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Editor’s
Note

จุดเริม่ ของกระทรวงวิทย์กบั การเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ใหม่ทจ่ี ะมาถึง

ห

ากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อีกราว 8 เดือนข้างหน้านี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับบทบาทภารกิจ
หน้าที่ อันเนื่องมาจากการควบรวมกับหน่วยงานอื่น คือสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานด้านการวิจัย โดยใช้ชื่อกระทรวงใหม่นี้ว่า “กระทรวง
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย
กลุม่ แรกของรัฐบาล ซึง่ นอกเหนือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ก็ยงั มีกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทำ�ไมถึงต้องมีการควบรวมกระทรวงวิทย์กับหน่วยงานด้านอุดมศึกษาและการวิจัย
เหตุผลมี 4 ข้อคือ
1. เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กระทรวงที่ต้ังขึ้นมาใหม่จะต้องตอบโจทย์อาชีพ
คนไทยในอนาคตได้
2. เตรียมผู้ประกอบการสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพและ SMEs
3. เตรียมเกษตรกรสู่สมาร์ตฟาร์มเมอร์
4. ประเทศไทยกำ�ลังเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ซึ่งต้องพัฒนาทั้งกำ�ลังคน
และเทคโนโลยี
(https://www.facebook.com/thestandardth/posts/1873460079613542)
รัฐบาลเห็นว่า อย่างหน่วยงานด้านอุดมศึกษา ทำ�อย่างไรให้คนที่เรียนจบมาแล้วมีงานทำ�
ซึ่งกระทรวงวิทย์จะมีบทบาทสำ�คัญต่อการเตรียมคน เตรียมงาน อย่างเรื่องของสตาร์ทอัพ
เพื่อลดปัญหาเรื่องการตกงานได้
หากมองย้อนไปในอดีตตอนทีก่ ระทรวงวิทย์เริม่ ตัง้ ไข่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2519 โดยมีแนวคิดในการ
ก่อตั้งกระทรวงฯ ที่ใช้ชื่อว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน” ในสมัย
รัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียร แต่ยังไม่มีข้อยุติเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน
ต่อมา สมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้เห็นชอบในการก่อตั้งกระทรวงวิทย์ โดย
ใช้ชื่อว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535
และมาในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้มีการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งกระทรวงวิทย์
ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออีกครั้งเป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ตั้งแต่วันที่ 2
ตุลาคม 2545 มาจนถึงปัจจุบัน
	 จะเห็นได้วา่ นับตัง้ แต่เริม่ แนวคิดในการก่อตัง้ กระทรวงวิทย์ ก็มกี ารไปเกีย่ วเอางานใกล้เคียง
มารวมอยูด่ ว้ ย ได้แก่ พลังงาน และสิง่ แวดล้อม จนปัจจุบนั เหลือเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพียวๆ และอนาคตอันใกล้นี้ กำ�ลังจะเปลีย่ นชือ่ อีกครัง้ เป็น “กระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
และอุดมศึกษา”
คงต้องติดตามกันต่อไปว่า บทบาทและหน้าที่ของกระทรวงวิทย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกระทรวงนำ�ร่องของการการปฏิรูปราชการไทย ตามนโยบายของรัฐบาล
ยุคประเทศไทย 4.0 ครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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วีณา ยศวังใจ

เครดิตภาพ : Food and Agriculture Organization of the United Nations

ระเทศไทยเคยครองแชมป์
ผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของ
โลกในปี พ.ศ. 2553 และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ แต่
หลั ง จากปี พ.ศ. 2555 กลั บ ต้ อ ง
ประสบปั ญหาการระบาดของโรคกุ้ง
ที่มีอาการตายด่วน (Early Mortality
Syndrome) ทำ�ให้ผลผลิตกุ้งของไทย
ลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง และสูญเสีย
มูลค่าทางเศรษฐกิจไปอย่างมหาศาล
แม้ ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมกุ้ ง ไทยเริ่ ม
ฟืน้ ตัวขึน้ แล้ว แต่กย็ งั วางใจไม่ได้ เพราะ
โรคกุ้งอาจกลับมาระบาดได้อีกทุกเมื่อ
ปัญหาดังกล่าวผลักดันให้ทุกภาค
ส่ ว นของประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
กรมประมง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในวงจร
อุตสาหกรรมกุ้ง รวมทั้งศูนย์วิจัยต่างๆ

ในสังกัดของ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รว่ ม
ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมกุ้ง
ไทยอย่างเร่งด่วน

ที ม นั ก วิ จั ย ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สวทช. ได้ร่วมกันหาวิธีเฝ้า
ระวังและป้องกันระบบการเพาะเลี้ยง
ก่อนทีจ่ ะเกิดโรคระบาดในฟาร์มเลีย้ งกุง้

ทีมนักวิจัยเนคเทคผู้พัฒนาระบบ Aqua Series
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ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
หนึ่งในทีมวิจัย Aqua Series
โดยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ Aqua Series ที่สามารถ
ตรวจสอบครอบคลุมทั้ง 3 สภาวะในบ่อเลี้ยง คือ
ทางกายภาพ ปริมาณสารเคมี และสภาพทางชีวภาพ
โดยการนำ�เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาใช้ ให้
เกิดประโยชน์เพื่อการตรวจ ติดตาม แจ้งเตือน รวมทั้ง
การเก็บข้อมูลการตรวจวัดต่างๆ ในระบบคลาวด์
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ เนคเทค สวทช. และคุณสันติ
รัตนวาริณทร์ ทีมวิจัย Aqua Series ได้ ให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมว่า งานวิจัยใน Aqua Series นี้ มุ่งหวังให้เสมือน
เป็ น ผู้ ช่ ว ยของเกษตรกรในการติ ด ตามดู แ ลสภาพ
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ในการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดย
ระบบประกอบด้วย

GROW FIT System และ MuEye
System ตรวจติดตามสภาพทาง
กายภาพทั้งในน้ำ�และตัวกุ้ง
กุ้งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ ของ
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ไทยเคยเป็นผู้นำ�ด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์กุ้งก่อนเจอปัญหาโรคกุ้ง
ตายด่วนระบาด
การเลี้ยง โดยเฉพาะออกซิเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างมาก หาก
ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ� (DO) ลดต่ำ�ลงกว่าค่าที่เหมาะสม จะทำ�ให้
กุ้งอ่อนแอและถึงตายได้ ในไม่ช้า
ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนา GROW FIT System ระบบเซนเซอร์
ตรวจวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ� (DO Sensor) แบบตลอด
24 ชัว่ โมง พร้อมกับนำ�ค่า DO ทีว่ ดั ได้ ไปควบคุมเครือ่ งเติมอากาศ โดย
จะเพิม่ การทำ�งานของเครือ่ งตีน�้ำ เมือ่ ออกซิเจนในน้�ำ ลดต่�ำ และจะลด
การทำ�งานของเครื่องตีน้ำ�เมื่อออกซิเจนสูงเพียงพอ อีกทั้งเลือก
ให้ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องตีน้ำ�ในตำ�แหน่งที่ต้องการได้ เป็นการ
ช่วยประหยัดพลังงานทางหนึ่ง สามารถส่งค่าการตรวจวัดผ่าน
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เครื่องตีน้ำ�แบบอัตโนมัติ
สมาร์ตโฟนแบบ real time และแจ้ง
เตือนทันทีทเี่ กิดเหตุการณ์ผดิ ปกติ เช่น
ค่าออกซิเจนละลายน้ำ�ต่ำ� มอเตอร์ ใบ
ตีน้ำ�เสีย หรือไฟฟ้าดับ รวมทั้งสามารถ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การทำ � งานและค่ า การ
ตรวจวั ด ผ่ า นระบบคลาวด์ ช่ ว ยใน
การนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง หรือ
วางแผนการเพาะเลี้ยงในรอบถัดๆ ไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วน MuEye System เป็นเลนส์
ไมโครสโคปกำ�ลังขยายสูงแบบพกพาได้
ใ ช้ เ พิ่ ม กำ � ลั ง ข ย า ย ใ ห้ กั บ ก ล้ อ ง
สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้ 25-250
เท่า โดยใช้ร่วมกับแท่นวางตัวอย่าง
ที่ออกแบบพิเศษ มีแหล่งกำ�เนิดแสง
และปุ่มปรับภาพละเอียด สามารถใช้
ตรวจลักษณะทางกายภาพของสัตว์น้ำ�
เช่น รยางค์ ไข่ อวัยวะ จุด แผล หรือ
ปรสิตขนาดเล็กที่ตาเปล่ามองไม่เห็น
นอกจากนีย้ งั บันทึกภาพและส่งภาพให้
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผลได้ทันที

MuEye System เปรียบเสมือนกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา
ที่ ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ-สมาร์ตโฟนได้เป็นอย่างดี

ChemEye System
ตรวจติ ด ตามค่ า เคมี
หรือคุณภาพน้ำ�
ในการเพาะเลีย้ งกุง้ หรือสัตว์น�้ำ นัน้
จำ�เป็นต้องมีการตรวจคุณภาพน้�ำ อย่าง
ต่อเนือ่ ง อย่างเช่น ค่า Cl, pH, Nitrate,
Nitride, Ammonia, Alkalinity ซึง่ ปกติผู้
เพาะเลี้ยงจะใช้ชุดทดสอบปริมาณสาร
ต่างๆ หรือ Test Kits โดยอาศัยการเกิด
ปฏิกิริยาเป็นสีแล้วเทียบกับกระดาษ
เทียบสีที่มากับ Test Kit นั้นๆ ด้วยตา
เปล่า ซึง่ มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้
ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องอ่าน
ปริ ม าณสารเคมี ใ นน้ำ � แบบอั จ ฉริ ย ะ
หรือ ChemEye System เพื่อใช้อ่าน
ค่าสีทเี่ กิดขึน้ แทนการอ่านด้วยตาเปล่า
โดยที่ค่าปริมาณสารเคมีได้ถูกทำ�การ
สอบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน spectrometer มาเรียบร้อยแล้ว ทำ�ให้อ่าน
ค่าได้ตามมาตรฐานอย่างแม่นยำ�

5

ChemEye ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ ส่วนรับภาพสีจากปฏิกริ ยิ าเคมี ส่วน
โปรแกรมประมวลผลเป็นปริมาณสาร
เคมี แสดงผลได้บนหน้าจอเครือ่ ง และ
ส่วนสือ่ สารข้อมูลแบบไร้สายผ่านระบบ
ไร้สายแบบ wi-fi ช่วยในการบันทึก
ข้อมูล ส่งข้อมูลให้ผเู้ กีย่ วข้องแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังสามารถเรียกดู
ข้อมูลการวัดจากตัวเครื่องย้อนหลังได้
ถึง 9 วัน

