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Editor’s
Note
รู้ทันเทคโนโลยีแห่งอนาคต ลดปัญหาฟิวเจอร์ช็อก

ผ

มเชือ่ ว่าทุกวันนี้ ยังมีคนไทยอีกจำ�นวนไม่นอ้ ยทีย่ งั ไม่กล้ากดเงินจากตู้ ATM แม้วา่
เจ้าตู้ถอนเงินอัตโนมัตินี้ ได้เข้ามาในบ้านเราหลายสิบปีแล้วก็ตาม
คนต่างจังหวัดทีเ่ ข้ากรุงเทพฯ หรือคนกรุงเทพฯ เองก็ตามทีย่ งั ไม่เคยใช้บริการ
รถไฟฟ้า ก็คงทำ�ตัวไม่ถูกและอึดอัดใจไม่น้อย หากต้องใช้รถไฟฟ้า ปัญหายุ่งยากว่าจะต้องทำ�
อย่างไร ซือ้ ตัว๋ ที่ไหน กดปุม่ ซือ้ ตัว๋ อย่างไร เข้าสูร่ ะบบอย่างไร รอทีส่ ถานีชนั้ ไหน ฝัง่ ไหน ยิง่ ต้อง
ไปเปลี่ยนขบวนที่สถานีร่วม อาจยิ่งสับสน คนก็มากมาย
ธุรกรรมการเงินเดี๋ยวนี้ สามารถทำ�ผ่านโทรศัพท์มือถือแสนสะดวก แต่ผมก็เชื่อว่า ยังมีคน
อีกจำ�นวนไม่นอ้ ยทีย่ งั ไม่กล้าใช้ หรือยังสะดวกใจกว่าทีจ่ ะไปทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคาร กระทัง่ การจ่าย
เงินเพือ่ ซือ้ สินค้าต่างๆ เดีย๋ วนีก้ ส็ ามารถใช้แอปฯ จากโทรศัพท์มอื ถือสแกนคิวอาร์ โค้ดจากป้าย
ที่ติดไว้หน้าร้านของผู้ขาย เพื่อตัดเงินในบัญชีผู้ซื้อได้เลย โดยไม่ต้องใช้เงินสด
และคงมีอีกหลากหลายเทคโนโลยีที่จะถาโถมเข้ามาในสังคมไทย จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
ชีวิตประจำ�วันไป หากใครปรับตัวและเรียนรู้เข้าใจกับมันได้ ก็ไม่มีปัญหา แต่หากใครที่ปรับตัว
ไม่ทัน และไม่กล้าที่จะเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจมัน ก็อาจเกิดอาการ “ฟิวเจอร์ช็อก” (future shock)
กับตัวเองได้
สาระวิทย์ฉบับนี้ เราได้นำ�เสนอเรื่องของ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง สำ�หรับการลงทุน
ทางธุรกิจ” มาเป็นเรื่องเด่นขึ้นปก (cover story) แต่แม้ผู้อ่านจะไม่ใช่ผู้ประกอบการ ก็เป็น
ประโยชน์ไม่น้อยครับที่จะรับรู้ข่าวสารนี้ เพราะมันเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่คาดว่าไม่เกิน
10 ปี ที่คนเราหรือสังคมไทยเราเองจะได้สัมผัส และจะมีผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีคนเรา
โดยเฉพาะองค์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและการแพทย์ ซึง่ ใกล้ตวั คนเราไม่นอ้ ย อย่าง
เรื่องของสุขภาพ การรักษาโรคด้วยวิทยาการสมัยใหม่ การใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล ที่เชื่อมโยงโลก
ทางกายภาพความเป็นจริงและโลกเสมือน เป็นต้น
การรับรูเ้ ทคโนโลยีแห่งอนาคตเหล่านี้ ทำ�ให้เราเตรียมตัวตัง้ รับกับมันได้อย่างเหมาะสม ด้วย
ความเข้าใจ และไม่ตื่นตระหนกจนเกิดอาการฟิวเจอร์ช็อก เมื่อต้องเจอกับมันจริงๆ
ในทางกลับกัน บางทีเราอาจจะอยากให้มนั มาถึงและได้ ใช้เทคโนโลยีเหล่านีเ้ ร็วๆ ก็ได้ ด้วย
ความที่เชื่อมั่นว่า มันจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเราให้สะดวกสบายมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นได้
