให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับ ว่าสังคมไทยเราต้องเจอแน่
อย่างเรื่องของ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่สังคมไทยเรากำ�ลังย่างก้าวมาสู่จุดนี้
สังเกตได้ง่ายๆ จากจำ�นวนผู้คนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า จะต้องเจอผู้สูงอายุในทุกเที่ยวขบวน
ผู้สูงอายุต้องปรับตัวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้เห็นภาพหญิงชราไปยืนหน้าตู้
ขายตั๋วรถไฟอัตโนมัติโดยลำ�พังเพื่อซื้อตั๋ว ภาพคุณป้าในต่างจังหวัดเดินทางโดยรถไฟฟ้าเองโดย
ลำ�พัง ทำ�ให้ลองนึกภาพมาทีบ่ า้ นเรา ผมยังไม่คอ่ ยเห็นภาพคุณยายวัย 65-70 ขึน้ ไปมากดตู้ ATM
เลยนะครับ คิดว่าต้องปรับตัวอยู่พอสมควรกับการใช้เครื่องบริการทางเทคโนโลยีเหล่านี้
ผมมีโอกาสไปเที่ยวพระราชวังอิมพีเรียลในวันธรรมดา ยิ่งเห็นชัดมากว่าคนท้องถิ่นที่มา
เที่ยวชมพระราชวังนี้ ล้วนเป็นผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณเป็นส่วนใหญ่
การเดินทางของคนญี่ปุ่นต้องพึ่งรถไฟฟ้าเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่จริงๆ ครับ เพราะสะดวก
รวดเร็ว ระบบรางของญีป่ นุ่ มีมานานนับร้อยปีแล้ว การพัฒนาระบบรางของเขาจึงก้าวหน้าไปมาก
ทั้งเทคโนโลยีรางรถ โบกี้รถ และระบบการบริการ ผมเห็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่า “ฟิวเจอร์ช็อก”
เหมือนกัน เพราะมันมีมากหลายขบวน เข้าออกตลอดเวลา ทั้งวิ่งตามกันมาติดๆ และวิ่งสวนทาง
กันไม่ได้ขาดช่วง ยิ่งตามสถานีใหญ่ๆ ในโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ผู้คนที่เดินออกจาก
ตูร้ ถไฟฟ้าราวกับผึง้ แตกรังเลย คือเดินกระจายสวนกันไปมามัว่ ไปหมด ทัง้ ทีเ่ ปลีย่ นขบวนเพือ่ เดิน
ทางต่อ และคนที่ถึงที่หมายแล้ว แต่ถ้าเป็นสถานีไม่ใหญ่มาก ภาพเหตุการณ์ผึ้งแตกรังนี้จะเห็น
ได้เช่นกัน แต่เวลาผ่านไปสักพักราว 5 นาที ผู้คนก็จะหายไปหมดตามช่องทางเดินของชานชาลา
ต่างๆ เหมือน “มนุษย์รู” เลยครับ คือพอถึงรถไฟหลายๆ ขบวนเข้าจอดพร้อมกัน ผู้คนก็ออกมา
จากรู (ช่องชานชาลา) ต่างๆ เพือ่ เปลีย่ นขบวน แล้วก็หายเข้าไปในรูตา่ งๆ หรือเดินออกไปจากสถานี
ประสบการณ์ที่ ได้สัมผัสมา ยังมีอีกหลายเรื่องครับ ขอยกยอดไปต่อคราวหน้าที่จะกล่าวถึง
วินัยจราจรของสังคมญี่ปุ่นและเรื่องอื่นๆ กันบ้าง
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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“แซลมอน”