ChemEye System ตรวจติดตาม
สภาพทางเคมี ในบ่อเลี้ยงกุ้ง
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Cover
Story

ในอาหารสู ต รนั้ น โดยที่ ร ะบบจะมี
อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณการเติบโตของ
จุลนิ ทรียห์ รือแบคทีเรียในอาหารหลอด
ต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา ทำ�ให้สามารถเห็น
การเติบโตจากตัวอย่างในบ่อเพาะเลีย้ ง
ของแต่ละหลอด และเปรียบเทียบกับ
หลอดอื่นๆ ได้พร้อมๆ กันไปด้วย

Minimal Lab ช่วยเกษตรกรติดตามภาพทางชีวภาพในบ่อเลี้ยงกุ้ง

Minimal Lab System
ตรวจติดตามสภาพทางชีวภาพ
ในบ่อเพาะเลี้ยง
โดยทั่วไปการตรวจโรคในน้ำ� ในดิน ในกุ้ง ผู้เพาะเลี้ยงจะส่งตรวจที่ศูนย์รับ
ตรวจโรคของกรมประมง หรืออาจใช้ชดุ ทดสอบจำ�เพาะโรคต่างๆ ทีม่ ขี ายในท้องตลาด
โดยมักจะทำ�ในกรณีที่เกิดความผิดปกติในกุ้ง เช่น กุ้งอ่อนแอ มีการระบาดของโรค
หรือพบกุ้งตายในบ่อเลี้ยง และกรณีท่ีจำ�เป็นต้องมีใบตรวจโรคเพื่อการขาย ซึ่งทำ�
เป็นครั้งคราว จึงมักไม่ทันต่อเหตุการระบาด
ทีมนักวิจัยจึงพัฒนา Minimal Lab System ระบบอัจฉริยะเพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามการเพิ่มจำ�นวนของเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ในบ่อเลี้ยง ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เนื่องจากค่าทางกายภาพและเคมีในน้�ำ อาหารที่เลี้ยงกุ้ง จุลินทรีย์ที่
เติมในบ่อเพาะเลี้ยง หรืออื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะที่เอื้อต่อการขยายตัวเพิ่ม
จำ�นวนของแบคทีเรียก่อโรค
ระบบนี้ช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถติดตามการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
จากตัวอย่าง ดิน เลน น้ำ� ตัวกุ้ง ในบ่อเพาะเลี้ยงได้ตลอดเวลา โดยจะมีอาหาร
เลี้ยงเชื้อสูตรต่างๆ ที่ส่งผลต่อการขยายเพิ่มจำ�นวนจุลินทรีย์ที่มาจากตัวอย่างได้
อย่างรวดเร็ว กลุ่มจุลินทรีย์ที่ชอบอาหารแบบใดก็จะเติบโตขยายจำ�นวนได้รวดเร็ว
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หากพบว่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ในบ่ อ
เพาะเลี้ยงมีความไม่สมดุล หรือพบว่า
ในเวลาเดียวกัน เห็นการเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียในอาหารที่สนับสนุนต่อ
การเติบโตของเชื้อก่อโรคมากกว่าเชื้อ
ในอาหารสูตรอืน่ ๆ แสดงว่ามีความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดโรคจากแบคทีเรียกลุม่ นัน้ ทำ�ให้
ผู้ เ พาะเลี้ ย งสามารถหาทางป้ อ งกั น
หรือจัดการบ่อเพาะเลี้ยงได้ก่อนเกิด
การระบาด
	 ดร.ศุภนิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่น
สำ�คัญของ Aqua Series คือเน้นไป
ที่ ก ารเฝ้ า ระวั ง โดยผ่ า นการสื่ อ สาร
ข้ อ มู ล การตรวจติ ด ตามแบบไร้ ส าย
เชือ่ มต่อเข้าโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ตโฟน
คอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์ IoT ลักษณะ
การทำ�งานแบบนี้ จะช่วยให้เกษตรกร
สามารถติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพ
ต่างๆ ของบ่อเพาะเลี้ยงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพทุกที่ทุกเวลา
เมื่อเราสามารถนำ�ข้อมูลจากการ
ตรวจวัดด้วยระบบต่างๆ มาเชื่อมโยง
หาความสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น ก็ จ ะ
สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตกุ้งได้มากขึ้น
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันการ
เกิดโรคระบาดจากแบคทีเรียในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศได้

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

ปุย๋ น้ำ�อินทรีย์
เข้มข้นจาก
มูลหนอนไหมอีร่ี

https://www.youtube.com/watch?v=Gs0q3tT3Lmc
https://www.youtube.com/watch?v=Gs0q3tT3Lmc

กองบรรณาธิการ

ห

นอนไหมกินเยอะ
ถ่ายเยอะ ในแต่
ละวันเกษตรกร
ผู้เลี้ยงหนอนไหมต้องคอย
นำ�มูลไปทิง้ เพือ่ รักษาความสะอาด
มูลหนอนไหมที่ต้องทิ้งในแต่ละวันก็มีปริมาณมาก ซึ่งนักวิจัยไทยก็ไม่ปล่อยให้เสีย
เปล่าโดยมีการนำ�มูลหนอนไหมมาทำ�เป็นปุ๋ยอินทรีย์สูตรเข้มข้นให้เกษตรกรไทย
ได้สำ�เร็จแล้ว
ภาคเหนือถือเป็นแหล่งผลิตไหมที่สำ�คัญของประเทศ ซึ่งในกระบวนการเลี้ยง
ไหมนัน้ มีมลู ของหนอนไหมทีเ่ หลือทิง้ เป็นปริมาณมากในแต่ละรอบการผลิต สวทช.
ภาคเหนือ ได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�มูลหนอนไหมอีรี่ที่เลี้ยง
ด้วยใบละหุ่งและใบมันสำ�ปะหลัง ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำ�เป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืชมาพัฒนาเป็นปุ๋ยน้ำ�อินทรีย์สูตรเข้มข้น มีปริมาณไนโตรเจนสูง
วิธีการใช้งานก็แสนง่าย เพียงผสมปุ๋ยน้ำ�อินทรีย์เข้มข้นในอัตราส่วน 80 ซีซี
ต่อน้ำ� 20 ลิตร ราดให้ทวั่ ในแปลงปลูกทุกๆ 7 วัน ก็จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน
ทำ�ให้พืชเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตดี ช่วยเร่งการเจริญเติบโตในผักโดยเฉพาะทาง
ใบ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 100%
7
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ไทย

เครือ่ งกลัน่ น้ำ�ส้มควันไม้
ประสิทธิภาพสูงระดับชุมชน

เครื่องกลั่นน้ำ�ส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับชุมชน
เน้นออกแบบเครื่องกลั่นฯ ที่ใช้งานง่าย มีขนาดกะทัดรัด
เคลื่ อ นย้ า ยง่ า ยและสะดวกต่ อ การดู แ ลรั ก ษา โดยมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26
เซนติเมตร สูง 57 เซนติเมตร รองรับการกลั่นน้ำ�ส้ม
ควันไม้ได้ครั้งละ 10 ลิตร
ในส่วนของกระบวนการกลั่นพบว่า การกลั่นน้ำ�ส้ม
ควันไม้ดิบที่อุณหภูมิในการต้ม 60 องศาเซลเซียส และ
อุ ณ หภู มิ นำ้ � ที่ ใ ช้ ใ นการควบแน่ น 15 องศาเซลเซี ย ส
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด โดยที่ ส ภาวะดั ง กล่ า วมี อั ต รา
การกลั่ น 80 กรั ม /ชั่ ว โมง และน้ำ � ส้ ม ควั น ไม้ ที่ ไ ด้ มี
องค์ ป ระกอบที่ ผ่ า นมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน มผช.
660/2547 และมีสารไดออกซินและฟิวแรนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ทำ�ให้ได้น้ำ�ส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์ มีคุณภาพ และ
มีความปลอดภัยต่อการนำ�ไปใช้งาน

น้ำ�

ส้มควันไม้คอื ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ
ควบแน่นของควันไฟทีเ่ กิดจากการเผาถ่าน
ในช่วงอุณหภูมเิ ผา 300–400 องศาเซลเซียส
ของเหลวที่ ไ ด้ มี สี น้ำ � ตาลแดงหรื อ สี เ หลื อ งอมน้ำ � ตาล
โดยทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ผาดังกล่าวทำ�ให้สารประกอบต่างๆ ในไม้ฟนื
สลายตัว เกิดเป็นสารประกอบขึ้นใหม่ซึ่งมีประโยชน์
มากมาย โดยนำ � ไปใช้ เ ป็ น สารไล่ แ มลงในแปลงผั ก
ใช้ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย และยังใช้เป็นส่วนผสมของ
เครื่องสำ�อางได้อีกด้วย
เพื่ อ ให้ ช าวบ้ า นใช้ ป ระโยชน์ จ ากน้ำ � ส้ ม ควั น ไม้ ที่ มี
คุณภาพ ล่าสุดนักวิจัยไทยได้คิดค้นเครื่องกลั่นน้ำ�ส้ม
ควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงได้เป็นผลสำ�เร็จ
สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ จาก
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบ
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ชมคลิปวิดีโอได้ที่ :

https://www.youtube.com/watch?v=0KbSu8iFZC4
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ฤทธิต์ า้ นเซลล์มะเร็ง
ของสารสำ�คัญจาก
เปลือกมังคุด
และ α-mangostin ทำ�ให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ทุกชนิดในระดับอ่อนถึงปานกลาง
จากผลการทดลองดังกล่าวทำ�ให้สามารถสรุปได้ว่า
สารสำ�คัญต่างๆ ที่แยกได้จากสารสกัดคลอโรฟอร์มจาก
เปลือกมังคุด มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดซึ่งน่า
จะเป็นประโยชน์ในการนำ�ไปพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งต่อไป

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสำ�คัญต่างๆ ที่แยกได้
จากสารสกัดคลอโรฟอร์มจากเปลือกมังคุด (Garcinia
mangostana L.) โดยทำ�การทดสอบกับเซลล์มะเร็ง
เต้านมชนิด MCF-7 เซลล์มะเร็งลำ�ไส้ชนิด HCT-116
และเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2
ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดมี
เพียงสาร garcinone E ทีแ่ สดงฤทธิย์ บั ยัง้ การแบ่งตัวและ
ทำ�ให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทุกชนิดอย่างชัดเจน
ในขณะที่สาร mangostanaxanthone IV, β-mangostin,

ข้อมูลจาก :

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1372

ภาพจาก :

http://www.jherb.net/article/23/สรรพคุณและความน่าสนใจของมังคุด
ในการนำ�มา-ผลิตสบู่
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ตั