ไปเรียนรู้กับเทคโนโลยีเหล่านี้กันครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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ป็นประจำ�ทุกปีทสี่ �ำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จะเฝ้าติดตามเทคโนโลยีเด่นที่น่าจับตามอง อันจะมีผลกระทบอย่างสูงต่อ
คุณภาพและวิถีชีวิตมนุษย์ภายในช่วงเวลาไม่เกิน 10 ปี ซึ่งเหมาะสำ�หรับการ
ลงทุนทางธุรกิจ โดยในปีนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. ได้กล่าว
บรรยายพิเศษในงาน Thailand Tech Show 2018 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม
ผ่านมาที่ ไบเทค บางนา ให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยกว่า 600 คน
ที่ใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พัฒนากระบวนการผลิตเพือ่ ให้
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สาระวิทย์ จึงขอนำ�มาเผยแพร่แก่ผอู้ า่ นเพือ่ ให้ตดิ ตาม 10 เทคโนโลยีดงั กล่าวนี้
มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
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ยุ ง เป็ น พาหะสำ � คั ญ ของโรคร้ า ย
หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นมาลาเรีย ไข้
เลือดออก และโรคเท้าช้าง ดังนั้น การ
ลดจำ�นวนยุงด้วยวิธีการต่างๆ จึงเป็น
สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์วิจัยมาอย่างต่อ
เนื่อง
	 ล่าสุด มีโครงการระดับนานาชาติ
คือ World Mosquito Program หรือ
ในอีกชื่อหนึ่งว่า Eliminate Dengue
โดยประเทศเพื่อนบ้านเราที่ ได้เข้าร่วม
โครงการนีแ้ ล้ว ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์
และออสเตรเลีย หลักการโครงการ
นี้ คื อ นำ � แบคที เรี ย ชนิ ด หนึ่ ง ในสกุ ล
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โวลบาเชีย (Wolbachia) ที่มีคุณสมบัติ
ในการกำ�จัดไข่ยุงลายให้ฝ่อ ฟักเป็นตัว
ไม่ได้ มาใส่ในยุงที่เพาะพันธุ์เพื่อปล่อย
ไปผสมพันธุ์กับยุงในธรรมชาติ โดยยุง
ตัวผู้ที่เพาะพันธุ์ขึ้นและมีแบคทีเรียนี้
อยู่ เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียใน
ธรรมชาติที่ ไม่มีแบคทีเรีย แบคทีเรีย
พวกนี้ จ ะทำ � ให้ ไ ข่ ฝ่ อ ฟั ก ไม่ ไ ด้ แต่
หากมั น ไปผสมพั น ธุ์ กั บ ยุ ง ตั ว เมี ย ที่ มี
แบคที เรี ย นี้ อ ยู่ ก็ จ ะได้ ลู ก หลานที่ มี
แบคทีเรียติดตัวไปด้วย ส่วนยุงตัวเมีย
ที่ เ พาะพั น ธุ์ ขึ้ น โดยให้ มี Wolbachia
ติดไปด้วย เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงตัวผู้
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ในธรรมชาติที่ ไม่มีเชื้อนี้อยู่ จะได้ลูก
ยุงรุ่นใหม่เฉพาะตัวเมียที่มีแบคทีเรียนี้
ติดตัวไปด้วย
	ยุงที่มีเชื้อ Wolbachia อยู่ในตัว
จะไม่สามารถนำ�โรคได้ เพราะเชื้อก่อ
โรคไม่อาจเติบโตในตัวพวกมันได้หาก
ปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ระหว่างยุงที่
มี เ ชื้ อ ที่ โ ครงการเพาะพั น ธุ์ ขึ้ น กั บ ยุ ง
ตามธรรมชาติไปเรื่อยๆ ประชากรยุง
ที่ มีเ ชื้ อ โรคต่ า งๆ น่ า จะลดลงเรื่ อยๆ
ตามลำ � ดั บ จนหมดไป แต่ ป ระชากร
ยุงเองน่าจะไม่ได้หมดไปด้วยรัฐบาล
ออสเตรเลียทำ�โครงการนี้ มาครบ 6 ปี