วีณา ยศวังใจ

เป็นปลาทะเลในเขตหนาวทีก่ ลายมาเป็น
เมนู อ าหารยอดนิ ย มในหลายประเทศ
ทั่ ว โลก โดยจุ ด เด่ น ของปลาแซลมอนคื อ เนื้ อ ปลาที่ มี สี ส้ ม และอุ ด มไปด้ ว ยคุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการ โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้
เมื่อความต้องการการบริโภคปลาแซลมอนสูงขึ้น ปริมาณปลาแซลมอนที่จับจากทะเลจึง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำ�ให้มีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในระบบฟาร์ม
เกิดขึ้นและกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายตัวมากขึ้นในหลายประเทศ เช่น อังกฤษและ
นอร์เวย์ จนทำ�ให้แซลมอนทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั นีเ้ ป็นแซลมอนเลีย้ งมากถึง 95% และน่าเป็นห่วง
ว่า “แซลมอนเลี้ยง” ที่หลุดรอดออกไปจากฟาร์ม อาจกระทบต่อเผ่าพันธุ์ “แซลมอนใน
ธรรมชาติ” นักวิจัยจึงได้เสนอให้มีการทำ�หมันให้แซลมอนในฟาร์มเพาะเลี้ยง
งานวิจัยของ ศ. แมตต์ เกจ (Prof Matt Gage) จาก University of East Anglia (UEA)
ในอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า แซลมอนเลีย้ งซึง่ มีพนั ธุกรรมทีแ่ ตกต่างจากแซลมอนในธรรมชาติ
สามารถปรับตัวอยู่ในธรรมชาติและแพร่พันธุ์ ให้กำ�เนิดลูกหลานได้ ไม่ต่างจากเผ่าพันธุ์
แซลมอนที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติมาแต่เดิม ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
Natural Environment Research Council (NERC) และ Royal Society และได้ตีพิมพ์
รายงานวิจัยลงในวารสาร Evolutionary Applications เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2014
ศ. แมตต์ เกจ กล่าวว่า “แซลมอนเลี้ยงจะโตเร็ว กินจุ แต่ไม่ฉลาดเหมือนแซลมอน
ในธรรมชาติเวลาทีเ่ ผชิญกับผูล้ า่ คุณลักษณะแบบนีเ้ หมาะสำ�หรับเป็นปลาเลีย้ งเพือ่ เป็น
อาหาร แต่ไม่เหมาะที่จะดำ�รงเผ่าพันธุ์ ในธรรมชาติ”
“ปัญหามีอยู่ว่า ในแต่ละปีมีแซลมอนหลายล้านตัวหลุดออกจากฟาร์มเพาะเลี้ยงไป
วางไข่ในธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดการผสมพันธุ์กับแซลมอนในธรรมชาติ จนส่งผลกระทบ
ต่อยีนพูล (gene pool) และเกิดการถ่ายทอดลักษณะที่ไม่ดเี หล่านี้ไปสูแ่ ซลมอนในธรรมชาติได้”
นักวิจยั ทราบว่าความสามารถในการแพร่พนั ธุข์ องแซลมอนเลีย้ งด้อยกว่าแซลมอนใน
ธรรมชาติ ซึง่ อาจเป็นผลมาจากการเพาะเลีย้ ง แต่นกั วิจยั ยังไม่ทราบในรายละเอียดเกีย่ วกับ
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พฤติกรรมของเซลล์สบื พันธุข์ องแซลมอน
เลีย้ ง จึงได้ศกึ ษาการสืบพันธุข์ องแซลมอน
เลี้ยงในหลอดแก้ว โดยการจำ�ลองสภาพ
แวดล้อมให้เหมือนกับในธรรมชาติ เพื่อดู
ลักษณะของเซลล์สืบพันธุ์ของแซลมอน
เลี้ยง การแข่งขันของสเปิร์มในการเข้าไป
ปฏิสนธิกับไข่
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เซลล์ สื บ พั น ธุ์
ของแซลมอนเลี้ ย งมี ค วามสามารถใน
การแข่ ง ขั น และสื บ พั น ธุ์ ไ ด้ ไ ม่ ต่ า งไป
จากแซลมอนในธรรมชาติ นั่นแสดงว่า
แซลมอนเลี้ ย งที่ ห ลุ ด ออกจากฟาร์ ม ไป
สามารถแพร่ พั น ธุ์ ใ นธรรมชาติ ไ ด้ และ
ทำ � ให้ มี โ อกาสเกิ ด การผสมข้ า มพั น ธุ์
ระหว่ า งแซลมอนเลี้ ย งและแซลมอน
ในธรรมชาติ ไ ด้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ยี น ของ
แซลมอนในธรรมชาติถูกรบกวนและอาจ
สูญพันธุ์ได้ ในที่สุด
ในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานชัดเจน
ที่แสดงว่า แซลมอนเลี้ยงที่หลุดจากฟาร์ม
ไม่ ส ามารถอยู่ ร อดได้ ใ นทะเล แต่ ก ลั บ
ไปวางไข่ในแม่น้ำ� ให้กำ�เนิดลูกหลานได้
โดยมีรายงานว่าพบแซลมอนเลี้ยงอยู่ใน
แม่น้ำ�หลายแห่งในประเทศนอร์เวย์เป็น
จำ�นวนมาก ซึง่ ประมาณได้วา่ มีจ�ำ นวนมาก
ถึงครึง่ หนึง่ ของแซลมอนทัง้ หมดในบริเวณ
นั้ น !! และยั ง พบหลั ก ฐานว่ า มี ก ารผสม
ข้ า มพั น ธุ์ ร ะหว่ า งแซลมอนเลี้ ย งกั บ
แซลมอนในธรรมชาติ แ ล้ ว จากการที่
แซลมอนในแม่น�้ำ ดังกล่าวมีการแสดงออก
ของยีนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมี
นัยสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของ
แซลมอนลูกผสมระหว่างแซลมอนเลี้ยง
และแซลมอนสายพันธุ์ ในธรรมชาติ
สิง่ นีท้ �ำ ให้นกั วิทยาศาสตร์ นักอนุรกั ษ์
จนถึงผู้ที่ทำ�การประมงกังวลว่าแซลมอน
เลีย้ งทีห่ ลุดจากฟาร์มอาจรบกวนต่อระบบ
ในธรรมชาติของแซลมอน เช่น ช่วงเวลา
ในการกลับไปวางไข่ของแซลมอน ขนาด
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แซลมอนเลี้ยงจะโตเร็ว กินจุ แต่ไม่ฉลาดเหมือนแซลมอนในธรรมชาติเวลาที่เผชิญกับ
ผู้ล่า คุณลักษณะแบบนี้เหมาะสำ�หรับเป็นปลาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร แต่ไม่เหมาะที่จะดำ�รง
เผ่าพันธุ์ ในธรรมชาติ
ของแซลมอนเมื่ อ โตเต็ ม วั ย และความสามารถในการ
ต้านทานโรค
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง
แซลมอนเลี้ ย งกั บ แซลมอนในธรรมชาติ และเพื่ อ เป็ น
การรักษาพันธุกรรมของแซลมอนในธรรมชาติให้คงอยูต่ อ่ ไป
ศ. แมตต์ เกจ จึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหานี้ด้วย
การทำ�ให้แซลมอนเลี้ยงเป็นหมัน โดยการเหนี่ยวนำ�ด้วย
ความดั น ภายหลั ง การปฏิ ส นธิ เพื่ อ แซลมอนเกิ ด ใหม่ มี
โครโมโซม 3 ชุด หรือที่เรียกว่า “ทริพลอยด์” (triploid) ซึ่ง
จะไม่สามารถผสมพันธุ์ได้แม้หลุดออกไปสู่ธรรมชาติ
วิธกี ารนีม้ กี ารนำ�ไปใช้ ในการเพาะเลีย้ งปลาเรนโบว์เทราต์
มานานหลายสิบปีแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะมีการทดลองวิธีนี้กับ
แซลมอนในฟาร์ ม เพาะเลี้ ยงหลายแห่ งในนอร์ เวย์ ทว่า
อุ ต สาหกรรมเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ � บางส่ ว นก็ ยั ง ต่ อ ต้ า น
เทคโนโลยี นี้ เนื่ อ งจากกลั ว ว่ า แซลมอนทริ พ ลอยด์
เจริ ญ เติ บ โตในฟาร์ ม เลี้ ย งได้ ไ ม่ ดี เ ท่ า กั บ แซลมอนสาย
พั น ธุ์ ป กติ และอาจส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิ จ เพาะเลี้ ย งแซลมอน
แต่การทดลองในปัจจุบนั ก็แสดงให้เห็นว่าแซลมอนทริพลอยด์
มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ เี หมือนกับแซลมอนทีเ่ พาะเลีย้ งอยูเ่ ดิม และ
ศ. แมตต์ เกจ ก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะพยายามอย่าง
จริงจังในการพัฒนาแซลมอนทริพลอยด์ ให้เป็นมาตรฐาน
สำ�หรับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแซลมอน เพื่อขจัดปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อแซลมอนในธรรมชาติให้หมดไป
ที่มาข้อมูล :

http://www.newscientist.com/article/dn25210-time-to-sterilise-farmed-salmon-to-save-wild-cousins.html#.UyF45fl_t64
http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/2014/March/salmon-gene-pool

ภาพ :

http://images.glaciermedia.ca/polopoly_fs/1.174130.1469338750!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/landscape_804/organic-aquaculture-jpg.jpg
http://farm7.staticflickr.com/6141/6020467765_26f581f3c9_o.jpg
https://thetyee.ca/News/2017/03/03/NorwayFishFarmAerial.jpg
https://subseaworldnews.com/2013/09/04/wave-energy-device-to-power-marine-harvest-scotlands-salmon-farm/
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กองบรรณาธิการ

ปลูกถัว่ เขียวพันธุ์ ใหม่ฝา่ วิกฤตภัยแล้ง
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาพันธุถ์ วั่ เขียว
ไทย รวมทัง้ มีการพัฒนาต่อยอดโดยหน่วยงานต่างๆ จนได้ถวั่ เขียว
สายพันธุ์ดี 6 สายพันธุ์ ที่มีจุดเด่นคือ ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิต
สูง 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคใบจุด โรคราแป้ง และ
ได้ร่วมมือกับ มทร. ล้านนา ผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวทั้ง 6
สายพันธุ์นี้ ในพื้นที่ 7 ไร่
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผลิตได้นี้จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร นำ�ไปทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ในพื้นที่เกษตรกร เช่น จังหวัดอุทัยธานี การถ่ายทอดความรู้ ใน
การผลิตเมล็ดพันธุค์ ณ
ุ ภาพดีเป็นการสร้างรายได้ ให้กบั เกษตรกรไทย
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการป้อนผลผลิตถั่วเขียวเข้าสู่
โรงงานวุ้นเส้นและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ

ใน

ช่วงที่ขาดแคลนน้ำ� ถั่วเขียวเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่ง
ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยยิ้มได้ เพราะนอกจากจะใช้น้ำ�น้อย
เก็บเกีย่ วได้เร็วแล้ว ก็ยงั ช่วยบำ�รุงดินอีกด้วย และล่าสุดนี้ นักวิจยั ไทย
ได้พัฒนาถั่วเขียวพันธุ์ ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมเป็นผลสำ�เร็จ
ชมคลิปวิดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=tAwL0vc2bbY

ผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรพู รุนด้วยเครือ่ งพิมพ์สามมิติ

ปัจ

จุบนั นีม้ ผี ปู้ ว่ ยหลายรายทีต่ อ้ งสูญเสีย
ชิน้ ส่วนกะโหลกจากการผ่าตัด ทำ�ให้
รูปศีรษะผิดแปลกไปจากปกติ ซึ่งเราแก้ไขได้
ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายกะโหลกเทียม

กะโหลกเทียมมีหลายประเภท ซึ่งแบบมีรูพรุนที่ ได้รับความนิยมนั้นยังทำ�ได้ ในวง
จำ�กัด เพราะราคาสูง ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ แต่วันนี้ เป็นที่น่ายินดีที่นักวิจัยไทย
เราสามารถคิดค้นและพัฒนากะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติที่มี
คุณภาพและราคาถูกกว่าเดิมได้เป็นผลสำ�เร็จ
กะโหลกเทียมชนิดมีรูพรุนได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากหลอดเลือดและ
เนื้อเยื่อสามารถเจริญเข้าไปในกะโหลกเทียมได้ เป็นการเพิ่มความแข็งแรงและลด
การติดเชื้อ แต่ปัญหาคือเราต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ และต้องนำ�มาตัดแต่งเพื่อให้
มีรูปทรงใกล้เคียงกับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วย
นักวิจัยไทยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พฒ
ั นากระบวนการผลิตกะโหลกเทียม
แบบมีรูพรุนจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งดีกว่า
กะโหลกเทียมแบบเดิม คือ ออกแบบและพิมพ์ชิ้นส่วนที่มีขนาดรูปร่างพอดีกับช่องว่าง
ของกะโหลกผู้ป่วยได้เลย มีน้ำ�หนักเบา มีปริมาณรูพรุนมากกว่า และขนาดรูพรุนใหญ่
กว่า ที่สำ�คัญคือมีราคาถูกกว่า ช่วยการเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยไทยได้เป็น
อย่างดี

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=r2yJqVXCbTM
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กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะ

แสง

แดดบ้านเรานับวันจะร้อนขึน้ ทุกที แม้จะหลบอยูใ่ นบ้าน ก็ยงั หนีไม่พน้ ยิง่ แสง
ที่ส่องทะลุกระจกเข้ามานี่ ก็เหมือนกับเราอยู่ในตู้อบดีๆ นี่เอง
การแก้ปัญหาแสงผ่านกระจก ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะปิดม่าน หรือติดฟิล์มกรองแสง
ที่สีเข้มๆ ซึ่งทำ�ให้ห้องมืดทึบ ต้องเปิดไฟช่วย ทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นถ้ามีกระจก
ที่เปลี่ยนสีได้ โดยอัติโนมัติตามความเข้มแสงก็คงดีไม่น้อย
นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้พัฒนาสารเคลือบ
กระจกโฟโตโครมิกทีด่ ดู กลืนรังสียวู จี ากดวงอาทิตย์ โดยเมือ่ โดนแดดก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างทางเคมี ทำ�ให้สีของสารเคลือบเปลี่ยนจากที่ไม่มีสี หรือมีสีอ่อนๆ เป็นมีสีเข้มขึ้น
คุณสมบัตพิ เิ ศษนีเ้ หมาะทีจ่ ะนำ�มาใช้เคลือบกระจก แทนการติดฟิลม์ กรองแสง เพราะสามารถ
เปลี่ยนความเข้มสีได้ โดยอัตโนมัติตามความเข้มแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา
อย่างเวลาเช้าทีแ่ สงแดดไม่จดั กระจกทีเ่ คลือบสารโฟโตโครมิกจะเปลีย่ นสีไปเพียงเล็กน้อย
พอในเวลากลางวันที่มีแดดจัด ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมาก และในตอนเย็นหรือกลางคืน

ก็จะเปลี่ยนกลับมาใสอีกครั้ง โดยไม่มีผล
ต่อการมองเห็นของเรา ดังนั้น จึงช่วย
ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ตัวอาคารได้
อย่างพอเหมาะตลอดวัน ช่วยลดความร้อน
ประหยัดค่าแอร์ ค่าไฟ ได้เป็นอย่างดี

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=yQ4964gtrGw

ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางเพศชายของต้นหนาม
กระสุน

เว็บ

ไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เผยผลการศึ ก ษา ฤทธิ์ ต่ อ
สมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน (Tribulus terrestris
ได้รับยาเม็ดหนามกระสุนช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของ
L.) โดยสุม่ ให้อาสาสมัครเพศชายทีม่ ภี าวะเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ
อาสาสมัคร เพิ่มความพึงพอใจระหว่างการร่วมเพศ (intercourse
อย่ า งอ่ อ นและปานกลาง (mild or moderate erectile
satisfaction) การสุขสุดยอด (orgasmic function) ความต้องการ
dysfunction) อย่างน้อย 6 เดือน จำ�นวน 180 คน รับประทานยาเม็ด
ทางเพศ (sexual desire) และความพอใจทางเพศโดยรวม (overall
สารสกัดจากต้นหนามกระสุน (Tribestan®) ขนาด 250 มิลลิกรัม
satisfaction) เพิม่ มากขึน้ กว่ากลุม่ ที่ได้รบั ยาหลอกอย่างมีนยั สำ�คัญ
(ประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐาน furotanol sapaonin ไม่น้อยกว่า
โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์
112.5 มิลลิกรัม) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร หรือ
รับประทานยาหลอก ติดต่อกัน 12 สัปดาห์
จากผลการศึกษานี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ยาเม็ดจากต้นหนาม
กระสุนให้ผลปรับปรุงพฤติกรรมทางเพศในผูป้ ว่ ยเสือ่ มสมรรถภาพ
จากการประเมิ น ผลการศึ ก ษาโดยใช้ แ บบสอบถามของ
ทางเพศได้
International Index of Erectile Function (IIEF) พบว่า กลุ่มที่
ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1341
ภาพจาก : http://adultfood18up.blogspot.com/2015/04/blog-post.html
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ทีมวิจยั นาโนเทค คว้าเหรียญรางวัลในงาน “Seoul
International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.

กมลวรรณ ธรรมเจริญ ดร.ดวงพร พลพานิช พร้อม
ด้วยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทาง
และโครงสร้างพื้นผิว เจ้าของผลงาน Anti-Microbial Sachet
Based on Natural Extracts for Bakery Products หรือ ผลิตภัณฑ์
“B Fresh” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Prize และรางวัลพิเศษ
Special Award for Innovation จากประเทศซาอุดอี าระเบีย ในการ
เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International
Invention Fair 2017 (SIIF2017)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสิง่ ประดิษฐ์และการวิจยั ของเกาหลี หรือ Korea Invention
Promotion Association (KIPA) โดยผลิตภัณฑ์ “B Fresh”
เป็ น ซองบรรจุ ส ารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ส ามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยสารสำ�คัญซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจาก
สมุนไพร มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
ซึ่งเป็นตัวการที่ทำ�ให้เบเกอรีเน่าเสีย ซึ่งวิธีการนำ�ไปใช้สามารถ
ทำ�ได้ โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์คู่กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี ซึ่งจะ
สามารถยืดอายุขนมหรือเบเกอรีได้เพิม่ ขึน้ จากเดิมประมาณ 2 เท่า

ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ โดย
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสนับสนุนให้
นักวิจยั หรือนักประดิษฐ์ไทยได้น�ำ ผลงานที่ได้คดิ ค้นไปร่วมประกวด
และจั ด แสดงนิ ท รรศการในเวที น านาชาติ พร้ อ มทั้ ง มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อการพัฒนาหรือขยาย
ผลงานวิ จั ย ให้ ไ ปสู่ ร ะดั บ สากล ซึ่ ง ในปี นี้ มี ค ณะนั ก วิ จั ย และ
นักประดิษฐ์จากประเทศไทยเข้าร่วมงาน SIIF 2017 กว่า 20
หน่วยงาน และมีจำ�นวนผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า
100 ผลงาน
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เด็กกำ�เนิดวิทย์คว้า 2 รางวัลในการแข่งขันดาวเทียม
กระป๋องครั้งแรกของไทย