เด็กไทยสุดเจ๋ง! คว้า 6 รางวัลใหญ่
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
Intel ISEF 2018
Competition: YSC 2018) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทคสวทช.) และเวที “ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ”
(Thai Young Scientist Festival: TYSF) ซึง่ จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วม
กับหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ Intel Foundation

วแทนเยาวชนไทยคว้า 6 รางวัลใหญ่ จาก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
The Intel International Science and
Engineering Fair 2018 (Intel ISEF ครั้งที่ 69) โดยมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เข้าร่วมนำ�เสนอโครงงาน 1,792
โครงงาน จาก 81 ประเทศทัว่ โลกมาร่วมแข่งขัน ซึง่ จัดขึน้
ระหว่างวันที่ 13–18 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองพิตต์สเบิรก์
มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลการแข่ ง ขั น เด็ ก ไทยสามารถคว้ า รางวั ล ใหญ่
(Grand Awards) 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special
Awards) อีก 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัลรวม 12,000
เหรียญสหรัฐ ดังนี้

ตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน Intel ISEF
2018 ในครั้งนี้ เป็นเยาวชนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศและ
ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันจากเวที “การประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20” (Young Scientist

มิถุนายน 2561
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1. รางวัล Grand Awards:Third Place Award ใน Category: Animal Sciences
โครงงานเรือ่ ง “การพัฒนาถ้วยน้�ำ ผึง้ เทียมเพือ่ การขยาย
รังของชันโรง (Increasing the Honey Productivity
of Stingless Bees (Tetragonula fuscobalteata) by
Creating Pseudo Honey Pots)”

ผู้พัฒนา
นายวิรชัช ศรีปุริ
		
นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู
		
และนายบุณยกร สอนขยัน
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุทธิพงษ์ ใจแก้ว
โรงเรียน
ดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
น้องๆ ได้ ให้สมั ภาษณ์วา่ “จริงๆ ทีบ่ า้ นทำ�สวนอยูแ่ ล้ว
โดยปกติเกษตรกรจะเลี้ยงตัวชันโรงเพื่อให้ผสมเกสรให้
แต่ตวั ชันโรงจะทำ�รังนาน เราจึงคิดหาวิธที �ำ ถ้วยน้�ำ ผึง้ เทียม
มาไว้ ในรังเพื่อช่วยลดภาระของตัวชันโรง เมื่อชันโรงว่าง
ก็ จ ะออกไปผสมเกสรมากขึ้ น ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้
เกษตรกร” นอกจากนั้นก่อนไปทำ�การแข่งขัน น้องๆ
ได้ ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงงานเพื่ อ ให้ มี
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น “จริงๆ ก็มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมชั น โรงเพิ่ ม เติ ม มี ก ารศึ ก ษาดู คุ ณ สมบั ติ
ของน้ำ�ผึ้ง และเปลี่ยนหัวข้อโครงการจากการทำ�เรื่อง
ขยายรั ง มาเป็ น การดู คุ ณ สมบั ติ ข องน้ำ � ผึ้ ง และการวั ด
การบินเข้าออกในรังแทน”

รางวัลที่ 3
สาขาสัตวศาสตร์

2. รางวัล Grand Awards: Fourth Place Award ใน Category: Mathematics
รางวัลที่ 4
สาขาคณิตศาสตร์

โครงงานเรือ่ ง “การศึกษาสมการเชิงขัว้ ของการกระจาย
ตั ว ของน้ำ � จากหั ว สปริ ง เกลอร์ ช นิ ด ใบพั ด แบบต่ า งๆ
(The Polar Equations of Water Distribution from
Butterfly Sprinkler Heads)”
ผู้พัฒนา
นายอดิศร ขันทอง
		
นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา
		
และนางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
(ตั ว แทนจากสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ส่งเข้าร่วมแข่งขัน)
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3. รางวัล Grand Awards: Fourth Place Award ใน Category: Plant Sciences
รางวัลที่ 4
สาขาวิทยาศาสตร์พืช

โครงงานเรือ่ ง “หลักการการแตกของฝักส้มกบ (Dehiscence of Creeping Woodsorrel’s Capsule)”
ผู้พัฒนา
นายณัฐบูรณ์ ศิริแสงตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) และรศ. ดร.วิวัธน์ ยังดี
ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ตั ว แทนจากสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ส่งเข้าร่วมแข่งขัน)

นอกจาก 3 รางวัลใหญ่ข้างต้นแล้ว เยาวชนไทยยังได้รับรางวัล Special Awards ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจากหน่วยงานและ
สมาคมวิชาชีพต่างๆ ในระดับโลกมอบให้ ได้แก่

1. รางวัลจาก United States Agency for International Development หรือ USAID
2018 Science for Development
รางวัลที่ 1
สาขาการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทา
สาธารณภัย :

มิถุนายน 2561

First Place Award ในสาขา Humanitarian Assistance
and Disaster Mitigation พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000
เหรียญสหรัฐ
โครงงานเรือ่ ง “นวัตกรรมอนุรกั ษ์ปา่ ชุม่ น้�ำ จากเนอสเซอรี
อนุบาลโกงกางใบใหญ่ (Innovative Conservation of
Wetland Resources with Rhizophora mucronata
Nursery)”
ผู้พัฒนา
นายกษิดิ์เดช สุขไกว
		
นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์
		
และนางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ และ
		
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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2. รางวัลจาก United States Agency for International Development หรือ USAID
2018 Science for Development
รางวัลที่ 2
สาขาการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทา
สาธารณภัย :

Second Place Award ในสาขา Humanitarian
Assistance and Disaster Mitigation พร้อมเงินรางวัล
มูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ
โครงงานเรื่ อ ง “ระบบเครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ สื่ อ สาร
ไร้สาย เพื่อการแจ้งเตือนไฟป่าและการลักลอบตัดไม้
(Wireless Sensor Network for Illegal Logging and
Wildfire Detection)”
ผู้พัฒนา
นายญาณภัทร นิคมรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์
โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
(ตั ว แทนจากสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ส่งเข้าร่วมแข่งขัน)

3. รางวัลจาก Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society
รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญ
สหรัฐ ในฐานะโครงงานประเภททีมยอดเยี่ยม (Best
Example of Team Science)

รางวัลชนะเลิศ
พร้อมเงินรางวัลมูลค่า
2,000 เหรียญสหรัฐ

โครงงานเรือ่ ง “การศึกษาสมการเชิงขัว้ ของการกระจาย
ตั ว ของน้ำ � จากหั ว สปริ ง เกลอร์ ช นิ ด ใบพั ด แบบต่ า งๆ
(The Polar Equations of Water Distribution from
Butterfly Sprinkler Heads)”
ผู้พัฒนา
นายอดิศร ขันทอง
		
นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา
		
และนางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
(ตั ว แทนจากสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ส่งเข้าร่วมแข่งขัน)
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https://www.posttoday.com/social/general/549907

ศ.

แพทย์ศริ ริ าชปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต
สำ�เร็จในผูป้ ว่ ยรายเดียว...
ครัง้ แรกในเอเชีย

ดร. นพ.ประสิ ท ธิ์ วั ฒ นาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ก ล่ า ว ว่ า
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลได้ด�ำ เนินการปลูกถ่าย
อวัยวะมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ปัจจุบันได้ดำ�เนินการผ่าตัด
ปลูกถ่ายไต 1,298 ราย ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ 321 ราย และ
ผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ 67 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน
พ.ศ 2561)

ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประสบ
ความสำ�เร็จด้วยดีกับการผ่าตัดปลูกถ่าย 3 อวัยวะ ได้แก่
หัวใจ-ตับ-ไต ให้แก่ผู้ป่วยรายเดียว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 โดยใช้เวลาผ่าตัด 12 ชัว่ โมง 5 นาที นับจากวัน
ผ่าตัดถึงปัจจุบนั พบว่าผลการรักษาเป็นทีน่ า่ พอใจ อวัยวะ
ที่ ได้รับการปลูกถ่ายทั้งหมดมีการทำ�งานเป็นปกติดี
การผ่าตัดปลูกถ่าย 3 อวัยวะ (หัวใจ-ตับ-ไต) ให้แก่
ผู้ป่วยรายเดียว มีรายงานการผ่าตัดจากทั่วโลกน้อยมาก
พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 มีรายงานจำ�นวนการผ่าตัด
เพียง 14 รายเท่านัน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำ�หรับ
ในทวีปเอเชียรวมถึงในประเทศไทย ยังไม่เคยมีรายงาน
การผ่าตัดปลูกถ่าย หัวใจ-ตับ-ไต มาก่อน ดังนัน้ การผ่าตัด
ครัง้ นี้ จึงถือเป็นครัง้ แรกในประเทศไทยและทวีปเอเชีย

สำ�หรับการผ่าตัดปลูกถ่ายมากกว่า 1 อวัยวะให้แก่
ผูป้ ว่ ยรายเดียวกันนัน้ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
เริ่มทำ�ครั้งแรกใน พ.ศ. 2548 เป็นการผ่าตัดปลูกถ่าย
ตับ-ไต ซึ่งประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบัน
ได้ทำ�การปลูกถ่าย ไต-ตับอ่อน 10 ราย ตับ-ไต 8 ราย
หัวใจ-ปอด 5 ราย และหัวใจ-ไต 2 ราย ซึ่งถือว่ามีจำ�นวน
มากที่สุดในประเทศไทย
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กองบรรณาธิการ

สร้างสรรค์งานศิลป์แสนอร่อยด้วย

‘เครือ่ งพิมพ์ชอ็ คโกแลต 3 มิต’ิ
ในเบลเยียม
ข้อมูลและชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.voathai.com/a/three-d-printed-chocolate-nk/3891725.html

ถ้

าพูดถึงเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
เราอาจเห็ น อุ ป กรณ์ นี้
ปรากฏอยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมากมาย ล่าสุดใน
วงการขนมหวานในเบลเยียมเองก็
อ้าแขนรับนวัตกรรมนี้แล้ว เพื่อให้
บรรดาเชฟทำ�ช็อคโกแลตทั้งหลาย
ได้สร้างสรรค์งานศิลป์แสนอร่อยนี้
ได้ง่ายยิ่งขึ้น
เชฟขนมหวานและช็อคโกแลต
ในเบลเยี ย ม เริ่ ม ต้ น การทำ � ขนม
ด้วยการนำ�ช็อคโกแลตก้อนใส่ลงไป
ในหม้อละลาย ก่อนบรรจุลงไปใน
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพราะเดี๋ยวนี้เชฟ
ในเมืองหลวงแห่งช็อคโกแลตชั้นดี

