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ด้วยข้อจำ�กัดของระบบ GPS ที่สัญญาณดาวเทียมไม่สามารถทะลุ
ผ่านเข้าไปในอาคารได้ นักวิจัย สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี
“อยู่ไหน 3 มิติ” หรือระบบระบุตำ�แหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยี
บลูทูทพลังงานต่ำ� เพื่อใช้ในการระบุหาตำ�แหน่ง และเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของคนหรือวัตถุสิ่งของภายในอาคารแบบออนไลน์
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Editor’s
Note

โฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
เครือ่ งสำ�อาง

ข่

าวการจั บ กุ ม และทลายแหล่ ง ผลิ ต และจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารและ
เครื่องสำ�อางรายใหญ่บริษัทเมจิก สกิน จำ�กัด ที่ทางสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ร่วมกับตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าดำ�เนินการ ทำ�ให้เห็นว่า ธุรกิจด้านนี้มีมูลค่าสูงทีเดียว
มีเครือข่ายที่รับไปขายอยู่มาก และถึงขนาดว่าจ้างให้ดาราที่มีชื่อเสียงมารีวิวสินค้า สร้าง
ภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ แต่ แ ท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ตั ว สิ น ค้ า เองมี ก ารอวดอ้ า งสรรพคุ ณ
เกิ น จริ ง หลอกลวงผู้ บ ริ โ ภค เช่ น ทำ � ให้ ผิ ว ขาวใส บำ � รุ ง ผิ ว พรรณ ชะลอไม่ ใ ห้ ผิ ว หนั ง
แก่ ก่ อ นวั ย ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ อี ก ทั้ ง มี ผู้ ร้ อ งเรี ย นจำ � นวนหลายรายแจ้ ง ว่ า รั บ ประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางรายการแล้วเกิดอาการมือสั่น ใจสั่น คอแห้ง นอนไม่หลับ จนทาง
อย.และตำ�รวจเข้าดำ�เนินการจับกุมดังกล่าว
ในฐานะประชาชนเอง ในกรณีทพี่ บเห็นการโฆษณาทำ�นองนี้ ขอให้ฉกุ คิดเบือ้ งต้นไว้กอ่ นว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ ไม่ใช่ยา การจะรักษาหรือทำ�ให้ โรคต่างๆ หายภายในเวลารวดเร็ว หรือ
สามารถรักษาได้หลายโรคนัน้ ออกจะเป็นสิง่ มหัศจรรย์หรือเกินจริงไปหรือไม่ ต่อมาคือการตรวจสอบ
เลข อย. ผ่านทาง Oryor Smart Application ได้ด้วยตนเอง ซึ่งในส่วนนี้ถ้าสินค้าปลอมหรือ
ไม่มีในระบบ ก็มั่นใจได้ว่า สินค้านั้นไม่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนกับทาง อย.
แต่สงิ่ ทีย่ ากลำ�บากก็คอื เจอมีในระบบ แต่สนิ ค้าดังกล่าว อาจไปเติมสารบางตัวในภายหลัง
ซึ่งไม่ตรงกับที่จดแจ้งและผ่านการขออนุญาตครั้งแรก อีกทั้งสารที่เติมไปนั้นก็เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตรงนี้ละครับที่ประชาชนคงยากจะตรวจสอบ คงต้องเป็นหน้าที่ของ อย.โดยตรงที่จะ
ต้องหมั่นสุ่มตรวจสินค้าเหล่านี้ ว่าตรงกับที่ขออนุญาตครั้งแรกหรือไม่
ประชาชนอาจช่วย อย.ได้ ในส่วนนี้คือ ถ้าหากซื้อสินค้าดังกล่าวไปใช้หรือบริโภคแล้ว เกิด
ผลข้างเคียงในทางเลวร้ายต่อสุขภาพ เช่น ใจสั่น มือสั่น เกิดอาการแพ้ ฯลฯ ก็ให้หยุดใช้สินค้า
นั้นทันที แล้วแจ้งให้ อย.ไปตรวจสอบ ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้
เพราะลำ�พัง อย.อาจตามไม่ทนั หรือดูแลไม่ทวั่ ถึงแน่ครับ กับระบบการโฆษณาทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภค
โดยตรงผ่านตัวแทนแบบขายตรงบ้าง ผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์บา้ ง หรือกระทัง่ วิทยุชมุ ชน ทีวี
ดาวเทียม ใบปลิว และแอบลักลอบขายโดยตรงตามตลาดนัดในต่างจังหวัด
หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, อีเมล 1556@fda.moph.go.th, ร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart
Application หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ ศรป. อย. หรือสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน กสทช. 1200
ประชาชนทุกคนช่วยกันได้ครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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วัชราภรณ์ สนทนา

ข่ า วดี ว่ า ต่ อ จากนี้ เ ราจะ
สามารถติ ด ตามคนหรื อ
สิ่ ง ของว่ า อยู่ ตำ � แหน่ ง ใด
ในอาคารได้ แ บบเรี ย ลไทม์ แถมยั ง
นำ � ทางให้ เราไปยั ง สถานที่ ต่ า งๆ ใน
อาคารได้ ไม่ต่างจากเทคโนโลยี GPS
(global positioning system) เมื่อ
ดร.กมล เขมะรังษี นักวิจัยจากห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ระบบระบุ ตำ � แหน่ ง
และบ่ ง ชี้ อั ต โนมั ติ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้
พัฒนาเทคโนโลยี “อยู่ไหน 3 มิติ”
หรือ ระบบระบุตำ�แหน่งภายในอาคาร
ด้วยเทคโนโลยีบลูทูทพลังงานต่ำ� ที่ให้
บริการข้อมูลตำ�แหน่ง หรือข้อมลูเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของคนหรือวัตถุสิ่งของ
ภายในอาคารแบบออนไลน์
ดร.กมล กล่าวว่า ทุกวันนีเ้ ทคโนโลยี
GPS หรือ ระบบบอกพิกัดผ่านทาง
ดาวเทียมสามารถใช้ประโยชน์ได้หลาก
หลาย ทั้งเป็นระบบติดตามและนำ�ทาง
แต่ยังมีข้อจำ�กัดไม่สามารถใช้ภายใน
อาคารได้ เนือ่ งด้วยสัญญาณดาวเทียม
ไม่สามารถทะลุผา่ นเข้าไปในอาคาร ทีม
วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม
“อยูไ่ หน 3 มิต”ิ หรือระบบระบุต�ำ แหน่ง
ภายในอาคารที่ทำ�งานเสมือนกับว่าเรา
ติดตั้งระบบ GPS อยู่ในอาคารนั่นเอง
ซึง่ การมีระบบ GPS ในอาคารจะช่วยให้
ทำ�งานหลายอย่างได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการนำ�ทาง การหาสิ่งของ
การติดตามข้อมูลรูปแบบการเคลื่อนที่
ของคนและสิ่งของ นับเป็นประโยชน์

ดร.กมล เขมะรังษี ผู้พัฒนา
เทคโนโลยี “อยู่ ไหน 3 มิติ”
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ในการนำ�ไปปรับปรุง ทำ�ให้กระบวนการ
ทำ�งานขององค์กรต่างๆ มีประสิทธิภาพ
ได้มากยิ่งขึ้น
“เทคโนโลยี อ ยู่ ไ หน 3 มิติ เป็น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of
Things ตัวระบบประกอบด้วย ส่วน
แรกคือ ป้ายระบุต�ำ แหน่ง เป็นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สง่ สัญญาณไร้สายทีเ่ รียกว่า แท็ก (tag) ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ขนาดเล็ก สามารถพกพาหรือติดไปกับอุปกรณ์สงิ่ ของได้ ส่วนทีส่ องคือ เครือ่ งอ่าน
หรือรับสัญญาณไร้สาย เป็นอุปกรณ์ทที่ มี วิจยั ได้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ อ่านสัญญาณทีส่ ง่ มา
จากป้ายระบุตำ�แหน่ง ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานบลูทูธพลังงานต่ำ� (bluetooth low
energy) และมาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi) ที่สื่อสารได้ ในระยะที่ไกลกว่า RFID สามารถ
ระบุตำ�แหน่งติดตามสิ่งของและคนได้ต่อเนื่องตลอดเวลา มีความแม่นยำ�สูง
ประหยัดพลังงาน และต้นทุนต่ำ�
สำ�หรับหลักการทำ�งานของแพลตฟอร์มอยูไ่ หน
3 มิ ติ คื อ ตั ว ป้ า ยระบุ ตำ � แหน่ ง จะส่ ง สั ญ ญาณ
มาที่เครื่องอ่าน จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งขึ้นไปบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเครื่องอ่านภายในอาคารทุกตัวมี
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้กลาย
เป็นส่วนหนึง่ ของ Internet of Things และใช้ cloud
computing platform ประมวลผลระบุตำ�แหน่งการ
เคลือ่ นย้ายทีเ่ กิดขึน้ ภายในอาคาร ซึง่ ข้อมูลตำ�แหน่งที่ได้จะถูกส่ง
กลับมาแสดงผลบนระบบของสมาร์ตโฟนหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์
ต่างๆ โดยข้อมูลตำ�แหน่งเหล่านีย้ งั สามารถบันทึกย้อนหลังเพือ่ นำ�
ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกด้วย”
เทคโนโลยีอยู่ไหน 3 มิติ นำ�ไปประยุกต์ ใช้งานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจค้าปลีก งานแสดง
สินค้าขนาดใหญ่ โกดังเก็บสินค้า หุ่นยนต์ ในโรงงาน การเกษตร
การแพทย์ โรงเรียน เป็นต้น โดยข้อมูลตำ�แหน่งและข้อมูลบ่งชีท้ ี่ได้
สามารถใช้ตดิ ตามเพือ่ ระบุต�ำ แหน่งคนหรือสิง่ ของ การรักษาความ
ปลอดภัย เป็นระบบนำ�ทาง รวมถึงใช้เก็บข้อมูลสำ�รวจพฤติกรรม
และความต้องการของลูกค้าได้

เครื่องอ่านหรือรับสัญญาณไร้สาย
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	 ดร.กมลกล่าวว่า ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้อยู่ไหน 3 มิติ เป็น
ระบบติดตามภายในอาคาร เช่น การติดตามตำ�แหน่งของเครื่อง
มือแพทย์ราคาสูงที่มีการเคลื่อนย้ายไปมาเพื่อใช้ร่วมกันในหลาย
แผนกในโรงพยาบาล ซึ่งเคยมีผลงานวิจัยระบุว่าพยาบาลมักต้อง
เสียเวลาตามหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ใช้ร่วมกันอยู่บ่อยครั้ง
ดังนั้นอยู่ไหน 3 มิติ จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยค้นหาตำ�แหน่ง
เครื่องมือแพทย์ได้ทันทีแบบออนไลน์ ช่วยลดเวลา ลดภาระของ
เจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ ในการค้นหาสิง่ ของ ทำ�ให้บริการคนไข้ได้เร็วขึน้
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Cover
Story