Cover
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ในปี ค.ศ. 2017 และประกาศว่าการใช้
Wolbachia เป็นทางเลือกใหม่ทลี่ ดความ
เสี่ ย งในการระบาดโรคไข้ เ ลื อ ดออก
ซิก้าและชิคุนกุนยาได้ และมีต้นทุนต่ำ�
คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย แค่ 1 ดอลลาร์

สหรั ฐ ต่ อ ประชากรเท่ า นั้ น ขณะที่
รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ทำ�โครงการทดสอบ
ภาคสนามมาตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 2012
คื อ ปล่ อ ยยุ ง ที่ มี Wolbachia ออกสู่
สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและประเมิน

ความเสี่ยง และปัจจุบันอยู่ในระยะที่
สองของโครงการ ปัจจุบันนี้ มีบริษัท
startup ในสหรัฐฯ ทีผ่ ลิตยุงแบบนีอ้ อก
จำ�หน่ายแล้วด้วย

ตัวอย่างพืชที่เคยมีการทดลอง ได้แก่
มั น ฝรั่ ง ยาสู บ กล้ ว ย มะเขื อ เทศ
ผั ก กาดหอม ข้ า วโพด ถั่ ว และข้ า ว
โรคที่ ศึ ก ษาก็ มี ตั้ ง แต่ โรคท้ อ งเสี ย
โรคตั บ อั ก เสบบี โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส และโรคแอนแทรกซ์

การทำ�พืชวัคซีนแบบนี้ ต้องนำ�สาร
พันธุกรรมของเชือ้ โรคที่ไม่เกีย่ วกับการ
ก่อโรคมาใส่เข้าไปในพืช พืชจึงเป็นดั่ง
โรงงานทีส่ ร้างสารเหล่านีข้ นึ้ มา โดยขัน้
ตอนนี้อาศัยแบคทีเรียพวก agrobacterium นำ�สารพันธุกรรมเข้าไปในพืช
เมื่อคัดเลือกพืชที่รับเอาสารพันธุกรรม

2

วั ค ซี น นั้ น มี ห ลายแบบ ได้ แ ก่
แบบกิน หยอดหรือพ่น และฉีด ใน
ทางการแพทย์ นั้ น การฉี ด วั ค ซี น ถื อ
เป็ น วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อ แต่วัคซีนรุ่นใหม่
อาจจะใช้ วิ ธี ก ารกิ น วั ค ซี น แบบนี้
ผลิตขึ้นในพืช เช่น พืชอาหารต่างๆ
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ดั ง กล่ า วเข้ า ไปได้ แ ล้ ว ก็ นำ � มาเพิ่ ม
จำ�นวน และใช้รับประทานเป็นวัคซีน
ได้ต่อไป เมื่อปลูกพืชนี้ในกระบวนการ
เพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงในที่ปิด

ที่เรียกว่า plant factory เราก็จะได้
โรงงานวัคซีนแบบใหม่ที่ ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพสูงต่อไป วิธนี มี้ ขี อ้ ดี
คือ ไม่ตอ้ งใช้ไข่สดหรือสัตว์ ในการผลิต

จึงปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรค
	 วัคซีนแบบใหม่จึงอาจจะใช้วิธีกิน
แทนทีจ่ ะฉีดแบบทีเ่ ราคุน้ เคยกันมานาน

ปั จ จุ บั น มี เ ซลล์ สั ต ว์ แ ละเซลล์
มนุษย์หลายแบบที่สามารถนำ�มาเพาะ
เลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง และมีการนำ�
มาใช้ ในห้องแล็บทั่วโลกเป็นเวลานาน
แล้ว แต่ปัญหาคือ มันมักจะตายเมื่อ
เพิ่มจำ�นวนไปได้ระยะหนึ่ง
หากเราสามารถนำ�เซลล์ผู้ป่วยมา
ทำ�ให้เป็นสเต็มเซลล์แบบ iPSC ดังจะ
ได้กล่าวถึงในเทคโนโลยีถัดไปแล้ว ก็

จะสามารถนำ�มาทดสอบยาได้ โดยตรง
และจะได้คำ�ตอบที่รวบรัดและชัดเจน
ตามต้องการมากที่สุดว่า ยาที่ต้องการ
ใช้ทำ�ให้เซลล์ผู้ป่วยคนนั้น มีปฏิกิริยา
ทางลบหรือจะเกิดการแพ้ยาหรือไม่
นีจ่ งึ เป็นหนึง่ ในแนวทาง personalized medicine หรือ “การแพทย์ส่วน
บุคคล” ซึ่งเป็นการรักษาแบบจำ�เพาะ
กับบุคคล นอกจากนี้ คลังของเซลล์