ระดับโลกแห่งนี้ กำ�ลังปรับตัวเพื่อก้าว
เข้าสูย่ คุ แห่งเทคโนโลยีขนมหวาน
แกตั น ริ ช าร์ ด เชฟช็ อ คโกแลต
La Miam Factory พอใจกับการใช้
เครื่องพิมพ์ช็อคโกแลต 3 มิติอย่าง
มาก เพราะช่วยลดข้อจำ�กัดของการ
ออกแบบขนมที่ทำ�จากแม่พิมพ์ช็อคโกแลตทีข่ นึ้ รูปยากกว่า และเปิดทางให้
เหล่าเชฟสร้างสรรค์ขนมหวานรูปแบบ
ใหม่ได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม
การพั ฒ นาเครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ
ในอุ ต สาหกรรมอาหาร ทำ � ให้ ต อนนี้
อุปสรรคของเชฟขนมหวานในเบลเยียม
ก็เหลือแค่การใช้จินตนาการเท่านั้น
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คริ ส โตฟ ดรู เ อ็ ท หนึ่ ง ในเชฟ
ช็อคโกแลตของ La Miam Factory
โชว์ช็อคโกแลตรูปทรงแปลกใหม่ที่
ทำ�จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และบอก
ว่า หากปราศจากนวัตกรรมนี้ก็คง
ไม่มีงานศิลป์ชิ้นนี้ อีกทั้งผลงานที่
ออกมาก็เรียบเนียนไร้รอยต่อ ซึ่งน่า
อัศจรรย์มาก
เบลเยี ย มในฐานะสวรรค์ แ ห่ ง
ช็อคโกแลต อ้าแขนรับเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำ�ขนมหวานดัง้ เดิม รวม
ทัง้ การทำ�การตลาดช็อคโกแลตทีน่ ี่ไป
พร้อมกัน
ลอเรนต์ เจอร์บาวด์ หนึง่ ในผูผ้ ลิต
ช็อคโกแลตในเบลเยียม ยอมรับว่า
เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นตัวเลือกใหม่
ที่น่าสนใจที่หลุดออกจากภาพของ
ช็ อ คโกแลตแท่ ง สี่ เ หลี่ ย มหรื อ ทรง
กลมแบบเก่าๆ แต่ปัญหาใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นคือ ต้นทุนที่ตามมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการผลิ ต
จากแม่พิมพ์ ไปเป็นการป้อนข้อมูล
เข้ า คอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง การหา
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบ
ช็อคโกแลตโดยเฉพาะ
ปั จ จุ บั น La Miam Factory
ใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ช็ อ คโกแลต 3 มิ ติ
ผลิตช็อคโกแลตหลากหลายรูปแบบ
ตั้งแต่กระต่าย / ต้นคริสต์มาส /
ขวดเบียร์ และรูปทรงแปลกใหม่ตา่ งๆ
และทางร้านตัง้ เป้าทีจ่ ะขยายการผลิต
รูปแบบนีอ้ อกไปทัว่ เบลเยียมในอนาคต
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นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ พัฒนา

“ยาอายุวฒ
ั นะ” ชะลอความแก่

F

(ผู้สื่อข่าว Maia Kay รายงาน / ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียง)
https://www.voathai.com/a/anti-aging-drug/4389266.html

ountain of Youth หรือ “น้ำ�พุ
แห่งความเยาว์วยั ” เป็นตำ�นาน
ที่ เ ล่ า ขานกั น มาหลายร้ อ ยปี
แต่ก็ไม่เคยมีใครค้นพบ อย่างไรก็ตาม
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส ถาบั น การแพทย์
เมโย คลินิก (Mayo Clinic) กำ�ลัง
พยายามคิดค้นยาชนิดใหม่ โดยหวังว่า
จะสามารถกลายเป็น “ยาอายุวัฒนะ”
ที่ช่วยยืดอายุขัยของมนุษย์ หรือชะลอ
การเกิดโรคที่มักจะมาพร้อมกับจำ�นวน
ปีที่เพิ่มขึ้นได้
เมือ่ คนเราอายุมากขึน้ สิง่ ทีป่ ฏิเสธ
ไม่ได้กค็ อื กำ�ลังวังชาทีล่ ดลง รอยเหีย่ ว
ย่นตามร่างกาย และโรคร้ายต่างๆ ซึ่ง
ถื อ เป็ น ความท้ า ทายสำ � คั ญ ของผู้ ใ ห้
บริการด้านสาธารณสุขในหลายประเทศ
ทั่วโลก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีศ่ นู ย์วจิ ยั ด้านการสูงวัย
ของ เมโย คลินิก กล่าวว่า ในสหรัฐฯ
ราว 80% ของค่าใช้จ่ายด้านการดูแล
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สุขภาพ คือค่ารักษาโรคที่เกี่ยวกับอายุขัย
ที่เพิ่มขึ้น
เวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่ เมโย คลินิก
กำ�ลังพยายามคิดค้นยาหรือแนวทางชนิด
ใหม่ โดยหวั ง ว่ า จะช่ ว ยยื ด อายุ ขั ย ของ
มนุษย์ หรือชะลอการเกิดโรคที่มักจะมา
พร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นได้ ด้วยการปรับ
สภาพของกลไกการแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่ง
เวลานี้กำ�ลังมีการทดลองวิธีดังกล่าวกับ
หนูทดลอง
นายแพทย์ เจมส์ เคิร์กแลนด์ ผอ.
ศูนย์วิจัยด้านอายุของ เมโย คลินิก ชี้ว่า
แนวคิดนี้คือการพิจารณาไปที่สาเหตุของ
การเกิ ด โรคในผู้ สู ง อายุ และพยายาม
หาทางชะลอการเกิดโรคเหล่านัน้ เพือ่ เพิม่
ระยะเวลาของการมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ซึง่
จะช่วยให้ผสู้ งู วัยมีความสุขกับชีวติ มากขึน้
และนานขึ้น
นายแพทย์ เ คิ ร์ ก แลนด์ เน้ น ย้ำ � ว่ า
แนวทางที่ทางสถาบันกำ�ลังมุ่งศึกษานั้น
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คือการค้นหาว่าทำ�อย่างไรจึงจะสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการ
มีอายุยืนยาวเท่านั้น
เมโย คลินิก ได้ค้นพบยาประเภท
เซโนลีตกิ (senolytic) ทีส่ ามารถทำ�ลาย
เซลล์ที่ทำ�ให้เกิดการเสื่อมสลายของ
เซลล์อื่นๆ และทำ�ให้เกิดการแก่ตัวใน
หนู ท ดลอง โดยไม่ ไ ปทำ � ร้ า ยเซลล์ ที่
แข็งแรง ซึง่ นักวิทยาศาสตร์เชือ่ ว่า ปกติ
แล้วเซลล์ ไม่ดีหรือเซลล์เสื่อมสภาพ
เหล่านั้นมักมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นเมื่อแก่ตัว
ลง และเป็นสาเหตุหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดโรค
ที่เกี่ยวกับอายุขัย โดยขั้นต่อไปคือการ
ทดลองใช้กับคนจริงๆ ที่เจ็บป่วยด้วย
โรคที่เกี่ยวกับอายุขัยดังกล่าว
นายแพทย์เคิร์กแลนด์ระบุว่า สูตร
ยาเซโนลีติกแต่ละสูตรอาจให้ผลที่ต่าง
กันไปตามสถานการณ์ ดังนั้นยังต้อง
มีการศึกษาและปรับปรุงสูตรยาชนิด
นี้อีกมากเพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละ
คน ทั้งในส่วนของผลลัพธ์และความ
ปลอดภัย
นักวิจัยแห่ง เมโย คลินิก เชื่อว่า
หากในขั้ น ตอนของการทดสอบเพื่ อ
รักษาโรคที่เกี่ยวกับอายุขัยนั้นได้ผลน่า
พอใจ ขั้นต่อไปก็คือการพัฒนายานี้ให้
เป็นยาที่ช่วยป้องกันหรือชะลอการแก่
ตัวลงได้ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องของอนาคต
แต่เมื่อเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้น อย่าง
น้ อ ยสิ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ก็ คื อ เราควรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
ดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสเกิดโรคภัย
ไข้เจ็บ เพื่อการแก่ตัวอย่างมีความสุข
ซึ่งถือเป็นเคล็ดลับของความเยาว์วัย
ที่แท้จริง ไม่ใช่ตัวเลขจำ�นวนปีที่เรามี
ชีวิตอยู่บนโลกนี้แต่อย่างใด

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

หุ่นยนต์นาโน เมื่อพบเซลล์เนื้องอก มันจะทำ�ให้เลือดแข็งตัว ปิดกั้นการลำ�เลียงสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์ร้าย
จนทำ�ให้เซลล์ร้ายฝ่อและตายไปในที่สุด

หุน่ ยนต์จว๋ิ ทําลาย
เซลล์มะเร็ง
ข้อมูลอ้างอิง :

https://www.news-medical.net/news/20180213/Scientists-design-nanorobots-that-seek-and-destroy-tumor-cells.aspx
บทความจาก รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ฉบับที่ 3/2561 ประจำ�เดือนมีนาคม 2561 :
http://ost.thaiembdc.org/th1/wp-content/uploads/2018/04/รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เดือนมีนาคม-2561.compressed.pdf
(ชมคลิปวิดีโอการทำ�งานของหุ่นยนต์นาโนนี้ ได้ที่ https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-02/asu-cnp020818.php)