เว็บพอร์ทัล

ภาพแสดงหลักการทำ�งานของระบบอยู่ ไหน 3 มิติ
อีกทัง้ ยังสามารถใช้ขอ้ มูลตำ�แหน่งของ
เครือ่ งมือในอดีตมาวิเคราะห์การใช้งาน
ที่แผนกต่างๆ เพื่อบริหารจัดการเครื่อง
มือราคาสูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	“ส่วนการใช้งานด้านระบบความ
ปลอดภัย เช่น ในโรงเรียน เราสามารถ
นำ�เทคโนโลยีอยู่ไหน 3 มิติ ติดตาม
บุค คลที่ เ ข้ า มาภายในโรงเรีย น หรือ
ใช้ติดตามดูแลเด็กๆ อนุบาลว่าอยู่ใน
บริเวณไหนของโรงเรียนบ้าง บางครั้ง
คุณครูอาจจะหาเด็กไม่เจอก็ใช้อยู่ไหน
3 มิ ติ ในการติ ด ตามตำ � แหน่ ง ได้ ที่
สำ�คัญคือถ้าเด็กเดินหายออกไปจาก
โรงเรียน ระบบยังสามารถแจ้งเตือน
คุ ณ ครู ไ ด้ อี ก ด้ ว ย และในยุ ค ที่ กำ � ลั ง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นนี้ เรายัง
สามารถออกแบบตั ว ส่ ง สั ญ ญาณไป

ติดไว้กับสิ่งของที่ติดตัวผู้สูงอายุ เช่น
สร้อยพระ เพื่อติดตามผู้สูงอายุที่อาจ
จะมีอาการหลงๆ ลืมๆ เมือ่ ผูส้ งู อายุเดิน
ออกนอกบ้าน ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ที่ดูแลได้เช่นเดียวกัน
	 นอกจากนีแ้ พลตฟอร์มอยูไ่ หน 3 มิติ
ยังใช้เป็นระบบนำ�ทางในห้างสรรพสินค้า
งานแสดงสิ นค้ า หรื อ พื้ นที่ จัดแสดง
งานขนาดใหญ่ โดยผูจ้ ดั งานสามารถใช้
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนประกอบ
กั บ ระบบระบุ ตำ � แหน่ ง ภายในอาคาร
เพื่ อ นำ � ทางนั ก ธุ ร กิ จ หรื อ ลู ก ค้ า ไปยั ง
บูทที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินหา ทำ�ให้มี
เวลาเลือกสินค้าหรือเจรจาธุรกิจได้มาก
ขึ้น ส่วนในธุรกิจค้าปลีกก็ยังสามารถ
ใช้อยู่ไหน 3 มิติ เป็นเครื่องมือสำ�รวจ
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ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้ ด้วยการใช้
ระบบระบุตำ�แหน่งติดตามเส้นทางการ
เดิน การเลือกซื้อสินค้าในแผนกต่างๆ
สำ�หรับเป็นข้อมูลใช้วางแผนการตลาด
ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น” ดร.กมลกล่าว
	

ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ระบบการนำ � ทาง
และระบุตำ�แหน่งของคนและสรรพสิ่ง
เข้ า มี บ ทบาทกั บ ผู้ ค นมากขึ้ น การรู้
ตำ�แหน่ง รู้สถานะการเคลื่อนไหวต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นคนหรือสิง่ ของภายในอาคาร
ไม่เพียงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน
ให้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น แต่ข้อมูลที่
ได้ ยั ง สามารถนำ � ไปเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
ธุรกิจได้อกี ด้วย ซึง่ ขณะนี้ “อยูไ่ หน 3 มิต”ิ
เป็ น เทคโนโลยี พ ร้ อ มใช้ ที่ พ ร้ อ ม
ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนำ�ไปใช้ต่อย
อดเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
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กองบรรณาธิการ

สรุ ป ได้ ว่ า ใบย่ า นางมี ส ารที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก
คือ oxoanolobine และมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในหลอด
ทดลองได้

เ

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาฤทธิ์การลดน้ำ�ตาลในเลือด
ของสารสกัดจากใบย่านาง โดยการป้อนสารสกัด 95%
เอทานอลจากใบย่านางในขนาด 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้ำ�หนักตัว เป็นเวลา 8 สัปดาห์แก่หนูแรทปกติและหนู
ที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโทโซโทซิน
(streptozotocin) และเปรียบเทียบผลการลดน้ำ�ตาลใน
เลือดกับกลุม่ ที่ได้รบั ยาไกลเบนคลาไมด์ (glibenclamide)
(ยารักษาโรคเบาหวาน –กอง บ.ก.) ขนาด 0.25 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม น้ำ�หนักตัว

ฤทธิต์ า้ นมะเร็งและ
ลดน้�ำ ตาลในเลือดของ
สารสกัดจากใบย่านาง

ผลการทดลองพบว่า น้ำ�หนักตัวของหนูปกติและ
หนูที่เป็นเบาหวานที่ ได้รับสารสกัดจากใบย่านาง และยา
ไกลเบนคลาไมด์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และสารสกัดมีผลลด
น้ำ�ตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้ ใกล้เคียงกับยา
ไกลเบนคลาไมด์ (25.01±19.77% และ 27.01±11.89%
ตามลำ�ดับ) ในสัปดาห์ที่ 3 และมีผลลดน้ำ�ตาลในเลือด
ของหนูปกติได้เล็กน้อย (9.48±2.14%) ในสัปดาห์ที่ 2
สารสกัดยังมีผลต่อการเพิม่ ระดับของอินซูลนิ ในหนูทเี่ ป็น
เบาหวาน แต่ในหนูปกติไม่มีผล นอกจากนี้ยังกระตุ้นการ
งอกใหม่ (regeneration) ของกลุ่มเซลล์ islets of langerhans ในตับอ่อนซึง่ จะไปกระตุน้ ให้เกิดการหลัง่ อินซูลนิ
(มีหน้าที่รักษาระดับน้ำ�ตาลในเลือดให้เป็นปกติ -กอง
บ.ก.)

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
ฤทธิ์ ต้ า นมะเร็ ง ของสารสกั ด ปิ โ ตรเลี ย มอี เ ทอร์
ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซีเตต เมทานอล และน้ำ�จาก
ใบย่านาง และสาร oxoanolobine ที่แยกได้จากสารสกัด
เมทานอล ในเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์มะเร็งช่องปาก
(KB) มะเร็งปอด (NCI-H187) และมะเร็งเต้านม (MCF-7)
ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ดีที่สุด
ในการต้านเซลล์มะเร็งปอด และสารสกัดน้�ำ มีฤทธิด์ ที สี่ ดุ
ในการต้านเซลล์มะเร็งช่องปาก โดยมีค่าความเข้มข้นที่
ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 11.93± 4.52
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ 12.06±0.84 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ตามลำ�ดับ ขณะที่สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์
และไดคลอโรมีเทน ไม่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งทั้ง 3 ชนิด
สาร oxoanolobine มีฤทธิ์ปานกลางในการต้านเซลล์
มะเร็งปอด (ค่า IC50 เท่ากับ 27.60±4.30 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร) เมื่อเทียบกับยา doxorubicin และ ellipticine
(ยาต้านมะเร็ง –กอง บ.ก.)

พฤษภาคม 2561

สรุปได้ว่าสารสกัดจากใบย่านางมีฤทธิ์ลดน้ำ�ตาลใน
เลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้ โดยการกระตุ้นการหลั่ง
อินซูลินจากตับอ่อน
ข้อมูลจาก :

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1355
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1362

ภาพจาก :

https://treatthai.com/สรรพคุณใบย่านาง/
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ไพโม อุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน
ผ่านอินเทอร์เน็ต

ใ

นสังคมเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ หลายคน
อาจจะลืมปิดไฟ ปิดแอร์ หลังจากที่ออกจากบ้าน
แล้ว ทำ�ให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า และหากโชคร้ายก็
อาจทำ�ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ แต่ตอนนีเ้ รามีนวัตกรรมที่
ชือ่ ว่า ไพโม (pimo) อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านผ่าน
อินเทอร์เน็ตมาช่วยแล้ว โดยเราสามารถปิด-เปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้านจากที่ไหนก็ได้

จุดเด่นของไพโม คือ ตรวจสอบสถานะวงจรไฟฟ้าได้
ทั้งการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตและการใช้งานตามปกติ
สามารถควบคุมระบบได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย อีก
ทั้งกล่องควบคุมยังมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ประยุกต์เป็น
เครือ่ งตกแต่งภายในทีพ่ กั ได้อย่างลงตัว และยังออกแบบ
หน้าต่างผู้ ใช้ ให้เหมาะสมได้ตามความต้องการอีกด้วย
ผลงานนวัตกรรมนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
samart innovation award 2015 จากโครงการเถ้าแก่นอ้ ย
เทคโนโลยี 2015 ซึ่งจัดโดย สวทช.

ไพโม (pimo) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ตโฟน ทำ�ให้เราลดค่าใช้จา่ ย ลดการสูญเสียเวลา
และความกังวลเกีย่ วกับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลืม
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่อยู่นอกที่พักอาศัยได้

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :

https://www.youtube.com/watch?v=MZI-ZQrbx5A
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ไ

ไข่ไก่ปลอดเชือ้
สำ�หรับผลิตวัคซีน
คนและสัตว์
SPF จำ�นวน 1.5 ล้านฟองต่อปี ป้อนสู่อุตสาหกรรมการ
ผลิตวัคซีนคนและสัตว์ ในประเทศ ช่วยลดต้นทุนในการนำ�
เข้าไข่ไก่ปลอดเชื้อเพื่อผลิตวัคซีนสำ�คัญๆ เช่น วัคซีนไข้
หวัดใหญ่ ได้กว่า 10 เท่า

ข่ไก่นอกจากจะใช้เป็นอาหารเพือ่ การบริโภคแล้ว ใน
ทางการแพทย์กย็ งั ใช้เป็นวัตถุดบิ สำ�คัญในการผลิต
วัคซีนสำ�หรับคนและสัตว์อีกด้วย แต่ต้องเป็นไข่ไก่
ปลอดเชื้อ ซึ่งในประเทศไทย เราใช้ไข่ไก่ปลอดเชื้อจาก
กรมปศุสัตว์ ในการผลิตวัคซีนสัตว์ ส่วนการผลิตวัคซีน
คนต้องนำ�เข้าไข่ไก่จากต่างประเทศ ดังนั้นถ้าเรามีฟาร์ม
ผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อที่ ได้มาตรฐานในไทยได้ก็จะเป็นการ
ดีอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ยังได้รว่ มกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัด
ตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพไข่ปลอดเชื้อ SPF
ที่ผลิตได้ คุณภาพอาหารไก่ และสภาวะแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรือนที่ ได้มาตรฐานสากล โดยไม่ต้องส่งตัว
อย่างไปตรวจที่ต่างประเทศให้สิ้นเปลืองอีกด้วย