3

ขั้นตอนการผลิตยาสมัยใหม่ ก่อน
ที่จะนำ�มาใช้กับคนได้นั้น ต้องผ่านการ
ทดสอบในสัตว์ทดลอง เช่น หนูและลิง
แต่มีแ นวโน้ มที่ จ ะเป็ นปัญ หามากขึ้น
จากการต่อต้านของนักสิทธิสัตว์และ
ประชาชน ดังนั้น หากมีวิธีทดสอบยา
โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ สั ต ว์ ท ดลอง แต่ ไ ด้
ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับทีท่ �ำ ในสัตว์ทดลอง
ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง
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แบบนี้ยังสามารถนำ�มาใช้ทดสอบยา
หรื อ ทดสอบแบบอื่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ทดแทนการทดสอบในสัตว์ทดลองได้ดว้ ย
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ยาในสหราช
อาณาจักรและฝรัง่ เศส ทีพ่ ยายามหาวิธี

สร้างเซลล์ iPSC จากผูป้ ว่ ยจำ�นวนมาก
เพือ่ นำ�มาใช้ทดสอบยาใหม่ๆ และยังได้
ตั้งเป้าจะใช้วิธีการแบบนี้กับโครงการ
ชื่อ The Medlem Project ที่ตั้งเป้า
จะเพิม่ อัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรค

มะเร็งเม็ดเลือดขาวในยุโรป ให้ยืนยาว
ขึ้นอีก 5-10 ปี โดยอุปกรณ์พวกนี้จะใช้
ในการทำ�แบบจำ�ลอง การทดสอบยา
และใช้ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการรั ก ษา
อีกด้วย

ด้วยความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพันธุกรรม
จากผลของการอ่านรหัสพันธุกรรมได้
ด้วยราคาที่ถูกลงมาก มีวิธีการตรวจ
และรักษาที่เจาะจงมากขึ้น จะทำ�ให้
เราสามารถป้องกันและรักษาโรคได้ดี
ขึ้นอีกมาก จนถึงระดับที่บำ�บัดรักษา
แบบจำ�เพาะกับคนๆ นั้นเกิดเป็นแบบ

personalized therapy หรือ เป็นการ
บำ�บัดส่วนบุคคลเลยทีเดียว
	 หัวใจหลักของการรักษาแบบใหม่ใน
อนาคตอันใกล้นี้ จะประกอบด้วยความรู้
2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกมาจากความรู้
เกี่ ย วกั บ การสร้ า งสเต็ ม เซลล์ อ ย่ า ง
ง่ายๆ สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่สามารถ

4

การแพทย์ปัจจุบันมีวิธีการป้องกัน
โรคมากขึ้ น จากการพยากรณ์ โ รค
บางอย่ า งหรื อ การคั ด กรองโรคทาง
พันธุกรรมบางอย่าง รวมทั้งมีเครื่อง
ไม้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารที่ ต รวจได้
ละเอียดมากขึน้ ยาก็มคี วามจำ�เพาะกับ
กลุม่ คนมากยิง่ ขึน้ แต่ในอนาคตอันใกล้
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Cover
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นำ � มาใช้ ซ่ อ มแซมหรื อ สร้ า งทดแทน
เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่สึกหรอไปได้ แต่
เดิ ม การใช้ ง านสเต็ ม เซลล์ ทำ � ได้ ย าก
เนือ่ งจากมีนอ้ ยมากในร่างกายและต้อง
สกัดเอาจากไขกระดูก หรือไม่ก็เอามา
จากตัวอ่อน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายหรือ
ผิดจริยธรรมในหลายประเทศ
	 แต่นักวิจัยชาวญี่ปุ่น ชินยะ ยามานะกะ (Shinya Yamanaka) ค้นพบ
วิธีการสร้าง “ตั้งโปรแกรมใหม่” หรือ
reprogramming cell ซึ่งช่วยเปลี่ยน
เซลล์ร่างกายแบบอื่นๆ ที่มีจำ�นวนมาก