เ

ยาวชนจากโรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จังหวัดระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ
และรางวัล The Best Scientific Award ด้วยภารกิจดาวเทียม
กระป๋องจำ�ลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ
เพื่อนำ�มาวิเคราะห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งสามารถบอกโรค
ที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้นๆ ได้ ในการแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2560 หรือ Regulations of 1st Thailand
CANSAT Competition 2017 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันดาวเทียมกระป๋องในระดับนานาชาติต่อไป
ผศ. ดร.รวิ น ระวิ ว งศ์ ผู้ อำ � นวยการองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ กล่ า วว่ า “กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และสำ � นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ
(สทอภ.) ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ในสังกัดกองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โลกและ
ดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพอากาศ
จัดการแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2560 รอบ
ชิ ง ชนะเลิ ศ หรื อ Regulations of 1st Thailand CANSAT
Competition 2017 หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำ�ไป
สู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
และกองบังคับการ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีเยาวชนผ่าน
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถึง 12 ทีม”

ผลปรากฎว่า น.ส.ภัททิยา พิบูลจินดา น.ส.มทินา เจริญวัฒน์
และนายธนิสร อุ่นปิติพงษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
กำ�เนิดวิทย์ โดยมีนายเทพรักษ์ วีปาลมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรางวัล The Best Scientific
Award ด้วยภารกิจจำ�ลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้น
บรรยากาศ เพื่อนำ�มาวิเคราะห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งสามารถ
บอกโรคที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้นๆ ได้
รางวัลรองชนะเลิศและรางวัล The Best Technical Award
ตกเป็ น ของ นายธนไท เลิ ศ เพชรพั น ธ์ นายจิ ร ายุ บู ร พาชี พ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายวาริช บุญสนอง ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยมีนายอดิเรก พิทักษ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยภารกิจจำ�ลองการทำ�งานของยานอวกาศที่
กำ�ลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ โดยทำ�งานแจ้งเตือนสถานะของยาน
มาสู่ศูนย์บัญชาการที่ภาคพื้น พร้อมเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่
ดาวเทียมกระป๋องผ่านระหว่างการตก เช่น ปริมาณก๊าสชนิดต่างๆ
ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
และสุดท้ายรางวัล The Best Communication Award
เป็นของนายปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล นายณัฐกานต์ แก้วไพรำ�
และนายตะวัน ทรัพย์พาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน
โยธินบูรณะ โดยมีนางสาวอนงค์รัตน์ แก้วบำ�รุง เป็นอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษา ด้ ว ยภารกิ จ การศึ ก ษามลภาวะของแต่ ล ะระดั บ
ชั้นบรรยากาศและการคาดคะเนการแพร่กระจายของมลภาวะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6643:2&Itemid=104
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เครือ่ งดืม่ น้�ำ ผักผลไม้รวมเสริมไบโอฟลาโวนอยด์
น้ำ�แคร์รอตเข้มข้น น้ำ�ส้มเข้มขัน น้ำ�สับปะรดเข้มข้น น้ำ�องุ่นเข้มข้น น้ำ�เสาวรสเข้ม
ข้น น้ำ�คื่นฉ่าย น้ำ�มะเขือเทศ และสารสกัดไบโอฟลาโวนอยด์จากใบบัวบก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำ�ผักผลไม้รวมที่ไม่ได้เติมสารสกัด 3 เท่า
- ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายน้ำ� ทำ�ให้การทำ�งานของวิตามินมีประสิทธิภาพดี
- เสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติได้ 2 เดือน

ส

ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประสบผลสำ�เร็จในการวิจยั พัฒนาสูตร
และกระบวนการผลิต “ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ น้�ำ ผัก
ผลไม้รวมเสริมไบโอฟลาโวนอยด์” ประกอบด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตได้ที่
สำ�นักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38
หรือ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ
E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
http://www.tistr.or.th/tistr/code/tistrorg/newsResearch/171201_155148.pdf

ระวัง!! อย่าหลงเชือ่ โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ยีห่ อ้ คังหลิน อ้างรักษาสารพัดโรค

ต

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งเตือน
ผู้บริโภคให้ระวัง อย่าได้หลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงรักษาได้สารพัดโรค อาจทำ�
ให้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายและขาดโอกาสในการรั ก ษาโรค ขอย้ำ � ว่ า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคแต่
อย่างใด และหากนำ�ไปใช้หยอดตาตามที่โฆษณากล่าวอ้าง อาจ
ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อและตาบอดได้ ทั้งนี้หากพบความผิดปกติ
ทางร่างกาย เพือ่ ความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการรักษาโรค และก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ขอให้
ผูบ้ ริโภคสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์กอ่ นตัดสินใจซือ้ โดย อย. จะดำ�เนิน
คดีกับผู้ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารอวดอ้างรักษาโรคซึ่งเป็นการ
โฆษณาฝ่าฝืนกฎหมาย รวมไปถึงจะดำ�เนินการตรวจสอบกับผูผ้ ลิต
หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมี
ข้อสงสัยในเรือ่ งผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ สามารถร้องเรียนได้ทสี่ ายด่วน
อย.1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor
Smart Application หรือสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อ อย. จะได้ดำ�เนินการปราบปรามและดำ�เนินคดีทางกฎหมาย
กับผู้กระทำ�ผิดอย่างเคร่งครัดต่อไป

ามทีก่ ลุม่ งานเภสัชกรรมและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ
สถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ ได้ตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน
พบกลุม่ บุคคลทำ�การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ยี่ห้อ คังหลิน (KungLin) ใช้ ในการหยอดหู หยอดตา โดยอ้างว่า
เป็นตัวแทนและทีมวิจยั สมุนไพรของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จึงนำ�สินค้ามาแนะนำ�และเพื่อเป็นการทำ�บุญตามโครงการวิจัย
ดังกล่าว และขอให้ผู้ ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้าน
ทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ ง หู ตา คอ จมูก เบาหวาน ภูมแิ พ้ ความดัน และชาวบ้าน
ที่ ต้ อ งการตรวจ ลงทะเบี ย นตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคฟรี แต่ จำ � หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ ในราคา 3,600 บาท พบว่าเป็นสมุนไพรจีน ฉลากระบุ
ผู้จำ�หน่ายคือ บริษัทกรีนนิซเทคโนโลยี จำ�กัด จังหวัดนครราชสีมา
แต่ไม่พบข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต ไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต และหมด
อายุ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ก็ไม่สามารถ
นำ � มาแสดงได้ จึ ง เชิ ญ ตั ว ไปสถานี ตำ � รวจเพื่ อ ดำ � เนิ น การแจ้ ง
ข้อกล่าวหา และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธานี
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ฤทธิร์ กั ษาแผลไฟไหม้ของบัวบก

เว็บ

ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการทดสอบให้ผปู้ ว่ ยทีม่ แี ผลไฟไหม้
แบบตื้น (partial-thickness burn) 75 คน โดยแบ่งให้ทาขี้ผึ้งที่เตรียมจาก

สารสกัดจากใบบัวบก (Centella asiatica L.) หรือยาซิลเวอร์
ซัลฟาไดอะซีน (silver sulfadiazine) (ซึ่งเป็นยาใช้บรรเทา
อาการจากแผลไฟไหม้ น้ำ�ร้อนลวก –กอง บ.ก.) ทาบริเวณ
แผลวันละ 1 ครั้ง พบว่าขี้ผึ้งจากใบบัวบกให้ผลการรักษา
แผลไฟไหม้ดีกว่ากลุ่มที่ ได้รับยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน
และเมื่อประเมินจากความยืดหยุ่นของแผล การสร้าง
หลอดเลือดฝอย เม็ดสีบริเวณผิว และการประเมินด้วยสายตา
นอกจากนีอ้ ตั ราการสร้างเยือ่ บุผวิ บริเวณแผล (re-epithelialization)
ของครีมบัวบกเกิดขึ้นเร็วกว่ากลุ่มของยาซิลเวอร์ซัลฟา
ไดอะซีนอย่างมีนัยสำ�คัญ รวมถึงทำ�ให้แผลหายเร็วกว่า
โดยค่ า เฉลี่ ย ของวั น ที่ แ ผลหายสำ � หรั บ ขี้ ผึ้ ง บั ว บก คื อ
14.67±1.78 วั น ในขณะที่ ย าซิ ล เวอร์ ซั ล ฟาไดอะซี น
สามารถทำ�ให้แผลหายสนิทในวันที่ 21.53±1.65
การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ขี้ผึ้งใบบัวบกสามารถกระตุ้น
การสร้ า งเยื่ อ บุ ผิ ว และรั ก ษาแผลไฟไหม้ ไ ด้ เ หนื อ กว่ า
การใช้ยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1342
ภาพจาก : http://www.pirunproduct.com/wp-content/uploads/2017/01/ks-1024x755.jpg
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