ปั

จจุบันมีวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีนาโนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่
ค้นคว้าและผลิตเครื่องมือขนาดเล็กมากอยู่ในระดับนาโนเมตร หรือ 1 ใน
พันล้านส่วนของเมตร (10-9 เมตร) ความก้าวล้ำ�ของเทคโนโลยีด้านนี้ ได้
ถูกนํามาใช้ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค หรือที่เรียกว่า การแพทย์
นาโน (nanomedicine) เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนาโนไม่ว่าจะเป็นการใช้
เครือ่ งมือหรือยาอนุภาคจิว๋ ไปทําปฏิกริ ยิ าโดยตรงกับเป้าหมาย ซึง่ ได้แก่ เซลล์ เนือ้ เยือ่
หรือกระบวนการต่างๆ ทางชีวภาพ
หลอดเลือดในร่างกายของคนเรา มีหน้าที่เป็นเสมือนท่อนำ�สารอาหารและก๊าซ
ออกซิเจนทีถ่ กู ลาํ เลียงไปกับเลือด เพือ่ ไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมือ่ ไปถึงเซลล์
จะมีการแลกเปลีย่ นสารอาหารและก๊าซต่างๆ ซึง่ เนือ้ งอกก็ได้รบั สารอาหารในลักษณะ
เดียวกัน
ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมานี้ นักวิจัยของ National Center for Nanoscience and
Technology (NCNST) ได้เริ่มศึกษาการปิดช่องทางการส่งเลือดไปยังเนื้องอกโดย
ใช้ตัวนําพาเพื่อทําให้เลือดบริเวณเนื้องอกแข็งตัว เมื่อไม่นานมานี้ Arizona State
University (ASU) สหรัฐอเมริกา และ National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) ประเทศจีน ได้ร่วมกันพัฒนาการแพทย์นาโน โดยนาย Hao Yan
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ผู้อํานวยการศูนย์ Biodesign Center
for Molecular Design and Biomimetics, ASU ได้ออกแบบตัวนําพาให้
กลายเป็นหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่สามารถ
ตั้งโปรแกรม และปฏิบัติหน้าที่ในการ
ทาํ ลายเนือ้ เยือ่ มะเร็งทีอ่ วัยวะเป้าหมาย
แต่จะไม่ทําลายเซลล์ดี
โดยปกติคนเราจะมีเอนไซม์ทรอมบิน
(thrombin) ในน้ำ�เลือดที่ทําหน้าที่ช่วย
ให้เลือดแข็งตัว หลังจากทีเ่ ซลล์เนือ้ งอก
ในหนูทดลองเติบโตขึ้น นักวิจัยจะส่ง
หุ่นยนต์จิ๋วที่ ได้ติดเอนไซม์ทรอมบินไว้
บนผิวแต่ละตัวเข้าไปในกระแสเลือด
โดยหุ่ น ยนต์ จิ๋ ว นี้ จ ะถู ก ตั้ ง โปรแกรม
ให้มองหาโปรตีนที่ชื่อว่า นิวคลีโอลิน
(nucleolin) ซึ่ ง จะพบโปรตี น ชนิ ด นี้
เฉพาะในเซลล์ บุ ห ลอดเลื อ ดเซลล์
มะเร็งเท่านั้น จะไม่พบในเซลล์ดี
เอนไซม์ทรอมบินบนหุ่นยนต์จิ๋วจะ
เริ่มทําหน้าที่ทําให้เลือดในหลอดเลือด
จับตัวเป็นก้อน ทําให้ไม่มีการไหลเวียน
ของเลือดไปเลี้ยงเนื้องอก และทําให้
เนื้องอกหดตัวและตายในที่สุด เพียง
ไม่กี่ชั่วโมงหุ่นยนต์จิ๋วจะรวมตัวกันล้อม
รอบเนื้องอกและจะเริ่มทําลายเซลล์
เนื้ อ งอกภายใน 24 ชั่ ว โมง โดยไม่
ทําลายเซลล์ที่มีสุขภาพดี และหลังจาก
นัน้ 3 วัน จะพบว่าเลือดมีการจับตัวเป็น
ก้อนอยู่ในหลอดเลือดของเนื้องอก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขนาด
จิว๋ ทีส่ ดุ ยอดนีถ้ อื ได้วา่ เป็นก้าวสําคัญใน
การพัฒนาการรักษาโรคในอนาคต ซึ่ง
คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถนําไปใช้
กับมะเร็งได้หลายชนิด แต่ทงั้ นี้ ยังคงมี
อุปสรรคที่สําคัญคือยังไม่มีการทดสอบ
ในมนุษย์ ซึง่ คงต้องรอลุน้ การพัฒนาใน
ขั้นต่อไป
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บทความ

พิเศษ

ไอซี (วริศา ใจดี)

Asian Try Zero G
2017-2018 ที่ญี่ปุ่น
ภารกิจ

ตอนที่ 2 (จบ)

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

มิถุนายน 2561

ฉัน (คนขวา) และพี่สาว (คนซ้าย) ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ Tsukuba
Space Center (JAXA
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บทความ

พิเศษ

จำ�ลองการฝึกแบบนักบิน
อวกาศและชมพิพิธภัณฑ์
JAXA’s Tsukuba Space
Center
วันทีส่ องใน Tsukuba Space Center
(JAXA) วั น นี้ เ ป็ น วั น ที่ เ ราจะต้ อ ง
ปฏิบัติภารกิจของเรานั่นคือนำ�เสนอ
การทดลองทีเ่ ราส่งมา ก่อนจะเข้ารับชม
ถ่ายทอดสดการทดลองของเราจากบน
สถานีอวกาศ โดยคุณโนริชิเงะ คะไน
โดยในตอนเช้ า ทาง JAXA จะมา
รั บ พวกเรารวมถึ ง ตั ว แทนจากแต่ ล ะ
ประเทศ ไปเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ของ
JAXA หรือ JAXA’s Tsukuba Space
Center (TKSC) ก่อน
ส่ ว นแรกที่ เราจะได้ ไ ปคื อ ไปทำ �
กิ จ กรรมใส่ ชุ ด ฝึ ก ของนั ก บิ น อวกาศ

และทดลองฝึ ก ในการฝึ ก ที่ มี ชื่ อ ว่ า
EVA training หรือการฝึกจำ�ลองปฏิบัติ
ภารกิจในสภาวะจำ�ลองเสมือนไร้แรง
โน้ ม ถ่ ว งซึ่ ง ในการฝึ ก สำ � หรั บ นั ก บิ น
อวกาศของจริ ง นั้ น จะต้ อ งทำ � การฝึ ก
ใต้น้ำ� ในสระน้ำ�นอกอาคาร แต่ในวันที่
เราไปกัน เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตรายสำ�หรับ
เด็กๆ ที่ไม่มปี ระสบการณ์การฝึกจริงมา
ก่อน เราจึงได้ทดลองทำ�ภารกิจกันใน
แบบจำ�ลองบนบกที่จะอยู่ในห้องขนาด
ใหญ่แทน
แบบจำ�ลองนั้นคือโมเดลส่วนหนึ่ง
ของยานอวกาศขนาดเท่าของจริง และ
มีมือจับพร้อมกับสายยึดกับชุดนักบิน
อวกาศ โดยก่อนลงไปปฏิบัติภารกิจ
ได้มีการตกลงกันในกลุ่มเพื่อนๆ จาก
ประเทศต่างๆ ว่าใครจะทำ�หน้าที่อะไร
กันบ้าง เพราะหลักสำ�คัญของการเป็น

กิจกรรมการฝึก EVA training
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นักบินอวกาศที่ดีคือการมีทีมเวิร์กที่ดี
มีความสามัคคี รักษาความเที่ยงตรง
แม่นยำ� ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของเวลา การ
ทำ�ตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง
และข้อสำ�คัญที่สุดคือการมีทักษะการ
สื่อสารที่ดี โดยจะมีทั้งหมด 3 คนที่ ได้
ออกไปปฏิบัติงาน ได้แก่ หัวหน้าทีม
ผูช้ ว่ ย และคนถ่ายภาพ ส่วนคนอืน่ ๆ จะ
รออยู่ในสถานีเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
โดยการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นเครื่ อ งมื อ
สื่ อ สาร ซึ่ ง จะมี ค วามยุ่ ง ยากอยู่ บ้ า ง
เนือ่ งจากเวลาพูดผ่านเครือ่ ง เราจะต้อง
กดปุ่มค้างไว้ โดยจะพูดได้แค่คนเดียว
ในแต่ ล ะครั้ ง เท่ า นั้ น ทำ � ให้ ต้ อ งสลั บ
กันพูด และบางทีสัญญาณขาดหายไป
ทำ � ให้ ก ารติ ด ต่ อ ผิ ด พลาดได้ การทำ �
กิจกรรมฝึกนีจ้ ะมีผกู้ �ำ กับทีอ่ ยูบ่ นสถานี
คอยส่งคำ�สั่งการมาให้ลูกทีม 3 คนที่
ออกไปปฏิบัติการในอวกาศ เมื่อลูกทีม
ได้รับคำ�สั่งนั้นจะต้องตอบรับว่า copy
และเมื่อปฏิบัติตามแล้วจนสำ�เร็จ ให้
แจ้งว่า complete หรือถ้าเป็นคำ�ถามที่
ต้องการรู้คำ�ตอบ เช่น ไฟที่กะพริบขึ้น
เป็นสีฟ้าใช่หรือไม่ ถ้าเป็นสีฟ้าก็ตอบ
ไปว่า confirm พวกเราทำ�ภารกิจเสร็จ
สิ้นผ่านไปด้วยดีอย่างสนุกสนาน จาก
กิ จ กรรมนี้ ทำ � ให้ พ วกเราได้ พู ด คุ ย กั บ
เพื่อนๆ ครบทุกประเทศเลยทีเดียว
เมื่อจบจากกิจกรรมนี้ก็มีการมอบ
เกียรติบัตรที่แสดงว่าพวกเราได้ผ่าน
การฝึกในครั้งนี้ ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรม
ต่ อ ไป คื อ การไปเยี่ ย มชมส่ ว นจั ด
แสดงเกี่ ย วกั บ ยานอวกาศ จรวดขั บ
ดั น กระสวยอวกาศ และดาวเที ย ม
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แบบจำ�ลองจรวดที่ ใช้ ในการขนส่งยานและกระสวยอวกาศต่างๆ
ขึ้นไปโคจรรอบโลก

ภาพภายนอกแบบจำ�ลองห้อง Kibo ที่มีขนาดเท่า
ของจริง
แบบจำ�ลองยานอวกาศที่ ใช้ ในการฝึกภารกิจ EVA Training

คุณโทรุ โมริ (Mr.Toru Mori) วิศวกรอาวุโสของ JAXA
(คนขวามือ) พาพวกเราเข้าชมภายในของแบบจำ�ลองห้อง Kibo

มิถุนายน 2561
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ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ภายในมีการจัดแสดงข้อมูล
พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศของญี่ปุ่น และเรื่อง
ราวเกี่ยวกับภารกิจทางอวกาศต่างๆ
ต่อมา พวกเรายังได้เข้าชม Japanese Experiment
Module (JEM) หรือที่เรียกกันว่า Kibo โดยสร้างแบบ
จำ�ลองห้อง Kibo เป็นขนาดเท่าของจริงให้พวกเราได้
เข้าไปเดินดูภายในนั้น ในห้องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ
International Space Station (ISS) ซึ่งเป็นส่วนห้อง
ทดลองของประเทศญี่ปุ่นที่ส่งขึ้นไปติดอยู่กับสถานี
อวกาศนานาชาติ และจะเป็นส่วนที่นักบินอวกาศญี่ปุ่น
จะทำ�การทดลองของพวกเราในวันนี้นั่นเอง
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พวกเรากับเพื่อนๆ ชาวอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ที่ ได้มาร่วมโครงการ
ในปีนี้