เช่น เซลล์ผิวหนัง ให้กลายเป็นสเต็ม
เซลล์ได้ โดยการใส่ดีเอ็นเอจำ�เพาะไม่
กี่ชิ้น เกิดเป็นสเต็มเซลล์แบบพิเศษที่
เรียกว่า iPSC เขาได้รับรางวัลโนเบล
จากการค้นพบนี้ในปี 2012
	ไม่ใช่แค่เราได้สเต็มเซลล์ของผูป้ ว่ ย
ง่ายขึ้นเท่านั้น เทคโนโลยีในการแก้ไข
ดีเอ็นเอที่ผิดปกติที่เรียกว่า เทคโนโลยี
การดั ด แปลงยี น ที่ เรี ย กว่ า CRIPR/
Cas9 (คริสเพอร์แคส 9) ก็ทำ�ให้เรา
สามารถแก้ไขโรคต่างๆ ได้เป็นจำ�นวน
มากด้วย รวมทั้งโรคพันธุกรรมที่เดิม
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ไม่ เ คยรั ก ษาได้ ม าก่ อ นเลย เทคนิ ค
CRIPR/Cas 9 นี้ ดั ด แปลงมาจาก
กระบวนการที่ พ บในแบคที เ รี ย ตาม
ธรรมชาติ ที่ใช้กำ�จัดไวรัสที่จะเข้าโจมตี
พวกมัน
	 การผสมผสานเอาเทคนิ ค ทั้ ง 2
แบบเข้าด้วยกัน จึงทำ�ให้การรักษาโรค
เป็ น แบบจำ � เพาะเจาะจงกั บ คนนั้ น ๆ
อย่ า งมากแบบที่ ไ ม่ เ คยเป็ น มาก่ อ น
ตัวอย่างโรคแรกๆ ทีม่ กี ารทดลองไปคือ
โรคจอตาเสื่อม เป็นต้น

Cover
Story
เมื่อปีที่แล้ว มีการกล่าวถึง เข็มจิ๋ว
จิ้มไม่เจ็บ หรือ nano needle ที่อาศัย
ลักษณะของเข็มที่เล็กมาก ทำ�ให้เวลา
ใช้งาน ผู้ที่ถูกเข็มเหล่านี้จิ้มจะไม่รู้สึก
เจ็บ วันนี้ ไม่เพียงแต่เรื่องขนาดเท่านั้น
ทีส่ �ำ คัญ แต่เข็มเหล่านีย้ งั ฉลาดมากขึน้
และทำ�งานได้อย่างอเนกประสงค์มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย
เข็มอเนกประสงค์นี้ นอกจากจะใช้
นำ�ส่งสารต่างๆ เข้าสูร่ า่ งกายได้แล้ว ยัง
สามารถนำ�ไปใช้ร่วมกับระบบที่ซับซ้อน
มากขึน้ ไปอีก ดังเช่น การเชือ่ มต่อกับตัว
ตรวจจับ หรือตัวรับสัญญาณ หรือ sensor ทำ�ให้สามารถตรวจวัดการทำ�งาน
ของระบบต่างๆ ของร่างกายได้อีกด้วย
การตรวจวัดเป็นแบบ real time หรือ
ตามเวลาจริง จึงสามารถส่งสัญญาณ
ป้อนกลับให้ระบบทราบได้ว่า ร่างกาย

มีสภาวะปกติดีอยู่หรือไม่ ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้
ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคนี้ ที่ต้องการ
ตรวจวั ด ระดั บ น้ำ � ตาลอยู่ ต ลอดเวลา
เพราะการเพิ่มระดับน้ำ�ตาลในเลือด
อย่างปุบปับ อาจก่ออันตรายร้ายแรง
ได้ ก็ อ าจต้ อ งอาศั ย เข็ ม แบบนาโน
นี้ แปะติ ด กั บ ผิ ว หนั ง ไว้ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้ำ � ตาลที่ ผิ ด
ปกติไป ตัว sensor ทีต่ ดิ อยูก่ บั เข็มพวก
นี้ จะส่งสัญญาณไปยังระบบสมองกล
ซึ่งอาจจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ
AI มาช่วยวิเคราะห์ผลทันที ก่อนจะ
สั่งการให้เข็มแบบเดียวกันอีกชุดหนึ่ง
ที่มีอินซูลินหรือยาอื่นที่จำ�เป็นบรรจุอยู่
ฉีดอินซูลินหรือยานั้นในระดับที่จำ�เป็น
พอดีกับระดับน้ำ�ตาลขณะนั้นๆ
พูดง่ายๆ ว่า เข็มอเนกประสงค์แบบนี้

9

ไม่ ไ ด้ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น แค่ เ ข็ ม ฉี ด ยา แต่
กลายเป็นชุดวัดระดับน้ำ�ตาลไปด้วย
ในตัว
ความก้าวหน้าในระดับห้องปฏิบัติ
การอี ก แบบหนึ่ ง ก็ คื อ มี ก ารนำ � เข็ ม
อเนกประสงค์เหล่านี้ มาเชื่อมต่อกับ
ขั้วไฟฟ้าจิ๋ว ทำ�ให้สามารถใช้กระตุ้น
เส้นประสาทเฉพาะจุดได้ ทำ�ให้ขยาย
ขอบเขตการใช้งาน ไปใช้กับผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบประสาทบาง
ประเภทได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังคาดหมายอีกว่า จะ
สามารถนำ�เข็มอเนกประสงค์พวกนี้ ไป
ใช้กบั ผูพ้ กิ าร ทำ�ให้สามารถควบคุมและ
สั่งการอวัยวะเทียมผ่านระบบประสาท
โดยตรงได้ด้วย เช่น ใช้แค่คลื่นสมอง
ก็สามารถควบคุมแขนกลให้ทำ�งานได้
ตามใจชอบ