กองบรรณาธิการ

“หุ่นยนต์ปลาไหล”
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ�

ปั

ญหามลภาวะทางน้�ำ อาจไม่ได้มองเห็น
ด้วยตาเปล่าเท่านัน้ ทำ�ให้นกั วิจยั จาก
สวิตเซอร์แลนด์ เริ่มทดสอบคุณภาพน้ำ�
ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปลาไหล ที่สะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และไม่รบกวนสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในน้ำ�ด้วย
Behzad Bayat นักวิจัยจากบริษัท
Biorob ของสวิตเซอร์แลนด์ นำ�หุ่นยนต์
ที่รูปร่างคล้ายกับรถไฟของเล่นปล่อยลง
ไปในน้ำ� และปรากฏว่าหุ่นยนต์สามารถ
แหวกว่ายได้เหมือนกับปลาไหล ซึ่งเขา
เรียกมันว่า Envirobot หรือหุ่นยนต์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
Envirobot มีขนาดเล็ก นักวิจัยระบบ
นิเวศทางน้ำ�คนเดียวก็สามารถพกพาไป
ได้ และเมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงน้ำ� ก็พร้อม
สำ � หรั บ ภารกิ จ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
แหล่งน้ำ� ว่ามีสารเคมีหรือมลภาวะเจือปน
ในแหล่ ง น้ำ � หรื อ ไม่ เหมื อ นห้ อ งแล็ บ

วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ขนาดย่อม
Behzad เพิ่มเติมว่า Envirobot ลด
ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้�ำ ไป
ได้มาก เมือ่ เทียบกับวิธดี งั้ เดิม ทีต่ อ้ งใช้คน
จำ�นวนมากเก็บตัวอย่างน้ำ�จากทะเลสาบ
และนำ�กลับไปห้องทดลองวิทยาศาสตร์
แต่ ต อนนี้ นั ก วิ จั ย คนเดี ย วสามารถ
นำ� Envirobot ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ใน
ทะเลสาบและทราบผลการทดสอบได้ทนั ที
รวมทั้งนำ�ข้อมูลไปต่อยอดวิจัยที่แล็บใหญ่
ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนการออกแบบหุ่น Envirobot นี้
ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์น�้ำ ตามธรรมชาติ
อย่างปลาไหล และความพิเศษของหุน่ ยนต์
ตั ว นี้ จ ะไม่ มี ใ บพั ด ในการเคลื่ อ นที่ ใ นน้ำ �

จึงไม่ทำ�ให้น้ำ�ขุ่นหรือรบกวนสัตว์น้ำ�อื่นๆ
นอกจากนั้น การออกแบบหุ่นยนต์
ให้มีลักษณะเป็นปล้องๆ นั้น ทำ�ให้แต่ละ
ส่วนของหุ่นยนต์สามารถเก็บและทดสอบ
ข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระ เช่น อุณหภูมิใน
น้ำ� และการตรวจจับมลพิษทางน้ำ� โดยไม่
รบกวนระบบนิเวศระหว่างการตรวจสอบ
หุน่ ยนต์ Envirobot ยังอยูร่ ะหว่างการ
ทดสอบที่ทะเลสาบเจนีวา ซึ่งตัวอย่างน้ำ�
บางชนิด ยังต้องการการตรวจสอบเพิ่ม
เติมจากนักวิจัยอยู่
ทีมวิจยั Biorob หวังจะให้มกี ารพัฒนา
ให้สามารถตรวจวัดมลพิษได้มากขึน้ รวมทัง้
สารเคมีกลุ่มโลหะหนักอย่างปรอท ที่เป็น
ปัญหาในแหล่งน้�ำ หลายแห่งทัว่ โลกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงและคลิปวิดีโอ

https://www.voathai.com/a/switzerland-eel/4096111.html
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โดย รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

ผีเสื้อกลางคืน : วิบไหวใน
รัตติกาล

แม้ พ วกมั น ส่ ว นใหญ่ จ ะมี สี สั น ไม่
ฉูดฉาด แต่พวกมันก็เป็นนักพราง
ตัวชัน้ ยอด จนรอดพ้นจากเหล่านัก
ล่า และดำ�รงเผ่าพันธุอ์ ยูบ่ นโลกใบ
นี้มายาวนานกว่า 100 ล้านปี !!
อีกทัง้ ระยะตัวหนอนของพวกมัน ก็
เป็นนักผสมเกสรดอกไม้ตวั ยงช่วย
สร้างสมดุลในธรรมชาติ