บริษัทไทย เอสพีเอฟ จำ�กัด ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� สวทช. ในการจัดตั้งฟาร์ม
เลี้ยงไก่ปลอดเชื้อเพื่อผลิตไข่ปลอดเชื้อ SPF ขึ้นใน
ประเทศไทย ถือเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็นแห่งที่ 11ของโลก มีกำ�ลังการผลิตไข่ปลอดเชื้อ
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ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :
https://www.youtube.com/watch?v=X982L5vqqrk
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ผูช้ ว่ ยใหม่
สำ�หรับผูบ้ กพร่อง
ทางการมองเห็น
จุดเด่นของวิชั่นเนียร์ คือ ใช้งานง่าย มีขนาดเล็ก
พกพาสะดวก เป็นอุปกรณ์เบ็ดเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหา
ได้หลายอย่างในชิ้นเดียว รองรับได้หลายภาษา และ
ราคาไม่แพง ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถเรียนรู้
การใช้งานได้ด้วยตัวเอง และดำ�เนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ

ารใช้ชวี ติ ในแต่ละวันสำ�หรับผูบ้ กพร่องทางการ
มองเห็นนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย โดยเฉพาะการ
แยกแยะสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง แต่ตอนนี้ เรา
มีนวัตกรรมที่จะมาเป็นผู้ช่วยของผู้บกพร่องทางการมอง
เห็น ให้พวกเขาดำ�เนินชีวิตได้อย่างสะดวกและพึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้นแล้ว

ผลงานนวัตกรรมนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ samart
innovation award 2015 จากโครงการเถ้ า แก่ น้ อ ย
เทคโนโลยี 2015 ซึ่งจัดโดย สวทช.

visionear (วิชั่นเนียร์) เป็นอุปกรณ์สำ�หรับช่วยเหลือ
ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ให้ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้
สะดวก ง่ายดายขึ้น ในการแยกแยะธนบัตร แยกแยะ
สิ่งของต่างๆ ตรวจสอบสี และแสงไฟ ผ่านระบบที่มีการ
ประมวลผลภาพ แล้วอธิบายสิ่งของเหล่านั้นเป็นเสียงให้
ผู้ ใช้งานฟัง

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :

https://www.youtube.com/watch?v=xNStEYAt_xU
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

ภาพจาก : Brian Hoffman

เทคโนโลยี “แสงซินโครตรอน”
พิสจู น์วตั ถุโบราณ “บ้านเชียง” อายุกว่า 3,500 ปี
ของปลอมหรือจริงได้อย่างแม่นยำ�

นั

กวิจัยไทยใช้เทคโนโลยี “แสงซินโครตรอน”
พิสูจน์วัตถุโบราณ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
มรดกโลก อายุกว่า 3,500 ปี ของปลอมหรือ
จริงได้อย่างแม่นยำ� เผยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ ร่วม
กับเทคนิคดูดกลืนรังสีเอกซ์วเิ คราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของเนือ้ ดินและสี นำ�ไปสูว่ ธิ กี ารแยกแยะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ของแท้หรือทำ�เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ประพงษ์

พฤษภาคม 2561

คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยแสงซินโคร
ตรอน เปิดเผยว่า “ปัจจุบนั ได้มกี ารนำ�แสงซินโครตรอนมา
ใช้ ในการวิจัยด้านโบราณคดีอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในยุโรป เนือ่ งจากเทคนิคการทดลองที่ใช้แสงซิน
โครตรอนสามารถบอกให้รถู้ งึ องค์ประกอบและโครงสร้าง
ของวัตถุได้ โดยไม่ท�ำ ลายชิน้ งานให้เสียหายหรือมีผลอืน่ ใด
ต่อวัตถุทนี่ �ำ มาศึกษา ทำ�ให้เหมาะทีจ่ ะนำ�แสงซินโครตรอน
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย
ดร.ประพงษ์ ก ล่ า วต่ อ ว่ า “ล่ า สุ ด ที ม งานนั ก วิ จั ย
ได้ทำ�การศึกษาวิจัยเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำ�คัญแห่ง
หนึ่งที่ให้ความรู้อย่างมาก เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคม
และวั ฒ นธรรมสมั ย โบราณเมื่ อ หลายพั น ปี ม าแล้ ว ใน
ประเทศไทย สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายัง
บ้านเชียงก็คือ เรื่องราวอันเกี่ยวกับอดีตของพื้นที่นี้ โดย
เฉพาะเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดแสดงไว้
เป็นพิพธิ ภัณฑสถาน 2 แห่ง คือ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
บ้านเชียง และพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งที่วัดโพธิ์ศรีใน
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2515 ได้เริ่มมีการสังเกตพบโบราณ
วัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่เนินของหมู่บ้าน
และส่งผลให้มีการศึกษาทางโบราณคดี จนได้ทราบว่า
ความจริงแล้วพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านเชียง ปัจจุบันเคย
มีคนตั้งถิ่นฐานมาแล้วก่อนประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปี
ก่อน โบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาที่มีการ
ตกแต่งเขียนเป็นลายสีแดง โครงกระดูก เครื่องมือที่ทำ�
ด้วยหินและสำ�ริด และเหล็ก โดยเฉพาะภาชนะดินเผา
เขียนเป็นลายสีแดงนั้นเป็นโบราณวัตถุที่มีลักษณะเด่น
มาก เนื่องจากเพิ่งมีการพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย”

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
ไปใช้ ในการศึกษาวัตถุโบราณหรือวัตถุทมี่ คี ณ
ุ ค่าและมูลค่า
สูงอื่นๆ ได้ สำ�หรับประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้
มีการนำ�แสงซินโครตรอนมาใช้ ในการศึกษาด้านโบราณคดี
เพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับ

สำ�หรับแหล่งโบราณคดีบา้ นเชียงเป็นแหล่งโบราณคดี
ที่ มี ค วามสำ � คั ญ มากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย
และของโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเมือ่ ปี พ.ศ. 2535 เนือ่ งจากพบหลักฐานทีแ่ สดง
ถึงอารยธรรมชุมชนโบราณซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มี
การปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ ในยุคโลหะทีม่ อี ายุกว่า 3,500 ปี
มีหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีวัฒนธรรม ขนบประเพณี
และภูมิปัญญาในหลายๆ ด้านในแหล่งโบราณคดีนี้ นัก
โบราณคดีได้ขุดค้นพบหลุมศพของชาวบ้านเชียงโบราณ
ซึ่งมีประเพณีฝังศพที่จะทำ�การฝังสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อ
เป็นการอุทศิ ให้กบั ผูต้ ายด้วย ภายในหลุมศพเหล่านีจ้ งึ พบ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำ�จากสำ�ริดและเหล็ก เช่น ใบหอก
ใบขวาน มีด เครื่องประดับลูกปัดที่ทำ�จากหินและแก้ว
เศษผ้า และที่สำ�คัญคือภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณ

“ทีผ่ า่ นมาสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอนได้ท�ำ การศึกษา
คุณสมบัตขิ องกระจกเกรียบโบราณด้วยแสงซินโครตรอน
ตามแนวพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาต
ให้คณะวิจัยของสถาบันนำ�ตัวอย่างกระจกเกรียบโบราณ
จากวั ด พระศรี รั ต นศาสดารามมาดำ � เนิ น การศึ ก ษา
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีว่า กระจกแต่ละสี
ประกอบด้ ว ยธาตุ ช นิ ด ใดบ้ า งและมี ป ริ ม าณเท่ า ไร จน
ประสบความสำ � เร็ จ สามารถนำ � องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การวิจยั มาสังเคราะห์กระจกใหม่ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนของ
เดิมทุกประการ เพื่อใช้สำ�หรับงานปฏิสังขรณ์ ในอนาคต”
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

ภาพจาก : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ของที่ทำ�เลียนแบบขึ้นมา และได้มาซึ่งองค์ความรู้ ใน
การพิสูจน์ความเป็นของแท้ของเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เชียงโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ ร่วมกับเทคนิค
การดูดกลืนรังสีเอกซ์ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีของเนื้อดินและสี นำ�ไปสู่การพัฒนาวิธีการแยกแยะ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงของแท้และของทำ�เทียมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร.ประพงษ์กล่าวในตอนท้าย

ที่ มี ก ารเขี ย นสี เ ป็ น ลวดลายสวยงาม เป็ น เอกลั ก ษณ์
จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนาม“เครื่องปั้นดินเผา
บ้านเชียง”
“ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงมีความ
งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็นที่ต้องการของ
ผู้ที่สนใจและนักสะสม ทำ�ให้เกิดการทำ�เทียมเลียนแบบ
ขึ้นเป็นจำ�นวนมาก การทำ�เทียมเหล่านี้ ได้มีการพัฒนา
เทคนิคจนสามารถทำ�ให้ดูเหมือนของแท้ รวมไปถึงการ
ทำ�ให้ดูเหมือนเก่าด้วย ซึ่งการพิสูจน์ความเป็นของแท้
นั้นทำ�ได้ยากและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
อย่างมากเท่านั้น
ดั ง นั้ น กรมศิ ล ปากรจึ ง ได้ ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย แสง
ซินโครตรอน ศึกษาวิจัยคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเชียงด้วยแสงซินโครตรอน ทั้งในส่วนของเนื้อดิน
และสี ที่ เ ขี ย นเป็ น ลวดลาย เพื่ อ นำ � ไปแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงของแท้และ

พฤษภาคม 2561

http://www.slri.or.th/th/index.php/slriresearch/
http://www.slri.or.th/th/index.php/slriresearch/
http://www.slri.or.th/th/index.php/slriresearch/
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

กองบรรณาธิการ

นักวิทยาศาสตร์คน้ พบวิธเี ร่งการย่อยสลายของพลาสติกด้วย

‘เอนไซม์อจั ฉริยะ’

ก

เรียบเรียงโดย
ทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน

https://www.voathai.com/a/tech-plastic-eating-enzyme-/4363805.html

า ร ค้ น พ บ ข อ ง ที ม นั ก
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นอั ง กฤษ
อาจจะกลายเป็นความหวัง
ที่ดีที่สุดของโลก ในการแก้ปัญหา
ขยะพลาสติกที่กำ�ลังเพิ่มขึ้น เเละ
อาจล้นโลกในเวลาไม่ช้า
ทีส่ ถาบันวิจยั ไดอามอน ไลต์ ซอต์ซ
(Diamond Light Source) ในเมือง
ออกฟอร์ดเชียร์ (oxfordshire) ทีมนัก
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพอร์ทสมัท
เเละจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่ง
อืน่ ๆ กำ�ลังพยายามวิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางเคมีของเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วย
ส่ ง เสริ ม การทำ � งานของแบคที เรี ย
บางชนิดในการย่อยสลายพลาสติก
ที่ใช้กนั ทัว่ ไป เเละรูจ้ กั กันในชือ่ อักษร