สิงหาคม 2561

Cover
Story

6

ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ ได้ ใช้
เทคโนโลยีนาโนพอร์ซีเควนซิ่ง (nanopore sequencing) ที่อาศัยช่องเล็ก
จิ๋วระดับนาโนที่เล็กกว่าเส้นผมของคน
เราถึง 100,000 เท่า ในการอ่านรหัส
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งเชื้อโรค
ต่างๆ เพือ่ การวางแผนค้นหายา หรือหา
วิธกี �ำ จัดพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ล่ า สุ ด นี้ มี ก ารนำ � ความรู้ ด้ า นนาโน
เทคโนโลยีมาสร้าง “วาล์ว (valve)” หรือ
ลิน้ ปิด-เปิดระดับนาโน ประกอบเข้ากับ
กับนาโนพอร์ เกิดเป็น “นาโนวาล์ว”
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ทำ�ให้ได้ ระบบนำ�ส่งโมเลกุลหรือยา ไป
สู่เซลล์เป้าหมายและสามารถควบคุม
การปลดปล่อย ณ ตำ�แหน่งเป้าหมาย
ได้อย่างแม่นยำ�
การควบคุมการปิด-เปิดของวาล์ว
นัน้ อาจจะอาศัยกลไกการเปลีย่ นแปลง
pH หรื อ สารจำ � เพาะบางอย่ า งใน
เนื้ อ เยื่ อ หรื อ อวั ย วะเป้ า หมาย เช่ น
เซลล์เนื้องอกหรือมะเร็งซึ่งมี pH หรือ
สารจำ�เพาะที่ต่างจากเซลล์ปกติ ทำ�ให้
วาล์วเปิด และปล่อยสารหรือยาที่อยู่
ภายในออกมาได้

10

นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมด้วย
กลไกการปิด-เปิดวาล์ว โดยออกแบบ
เป็นพิเศษให้ควบคุมได้จากภายนอก
ร่างกายหรือภายนอกเซลล์ เช่น ใช้
การกระตุ้นด้วยแสง ความร้อน หรือ
สนามแม่ เ หล็ ก ทำ � ให้ ก ารออกฤทธิ์
ของสารที่บรรจุไว้ ในนาโนพอร์มีความ
จำ�เป็นสูงมาก
นาโนวาล์ ว จึ ง เป็ น อี ก ทางหนี่ ง ใน
การรักษาโรคในอนาคต

Cover
Story

7

	 ปั จ จุ บั น การพิ ม พ์ โลหะ 3 มิ ติ
ถู ก นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง ในหลาย
อุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็นอุตสาหกรรม
อากาศยานและยานยนต์ อุตสาหกรรม
แม่พมิ พ์ และอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนปลูก
ฝังทางการแพทย์ เป็นต้น
เทคโนโลยีการพิมพ์ โลหะ 3 มิติ ที่
ใช้ ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ได้มีการใช้
เลเซอร์ (laser) หรือลำ�แสงอิเล็กตรอน
(electron beam) หลอมละลายผงโลหะ
เป็นชั้นๆ ชิ้นงานที่ ได้มีความแข็งแรง
ตกแต่งเพียงเล็กน้อยก็ใช้งานได้ทันที
แต่ ยั ง ใช้ เ วลาพิ ม พ์ น าน ราคาแพง
กระบวนการซับซ้อน และต้องติดตั้ง