ธันวาคม 2560

ภาพ : wikipedia

ด้วย

ความคุน้ ชิน เมือ่ พูดถึงผีเสือ้ เราก็จะนึกถึงภาพผีเสือ้
ที่มีลวดลายสีสันสวยงาม บินอวดโฉมอยู่ท่ามกลาง
มวลหมู่ดอกไม้ ยามปีกขยับต้องแสงอาทิตย์ ก็สะท้อนสีเหลือบ
ระยับพริบพราว สะดุดตา แต่หากให้นึกถึงผีเสื้อในความมืดมิดของ
รัตติกาล ภาพที่เรานึกถึงนั้นคงแตกต่าง ด้วยความจริงในโลกใบนี้
ที่ว่า ผีเสื้อไม่ได้มีสีสันสวยงามไปเสียทุกชนิด และก็ไม่ได้อยู่เคียงคู่
แสงตะวันเสมอไป
ผีเสื้อแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ผีเสื้อกลางวัน (butterfly)
และ ผีเสื้อกลางคืน (moth) ซึ่งเกณฑ์ ในการแบ่งที่ชัดเจนที่สุด
ก็งา่ ยๆ ตรงๆ ตามชือ่ คือ ผีเสือ้ กลางวันออกบินร่อนในเวลากลางวัน
ผีเสือ้ กลางคืนออกบินร่อนในเวลากลางคืน แต่กม็ ผี เี สือ้ กลางวันบาง
ชนิด ออกหากินในยามโพล้เพล้หรือรุ่งสาง และก็มีผีเสื้อกลางคืน
บางชนิดออกมาบินอวดโฉมตอนฟ้าสว่างด้วยเช่นกัน ในทางวิชาการ
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แล้ว สาเหตุจริงๆ ที่ท�ำ ให้ผีเสื้อทั้งสองประเภทต้องออกหากินต่างเวลา
กันนั้น เป็นเพราะพวกมันมีโครงสร้างของตาที่มีการรับภาพและแสง
ที่แตกต่างกันนั่นเอง
ผีเสื้อกลางวันมีปีกสีสดสวยเป็นจุดขาย แต่กับผีเสื้อกลางคืนนั้น
ไม่ใช่ เพือ่ ความอยู่รอดแล้ว ผีเสื้อกลางคืนจำ�เป็นต้องลดทอนความสวย
เด่นลง สีทึมๆ และลวดลายที่ดูเนียนตาไปกับธรรมชาติช่วยพรางตัวให้
รอดพ้นจากสัตว์ผู้ล่า ซึ่งพวกมันก็ทำ�ได้เนียน จนได้ชื่อว่า เป็นแมลง
นักพรางตัวอันดับต้นๆ ของโลก การพรางตัวเป็นใบไม้แห้งตามพืน้ ป่าเป็น
รูปแบบทีพ่ บได้ทวั่ ไป แต่ถา้ พูดถึงทีส่ ดุ ของการพรางตัวแล้ว คงต้องยกให้
ผีเสื้อกลางคืนกลุ่มหนึ่งที่ลงทุนทำ�ตัวเป็น “ขี้นก” ที่แม้จะสะดุดตา แต่ก็
แน่ใจได้ว่า ไม่มีใครอยากยุ่งด้วย
ความสามารถในการพรางตัวของผีเสื้อกลางคืน เป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ทำ�ให้พวกมันดำ�รงพันธุ์ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ จากหลักฐานทาง
บรรพชีวิน มีการคาดคะเนกันว่า เผ่าพันธุ์ผีเสื้อกลางคืนดำ�รงอยู่บนโลก
ของเรามายาวนาน ตั้งแต่ 100-140 ล้านปีก่อน ในขณะที่ซากฟอสซิล
ผีเสื้อกลางวันที่มีอายุมากที่สุดนั้น มีอายุเพียงราว 40 ล้านปีเท่านั้น !!
นอกจากอยูม่ านาน อยูม่ าก่อนแล้ว ผีเสือ้ กลางคืนยังมีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์มากกว่าผีเสื้อกลางวันถึงสิบเท่า ยิ่งถ้าเป็นในเขตร้อนชื้น
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ที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
ของผีเสือ้ กลางคืนนัน้ อาจมากกว่าผีเสือ้ กลางวันถึง 20 เท่า !!
ในประเทศไทย มีผีเสื้อกลางคืนมากกว่า 13,000 ชนิด และ
มีการค้นพบชนิดพันธุ์ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ
ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา “ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
(Sirindhornia)” ที่ รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำ�รวจพบ ได้รับการประกาศให้
เป็นผีเสือ้ กลางคืนสกุลใหม่ของโลก และสมาชิกผีเสือ้ กลางคืน
ในสกุลนี้ถึง 4 ชนิด คือ Sirindhornia pulchella จากอุทยาน
แห่ ง ชาติ เ ขานั น จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช Sirindhornia
chaipattana และ Sirindhornia curvicosta จากโครงการ
พัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี และ Sirindhornia bifida จากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
ก็ถูกจัดว่าเป็นของใหม่ของโลกด้วยเช่นกัน
ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร อยู่ในวงศ์ผีเสื้อหนอนม้วนใบ
ทีม่ ขี นาดเล็กเพียง 1 เซนติเมตร มีสสี นั สวยงามในโทนแดงส้ม
มีลวดลายโดดเด่น พบในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
อาจพูดได้ว่า ผีเสื้อสกุลนี้ เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของป่า และพวกมันก็มีบทบาทสำ�คัญที่ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ใครในระบบนิเวศ
ปกติ แ ล้ ว หนอนผี เ สื้ อ กลางคื น จะถู ก ตราหน้ า ว่ า เป็ น
ศัตรูพืชตัวแสบที่ทำ�ลายและสร้างความเสียหาย แต่ผีเสื้อ
กลางคืนตัวเต็มวัยนัน้ ตรงกันข้าม เพราะพวกมันเป็นนักผสม
เกสรทีย่ อดเยีย่ ม ขนทีป่ กคลุมอยูท่ วั่ ร่างเอือ้ ต่อการนำ�พาเกสร
จำ�นวนมาก การแวะเยี่ยมเยือนดอกไม้แต่ละครั้ง คือการต่อ
ชีวิตและสร้างสมดุลธรรมชาติ
ผี เ สื้ อ กลางคื น เป็ น แมลงที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง
รูปลักษณ์และพฤติกรรม แม้จะเป็นผีเสือ้ กลางคืน แต่บางชนิด
ก็ออกหากินตอนกลางวัน แม้สว่ นใหญ่จะมีสที มึ ๆ แต่บางชนิด
กลับมีสีสันฉูดฉาด แม้บางชนิดจะตัวใหญ่กว่านกกระจอก
หรือบางชนิดก็ตัวเล็กจิ๋วเสียจนไม่คิดว่าเป็นผีเสื้อ สิ่งเหล่า
นี้บวกกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติคือ
สิ่งที่ทำ�ให้ผีเสื้อกลางคืนยังคงมีชีวิตวิบไหวอยู่ในรัตติกาล
ตราบมาจนทุกวันนี้...
ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ :
รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออ่อน
โดยใช้สเต็มเซลล์กระดูก

ภาพ

ถ่ า ยการเจริ ญ เติ บ โตของเนื้ อ เยื่ อ อ่ อ นในห้ อ งแล็ บ โดยใช้
สเต็มเซลล์กระดูก ประกอบไปด้วยเส้นใยคอลลาเจน (สีเขียว) และ
ไขมัน (สีแดง) ผลงานโดย Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard
Oreffo และ Dr. Rahul Tare จาก University of Southampton สหราชอาณาจักร
หนึ่งในผลงานการประกวดภาพถ่ายของ Nikon Small World Photomicrography ซึง่ เป็นการถ่ายภาพมาโครผ่านกล้องจุลทรรศน์ เพือ่ จับภาพสิง่ เล็กๆ
ที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ธันวาคม 2560
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ภาพจาก :

http://www.nikonsmallworld.
com/galleries/photo/2017photomicrography-competition

Sci
Info
graphic

https://witsanook.wordpress.com/2016/04/16/เคมีของเทฟลอน/
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สเปกตรัม

เชฟรอน และ สวทช. เตรียมจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวด
ของ ประลองไอเดีย” ยกระดับประเทศไทยสู่ฮับเมกเกอร์อาเซียน

บ

ริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่ม
เมกเกอร์ ในประเทศไทย เตรียมจัดงาน ‘Maker Faire Bangkok
2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย’ มหกรรมแสดงผลงานและ
สิง่ ประดิษฐ์ของ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างเต็ม
รูปแบบในประเทศไทย ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เปิดพื้นที่สนับสนุนให้เหล่าเมกเกอร์ได้แสดงออกซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์แก่เยาวชน
และบุคคลทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมเมกเกอร์ ในสังคม
ไทยให้ เ ติ บ โตเป็ น ที่ รู้ จั ก แพร่ ห ลายมากขึ้ น นำ � ประเทศไทย
ก้าวสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 อย่างแข็งแกร่ง โดยจัดแสดงผลงานสิง่ ประดิษฐ์

ที่น่าสนใจทั้งจากกลุ่มเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศรวมกว่า
100 ชิน้ พร้อมกิจกรรมเวิรก์ ช็อปหลากหลาย ระหว่างวันที่ 20-21
มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา
พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีตลอดงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.nstda.or.th/th/news/11671-20171212-maker-faire-bangkok-2018

อาจารย์สถาบันวิทยสิริเมธี และนักวิจัยไบโอเทค คว้าทุนนักวิจัยแกนนำ� 20 ล้าน
บาท จากผลงานพัฒนาวัสดุนาโนไฮบริด และยาต้านมาลาเรียดื้อยา

ก

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) มอบทุ น
นักวิจัยแกนนำ� ประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 20
ล้านในระยะเวลา 5 ปี แก่ ศ. ดร.มาโกโตะ
โอกาวะ สถาบันวิทยสิรเิ มธี ในโครงการวิจยั
“วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฏิกริ ยิ า
การสังเคราะห์แสงประดิษฐ์” และ ดร.สุมาลี
กำ�จรวงศ์ไพศาล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สวทช. จากโครงการวิจัย “โครงการค้นหา
เป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้าน
มาลาเรียดื้อยา”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.nstda.or.th/th/news/11662-20171207
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อพวช. เปิดตัว “สวนพรรณพืชพิษ” และนิทรรศการ “สารพัดพิษ”