ย่อว่า พีอีที (PET)
ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ ใช้ล�ำ เเสงทีม่ ี
ความแรงสูงมาก เปลีย่ นแปลงลักษณะ
ทางโครงสร้างของเอนไซม์ เเละนำ�ไป
ใส่กลับคืนสู่เชื้อเเบคทีเรียอีกครั้ง เพื่อ
ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จอห์น แม็กกีฮนั (John McGeehan)
แห่งมหาวิทยาลัยพอร์ทสมัท กล่าวว่า
ตอนเเรกที ม งาน คิ ด ว่ า กำ � ลั ง ทำ � ให้
เอนไซม์ ทำ � งานช้ า ลงด้ ว ยการปรั บ
เปลี่ยนกรดอะมิโนบางตัว เเต่ปรากฏ
ว่ า กลั บ ทำ � ให้ เ อนไซม์ ทำ � งานเร็ ว ขึ้ น
เเละที ม งานได้ ส ร้ า งเอนไซม์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ น กว่ า เอนไซม์ ต าม
ธรรมชาติ
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เมื่ อ ที ม นั ก วิ จั ย ใช้ ก ล้ อ งส่ อ ง
จุลภาค พวกเขาสามารถมองเห็นเชือ้
เเบคทีเรียกำ�ลังย่อยสลายพลาสติก
ได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม
ขั้ น ตอนนี้ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง
กั บ การพั ฒ นาน้ำ � ยาซั ก ผ้ า ในช่ ว ง
คริสต์ทศวรรษที่ 1950 ที่เอนไซม์ถูก
พัฒนาให้มีความเสถียรมากขึ้น ช่วย
ให้ ส ามารถย่ อ ยสลายโปรตี น เเละ
ไขมันได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิ มมาก
เเต่ ก ารเพิ่ ม ความเร็ ว ของการย่ อ ย
สลายพลาสติก PET พิสูจน์เเล้วว่า
เป็นงานที่ยากมากกว่า
จอห์น แม็กกีฮนั นักวิจยั กล่าวว่า
มาถึ ง ตอนนี้ ที ม งานสามารถย่ อ ย
สลายพลาสติกพีอีทีได้ภายในเวลา
ไม่กี่วันเท่านั้น เร็วขึ้นกว่าที่เกิดขึ้น
ในสภาพธรรมชาติ เเละทีมนักวิจัยมี
แนวคิดที่จะผลิตเอนไซม์นี้ในระดับ
อุตสาหกรรม
ที ม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ นอั ง กฤษ
กล่าวว่า ตอนนี้พวกเขายังสามารถ
สร้ า งเอนไซม์ ตั ว ใหม่ นี้ ไ ด้ เ พี ย งไม่
กี่กรัมเท่านั้น แต่หากได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม พวกเขาหวังว่าจะ
สามารถผลิตเอนไซม์นี้ ได้ ในปริมาณ
มากขึ้นกว่าเดิม
นอกจากนี้ พวกเขายังหวังว่าการ
ทดลองเพิม่ เติมจะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
เอนไซม์ที่ย่อยสลายพลาสติกได้เร็ว
ขึ้นกว่าเดิมอีก

พฤษภาคม 2561

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

ภาพที่ 1 ภาพจาลองของซูเปอร์
โนวา แสดงให้เห็นชั้นของฝุ่นและ
แก๊สที่ระเบิดออกมาจากแก่นของ
ดาวแคระ

‘พลาสติกชนิดใหม่’
ผลิตสารฆ่าเชื้อโรคได้เมื่อเจอแสงแดด

บ

เรียบเรียงโดย
ทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน

https://www.voathai.com/a/germ-killing-plastic-tk/4304627.html

รรดาเจ้าหน้าที่ทางการเเพทย์ที่ต้องเข้าไปรักษาคนไข้อีโบล่าในเขต
ระบาดของโรคเมือ่ หลายปีทแี่ ล้ว ต้องสวมชุดป้องกันการติดเชือ้ เเต่
ในระหว่างการใช้งานภาคสนาม ชุดทีส่ วมเพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคก็มกี าร
ปนเปื้อนเเละเป็นอันตรายต่อผู้สวมเช่นกัน
ขณะนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ ในสหรัฐฯ กำ�ลังพัฒนาแผ่นพลาสติกที่ผลิตสาร
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตฆิ า่ เชือ้ โรคออกมาในปริมาณเล็กน้อยเมือ่
ได้รบั เเสงเเดด เเละทีมนักวิจยั ชีว้ า่ แผ่นผลิตสารฆ่าเชือ้ โรคนีอ้ าจนำ�ไปใช้ ในรูป

พฤษภาคม 2561
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ของบรรจุภัณฑ์อาหารได้ด้วย เพื่อ
ช่ ว ยลดปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ ผ่ า นทาง
อาหาร
กัง ซัน (Gang Sun) นักวิจัยที่
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต
เดวิส เเละเพื่อนร่วมงาน ได้พัฒนา
แผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตสารฆ่า
เชือ้ โรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออก
มา เมือ่ เจอกับเเสงเเดด เขากล่าวว่า
หากมีเชื้อเเบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส
ที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่ บ นผิ ว หน้ า วั ส ดุ ห รื อ

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก
พื้นผิวต่างๆ เชื้อโรคก็จะสามารถ
แพร่กระจายต่อไปได้เเละทำ�ให้คน
ติดเชื้อ แต่แผ่นพลาสติกนี้จะผลิต
สารฆ่าเชื้อโรคออกมาทุกครั้งที่เจอ
กับเเสงแดด เเม้จะมีปริมาณเล็ก
น้ อ ยเท่ า นั้ น โดยอาจจะน้ อ ยกว่ า
ปริมาณสารที่เราใช้กำ�จัดรอยเปื้อน
บนเสื้อผ้าที่ซัก เเต่ก็เพียงพอที่จะ
ฆ่าเชื้อโรคได้
โรฮัน ทิเคการ์ (Rohan Tikekar)
แห่งมหาวิทยาลัยเเมรี่แลนด์ (University of Maryland) กล่าวว่า มีนกั
วิจยั หลายคนที่ได้คดิ ค้นวัสดุตา่ งๆ ที่
สามารถผลิตสารฆ่าเชือ้ โรคได้ ในตัว
เอง แต่ต้องใช้แสงอัลตราไวโอเลต
(ยูวี) ในปริมาณสูงจึงจะผลิตสาร
เคมีได้

ทิเคการ์ กล่าวว่า ความเด่นเฉพาะตัว
ของพลาสติกชนิดใหม่นี้ คือไม่จำ�เป็น
ต้ อ งใช้ เ เสงยู วี ใ นปริ ม าณสู ง เเต่ ใ ช้
แสงแดดเท่านัน้ เเละคุณสมบัตทิ างเคมี
ในพลาสติกนี้ยังช่วยให้สามารถเก็บกัก
พลังงานจากความร้อนเอาไว้ ในตัวได้
ด้ ว ย เพื่ อ ช่ ว ยให้ พ ลาสติ ก ผลิ ต สาร
ฆ่าเชื้อโรคออกมาได้ ในตอนกลางคืน
เที ย บได้ เ หมื อ นการทำ � งานของ
เเบตเตอรี่
กัง ซัน กล่าวว่า แบตเตอรี่ที่ว่านี้ ไม่
ผลิตกระเเสไฟฟ้า แต่จะปล่อยพลังงาน
ความร้อนที่เก็บกักเอาไว้เพื่อช่วยให้
แผ่ น พลาสติ ก ผลิ ต สารฆ่ า เชื้ อ โรค
ไฺ ฮ โดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ อ อกมาสู่
ด้านบนของผิวหน้าของวัสดุ
หากพลาสติ ก ชนิ ด ใหม่ นี้ ผ ลิ ต

วันนี้ !!!
เฟซบุ๊กสาระวิทย์

ออกมาวางตลาดผู้ บ ริ โ ภคสำ � เร็ จ
นอกจากจะช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่
ด้านการแพทย์ไม่ให้ตดิ เชือ้ โรคเเล้ว
ยั ง อาจใช้ เ ป็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ
ผั ก ผลไม้ ส ดเพื่ อ ให้ เ ก็ บ ไว้ ไ ด้ น าน
ขึ้นเเละปลอดเชื้อโรคด้วย
ซันกล่าวว่า หากใช้แผ่นพลาสติก
เเบบใหม่นี้เพิ่มเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
อาหารอีกชั้นหนึ่ง ก็จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เชื้อเเบคทีเรียเข้าไปปนเปื้อน
ในอาหารได้ และในขั้นต่อไปอาจจะ
พั ฒ นาให้ พ ลาสติ ก ฆ่ า เชื้ อ โรคนี้
รับประทานได้ เพราะวัสดุที่ใช้มีสาร
ส่ ว นประกอบที่ ไ ด้ จ ากธรรมชาติ
อยู่เเล้ว
ผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ ในวารสาร
Science Advances ไปเมือ่ เร็วๆ นี้

สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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ไอซี (วริศา ใจดี)

Asian Try Zero G
2017-2018 ที่ญี่ปุ่น
ภารกิจ

ตอนที่ 1

การมาญี่ ปุ่ น ครั้ ง นี้ ฉั น และ
พีส่ าวมีโอกาสชมการทดลอง
ข อ ง พ ว ก เ ร า โ ด ย นั ก บิ น
อวกาศญีป่ นุ่ ณ องค์การวิจยั
และพัฒนาการสำ�รวจอวกาศ
ญี่ปุ่น หรือ JAXA ผ่านการ
ถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศ
นานาชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ช ม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ วกาศ Tsukuba Space Center และ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมสมัยใหม่แห่งชาติ
ของญี่ปุ่น (มิไรคัง) อีกด้วย
ฉัน (ซ้าย) และพี่ ไอเดีย ใน Tsukuba Space Center

พฤษภาคม 2561
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ก่

อนอืน่ ฉันขอเล่าทีม่ าของการมาเข้าร่วมกิจกรรม
Asian Try Zero G 2017-2018 สักหน่อย ฉันรูจ้ กั
โครงการนี้จากพี่ ไอเดีย (ศวัสมน ใจดี) พี่สาว
ของฉัน โดยพี่สาวฉันได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Space
Seeds for Asian Future 2013 ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
องค์การวิจยั และพัฒนาการสำ�รวจอวกาศญีป่ นุ่ หรือ JAXA
ซึ่งเป็นการทดลองปลูกถั่วแดงญี่ปุ่นในอวกาศเปรียบเทียบ
กับที่ปลูกบนโลก
หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2558 ก็มีโครงการ Asian Try Zero
G 2015 เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน 27 ปี ส่งแนวความคิด
การทดลองด้านอวกาศเข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกให้
นักบินอวกาศของ JAXA นำ�ไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศ
นานาชาติ (ISS)
ฉันกับพี่ชอบอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวและนักบิน
อวกาศ และก็ชอบดูภาพยนตร์แนวอวกาศอยู่แล้ว จึงช่วย
กันคิดและได้ส่งการทดลองเรื่อง Zero G painting เข้าร่วม
ประกวด เพื่อต้องการทราบว่าในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนั้น
เราจะวาดภาพบนอวกาศได้หรือไม่ ภาพวาดจะออกมาเป็น
เช่นใด ปรากฏว่าแนวความคิดของพวกเราได้รบั การคัดเลือก
ให้นำ�ไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติในปีนั้น
ต่อมาพวกเราก็ส่งแนวความคิดเข้าร่วมทุกปีจนมาถึงปี
พ.ศ. 2560 แนวความคิด “Inside the Slinky” ของพวกเรา

พี่ ไอเดีย (คนซ้ายสุด) กับเพื่อนๆ เข้าร่วมโครงการ
Space Seeds for Asian Future ในปี พ.ศ. 2556