ชมการทดลองจริ ง บน
สถานีอวกาศนานาชาติ
และแล้ ว ในช่ ว งเย็ น ช่ ว งเวลา
สำ � คั ญ ก็ ม าถึ ง กั บ ภารกิ จ โครงการ
Asian Try Zero G 2017-2018 ของ
พวกเรา เริ่มจากการนำ�เสนอไอเดีย
การทดลองที่ ได้รับคัดเลือกมาทดลอง
จริง โดยแต่ละทีมหรือผู้เข้าร่วมในงาน
นี้ ได้นำ�เสนอแนวความคิดของตนเอง
ซึ่งถ้ารวมการทดลองของเพื่อนๆ ชาว
ญี่ปุ่นด้วยแล้วจะมีประมาณ 10 การ
ทดลอง หลังจบการนำ�เสนอแล้วพวก
เราทั้งหมดก็ได้ไปยังห้องสถานีควบคุม
และติดต่อสื่อสารระหว่างคนบนโลก

พวกเราเข้าร่วมชมการทดลองแบบ real time ที่ศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน
Tsukuba Space Center และได้ทดลองจริงไปด้วยเปรียบเทียบกับการทดลอง
บนอวกาศ
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กั บ นั ก บิ น อวกาศของญี่ ปุ่ น คื อ คุ ณ
โนริชิเงะ คะไน โดยจะเรียงลำ�ดับการ
ทดลองมาเรื่อยๆ เมื่อถึงการทดลอง
ของใคร ก็จะได้รับอุปกรณ์ที่เหมือน
กันกับชุดที่นำ�ขึ้นไปทดลองบนสถานี
อวกาศนานาชาติ ใ ห้ เ รามาประกอบ
เพื่อสังเกตผลเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลองบนอวกาศควบคู่กันไปด้วย
เมื่อรับชมครบทุกการทดลองแล้ว
แต่ละทีมก็จะต้องส่งตัวแทนเพื่อไปนั่ง
แถลงข่าวให้แก่สำ�นักข่าวต่างๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่ออธิบายถึงผลการ
ทดลองว่าออกมาเป็นอย่างไร ตรงกับ
ทีต่ งั้ สมมติฐานหรือไม่ และตอบคำ�ถาม
ของนักข่าวว่าเราจะนำ�สิ่งที่เราได้รับ
จากการมาครั้งนี้ กลับไปประยุกต์ ใช้
หรือต่อยอดเพิม่ เติมอย่างไรได้บา้ ง และ
ในการนำ � เสนอครั้ ง นี้ คุ ณ คิ มิ ย ะ ยู อิ
(Mr.Kimiya Yui) ก็ได้เข้าร่วมฟังด้วย

พวกเรารู้ สึ ก ตื่ น เต้ น มากที่ ไ ด้ พ บกั บ
นั ก บิ น อวกาศญี่ ปุ่ น ตั ว จริ ง ผู้ ทำ � การ
ทดลอง แนวความคิด Zero G Painting
ของพวกเราเมื่อปี พ.ศ. 2558 คุณยูอิ
บอกว่าพวกเราเก่งมากที่ได้รบั คัดเลือก
ถึ ง สองครั้ ง และคุ ณ ยู อิ ก็ ไ ด้ ม อบ
สติกเกอร์เป็นภาพ flight patch ประจำ�
ตัวนักบินอวกาศให้กับพวกเราด้วย
สำ�หรับแนวความคิดในการทดลอง
ครั้ ง นี้ ข องพวกเรามี ชื่ อ ว่ า “INSIDE
THE SLINKY” เป็นการทดลองเพื่อ
ศึ ก ษาดู ก ารเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ ที่ มี
น้ำ�หนักต่างกันภายในสลิงกี้ (ขดลวด
สปริงที่ยืดหดได้- กอง บ.ก.) ในสภาพ
ไร้ แ รงโน้ ม ถ่ ว งเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
บนโลก โดยเราจะออกแรงกระทำ�ใน
ลั ก ษณะที่ ต่ า งกั น กั บ สลิ ง กี้ ที่ ภ ายใน
ช่องว่างถูกบรรจุด้วยลูกบอลที่ทำ�จาก
วัสดุต่างกันและมีน้ำ�หนักต่างกัน แต่มี

พี่ ไอเดีย (คนที่สองจากซ้ายมือ) ร่วมการแถลงข่าวสรุปผลการทดลองและการนำ�
ไปใช้
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน เช่น
จับสลิงกี้ยืดออกในแนวตั้ง ยืดออกใน
แนวนอน พลิกกลับไปมา แล้วสังเกต
ดู ก ารเคลื่ อ นที่ ข องลู ก บอลวั ส ดุ ต่ า ง
กันคือ ฟองน้ำ� ไม้ พลาสติก และลูก
เหล็ก ผลการทดลองโดยคุณโนริชิเงะ
คะไน ในครั้งนี้ เราพบว่า ในสภาวะไร้
แรงโน้มถ่วง น้ำ�หนักของวัตถุไม่มีผล
ต่อทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุภายใน
สลิ ง กี้ สิ่ ง ที่ มี ผ ลคื อ แรงกระทำ � จาก
ภายนอกที่กระทำ�ต่อสลิงกี้ ซึ่งผลการ
ทดลองก็เป็นไปตามสมมติฐานที่เราได้
ตัง้ ไว้ สิง่ ที่ได้จากผลการทดลองนี้ ทำ�ให้
เราสองคนคิดถึงหลักการเคลื่อนย้าย
วัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดย
ออกแรงกระทำ�ที่ท่อนำ�ส่ง วัตถุไม่ว่า
หนักหรือเบาก็จะถูกทำ�ให้เคลื่อนที่ ได้

พวกเราถ่ายรูปกับคุณคิมิยะ ยูอิ
นักบินอวกาศญี่ปุ่นผู้ทดลองแนว
ความคิด Zero G Painting ของ
พวกเราเมื่อปี พ.ศ. 2558

บทความ

พิเศษ

โดยการออกแรงทีเ่ ท่ากันในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง นอกจากนีฉ้ นั ยังคิดว่าหากมีโอกาส
ก็อยากจะทำ�การทดลองเพิ่มเติมในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงโดยใช้สลิงกี้ที่มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น และใส่วัตถุที่มีน้ำ�หนักเท่ากัน แต่มีรูปทรงแตกต่างกัน
ไว้ภายใน เพื่อสังเกตดูการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ ภายในสลิงกี้ว่าจะเหมือนหรือ
แตกต่างไปจากเดิมอย่างไร

ภาพการทดลองจริงในสภาวะไร้แรง
โน้มถ่วง “Inside the Slinky” โดย
คุณโนริชิเงะ คะไน ถ่ายทอดสดจาก
สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)

ภาพอธิบายแนวความคิดการทดลอง Inside the Slinky ของพวกเรา
โดยจับสลิงกี้ยืดออกในแนวตั้ง และยืดออกในแนวนอน

ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมสมั ย ใหม่
แห่งชาติของญี่ปุ่น
เสร็จสิน้ ภารกิจที่ Tsukuba Space Center แล้ว ก่อนกลับประเทศไทย พวกเรา
ได้เดินทางไปพักที่โตเกียว และมีโอกาสไปชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม
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สมัยใหม่แห่งชาติของญีป่ นุ่ หรือ มิไรคัง
“National Museum of Emerging
Science and Innovation (Miraikan)”
ฉันชอบเทคนิคการจัดพิพธิ ภัณฑ์ทที่ �ำ ให้
วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุก น่า
สนใจ โดยถ่ายทอดมันออกมาผ่านเกม
การทดลอง การทำ� workshop และ
ดึ ง เรื่ อ งใกล้ ตั ว มาอธิ บ ายด้ ว ยหลั ก
การวิทยาศาสตร์ เช่น การทำ�งานของ
อินเทอร์เน็ต อธิบายโดยใช้ลูกบอลมา
วิ่งตามรางส่ง เปรียบเทียบว่าลูกบอล
คื อ ข้ อ มู ล ที่ เราจะส่ ง จากที่ ห นึ่ ง ไปอี ก
ที่หนึ่ง โดยจะมีสะพาน มีประตูกั้น มา
กระทำ�ต่อลูกบอลแทนปัจจัยต่างๆ เรา
ได้ชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์หลาย
อย่าง และก่อนกลับ เรายังได้ ไปชม
ภาพยนตร์สามมิติในโดม 360 องศา
(Dome Theater Gaia) คล้ายกับท้องฟ้า
จำ�ลอง แต่น�ำ เสนอในรูปแบบของเรือ่ ง
ราวทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เกี่ยวกับ
ทฤษฎีของเวลาและมิติ ที่มีชื่อว่า The
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Man from the 9 Dimensions ซึ่งมีความน่าสนใจและอธิบายทฤษฎียากๆ ให้สนุกน่าติดตาม ลุ้นตามในทุกขณะที่เรารับชมอยู่
รวมถึงเทคนิคการสร้างภาพยนตร์ยังทำ�ออกมาได้สมจริงและมีมิติตามคอนเซปต์ของภาพยนตร์อีกด้วย

แบบจำ�ลองการทำ�งานของอินเทอร์เน็ต

หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นโดยเลียนแบบลักษณะท่าทางของมนุษย์

ตัวอย่างอาหารของนักบินอวกาศ
อะซิโม (ASIMO) หุ่นยนต์ที่มีสองขา สามารถเดิน วิ่งและเต้นได้เหมือน
คนของบริษัทผลิตรถยนต์ฮอนด้า (HONDA)
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พิเศษ

เชิญชวนส่งโครงงานร่วมประกวด

แบบจำ�ลองห้องนั่งอ่านหนังสือ (ด้านซ้าย) และห้องน้ำ�
(ด้านขวา) ของนักบินอวกาศ คล้ายๆ กับที่จัดแสดงที่
Tsukuba Expo Center