ผ

ศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็น
ประธานเปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของพิษจาก
ธรรมชาติ ทั้งจากพืชและสัตว์ ความสำ�คัญของพิษในฐานะอาวุธป้องกันตัว เพื่อรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และ “สวนพรรณพืชพิษ” จัดแสดงพรรณพืชที่มีพิษที่พบเห็น

ได้ทั้งในชีวิตประจำ�วัน และพรรณพืช
มีพิษที่หาดูได้ยาก โดยมี ดร.อภิญาณ์
หทัยธรรม รองผู้อำ�นวยการองค์การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำ�นวยการ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
และนายชนินทร วรรณวิจติ ร ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักโครงการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติใน
งาน ณ พิพธิ ภัณธ์ธรรมชาติวทิ ยา อพวช.
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นิทรรศการ “สวนพรรณพืชพิษ”
และ “สารพัดพิษ” จัดแสดงระหว่าง
วันที่ 2 ธันวาคม 2560–14 มกราคม
2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
อพวช. ต.คลองห้ า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6630:2017-12-02-06-25-26&Itemid=104
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6627:biotoxin&Itemid=248

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจร่วม
ประกวดภาพวาดดาราศาสตร์บนกำ�แพงลานดูดาว

ส

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3441-narit-cco-contest

ธันวาคม 2560

ถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการดาราศาสตร์วาด
ภาพดูดาว โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมประกวด
ภาพวาดดาราศาสตร์ ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อ
มนุษย์อย่างไร” และกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์วาดภาพดูดาว ณ หอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เพื่อ
ให้เจ้าของผลงานภาพวาดที่ผ่านการคัดเลือก ดําเนินการวาดภาพ
บนกําแพงลานดูดาว รวมถึงร่วมทํากิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์
และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์
การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. ประชาชนทั่วไป
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561
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สดร. เตรียมพร้อมเป็นสมาชิกเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกในอนาคต

21

-23 พฤศจิ ก ายน 2560 ที ม นั ก วิ จั ย ดาราศาสตร์

วิ ท ยุ สดร. เข้ า ร่ ว มประชุ ม เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ KaVA/EAVN Joint Science Working
Group Meeting ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
งานประชุมฯ ดังกล่าว ดร.พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย หัวหน้า
โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ ได้นำ�
เสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างกล้องโทรทรรรศน์วิทยุ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรของไทย โอกาสเดียวกันนี้
ดร.บุษบา คราเมอร์ ที่ปรึกษาทางด้านดาราศาสตร์วิทยุของ สดร.
และดร.กิติยานี อาสานอก นักวิจัยดาราศาสตร์วิทยุอาวุโส ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกทีมวิจัยร่วมทางด้านดาวเกิดใหม่ของเครือข่าย
KaVA เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย
กล้องโทรทรรศน์วทิ ยุ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก (East Asian VLBI
Network: EAVN) ในอนาคตอันใกล้ของไทย ซึ่งกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรของไทย จะมีบทบาท

สำ�คัญอย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการสังเกตการณ์ของเครือข่าย
กล้องโทรทรรศน์วิทยุภูมิภาคเอเชียตะวันออก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3440-narit-kava-eavn

GISTDA พาหนาว

เ

ข้าสู่ฤดูการแห่งความหนาวอย่างเต็มตัว ถึงแม้บรรยากาศ
ของประเทศไทยอาจจะมีร้อนบ้าง...ฝนบ้างก็ตาม แต่ความ
สวยงามของธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของคนในประเทศยัง
คงงดงามและเป็นที่น่าติดตามอยู่ตลอดทุกช่วงของปี
	วันนี้ สทอภ. ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เหมาะสำ�หรับ
คนชอบเที่ยวเป็นที่สุด ชื่อว่า “GISTDA พาหนาว” สำ�หรับ
เว็บแอปพลิเคชันนี้ ท่านสามารถเข้ามาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่ า สนใจจากหลากหลายผู้ ใ ช้ ที่ เ ข้ า มาเล่ า เรื่ อ งราวสถานที่
ท่องเที่ยวที่ตนเองไปมา และเก็บเรื่องราวต่างๆ ที่ ได้ไปสัมผัส
มาบรรยายผ่านภาพที่ดูแล้วก็อดไม่ได้ที่จะตามไปเยือนสถานที่
เหล่านั้นบ้างเป็นแน่ จะรอช้าอยู่ทำ�ไม...
Click เลย !! ที่ http://arcg.is/2it0lP7 หรือท่านเพียง scan
qr-code ดังภาพ
http://www.gistda.or.th/main/th/node/2285
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วท. ผนึกกำ�ลังหลายหน่วยงาน ผลักดันเทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0

ก

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานร่วมสนับสนุน
ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
และสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยี อวกาศสูง่ านวิจยั
ไทย 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะ
กรรมการนโยบายอวกาศแห่ ง ชาติ
เป็นประธาน การจัดสัมมนาดังกล่าว
ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อเป็น
เครื่องมือแห่งการวิจัยของประเทศใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการบรรยาย
พิ เ ศษจากผู้ เ ชี่ ย วชาญของประเทศ
ต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน
การจั ด งานในครั้ ง นี้ หวั ง สร้ า งแรง
กระตุ้ น จากทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ผลั ก ดั น
ให้เกิดการบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อ
ประโยชน์ดา้ นการศึกษา วิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมอวกาศของประเทศ

http://www.gistda.or.th/main/th/node/2284

ซินโครตรอนจัดค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 6

ส

ถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ซินโครตรอนอาเซียน
ครัง้ ที่ 6 (The 6th ASEAN Synchrotron Science Camp)
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ สร้างเครือข่ายกับสถาบัน
อุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านความ
ร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้
นิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งในปีนี้สถาบันฯ
ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจากกลุ่มประเทศอาเซียน
อย่างมาก โดยมีนักศึกษาอาเซียนเข้าร่วมกว่า 60 คน
ประกอบไปด้ ว ยประเทศพม่ า เวี ย ดนาม มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลปิ ปินส์ และนักศึกษาไทย 18 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 80 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.slri.or.th/th/index.php/slrinews/sciencecamp-6.html
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ห้องภาพ
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นกกินแมลงป่
า
อกสี
น
�
ำ
้
ตาล
Pellorneum tickelli
นก

กินแมลงป่าอกสีน�้ำ ตาลเป็นนกทีม่ ขี นาดเล็กมาก
พบได้หลายสภาพป่า กินแมลงต่างๆ เป็นอาหาร
โดยใช้ปากพลิกใบไม้แห้งทีร่ ว่ งหล่นตามพืน้ ดิน เมือ่ พบเหยือ่
จะใช้ปากจิกกิน ผสมพันธุ์ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึง
มิถุนายน ทำ�รังเป็นรูปทรงกลมหรือกึ่งทรงกลม
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Sci

Quiz

บ้านนักคิด

สวัสดีฮะ ฉบับที่ 56 เหมียวถามว่า สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ที่ก้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ นั้น หมายถึงอะไร และให้ยก

ตัวอย่างสิ่งของที่ทำ�มาจากพลาสติกแต่ละชนิดมาด้วย เราไปดูคำ�ตอบกันฮะ
(1. PET, PETE) Polyethylene Terephthalate ใช้ทำ�ขวดบรรจุน้ำ�ดื่ม ขวด
บรรจุของดอง ขวดแยม ขวดน้ำ�มันพืช
ถาดอาหารสำ�หรับเตาอบ

(4. LDPE) Low Density Polyethylene ใช้
ทำ�ฟิลม์ ห่ออาหารและห่อของ ถุงใส่ขนมปัง
ถุงเย็นสำ�หรับบรรจุอาหาร