เครือ่ งในพืน้ ทีค่ วบคุมเฉพาะ เพือ่ ความ
ปลอดภัย
แต่ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีหน้า
เราจะสามารถมีเครื่องพิมพ์ โลหะ 3
มิติไว้ ใช้ตามออฟฟิศได้ โดยใช้วิธีพิมพ์
แบบดันวัสดุ (material extrusion) ซึ่ง
มีหลักการเดียวกับการพิมพ์พอลิเมอร์
3 มิติ ที่มีใช้ทั่วไปในปัจจุบัน ผงโลหะที่
ผสมกับพอลิเมอร์จะถูกดันผ่านหัวฉีด
ขึ้นมาเป็นชั้นๆ ไม่ต้องใช้เลเซอร์หรือ
ลำ�แสงอิเล็กตรอน และไม่มีผงโลหะ
ส่ ว นเกิ น ทำ � ให้ ว างเครื่ อ งประเภทนี้
ในออฟฟิศได้เลย จึงพิมพ์ ได้รวดเร็ว
ขึ้น ราคาเครื่องพิมพ์ก็ถูกลง และเป็น
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ช่องทางให้เกิดบริษัทสตาร์ตอัป หรือ
เมกเกอร์สเปซ โดยเฉพาะเพื่อพิมพ์
ชิ้นส่วนโลหะ สำ�หรับใช้ซ่อมแซมหรือ
บำ�รุงรักษาที่ไม่ตอ้ งการการผลิตจำ�นวน
มาก แต่ตอ้ งมีความจำ�เพาะเจาะจง เช่น
ในทางการแพทย์ รวมทั้งการพิมพ์ ใน
สถานที่เข้าถึงยาก เช่น เรือดำ�น้ำ� หรือ
ยานอวกาศ
ปัจจุบนั เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับภาค
เอกชนทำ�งานวิจยั ทีป่ ระยุกต์ใช้การพิมพ์
โลหะ 3 มิตเิ พือ่ ตอบโจทย์อตุ สาหกรรม
ทัง้ วิธกี ารพิมพ์ที่ใช้เลเซอร์ หรือลำ�แสง
อิเล็กตรอน และวิธีการพิมพ์ที่ต้องนำ�
ชิ้นงานไปเผาผนึกก่อนการใช้งาน
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ปั ญ หาเสี ย งดั ง จากยานพาหนะ
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และการก่อสร้างต่างๆ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
วิธกี ารแก้ไขแบบหนึง่ คือ การใช้วสั ดุ
ดูดซับเสียง ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลาย
ชนิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น พอลิ เ อสเตอร์
เยือ่ กระดาษ ใยแก้ว ใยไม้ ใยหิน เป็นต้น
แต่พบปัญหาการใช้งานบางอย่าง เช่น
หนา หนัก ไม่แข็งแรง เสื่อมสภาพง่าย
ไม่ทนไฟ เป็นพิษ หรือดูดซับเสียงไม่ได้
ตามต้องการ
โฟมอะลู มิ เ นี ย มเป็ น วั ส ดุ ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นการดู ด ซั บ เสี ย งดี
แข็งแรง ทนแรงกระแทก น้ำ�หนักเบา
สวยงาม ไม่ลุกติดไฟ ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถนำ�กลับมา
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ใช้ ใหม่ได้ โฟมอะลูมิเนียมมีการผลิต
จำ�หน่ายและใช้งานในต่างประเทศ แต่
ปริมาณยังไม่มากนัก เนือ่ งจากมีตน้ ทุน
วัตถุดิบและการผลิตสูง
นั ก วิ จั ย จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโลหะ
วิ ท ยาขั้ น สู ง หน่ ว ยวิ จั ย โลหะ ศู น ย์
เทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
สวทช. พั ฒ นาโฟมอะลู มิ เ นี ย มที่ มี
คุณสมบัตเิ ด่น คือ ดูดซับเสียงทีค่ วามถี่
เสียงต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้
ใช้งาน โดยใช้วัสดุทรงกลมซึ่งสามารถ
ทนอุณหภูมิสูง และมีพื้นผิวรูปแบบ
ต่างๆ เป็นวัสดุที่ทำ�ให้เกิดรูพรุน มี
ต้นทุนการผลิตต่�ำ กว่าแบบเดิมถึง 50 %
ช่วยลดการนำ�เข้าจากต่างประเทศได้
อีกด้วย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ส ามารถใช้ กั้ น เสี ย ง
ที่ เ กิ ด จากโรงงาน สถานที่ ก่ อ สร้ า ง
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งานจราจร เพราะมีความทนทาน และ
ใช้ลดเสียงจากชิน้ ส่วนภายในเครือ่ งใช้
ไฟฟ้า รวมทั้งใช้เป็นแผ่นดูดซับเสียง
ภายในอาคาร มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ติ ด ไฟ
และไม่เป็นพิษต่อผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย
โดยในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
สามารถลดระดับเสียงดังลงได้จาก 90
เดซิเบล เป็น 64 เดซิเบล (การฟังเสียง
ดังระดับ 85 เดซิเบล ต่อเนือ่ งเป็นเวลา
นาน อาจทำ�ให้การรับฟังเสียงบกพร่อง
อย่างถาวรได้)
ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดสอบการใช้
งานจริงร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ
ได้ดำ�เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตวัสดุทรงกลมให้แก่บริษัทเอกชน
จำ�นวน 1 บริษัท ซึ่งบริษัทนี้กำ�ลังอยู่
ระหว่างเจรจาเพื่อขอรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอยู่
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ในโลกศตวรรษที่ 21 ลักษณะความ
เป็นเมืองใหญ่เป็นเทรนด์ที่เห็นได้ชัด
โดย World Urbanization Prospects
คาดว่ า จำ � นวนประชากรโลกที่ เ ป็ น
คนเมื อ งจะมี ม ากถึ ง ร้ อ ยละ 66 ใน
ปี ค.ศ. 2050 ซึ่งจะเกิดผลดีต่อธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรมในเมื อ ง แต่ ก็ อ าจ
ต้องการบริการที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่
ว่าจะเป็นระบบคมนาคม การจัดการ
ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
ความปลอดภัย
ในอนาคตอันใกล้ เมืองกายภาพ
หรือ physical city และเมืองไซเบอร์