นักบินอวกาศญี่ปุ่น คุณคิมิยะ ยูอิ กำ�ลังทดลองแนว
ความคิด Zero G Painting ของพวกเราในสภาวะไร้
แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)

แนวความคิด Zero G painting ของฉันกับพี่ ได้รับ
การคัดเลือกจาก JAXA ในปี 2558
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ชมพิพธิ ภัณฑ์อวกาศ Tsukuba Expo center

(จากซ้ายไปขวา) ฉัน คุณเบ้ง ดร.นำ�ชัย และพี่ ไอเดีย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ในวันเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
ก็ ได้รับการคัดเลือกอีกครั้ง รวมแล้ว
พวกเราส่งไปทัง้ หมด 4 เรือ่ ง และได้รบั
เลือก 2 เรือ่ ง ซึง่ ในปีนมี้ กี ารเปิดโอกาส
ให้เจ้าของแนวคิดที่ ได้รับการคัดเลือก
ได้เดินทางไปชมการทดลองแบบ real
time ด้วยตนเองทีศ่ นู ย์ควบคุมภาคพืน้ ดิน

พฤษภาคม 2561

Tsukuba Space Center เมืองสึคุบะ
พวกเราจึงได้รบั โอกาสเดินทางไปประเทศ
ญีป่ นุ่ ในระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์
2561 โดยร่วมเดินทางไปกับคุณปริทศั น์
เทียนทอง (นักวิชาการอาวุโส สวทช.) หรือ
คุณเบ้ง และ ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์ (ผูอ้ �ำ นวย
การฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.)
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ในวันแรกที่ ไปถึงสนามบินนาริตะ
โตเกียว อากาศหนาวมากถึงแม้ว่าจะ
ไม่มหี มิ ะตก แต่กม็ ลี มพัดแรง อุณหภูมิ
ประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส พวกเรา
ได้เดินทางต่อไปยัง Tsukuba Space
Center เมืองสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ
โดยรถบั ส ประจำ � ทาง ฉั น ประทั บ ใจ
ลั ก ษณะเมื อ งนี้ ม ากๆ เมื อ งสึ คุ บ ะมี
ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์ ฉัน
เห็นด้วย เพราะดูจากตึกและลักษณะ
การจัดเรียงต่างๆ ทำ�เอาฉันรูส้ กึ เหมือน
หลุดเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์แนวไซไฟ
เลยทีเดียว
เมื่อเราเดินทางมาถึง เราก็ต้อง
เดินเท้าต่อเพือ่ นำ�ของไปเก็บยัง Okura
Frontier Hotel Tsukuba โรงแรมที่พัก
ซึง่ อยูใ่ กล้กบั Tsukuba Space Center
ระหว่ า งทางเดิ น เราได้ ถ ามทางกั บ
คุ ณ ลุ ง ชาวญี่ ปุ่ น ที่ เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านแผนที่ เขาได้อาสาแนะนำ�เรื่อง
ทางเดินให้พวกเรา โดยสอนการดูทิศ
คุ ณ ลุ ง บอกว่ า เมื อ งนี้ ถู ก ออกแบบ
มาให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทาง
ท้องฟ้าหลายอย่าง อย่างกลางสะพาน
ทีเ่ ขาคาดว่าเป็นใจกลางของเมือง เป็น
เสมือนจุดที่เมืองเริ่มแผ่กว้างออกไป
นั้ น จะมี เ สาหลั ก อั น สู ง ที่ เ มื่ อ เรายื น
ตรงกับเสาแล้วมองไปในวันทีเ่ กิดวิษวุ ตั
(equinox) หรือจุดราตรีเสมอภาค เป็น
ช่ ว งที่ ด วงอาทิ ต ย์ อ ยู่ ใ นตำ � แหน่ ง ทำ �
มุมฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี
ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง หรือในหนึ่ง
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รอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ความ
เอี ย งของแกนโลกจะเลื่ อ นมาอยู่ ใ น
ระนาบที่ได้ฉากกับตำ�แหน่งดวงอาทิตย์
ซึ่ ง วั น นั้ น จะเป็ น วั น ที่ มี ช่ ว งกลางวั น
เท่ากับกลางคืนพอดี เราจะสามารถเห็น
แนวตึกที่เอียงเรียงต่อกันเป็นเส้นสอง
ฝั่ง ลากไปตัดกันตรงจุดจุดหนึ่งซึ่งจะ

บริเวณลานนิทรรศการกลางแจ้งที่
Tsukuba Expo center
เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นพอดี และการ
ออกแบบแผ่นอิฐปูพื้น ที่การเรียงตัว
ของมันสามารถบอกทางบอกทิศให้เรา
โดยไม่ต้องพึ่งการอ่านป้ายหรือดูลูกศร
ชี้เลย ซึ่งนั่นยิ่งทำ�ให้ฉันทึ่งและนับถือ
ในความเป็ น เมื อ งแห่ ง วิ ท ยาศาสตร์
เข้าไปอีก เพราะไม่ใช่แค่เป็นเมืองที่
มีพิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการนำ�
วิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับทุกส่วน
ของเมือง รวมถึงวิถีชีวิต ของผู้คนอีก
ด้วย ช่างน่าทึ่งจริงๆ !!        
หลั ง จากที่ เราเก็ บ ของที่ โ รงแรม
แล้ว เราก็เดินทางต่อไปยัง Tsukuba
Expo center ซึง่ เป็นพิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเมือง
สึคุบะ เป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆ เลย
ทีเดียว ฉันได้ดรู อบๆ พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ กี าร
จัดแสดงอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์
ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท่ า นต่ า งๆ เช่ น

สภาพบ้านเมืองของเมืองสึคุบะ
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เซอร์ไอแซก นิวตัน ก็จัดแสดงเป็นลูกแอปเปิ้ล ส่วนโทมัส
อัลวา เอดิสัน ก็จัดแสดงเป็นหลอดไฟ พร้อมคำ�อธิบายถึง
เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นๆ และสิ่งที่ท่านคิดค้น
ขึ้น ฉันสังเกตเห็นว่าเด็กๆ จะชอบบริเวณนี้เป็นพิเศษ เพราะ
ดูคล้ายๆ กับสนามเด็กเล่นที่น่าสนใจ พอเด็กๆ วิ่งมาดูว่าลูก
แอปเปิ้ลหรือหลอดไฟอันยักษ์พวกนี้สื่อถึงอะไร พวกเขาก็จะ
ได้รับความรู้ไปด้วยผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน
สำ�หรับไฮไลต์ของด้านนอกนี้ก็คือหินขนาดยักษ์น้ำ�หนัก
มหาศาล แต่ทุกคนสามารถผลักมันให้ขยับเอียงไปมาได้ด้วย
ปลายนิ้ว นั่นก็เพราะบริเวณฐานล่างของมันมีตาข่ายและ
บ่อน้ำ�รองรับอยู่ ใช้หลักวิทยาศาสตร์ ในเรื่องแรงพยุงมาช่วย
นั่นเอง
พอเข้าไปด้านในของพิพธิ ภัณฑ์ ชัน้ ล่างสุดจะเป็นโซนของ
นิทรรศการทีจ่ ดั แสดงเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจำ�วันที่
เราอาจมองข้ามไปผ่านการเล่นกิจกรรมด้วยตนเอง โดยแบ่ง
ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ Fun Science Zone ที่จะมีของเล่น
ทางวิทยาศาสตร์มาให้เราเล่น ส่วนมากจะเป็นเรื่องกระแส
ไฟฟ้า ที่จะให้เรากดปุ่ม กดสวิตช์ เชื่อมต่อวงจรให้ไฟติดแล้ว
สังเกตดูคา่ ต่างๆ รวมถึงการทดลองเรือ่ งอืน่ ๆ เน้นให้ผเู้ ข้าชม
เข้าใจวิทยาศาสตร์ผา่ นการลองกด ลองจิม้ ลองขยับ ลองทำ�ดู
เป็นการทดลองสัน้ ๆ ให้ได้สนุกกันอีกด้วย ต่อมา Energy Zone

ให้เราได้เรียนรู้ถึงพลังงานชนิดต่างๆ และการกำ�เนิดของมัน
โดยจะมีทั้งในรูปแบบวีดิทัศน์ และการทดลองเล็กๆ ด้วย
สำ�หรับโซน Science Work จะแสดงนิทรรศการที่สื่อถึง
แรงบันดาลใจทีน่ �ำ ไปสูค่ วามสำ�เร็จ ผ่านการมองโลกในมุมมอง
ของนักวิทยาศาสตร์ และยังมี Science Q&A Corner สำ�หรับ
หาคำ�ตอบที่เราสงสัยโดยการเล่นของเล่นหรือทำ�การทดลอง
ง่ายๆ และโซนสุดท้ายของชั้น 1 ก็คือโซน Rediscovery of
Science City TSUKUBA เป็นนิทรรศการที่อธิบายถึงที่มา

หินขนาดยักษ์ สามารถขยับเอียงไปมาได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

นิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ในแต่ละยุคสมัย

พฤษภาคม 2561
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ภาพน้ำ�ไหลฉายจากโปรเจ็กเตอร์ เข้ากับบรรยากาศของ
โซนป่าแห่งอนาคต