(2. HDPE) High Density Polyethylene ใช้ทำ�ขวดนม น้ำ� ผลไม้ โยเกิร์ต
บรรจุภณ
ั ฑ์ส�ำ หรับน้�ำ ยาทำ�ความสะอาด
แชมพูสระผม แป้งเด็ก และถุงหูหิ้ว

(5. PP) Polypropylene ใช้ท�ำ ภาชนะบรรจุ
อาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้า
กระบอกใส่น�ำ้ แช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิรต์
ขวดบรรจุยา

(3. PVC) Polyvinyl Chloride ใช้ทำ�
ท่อน้ำ�ประปา สายยางใส แผ่นฟิล์ม
สำ�หรับห่ออาหาร ม่านห้องอาบน้�ำ แผ่น
กระเบื้องยาง แผ่นพลาสติกปูโต๊ะ ขวด
ใส่แชมพูสระผม ประตู หน้าต่าง วงกบ
หนังเทียม

(6. PS) Polystyrene ใช้ท�ำ ภาชนะบรรจุ
ของใช้ กล่องโฟมใส่อาหาร

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 57
คุณผู้อ่านช่วยจับคู่ให้เหมียวหน่อยว่า ยุงน้อยตัวร้ายตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นพาหะของ
โรคอะไรกันบ้าง

ยุงลายสวน

ยุงลายบ้าน

ยุงก้นปล่อง

ยุงรำ�คาญ

(7. Other) พลาสติกชนิดอื่นที่ ไม่ใช่
พลาสติก 6 ชนิดแรก นอกจะมีตัวเลข
ระบุแล้ว ควรใส่สญ
ั ลักษณ์ภาษาอังกฤษ
ระบุ ช นิ ด ของพลาสติ ก นั้ น ๆ ไว้ เพื่ อ
สะดวกในการแยกและนำ � กลั บ มา
รีไซเคิล เช่น พอลิคาร์บอเนต ใช้ทำ�
ขวดนม กระบอกน้ำ�

(แหล่งที่มาของข้อมูล : https://www2.mtec.
or.th/th/special/biodegradable_plastic/
type_and_usage_plas.html)

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 56
รางวัลที่ 1 USB flash drive NSTDA
ได้แก่ คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจไดโนเสาร์พันธุ์
ไทย ได้แก่ คุณจันทร์ภัทรมน พงษ์พิมาย
คุณธีรญา คำ�สุวิมลชัย คุณณิชาพร
กรชวลิตสกุล คุณวราพร รัศมีจาตุรงค์
คุณพิมญดา ทะนันชัย

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 57
รางวัลที่ 1
ผ้าพันคอมัดย้อม
จำ�นวน 1 รางวัล

โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง โรคมาลาเรีย โรคชิคุนกุนยา

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 5 มกราคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 58
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ธันวาคม 2560
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รางวัลที่ 2
จานรองแก้ว
World Scientist
จำ�นวน 7 รางวัล

Sci
jokes

นี่คือเหตุผลว่าทำ�ไมครูวิทยาศาสตร์
จึงไม่ควรมาดูแล
สนามเด็กเล่น
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Tapping Molecular Wilderness
Drugs from Chemistry-Biology-Biodiversity Interface
ผู้แต่ง		
ภาษา		
หนังสือ
จำ�นวนหน้า
ราคาปก

Yongyuth Yuthavong
อังกฤษ
ปกแข็ง ขนาด 16X23.5 เซนติเมตร
134 หน้า
1,700 บาท

เนือ้ หาในเล่ม
นังสือเล่มนี้เหมาะสำ�หรับคนที่สนใจในวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีข้ึ น ไปและนั ก วิ ช าการด้ า น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของธรรมชาติในชีวิตของ
มนุษย์ ซึง่ ไม่วา่ จะอยูท่ ่ใี ดก็เสมือนยังอยู่ใน “ป่าดงพงไพรโมเลกุล” จากการทีเ่ รา
ต้องต่อสูก้ บั เชือ้ โรคและภยันตรายจากธรรมชาตินานาชนิดในรูปของโมเลกุล
ต่างๆ ทีส่ ง่ ผลร้ายต่อสุขภาพ ในเวลาเดียวกันป่าดงพงไพรโมเลกุลกม็ ผี ลผลิตทีม่ นุษย์น�ำ มาใช้สร้างสุขภาพและเป็นยา
รักษาโรคได้ดว้ ย
แม้เชือ้ โรคก็ยงั มีจดุ อ่อนอันเป็นโมเลกุลเป้าหมายทีเ่ มือ่ เราหาเจอแล้วก็สามารถพัฒนายาขึน้ มาปราบได้ กระนัน้ ก็ตาม
ปัญหายังไม่จบ เพราะเชือ้ โรคเองก็สามารถมีการดือ้ ยา ทำ�ให้เราต้องปรับเปลีย่ นวิธกี าร ต้องหายาใหม่ขน้ึ มา สิง่ เหล่านี้
เป็นยุทธจักรทีไ่ ม่จบสิน้
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ จึงเปรียบเสมือนการอยู่ในป่าดงพงไพร ทีม่ โี มเลกุลจากธรรมชาติเป็นอาวุธ
ของสิง่ มีชวี ติ แต่ละฝ่าย มีการแข่งอาวุธทีไ่ ม่ตา่ งกับมนุษย์ทเ่ี ป็นปรปักษ์กนั หนังสือเล่มนีช้ ้ี ให้เห็นว่า ในทีส่ ดุ ยาเป็นอาวุธ
สำ�คัญในการทำ�ให้เราอยูร่ อดในป่าดงพงไพรโมเลกุล แต่เราต้องหาวิธที จ่ี ะ “สงบศึก” ด ว้ ยการระงับและป้องกันปัญหา
การดือ้ ยา และปัญหาอืน่ เช่น โรคระบาดใหม่ ตลอดจนการใช้ยาอย่างระมัดระวัง และมีแนวทางให้สง่ิ มีชวี ติ ต่างๆ ได้อยู่
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน ไม่ตอ้ งคอยแต่พง่ึ ยาเพียงอย่างเดียว
เกีย่ วกับผูเ้ ขียน ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มีประสบการณ์ ในการวิจยั และพัฒนาด้านยาและชวี เคมีทว่ั ไปหลาย
สิบปี และเคยบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาสังคมในฐานะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองนายกรัฐมนตรี

ห

พิเศษ!!

สำ�หรับลูกค้า
ศูนย์หนังสือ
สวทช.
ธันวาคม 2560

สัง่ ซือ้ หนังสือเล่มนีม้ าในนามของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา

ราคาเพียงเล่มละ 1,190 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
สนใจสอบถามและสัง่ ซือ้ ได้ท่ี nstdabookstore@nstda.or.th

24

ใบสมัครสมาชิก

ย อ ยโลกข อ มู ล ข า วสารวิ ท ยาศาสตร เ พื 1 อ คุ ณ

ชื่อ/สกุล ..................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..............................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) ...................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
อาชีพปัจจุบัน
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

คำ�คม
นักวิทย์

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Science know no country because knowledge belongs to humanity
and is the torch which illuminates the world.
- Louis Pasteur
วิทยาศาสตร์ ไม่แบ่งแยกเป็นประเทศ เพราะความรู้เป็นของมนุษยชาติ
และเป็นดั่งประทีป ที่ให้ความสว่างแก่โลก
- หลุยส์ ปาสเตอร์
http://www.worldsciencefestival.com/wp-content/uploads/2011/11/ask_brian_greene_quantum_mechanics_and_string_theory.jpg

https://www.biography.com/people/louis-pasteur-9434402

หลุยส์ ปาสเตอร์
(27 ธันวาคม พ.ศ. 2365 - 28 กันยายน พ.ศ. 2438)

นัก

เคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีพาสเจอร์ ไรซ์เหล้าองุ่น

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู
งเห็นพ้องด้ว2560
ย
25 ้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็ธันต้นอวาคม