ภาพนักบินอวกาศที่พี่ ไอเดียวาดมอบให้คุณโนริชิเงะ คะไน

และนี่ก็คือประสบการณ์ที่พวกเราได้รับทั้งความรู้และความ
สนุกสนาน ถ้าหากว่าเพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากจะได้รับโอกาส
ดีๆ อย่างพวกเราบ้าง ก็ตดิ ตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของ สวทช.
หรือติดตามเฟซบุ๊ก Thai Space Education อยู่เรื่อยๆ ส่วน
เพื่อนๆ ที่เคยส่งแล้วก็อย่าพึ่งท้อใจ ให้พยายามศึกษาแนวความ
คิดการทดลองที่เคยมีส่งกันในปีก่อนๆ เพื่อไม่ให้ซ้ำ�ที่มีอยู่ โดย
สามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ของ JAXA และ NASA และถ้าคิด
ออกแล้วว่าจะทดลองอะไร แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนสมมติฐานยังไง
สรุปผลอย่างไง เพราะมันยังไม่ได้ทดลองจริงบนอวกาศ ก็แนะนำ�
ว่าให้ลองคิดจินตนาการว่าบนนัน้ สภาวะเป็นยังไง พยายามนึกถึง
ทฤษฎีต่างๆ ในบทเรียนที่เราเคยเรียนมา นึกถึงการทดลองที่เรา
เคยรู้ เคยทำ�มา หรือคุยกับคุณครู และเพื่อนๆ ที่มีความสนใจ
ใกล้เคียงกัน แล้วช่วยกันคิดออกมาเยอะๆ โดยดึงเอาสิ่งรอบๆ
ตัวเรา หรือสิ่งที่เราสนใจ มาผลัดกันตั้งคำ�ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ถ้า…? แล้วเราจะรู้ว่ายังมีคำ�ถามอีกมากมายรอเราอยู่!
	 พวกเราสองคนขอขอบคุ ณ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือจิสด้า และองค์การ
สำ�รวจอวกาศญีป่ นุ่ หรือ Japan Aerospace Exploration Agency
(แจ็กซ่า) ที่ ได้ร่วมกันจัดทำ�โครงการ Asian Try Zero-G ให้
เยาวชนไทยได้มโี อกาสนำ�เสนอแนวความคิด ได้เรียนรู้ และแลก
เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอวกาศกับเพื่อนๆ พี่ๆ และผู้เชี่ยวชาญ
ในตอนนี้ฉันกับพี่คิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอวกาศ
เป็นเรื่องที่สำ�คัญเรื่องหนึ่งและทุกคนควรเปิดกว้างในการศึกษา
หาความรู้ เพราะอวกาศจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย
ของมนุษย์ โลกในอนาคตอันใกล้

ขอขอบคุณ JAXA และ คุณปริทัศน์ เทียนทอง (คุณเบ้ง) นักวิชาการอาวุโส สวทช. สำ�หรับภาพและข้อมูล ส่วนผลการทดลอง
Asian Try Zero-G 2018 สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://iss.jaxa.jp/en/kuoa/news/kiboabc_tzg_180215_en.html
และติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• เฟซบุ๊ก Thai Space Education
• “สาระวิทย์” นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์รายเดือน ของ สวทช.
• https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพจาก :
BBC News / Science Photo Library

หอยทากทะเลที่มีกลไกการทำ�งานของ
เซลล์ประสาทคล้ายคลึงกับของมนุษย์
ที ม

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแอนเจลิส (UCLA) ของสหรัฐฯ ประกาศ
ความสำ�เร็จในการปลูกถ่ายความทรงจำ� (Memory transplant) ให้กับหอยทากทะเลชนิดหนึ่งได้แล้ว
โดยมีการตีพมิ พ์เผยแพร่รายงานดังกล่าวในวารสาร eNeuro จากการทดลองฝึกให้หอยทากทะเล Aplysia californica
รู้จักสร้างกลไกป้องกันตัวเมื่อส่วนหางถูกสัมผัสด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ซ้ำ�กันหลายครั้ง
ผลปรากฏว่า หอยทากทะเลซึง่ เป็นกลุม่ ทดลอง เรียนรูท้ จี่ ะหดตัวเข้าในเปลือกเพือ่ หลบกระแสไฟฟ้าให้นานขึน้ นับว่าเป็น
พฤติกรรมหลบภัยที่กินเวลานานกว่าหอยทากทะเลกลุ่มที่ไม่ถูกช็อตไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
สำ�หรับพฤติกรรมการตอบสนองพื้นฐานของสัตว์บางชนิดอยู่ในยีน ซึ่ง RNA จะควบคุมสวิตช์เปิดปิดการทำ�งานของ
ยีนนัน้ อีกชัน้ หนึง่ สิง่ ทีน่ ำ�ไปฉีดให้หอยทากทะเลในการทดลองอาจมีตวั การเปิดสวิตช์นอี้ ยู่ ทำ�ให้ดคู ล้ายกับว่ามีการโอนถ่าย
ความทรงจำ�ในเรื่องง่ายๆ เกิดขึ้นก็เป็นได้
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เฮ่ ! กระดาษลิตมัส ทำ�ไมนายถึงกลายเป็นสีน้ำ�เงินไปได้

(หมายเหตุ สมบัติของ
กระดาษลิตมัสสีแดง (ชมพู)
เมื่อถูกของเหลวที่มีสภาพ
เป็นด่างหรือเบส จะเปลี่ยน
สภาพเป็นสีน้ำ�เงิน (ฟ้า)
ซึ่งแอลกอฮอล์หรือเหล้าก็มี
สภาพเป็นเบส)
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d0/91/d8/d091d845eb59ba2da2184f85e2a7678b.jpg

วันนี้ !!!
เฟซบุ๊กสาระวิทย์
มิถุนายน 2561

สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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สวทช. - พันธมิตร ปลืม้ เยาวชนไทย
เสนอผลงานเวทีนกั ประดิษฐ์โลกในงาน Maker Faire Bay Area 2018 ต้นตำ�รับเมกเกอร์โลก

ส

วทช. นำ�เยาวชนไทย
ผู้ชนะการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ Young Makers Contest ปี 2 ขึ้นเวที
นำ � เสนอผลงานสุ ด เจ๋ ง
ต่ อ ยอดการแก้ ปั ญ หา
“ความปลอดภัยในชุมชน”
ในงาน Maker Faire Bay
Area 2018 มหกรรมแสดง
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องเหล่ า
เมกเกอร์ระดับโลก ณ เมือง
ซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต้นตำ�หรับ
การจัดงาน Maker Faire
ของโลก
วันที่ 19 พฤษภาคม
2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยสำ�นัก
งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) นางกุ ล ประภา
นาวานุ เ คราะห์ ผู้ ช่ ว ย
ผูอ้ �ำ นวยการ สวทช. พร้อม
ด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน

มิถุนายน 2561

พันธมิตร ประกอบด้วย องค์การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
แห่งชาติ (อพวช.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) นำ�คณะอาจารย์และ
นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพ

คริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย และ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ในฐานะ 2 โรงเรี ย นผู้ ช นะ
การประกวดโครงการ Enjoy
Science: Young Makers
Contest ปี 2 เมื่ อ ต้ น ปี ที่
ผ่านมา เดินทางเข้าร่วมงาน
Maker Faire Bay Area 2018
มหกรรมแสดงสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ของเหล่ า เมกเกอร์ ร ะดั บ
โลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง
สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศ

ต้นตำ�รับการจัดงาน Maker
Faire มานานนับ 10 ปี เพื่อ
เป็นแหล่งรวมนักประดิษฐ์
ของโลกที่ พ ร้ อ มแบ่ ง ปั น
ความรู้ เพื่อให้นักประดิษฐ์
นำ � ผลงานมาแลกเปลี่ ย น
แนวคิดการสร้างสรรค์ผล
งานร่วมกัน โดยได้เผยแพร่
ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารจั ด งานแสดง
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ปแล้ ว หลาย
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/11993-20180521-young-makers-contest

Software Startups ไทย อวดโฉม
นวัตกรรม รุกขยายโอกาสธุรกิจยุค
Thailand 4.0 ใน ConnecTechAsia งาน
มหกรรมเทคโนโลยีทย่ี ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ ในเอเชีย

ก

รุงเทพฯ - 24 พฤษภาคม 2561 – Software
Startup ไทยยกขบวนร่ ว มโชว์ ศั ก ยภาพ
ความเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ ใน ConnecTechAsia
งานมหกรรมเทคโนโลยี ล่ า สุ ด ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
เอเชียระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 นี้ ที่
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานแสดงความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไอทีที่ ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคเอเชีย โดยรวมงานแสดงนวัตกรรมและ
โซลูชันล่าสุดของบริษัทชั้นนำ�ทั่วโลก 3 งานใหญ่มา

ไว้ด้วยกัน คือ งานคอมมิวนิคเอเชีย
(CommunicAsia) งานบรอดคาสต์
เอเชี ย (BroadcastAsia) และที่
เพิ่งเปิดตัวล่าสุด งานเน็กซ์เอเชีย
(NXTAsia)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/12000-20180524-connectechasia
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มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับภูมภิ าคและส่วนกลาง

ก

ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอเชิ ญ
เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไป เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
และชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี 2561” ฟรี !! โดยในภูมิภาค
มีกำ�หนดการจัด ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ 4-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
จังหวัดสงขลา 14-19 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จังหวัดขอนแก่น 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 18-24 สิงหาคม 2561 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
สำ�หรับส่วนกลาง จัดระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00–19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ซินโครตรอนจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับ
อาเซียนเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ครัง้ ที่ 6

ส

ถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารระดับอาเซียนสำ�หรับเทคนิคการดูดกลืน
รังสีเอกซ์ (ASEAN Workshop on X-ray Absorption
Spectroscopy: AWX2018) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในระหว่าง
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมของการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย
วิชาการและการอบรมปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน XAS
ได้แก่ Dr.Bruce Ravel กับ Dr.Shelly Kelly จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ นักวิทยาศาสตร์
สถาบั น ฯ การจั ด อบรมครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ มุ่ ง เน้ น
การสร้างศักยภาพของผู้เข้าอบรมในด้านความรู้ทางทฤษฎี
และการทดลอง มีส่วนร่วมในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การทดลอง และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ใน
กลุ่มงานวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคการดูดกลืน
รังสีเอกซ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ ใช้งานแสงซินโครตรอน
ในเทคนิคนี้อีกด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนรวมทั้งสิ้น 33 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.nsm.or.th/event/important-events/scifairreginal1/487-thegreatest-scientific-and-technological-activity-in-the-country.html
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อย. เปิดตัวแคมเปญ “เช็ก ชัวร์ แชร์” ลดปัญหาแชร์ขอ้ มูลผิดๆ การบริโภคเพือ่ สุขภาพและรักษาโรค