นิทรรศการโซน Wonder Lab

เรือดำ�น้ำ�จำ�ลอง

ของชื่อเมืองแห่งวิทยาศาสตร์ที่เป็นฉายาของเมืองสึคุบะ โดย
มีผลงานวิจัยและการสำ�รวจต่างๆ มาสนับสนุน และพอเราเดิน
ต่อไป ออกจากเขตโซนของนิทรรศการ เราจะได้ชมนิทรรศการ
ที่เรียกว่า Tsukuba Expo’85 Memorial จัดแสดงเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในตู้
จัดแสดงก็จะมีตง้ั แต่โทรศัพท์รนุ่ โบราณ พิมพ์ดดี ภาพมนุษย์อวกาศ
สมัยแรกเริ่ม เป็นต้น
เมื่อขึ้นไปชั้นที่ 2 ที่เรียกว่า Challenge for Future จัดแสดง
ในห้องทีเ่ ป็นคล้ายกับป่าแห่งอนาคต โดยจะมีโซนต่างๆ เกีย่ วกับ
เทคโนโลยีตา่ งๆ กันไป ฉันชอบชัน้ สองมากเพราะเขาจัดได้อย่าง
สวยงามราวกับว่าเราได้หลุดไปอยูใ่ นโลกอนาคต ทีม่ ที งั้ โมเดลเรือ
ดำ�น้ำ� ยานอวกาศ ดีเอ็นเอ ทีม่ ารวมอยู่ในทีเ่ ดียวกัน สือ่ ถึงว่าทุก
อย่างรอบตัวเราหรือแม้แต่ในตัวเราล้วนพัฒนาได้ เป็นเทคโนโลยี
ในอนาคตได้ทั้งนั้น
เมือ่ เดินเข้าไป อย่างแรกทีเ่ ราเจอคือแท่นกลมๆ ขนาดใหญ่ที่
แสดงภาพน้�ำ ไหลจากการฉายโปรเจ็กเตอร์ลงมา คล้ายเป็นบ่อน้�ำ
อยู่ตรงศูนย์กลางของนิทรรศการในชั้นนี้
โซน Wonder Lab จัดแสดงบนกำ�แพงใหญ่ แล้วเจาะเป็น
ช่องๆ ให้เราส่องดูนิทรรศการด้านใน โดยเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยว
กับการสำ�รวจทางวิทยาศาสตร์เชิงชีววิทยา มีทงั้ กล้องจุลทรรศน์
และภาพเซลล์ต่างๆ
เรือดำ�น้ำ�จำ�ลองสำ�หรับขุดเจาะเชื้อเพลิงใต้ทะเลเป็นสิ่งที่
พวกเราชอบมาก เพราะเราจะสามารถเข้าไปนัง่ ในเรือดำ�น้�ำ และ
กดดูวดี ทิ ศั น์ทถี่ า่ ยจากใต้ทะเลได้ ทำ�ให้รสู้ กึ เหมือนว่าเรากำ�ลังนัง่
อยู่ในเรือดำ�น้ำ�ที่แล่นอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆ
โซนต่อมาคือ Nano Technology นำ�เสนอเรื่องราวของ
Exploring Nano world โดยจัดแสดงให้เราได้ชมภาพขยายของ
วัสดุใหม่ๆ ที่ทำ�ขึ้นโดยเทคโนโลยีนาโน ซึ่งทำ�ให้มีคุณลักษณะ
พิเศษ ต่างออกไปจากวัสดุปกติทั่วไป
เมื่อเรามีเทคโนโลยีมากมายเหล่านี้บนโลกแล้ว เราก็ต้องไม่
ลืมทีจ่ ะรักษาสิง่ แวดล้อมเอาไว้ดว้ ย ไม่ให้เทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ ใหม่
มาทำ�ลายของเดิมๆ ไปได้ นั่นก็คือที่มาของโซน Saving Global
Environment แสดงวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน ภัยร้ายที่กำ�ลัง
กัดกินโลกของเรา โดยสาเหตุของมันก็มาจากมนุษย์เรานี่เอง
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นิทรรศการภาพถ่ายนักบินอวกาศญี่ปุ่น

นิทรรศการภาพถ่ายนักบินอวกาศ
ญี่ปุ่น
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โซนนี้จึงนำ�เสนอแนวทางต่างๆ ในการลดปัจจัยที่จะก่อให้
เกิดภาวะดังกล่าว เช่น การใช้พลังงาน สะอาด การไม่ปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีดาวเทียมสำ�รวจก๊าซเรือน
กระจก ฯลฯ
ผ่านเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปแล้ว ก็ต้อง
อย่าลืมสิ่งมีชีวิตบนโลกเราด้วยเช่นกัน ในโซน Exploring
Life Sciences เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ให้เราศึกษา
ดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมระดับลึก ฝึกต่อคูเ่ บสผ่านสือ่ ทีเ่ รา
สามารถกดเลือ่ นเล่นและฟังคำ�อธิบายได้ ในหน้าจอทีเ่ ป็นส่วน
หนึ่งของโต๊ะ
จบไปแล้วสำ�หรับโซนบนโลก ต่อไปเราก็ ไปดูโซนของ
อวกาศกันบ้าง หรือโซน Exploring Outer Space เป็นโซน
ที่ พ วกเราเดิ น ดู อ ยู่ น านที่ สุ ด ด้ ว ยเพราะมี ข องจั ด แสดงที่
พวกเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆ ในชีวิตประจำ�วัน ถ้าไม่นับดูผ่าน
รูปภาพหรืออินเทอร์เน็ต แต่นี่จะเป็นโมเดลจำ�ลองอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศ ได้แก่ ห้องรับประทาน
อาหาร ที่ จ ะต้ อ งมี ท่ อ สำ � หรั บ เติ ม น้ำ � ลงไปในอาหารซอง
เพื่ อ ให้ มั น นิ่ ม ขึ้ น และดู ด กิ น ได้ ห้ อ งน้ำ � ที่ ต้ อ งแก้ ปั ญ หา
ของสภาพไร้ แ รงโน้ ม ถ่ ว งที่ ข องเหลวจะลอยไปมาและ

ห้องสุขาของนักบินอวกาศ
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ก็ ต้ อ งยึ ด ตั ว คนไม่ ใ ห้ ล อยไปมาอี ก ด้ ว ย ห้ อ งควบคุ ม และ
ชุ ด นั ก บิ น อวกาศที่ อ ธิ บ ายถึ ง ส่ ว นต่ า งๆ และความสำ � คั ญ
ของมันในการปกป้องตัวนักบินที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจไม่ให้
เกิดอันตรายทั้งจากรังสีและสภาวะภายนอก และต้องทำ�ให้
เอื้ออำ�นวยความสะดวกในการจะขับถ่าย จะหายใจ และ
เคลื่อนไหว
และเรายังได้เห็นภาพถ่ายนักบินอวกาศของประเทศญีป่ นุ่
แน่นอนว่ามีคุณโนริชิเงะ คะไน (Mr.Norishige Kanai) นักบิน
อวกาศญี่ปุ่นที่เราจะได้เจอในวันพรุ่งนี้ ผ่านการไลฟ์-ถ่ายทอด
สดจากสถานีอวกาศตอนที่ปฏิบัติการทดลองที่เราส่งไปด้วย
พอเดินออกมาจากโซนป่าแห่งอนาคต จะมีนิทรรศการเล็กๆ
ที่จะเปลี่ยนหัวข้อการจัดไปเรื่อยๆ โดยในวันที่เราไป เขาจัด
เป็นเรื่องกระบวนการผลิตช็อกโกแลต ฉันเลยได้เห็นตั้งแต่
เมล็ดโกโก้ จนผ่านออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมช็อกโกแลตให้
เรากินกัน ฉันชอบการทำ�งานของเครื่องจักรในโรงงาน ที่มีทั้ง
เครื่องเทช็อกโกแลตลงพิมพ์ เครื่องม้วนกระดาษห่อและแบ่ง
ช็อกโกแลตเป็นช่วงๆ เพือ่ ห่อแยกชิน้ ออกมาอย่างสวยงาม นับ
เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเลย
ต่อมาเราได้เดินไปยังอีกห้องนิทรรศการของชั้นสอง ที่จะ
มีแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบประสาทสัมผัสทัง้ ห้าของมนุษย์
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ภาพทดสอบประสาทสัมผัสการมองเห็น “ภาพลวงตา”

เช่นการทดสอบการดมกลิ่น การได้ยิน การมองเห็น และเรา
ก็ได้แวะนั่งดูภาพยนตร์สามมิติเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเป็นการ
ปิดท้ายของการชมพิพิธภัณฑ์ ในวันนี้
ภารกิ จ Asian Try Zero G 2017-2018 ยั ง ไม่ จ บ
ในตอนหน้ า จะพาผู้ อ่ า นไปร่ ว มชมการทดลองจริ ง แบบ
real time ถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศนานาชาติกัน พบกัน
ในฉบับหน้า
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งานสื่อสารสังคม
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สถานการณ์ทะเลไทย พ.ศ. 2560 :
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของ...(ใคร)...ไทย ?
เผยผลวิจยั สถานการณ์
ทะเลไทย พบว่ า กำ � ลั ง
เ ผ ชิ ญ ค ลื่ น ปั ญ ห า
ถาโถม ทั้งชายฝั่งถูกกัด
เซาะ สัตว์น้ำ�ลดลง ขยะ
ทะเลเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น

ภาพ : https://greennews.agency/?p=14734
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เ

มื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำ�นักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ได้ จั ด งานแถลงข่ า วเรื่ อ ง
“สถานการณ์ทะเลไทย พ.ศ. 2560 : ผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเลของ...(ใคร)...ไทย?” เพื่ อ รายงานสถานการณ์ ผ ล
ประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2560 รวมถึงสรุปประเด็น
สำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับทะเลไทย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อ :
ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล นอกจากนี้ ยังมี
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลือ่ น
งานวิจัย “ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล”
ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสร้างความร่วมมือการทำ�งานวิจัยอัน
นำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาทางทะเลของประเทศให้ตรงจุดลและเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด

ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นักวิจัยจากภาค
วิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้อธิบายความหมายของคำ�ว่า “ผลประโยชน์แห่ง
ชาติทางทะเล” ไว้วา่ คือผลประโยชน์ทคี่ นไทยทุกคนพึงได้รบั จาก
ทะเลหรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลทั้งภายในและภายนอกน่านน้ำ�ไทย
โดยหมายรวมถึงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล เกาะ พื้นดินท้อง
ทะเล หรืออากาศเหนือท้องทะเลด้วย โดยเป็นมูลค่าที่สามารถ
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ประเมินออกมาในรูปตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดยปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) ไทยมี
พื้นที่ทางทะเลรวม 323,488.32 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็น 60% ของพื้นที่
ทางบก ความยาวชายฝั่งทะเลเท่ากับ
3,151.13 กิโลเมตร
ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จาก
ทะเล 4 ภาคส่วน คือ
1. การพาณิชยนาวี
2. การประมง
3. การผลิตพลังงาน
4. การท่
องเที่ยวจังหวัดชายทะเล
http://www.dmcr.go.th/detail.php?WP=M3A0q2yhrR9jxT25qo7o2OOZET1WM2g0WzxkrQujZz0mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
http://www.dmcr.go.th/detail.php?WP=M3A0q2yhrR9jxT25qo7o2OOZET1WM2g0WzxkrQujZz0mq09ZxT25Mo7o2OO0ETyWrTZo7o3Q
ข้อมูลระบุว่าปี พ.ศ. 2559 มูลค่า
การนำ�เข้าและส่งออกสินค้าทางทะเล
อยู่ที่ 9.6 ล้านล้านบาท หรือปริมาณ เต่าทะเล โลมา พะยูน และวาฬ รวม 345 ครั้ง
209 ล้ า นตั น สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่ คื อ
ในส่วนของปะการัง ปัจจุบันประเทศไทยเหลือปะการังที่มีสภาพสมบูรณ์ จัดอยู่
ปิโตรเลียม
ในระดับดีถึงดีมากเพียง 5.7% จากจำ�นวนปะการังทั้งหมด
ด้านธุรกิจอูต่ อ่ อูซ่ อ่ มบำ�รุงเรือ ราย
ด้านคุณภาพน้�ำ ทะเล กรมควบคุมมลพิษระบุว่า พื้นที่ท่ีมีความเสื่อมโทรมมาก
ได้มีแนวโน้มลดลงเหลือ 12.2 พันล้าน
ที่สุดคือ บริเวณอ่าวไทยรูปตัว “ก”
บาทในปี พ.ศ. 2560
ด้านประมงใน ปี พ.ศ. 2555-2558
ไทยมี ป ริ ม าณและมู ล ค่ า การส่ ง ออก
อาหารทะเลค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ
ด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2559
ไทยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเล 94
ล้ า นคน จากจำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งหมด 265 ล้านคน มีรายได้ 1 ล้าน
ล้ า นบาท จากรายได้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งหมด 2.1 ล้านล้านบาท
สัตว์น้ำ�ที่จับได้ มีสถิติค่อยๆ ลดลง
เรื่อยๆ และในปี พ.ศ. 2558 มีดัชนีชี้วัด
ความเสื่อมคุณภาพของทะเล พบการ
แผนภาพแสดงปริมาณขยะและการกำ�จัดขยะด้วยวิธีการต่างๆ
เกยตื้นตายของสัตว์ทะเลหายากอย่าง
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ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ผศ. ดร.ธรณ์ ธำ�รงนาวา
สวัสดิ์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ปัญหาขยะทะเล
	ผศ. ดร.ธรณ์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์ นัก
วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
กล่าวถึงปัญหาขยะทะเลที่พบว่า ขยะ
ชายหาดส่วนใหญ่เป็นพลาสติกจำ�พวก
ถุง หลอด ขวด ฝาจุก ภาชนะบรรจุ
อาหาร คิดเป็น 49% ของขยะที่พบ
ทัง้ หมด โดยระบุวา่ สาเหตุหลักทีท่ �ำ ให้
เกิดปัญหาขยะทะเลเพิม่ มากขึน้ มาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของประชากร ทำ�ให้มกี ารใช้
ประโยชน์จากทะเลมากขึ้น ดังนั้น จึง
ควรมีการบริหารจัดการตั้งแต่ขยะบน
บก ทีเ่ ชือ่ มต่อการทำ�งานกับการบริหาร
จัดการขยะชายหาดและขยะในทะเล
โดยมาตรการทีม่ กี ารดำ�เนินการไปแล้ว
คือการติดตั้งที่ทิ้งบุหรี่บริเวณชายหาด
ต่างๆ ของประเทศ แต่ถือว่าเป็นเพียง
จุดเล็กๆ ของปัญหาขยะทะเลที่กำ�ลัง
ประสบอยู่เท่านั้น

สาเหตุสำ�คัญของการกัดเซาะเกิด
จากการเปลี่ ย นแปลงตามธรรมชาติ
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง และการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะที่ไม่เหมาะสมจนก่อ
ให้เกิดการกัดเซาะเพิ่ม

จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ของ นาย
ศั ก ดิ์ อ นั น ต์ ปลาทอง นั ก วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า
ไทยกำ � ลั ง ประสบปั ญ หาสถานการณ์
การกัดเซาะชายฝั่ง โดยความยาวของ
ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะกิน ระยะทาง
145.73 กิโลเมตร (คิดเป็นร้อยละ 4.63
ของความยาวชายฝั่ ง ทั้ ง หมด) ทั้ ง นี้
จำ�แนกได้เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารกัดเซาะดังนี้
• การกัดเซาะรุนแรง กินระยะทาง
42.48 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะ
> 5 เมตร/ปี)
• การกัดเซาะปานกลาง กินระยะทาง
7.15 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะ
1- 5 เมตร/ปี)
นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
• การกั ด เซาะน้ อ ย กิ น ระยะทาง
http://www.sc.psu.ac.th/
http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0006489
96.10 กิโลเมตร
http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0006489
New56/EN/StaffDetailchk.
http://www.sc.psu.ac.th/New56/EN/StaffDetailchk.asp?STAFF_ID=0006489
asp?STAFF_ID=0006489

http://www.bwn.psu.ac.th/news2.html
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ปัญหาแนวปะการังลดลง
ด้านปัญหาปะการังทีม่ จี �ำ นวนลดลง
ผศ. ดร.ธรรมศั ก ดิ์ ยี มิ น นั ก วิ จั ย
จากสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเล
แห่ ง ประเทศไทยและมหาวิ ท ยาลั ย
รามคำ�แหงระบุว่า ปัจจุบันไทยมีพื้นที่
แนวปะการังกินบริวเณ 153 ตาราง
กิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ประมาณ
36,450 ล้านบาท/ปี โดยมีมูลค่าด้าน
การท่องเที่ยวคิดเป็นเงิน 84,357 ล้าน
บาทต่อปี
ส ถ า น ก า ร ณ์ ป ะ ก า รั ง ข อ ง
ประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2554-2558
มีแนวโน้มเสียหายมากขึ้น โดยเหลือ
ปะการังทีม่ สี ภาพสมบูรณ์ ในระดับดีถงึ
ดีมากเพียง 5.7% จากจำ�นวนปะการัง
ทั้งหมดเท่านั้น !!

ปั ญ หาการเสื่ อ มโทรมของแนว
ปะการังมีสาเหตุมาจาก
- การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ปะการังฟอกขาว
- โรคที่รุกรานระบบนิเวศปะการัง
- ผลกระทบจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ (เช่น พายุ การโผล่พ้น
น้ำ�)
- สิ่งมีชีวิตที่รุกรานระบบนิเวศแนว
ปะการัง
- น้ำ�ทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น
- สาเหตุอื่นๆ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ฟื้นฟูปะการัง จึงจำ�เป็นต้องมีแนวทาง
ด้านการจัดการการท่องเที่ยว แนวทาง
การจัดการน้ำ�เสีย แนวทางการจัดการ
เพื่อลดปริมาณตะกอนลงสู่ทะเล และ
http://www.dmcr.go.th/detailAll/9133/nws/11/
แนวทางการจั ด การประมงที่ ส่ ง ผล
http://www.dmcr.go.th/detailAll/9133/nws/11/
กระทบต่อแนวปะการังที่เหมาะสม
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ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่าง
เป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น ศาสตราจารย์
ดร.เผดิมศักดิ์ กล่าวให้ข้อมูลเสริมว่า
ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีสิ่งติด
ตั้ ง ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การปิ โ ตรเลี ย มในทะเล
อยู่ 452 แท่ น การรื้ อ ถอนแท่ น ที่ มี
อยู่เมื่อหมดอายุการใช้งานจึงเป็นอีก
ความท้าทายด้านทะเลของประเทศที่
น่าจับตามอง ทั้งในประเด็นสัมปทาน
การรือ้ ถอน ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังทำ�การรื้อถอน
คงต้องจับตามองกันต่อไป

ข้อมูลจาก
https://www.trf.or.th/trf-eventsactivities/11824-trf-dmcr-and-onsccollaboration-for-maintaining-the-national-marine-interest-and-security
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ลูกไม่จำ�เป็นต้องเอาพวกมัน
ไปทั้งหมดก็ได้นะ
เพราะที่ฝรั่งเศส
ก็มีของเล่นเยอะแยะ

ผมทราบครับ
แต่ผมก็อยากให้ของเล่นของผม
ได้พบปะกับของเล่น
พวกนั้นด้วยครับ

http://www.howtobeadad.com/2015/28423/a-lil-dinosaur-and-his-dad-10-sweet-comics
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพจาก :
Imperial College Department of Materials
https://twitter.com/impmaterials

ภาพผลึกเพชรแบบยืดหยุ่นที่ขึ้นเป็นยอด
ปลายแหลมจำ�นวนมาก

ภ

าพของผลึกเพชรแบบยืดหยุ่นที่ขึ้นเป็นยอดปลายแหลมจำ�นวนมาก โดยด้านบนของภาพเป็นส่วนปลายของ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ทีมนักวิจยั จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ของสหรัฐอเมริกา นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
นันยางของสิงคโปร์ (NTU) และมหาวิทยาลัยซิตียูนิเวอร์ซิตีของฮ่องกง (CUHK) ร่วมกันคิดค้นเพชรชนิดใหม่ดังกล่าวขึ้น
โดยตีพิมพ์เผยแพร่รายละเอียดของการศึกษาครั้งนี้ลงในวารสาร Science
การที่เพชรชนิดนี้สามารถยืดหยุ่นโค้งงอได้ ทำ�ให้คุณสมบัติของความเป็นเพชรในด้านต่างๆ เปลี่ยนไป ทั้งความ
สามารถในการนำ�แสง คุณสมบัตเิ ชิงแม่เหล็กไฟฟ้า และปฏิกริ ยิ าตอบสนองทางเคมี ซึง่ จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในทางวิศวกรรม
อุตสาหกรรม และการแพทย์ยุคใหม่ได้อย่างหลากหลาย

พฤษภาคม 2561

32

ห้องภาพ
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชิ
ค
รา
Accipiter badius

ชิ

คราเป็นนกนักล่าขนาดกลาง พบเห็นบินร่อนกลางอากาศเหนือระดับ
ยอดไม้ โดยร่อนเป็นวงกลมเหนือเรือนยอดไม้ หาจับเหยื่อที่เป็นนก
ขนาดเล็กหรือสัตว์เลือ้ ยคลานขนาดเล็ก เช่น แย้ กิง้ ก่า เป็นอาหาร
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สเปกตรัม

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ นำ�ทีมเยีย่ มองค์กรอวกาศจีน CNSA หวังนำ�ความรูแ้ ละงาน
วิจยั ด้านอวกาศ ยกระดับงานวิจยั และพัฒนาด้านอวกาศ รองรับแผนแม่บทอวกาศฯ
ตอบโจทย์ EECi

2

เมษายน 2561 ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชน
จีน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นำ�ทีมผู้บริหารกระทรวงฯ สำ�นักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (สทอภ.) และ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เข้าเยีย่ มชม China National Space Administration (CNSA) และ China Academy of Space Technology
(CAST) สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดงานสัมมนา “The
1ST Space Science Research Experiment & Exploration (SRE)” ระหว่างวันที่ 2–4 เมษายน 2561 ณ China
National Space Administration (CNSA)
โดยนายอู๋ เอี้ยนหัว รองผู้อำ�นวยการ China National
Space Administration (CNSA), นายเที ย น อู๋ ห ลง
เลขาธิการ CNSA และผู้บริหาร CNSA ให้การต้อนรับ

พร้อมร่วมหารือความร่วมมือและการสนับสนุน ซึ่ง
สทอภ. และ สวทช. จัดการสัมมนานี้ร่วมกับ CNSA
ขึน้ เพือ่ สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการวิจยั
ด้านอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมศึกษาและ
วิจัยในสถานีอวกาศ โดย สทอภ. และ สวทช. ดำ�เนิน
โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
(National Space Exploration (NSE)) เพือ่ การวิจยั และ
การสำ�รวจในห้วงอวกาศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้
จากงานวิจัยที่มีคุณค่าและพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็น
นวัตกรรมอวกาศ สำ�หรับการพัฒนาประเทศด้านการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนด้านการแพทย์
และเตรียมและพัฒนานักวิจัยไทยศึกษาด้านอวกาศ
พร้อมยกระดับงานวิจัยในประเทศ ตลอดจนเป็นการ
ขยายอุตสาหกรรมอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/11903-20180402-cnsa
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ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องรับและประมวลผล
สัญญาณวิทยุของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ

17

เมษายน 2561 บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับสถาบันดาราศาสตร์วทิ ยุมกั ซ์พลังค์ (Max Planck
Institute for Radio Astronomy: MPIfR) เพือ่ พัฒนาชุดอุปกรณ์
เครือ่ งรับสัญญาณวิทยุและซอฟต์แวร์ ในการรับและประมวลผล
สัญญาณวิทยุส�ำ หรับกล้องโทรทรรศน์วทิ ยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
40 เมตร ที่ สดร. กำ�ลังเตรียมการก่อสร้าง ณ บริเวณศูนย์ศกึ ษา
การพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ ใ นพระราชดำ � ริ อำ � เภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม่ มี ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูต
ที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลลส์
ประเทศเบลเยี่ยม ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3558-narit-mou-mpifr