น

ายแพทย์วนั ชัย สัตยาวุฒพิ งศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เปิ ด เผยว่ า เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี
การส่งต่อข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพ
และรักษาโรคผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมากมาย เช่น
ยาพาราเซตามอลปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาชูโป้ น้ำ�ว่านหางจระเข้
รั ก ษาโรคจากเชื้ อ ไวรั ส อี โ บล่ า หรื อ ยั ง พบยาแก้ ห วั ด ที่ มี
ส่วนผสมของยาฟีนิลโพรพาโนลามีน (PPA) ในประเทศไทย
ซึ่งข้อความเหล่านี้ล้วนเป็นข้อความที่เป็นเท็จ ขอให้ผู้บริโภค
อย่ า หลงเชื่ อ ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารส่ ง ต่ อ ผ่ า นทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใย
ผู้บริโภค จึงได้จัดทำ�แคมเปญ “เช็ก ชัวร์ แชร์” ผ่านเว็บไซต์
sure.oryor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อเท็จจริงและความรู้
ทีถ่ กู ต้อง รวมถึงแก้ไขความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นจากข้อมูลผิดๆ
เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพและรักษาโรคที่ส่งต่อกัน
ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบข้อมูลที่
ได้รบั อย่างละเอียดรอบคอบ โดยผูบ้ ริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูล
เช็กความน่าเชือ่ ถือ เช็กความถูกต้องให้ชวั ร์กอ่ นทีจ่ ะแชร์หรือ
ส่งต่อข้อมูลให้กับสังคมได้ที่เว็บไซต์ sure.oryor.com
ทัง้ นี้ แคมเปญดังกล่าว อย. ได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าของ
เฟซบุ๊กที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Influencer) และเป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภค ได้แก่ เพจ
Drama-addict เพจหมอแล็บแพนด้า และเพจอ๋อ มันเป็น
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อย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ มาร่วมรณรงค์ ในแคมเปญนี้
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากเพจดังอีกมากมาย อาทิ
Jones Salad พบหมอแมว เจอหมีให้ออกกำ�ลังกาย กินดี
อยูด่ ี หมอยาพาสวย สุธรี า เอือ้ ไพโรจน์กจิ แหม่มโพธิด์ �ำ จบข่าว
ใกล้มิตรชิดหมอ หมอตุ๊ด Lovefitt บันทึกของตุ๊ด เคมีฟิสิกส์
ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัว ความรู้สนุกๆ แบบหมอ
แมว และ ชุมชนคนท้องถิน่ มาร่วมสร้างการรับรู้ ให้แก่ผบู้ ริโภค
อีกทางหนึ่งด้วย
เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า เว็บไซต์ sure.
oryor.com จะช่วยลดปัญหาความเชือ่ ความเข้าใจผิดเกีย่ วกับ
การบริโภคเพื่อสุขภาพและรักษาโรคที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งในด้านสุขภาพ และเสียเงิน เสียเวลา รวมถึง
เสียโอกาสในการรักษาโรคที่ถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมี
ข้อสงสัยผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำ�อาง วัตถุอันตราย
และคอนแทคเลนส์ ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือไม่ สามารถ
ตรวจสอบได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือ www.oryor.
com หรือ Oryor Smart Application และหากผู้บริโภคได้รับ
อันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียน
ได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ อีเมล 1556@fda.moph.go.th
หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ.
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11004 หรือสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
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สร้างผูป้ ระกอบการไทยด้วยนวัตกรรม

ส

ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมพลังพันธมิตรภาครัฐและ
เอกชน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ตอบสนองความ
ต้องการประเทศ สร้างผู้ประกอบการไทยด้วย
นวัตกรรม โดยจัดงาน Transforming SMEs
through Innovation : From Local to Global
Player in Bio-Economy ระหว่ า งวั น ที่ 4-5
มิถุนายน 2561 เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้อง
บอลรู ม A ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการระดับ SMEs และ
ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1034
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ห้องภาพ
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระรอกบิ
น
จิ
ว
๋
ท้
อ
งขาว
Petinomys setosus

ก

ระรอกบินจิ๋วท้องขาวเป็นกระรอกบินขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย มีขนาด
ความยาวหัวและลำ�ตัวรวมกันประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นสัตว์ที่ออก
หากินในเวลากลางคืน ปัจจุบันมีข้อมูลด้านชีววิทยาและการแพร่กระจายใน
ประเทศไทยของกระรอกบินจิ๋วท้องขาวอยู่น้อยมาก
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บ้านนักคิด

ที่ 62 เหมียวถามว่า วัสดุสีเงินที่ใช้อุดฟันนั้นเรียกว่าอะไร และมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้าง ไปดูเฉลยกันฮะ
วัสดุอุดฟันนั้นเรียกว่า อะมัลกัม มีส่วนประกอบคือ โลหะเจือของปรอท เงิน สังกะสี ดีบกุ

ทองแดง

(ที่มาของข้อมูล หนังสือเรื่อง การ์ตูนวัสดุ, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 62
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญเสื้อยืด I love science + สาระวิทย์ฉบับพิเศษ ได้แก่ คุณศุภพล ถาวรวงษ์
รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ I love science + สาระวิทย์ฉบับพิเศษ ได้แก่
ด.ญ.ปิติภัทร เป็นตามวา คุณศศิวิมล เกตุแก้ว คุณมลวิภา เมืองพระฝาง คุณมนสิชา เอื้ออาภรณ์

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 63
ฉบับนี้เรามาคุยเรื่องเล็กๆ จิ๋วๆ กันบ้างดีกว่า เหมียวเชื่อว่าในยุคสมัยนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำ�ว่า
“นาโน” กันพอสมควร คุณผู้อ่านช่วยบอกเหมียวหน่อยฮะว่า 1 นาโนเมตรนี่เล็ก

ขนาดไหนกัน

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 63
รางวัลที่ 1

ชุดของขวัญกระเป๋าแคนวาส
I love science + สาระวิทย์ฉบับพิเศษ
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2

ชุดของขวัญกระเป๋าผ้าสปันบอนด์
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 มิถุนายน 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 64
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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คู่มือการผลิตหนอนแม่โจ้
ผู้เขียน	รศ. ดร.อานัฐ ตันโช
จัดจำ�หน่าย ศูนย์หนังสือ สวทช.
จำ�นวนหน้า 90 หน้า
ราคา		 150 บาท

หนอนแม่โจ้

เป็น
หนอนที่มีความสามารถสูงในการ
กินขยะอินทรีย์และมูลสัตว์จำ�นวน
มากในเวลาอันสัน้ อาหารทีห่ นอน
แม่โจ้กินเข้าไปจะถูกเปลี่ยนเป็น
ไขมันและโปรตีนกว่าร้อยละ 40
รวมทั้งวิตามินและกรดอะมิโนที่
สำ�คัญในการยับยั้งเชื้อก่อโรคต่างๆ
ในสัตว์เลี้ยงเช่น ไก่และปลา
หนอนแม่โจ้เป็นเรื่องใหม่สำ�หรับประเทศไทย เป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง เพราะมีวงจรชีวิต
เพียง 45 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวหนอนไหมที่ต้องใช้เวลาถึง 102 วัน
หนังสือเล่มนี้ ให้ขอ้ มูลทัง้ ในเชิงวิชาการเพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั กับหนอนแม่โจ้ และวิธกี ารเพาะเลีย้ งตัวหนอน
ทีค่ รบทัง้ วงจรชีวติ จึงเหมาะสำ�หรับผูท้ สี่ นใจเพาะเลีย้ งหนอนแม่โจ้ภายในบ้านหรือเชิงการค้า เพือ่ ส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ ในระบบเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วย
ตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

ลด
20%
เหลือราคาเล่มละ
120 บาท

มิถุนายน 2561

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
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รวมสงไอเดียสิ�งประดิษฐ
สำหรับเมกเกอรรุนใหม ในหัวขอ

Green Innovation
นวัตกรรมโลกสีเข�ยว

เปดรับสมัครไอเดียจากนักเร�ยน-นักศึกษา
ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา
ตั้งแต วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ: การประกวดแบงเปน 2 ประเภทคือ
1) นักเร�ยน-นักศึกษา สายสามัญ ระดับไมเกินปร�ญญาตร�
หร�อเทียบเทา แตละทีมประกอบดวย นักเร�ยน-นักศึกษา
2 คน และที่ปร�กษาทีม 1 ทาน
2) นักเร�ยน-นักศึกษา สายอาชีพ ระดับปวช. และปวส.
แตละทีมประกอบดวย นักเร�ยน-นักศึกษา 2 คน
และที่ปร�กษาทีม 1 ทาน

ชิงรางวัลใหญ ลุนบินลัดฟาไปรวมงาน
Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมร�กา
ตนตำรับงาน Maker Faire ระดับโลก
พรอมรางวัลอื่นๆ รวมมูลคากวา 1.2 ลานบาท

อานรายละเอียดและกติกาเพ��มเติมไดที่เฟซบุก
Enjoy Science : Young Makers Contest
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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.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

คำ�คม
นักวิทย์

นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

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

How vast those Orbs must be, and how inconsiderable
this Earth .... for those Kings and Princes who sacrifice the Lives of so many People,
only to flatter their Ambition in being Masters of
some pitiful corner of this small Spot.

- Christiaan Huygens

เมื่อเปรียบกับวงโคจรของดาวเคราะห์ว่า มันจะต้องกว้างใหญ่สักเพียงไหนแล้ว
โลกใบนี้ก็ดูเล็กจ้อยไปเสียทีเดียว ... แม้ความทะยานอยากของบรรดาเหล่าราชาและผู้ปกครอง
ผู้เซ่นสังเวยชีวิตของผู้คนมากมายเหลือคณานับ ก็ยังไม่อาจเป็นเจ้าแห่งซอกมุมเล็กๆ
จนน่าสังเวชของโลกที่เล็กดังจุดใบนี้ ได้เลย

- คริสติยาน ฮอยเกนส์
http://www.unariunwisdom.com/2016/page/10/

http://www.worldsciencefestival.com/wp-content/uploads/2011/11/ask_brian_greene_quantum_mechanics_and_string_theory.jpg

คริสติยาน ฮอยเกนส์ (14 เมษายน พ.ศ. 2172 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2238)

นัก

ฟิสกิ ส์ นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักประดิษฐ์ชาวดัตช์ เป็นหนึง่ ในผูบ้ กุ เบิกวิชาทัศนศาสตร์ (optics) และกลศาสตร์
(mechanics) ศึกษาเกีย่ วกับวงแหวนดาวเสาร์และเป็นผูค้ น้ พบดวงจันทร์ ไททันของดาวเสาร์ เป็นผูพ้ ฒ
ั นากล้องโทรทรรศน์ โดยประดิษฐ์
เลนส์ตาแบบฮอยเกนส์ขนึ้ สิง่ ประดิษฐ์ทมี่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของเขาคือ นาฬิกาเพนดูลมั (พ.ศ. 2199) ซึง่ มีความแม่นยำ�และใช้ตอ่ กันมาเกือบ
400 ปีก่อนจะมีนาฬิกาที่เที่ยงตรงมากกว่า และเขาเป็นคนแรกที่นำ�เอาคณิตศาสตร์มาใช้คำ�นวณกฎทางฟิสิกส์อย่างจริงจัง จนทำ�ให้
เกิดสาขาฟิสิกส์ทฤษฎี (theoretical physics)
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

มิถุนายน 2561

จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

38
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู
้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