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรมเพื่องานด้านการข่าว

เ

มื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) -จิสด้า
(GISTDA) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อ “การประยุกต์
ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการด้าน
การข่าว” ขึน้ ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ซึง่ ดำ�เนินงาน
ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพบก กับ GISTDA ณ อาคาร
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน
การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ GIS ขั้นสูง โดยเฉพาะการสร้าง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศในมุมมองเสมือนจริง เพื่อประโยชน์ ใน
การวิเคราะห์ภัยคุกคามและสภาพแวดล้อม (INTELLIGENCE
PREPARATION OF THE BATTLEFIELD: IPB) ในพื้นที่ทาง
ภูมศิ าสตร์พนื้ ที่ใดพืน้ ทีห่ นึง่ เพือ่ พิจารณาหนทางความเป็นไปได้
และประเมิ น หนทางปฏิ บั ติ เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ในการจำ � ลอง
ยุทธศาสตร์ ช่วยให้การปฏิบัติการต่างๆ ในสนามรบเป็นไป
อย่างสอดคล้องกับงานด้านการข่าว และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับภารกิจด้านความมั่นคงและภารกิจทางด้านการทหารต่อไป
ทั้งนี้ มีกำ�ลังพลเข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 20 นาย
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นศ. วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ FameLab ได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่
สหราชอาณาจักร
FameLab เป็นการแข่งขันนำ�เสนอเรื่องราวหรือ
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ และเรื่องใกล้ตัว ให้มีความสนุก น่าสนใจ
เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 3 ข้อ
คือ เนื้อหาชัดเจน (content) ถูกต้อง (clarity) และน่า
สนใจ (charisma) ซึ่งจากการแข่งขันรอบแรก มีผู้สมัคร
จากทัว่ ประเทศได้ผา่ นการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะ
กรรมการจนเหลือ 10 คนสุดท้าย และได้เข้าร่วมการ
อบรมพิเศษ หรือมาสเตอร์คลาส (masterclass) โดยผู้
เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จากสหราช
อาณาจักร
สำ�หรับรอบการตัดสินนี้ ได้รบั เกียรติจาก นางสุวรรณี
คำ�มัน่ เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผูช้ ว่ ยบริหารงาน
ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุม่ ทรู และนายแอนดรูว์
กลาส ผูอ้ �ำ นวยการ บริตชิ เคานซิล ประเทศไทย ร่วมเปิดงาน
และให้กำ�ลังใจผู้เข้าแข่งขัน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศ FameLab Thailand 2018
ได้แก่ นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร นักศึกษา วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ได้แก่ นางสาวศรมน ชัยชาญ นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ นางสาวปองกานต์
จักรธรานนท์ นักวิจยั ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ รางวัล
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ขวัญใจมหาชนในปีนี้เป็นของ
นางสาวธัญญวรรณ กฤษณะวรรณ อาจารย์ โรงเรียน
นานาชาตินครพายัพ

เ

มือ่ วันที่ 28 เมษายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดย สวทช. สวทน. อพวช. ร่วมกับ บริติช
เคานซิล, เดอะสแตนดาร์ด และทรูคอร์ปอเรชั่น จัดเวที
รอบชิงชนะเลิศเฟ้นหานักสือ่ สารวิทยาศาสตร์ ในโครงการ
“FameLab” เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน
บนเวทีสื่อสาร วิทยาศาสตร์ระดับโลก “Cheltenham
Science Festival” ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่
5 - 9 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ โครงการนี้ ได้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ ง
มาเป็นปีที่ 3 ในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7233-famelab
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3 องค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ผนึก จัดค่ายฯติวเข้ม เด็กโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทย์ฯ-คณิต

24

เมษายน 2561 ห้องออดิทอเรียม อาคาร 18 บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี :
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิด “ค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์” (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ให้กับนักเรียนที่ ได้เหรียญ
รางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) ปี
2560 โดยกล่าวเปิดงานว่า สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม

การทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่าย
ในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนเรียนรู้
ดั ง นั้ น สวทช. สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) และ
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(อพวช.) จึงร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 และค่าย
คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน ที่
ผ่านมา ให้กบั นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการ
พั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ (วิ ช า
วิทยาศาสตร์) ประจำ�ปี 2560 เพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี
ที่จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนากำ�ลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ตลอดจน
ช่วยบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็น
นักคณิตศาสตร์และนักวิทยา ศาสตร์ต่อไปใน
อนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/11936-20180424

สดร. ยกทัพยุววิจัยดาราศาสตร์ไทยบุกญี่ปุ่นปีที่ 6 โชว์ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน

ส

ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
นำ�ทัพยุววิจัยดาราศาสตร์ ไทยโชว์ผลงานที่ญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นปีที่
6 ดันงานวิจัยระดับโรงเรียนและกิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ ไทย
เผยแพร่สเู่ วทีสากล เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวคิดการผลิตงานวิจยั
และกิจกรรมดาราศาสตร์ใน กลุม่ นักเรียนมัธยมศึกษา ต่อยอดพืน้ ฐาน
การเรียนรูด้ า้ นสะเต็มศึกษา หวังส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กไทยสนใจศึกษาต่อด้านดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3559-narit-japan-2561
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Sci

Quiz

บ้านนักคิด

ฉ

บับที่แล้ว เเหมียวมีโจทย์เรื่องผลไม้มาให้เล่นสนุก โดยให้คุณผู้อ่านช่วยยกตัวอย่างผลไม้ตามกลุ่มที่แบ่งตามหลัก

พฤกษศาสตร์มากลุ่มละ 2 ชื่อ ไปดูคำ�ตอบที่คุณผู้อ่านส่งมากันฮะ

ผลเดีย่ ว (simple fruit) เจริญจากรังไข่ 1 รังไข่ของดอกเดี่ยวหรือดอกย่อยแต่ละดอก เช่น
มะพร้าว มะม่วง มะเขือ ถัว่ ลันเตา ทุเรียน ลำ�ไย แอปเปิล้ ส้ม ฟักทอง แตงโม ชมพู่ มะนาว แตงกวา
ผลกลุม่ (aggregate fruit) เจริญจากดอกเดี่ยวที่มีหลายรังไข่ แต่ละรังไข่รวมกันเป็นกลุ่มบนฐานรองดอกเดียวกันแต่ไม่
เชื่อมติดกัน เช่น

น้อยหน่า สตรอว์เบอร์รี ราสป์เบอร์รี แบล็กเบอร์รี
ผลรวม (multiple fruit) เจริญจากดอกช่อ โดยแต่ละดอกในช่อเจริญมาเป็นผลและเชื่อมติดกันเป็นผลใหญ่ผลเดียว เช่น
ขนุน สับปะรด หม่อน ลูกยอ มะเดือ่

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 61
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ I love botany ได้แก่ คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา
รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ I love science ได้แก่ คุณออมทอง เจริญรัตน์
คุณปณาลี บำ�รุงเกาะ คุณกัญติยากร เตือนกฤษณพงศ์ คุณศศิกานต์ แก้วมูลมุข

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 62
รางวัลที่ 1

ชุดของขวัญเสื้อยืด I love science
+ สาระวิทย์ฉบับพิเศษ

จำ�นวน 1 รางวัล

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 62

ฉบับที่ 62 นี้ ถามเรื่องใกล้ตัวกันบ้างดีกว่า เหมียวเห็นเพื่อนๆ หลายคนฟันผุต้อง
ไปรักษา แต่วัสดุอุดฟันของบางคนนั้นเป็นสีเงินๆ เหมียวอยากรู้ว่า

วัสดุสเี งินที่ใช้อดุ ฟันนัน้ เรียกว่าอะไร และมีสว่ นประกอบอะไรอยูบ่ า้ ง

รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญกระ

เป๋าผ้าสปันบอนด์ I love science +
สาระวิทย์ฉบับพิเศษ

จำ�นวน 4 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 62
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

พฤษภาคม 2561

38

บ่มเพาะนักวิทย์
คิดเพื่อสังคม
จัดพิมพ์โดย
จำ�นวนหน้า 		
ราคา 			

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
164 หน้า
160 บาท
นเก่งอย่างเดียวไม่พอ คนเก่งต้องเป็นคนดี มี
จิตอาสา และทำ�ประโยชน์ ให้สังคม” แนวคิด

“ค

อันเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของเยาวชนใน
โครงการ JSTP 13 คนที่ชอบวิทยาศาสตร์ และเริ่มทำ�
กิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่วัยเรียน เรื่องราวของทั้ง 13
ชีวิตถูกนำ�มาร้อยเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำ�หรับ
ผู้อ่าน ทั้งที่เป็นเยาวชนและผู้ปกครอง
ในเล่มพบกับ 13 เรื่องราวของเยาวชนทั้ง 13 คน
ที่จะเปิดมุมมองของผู้อ่านว่า การเป็นคนเก่งและคนดี
สามารถเป็นได้ในคนๆ เดียวกัน และสามารถเป็นพลัง
สำ�คัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้ ผาสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้เช่นกัน
(โครงการ JSTP หรือโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำ หรับเด็กและเยาวชน Junior Science Talent project ดำ�เนินการโดย สวทช.)

พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วย
ตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

ลด
20%
เหลือราคาเล่มละ
128 บาท

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสัง่ ซือ้ ได้ท่ี ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: nstdabookstore@nstda.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore

39

พฤษภาคม 2561

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

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

คำ�คม
นักวิทย์

นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

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

While physics and mathematics may tell us how the universe began,
they are not much use in predicting human behavior
because there are far too many equations to solve.
- Stephen Hawking
ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อาจบอกเราได้ว่าเอกภพเริ่มต้นอย่างไร
แต่ก็ใช้ทำ�นายพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ ได้มากนัก
เพราะมีสมการให้ต้องแก้มากเกินไป
- สตีเฟน ฮอว์กิง

http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/stephen-hawking-4.jpg

สตีเฟน ฮอว์กิง (8 มกราคม พ.ศ. 2485 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561)
http://www.worldsciencefestival.com/wp-content/uploads/2011/11/ask_brian_greene_quantum_mechanics_and_string_theory.jpg

เ

ป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำ�เอาทฤษฎีสัมพัทธภาพ
(theory of relativity) และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา
พ.ศ. 2545 บีบีซีจัดให้เขาเป็น 1 ใน 100 ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หนังสือวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนคือ ประวัติย่อ
ของกาลเวลา (A Brief History of Time) ทำ�สถิติติดอันดับหนังสือเบสต์เซลเลอร์ติดต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์
เขามีโรคประจำ�ตัวที่เป็นโรคพันธุกรรมคือ ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ที่ทำ�ให้ค่อยๆ กลายเป็นอัมพาต
และติดต่อสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์ข้อความและเสียงแทน
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

พฤษภาคม
2561
ข้อความต่
างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

40