หรือ cyber city จะเชื่อมโยงกันผ่าน
เครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ คอมพิ ว เตอร์
และอุ ป กรณ์ ห ลากหลายชนิ ด เกิ ด
ความเป็นเมืองแบบไซเบอร์–ฟิสิคัล
(cyber–physical city) ซึง่ จะเกิดโอกาส
ทางธุรกิจแบบใหม่จ�ำ นวนมาก ทัง้ ธุรกิจ
บริการ มีตัวอย่างบ้างแล้ว เช่น ระบบ
บริการรถของอูเบอร์ (UBER), ร้าน
สะดวกซื้อที่ ไม่มีแคชเชียร์ (amazon
go) หรือระบบจัดการจราจรที่เรียกว่า
city brain ของ alibaba ที่ทำ�งานผ่าน
กล้อง CCTV และ cloud computing
AI จนทำ�ให้การจราจรเมืองหางโจวของ
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จีนคล่องตัวขึน้ 15% และกำ�ลังขยายมา
สู่ประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย
การผนวกสองมิตขิ องเมืองเข้าด้วย
กัน เริ่มจากการเชื่อมต่อของสิ่งต่างๆ
ในโลกกายภาพ แบบเป็นเครือข่าย ซึ่ง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
หรือ IoT เป็นตัวช่วยสำ�คัญ ที่ก่อให้
เกิดการเชื่อมต่อ (connectivity) และ
การสื่อสาร (communication) โดยนำ�
เอาข้อมูลจากอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือ
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ในโลกกายภาพ
ส่ ง ต่ อ ไปประมวลผล (computing)
วิเคราะห์คำ�นวณ หรือตัดสินใจ ในโลก
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ไซเบอร์ ก่อนส่งข้อมูลย้อนกลับมาควบคุม (feedback control) โลกกายภาพอย่างอัตโนมัติ
การหลอมรวมของสองโลกนี้ จะทำ�ให้การตรวจสอบ และควบคุมสภาวะต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงกว่า
การจัดการแบบแยกส่วนอย่างมาก ปัจจุบนั สวทช. กำ�ลังสร้างฐานเทคโนโลยีระบบนีอ้ ยู่ ดังปรากฏต่อสาธารณชนผ่านโครงการ
เน็ตพาย (NETPIE) และโครงการเมืองอัจฉริยะ (smart city) โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
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ทุกวันนี้ โลกกำ�ลังขยับจากยุคดิจทิ ลั
เข้าสู่ยุคอัจฉริยะ (intelligence era)
คนจำ� นวนมากมี เ ครื่ องคอมพิว เตอร์
พลังสูงพกติดตัว เชือ่ มต่อกับเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ดึ ง ข้ อ มู ล จำ � กทั่ ว โลก
ได้ทุกที่ทุกเวลา สมาร์ตโฟน สมาร์ต
โฮม ตลอดจนหุ่ น ยนต์ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น
เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้มนุษย์ ใน
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หลากหลายรูปแบบ
ในอนาคตอั น ใกล้ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์
จะสั่ ง งานหรื อ เชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์
เหล่านี้ ไม่ใช่คีย์บอร์ด เมาส์ หรือทัช
สกรีน แต่เป็นการสนทนาด้วยภาษา
ธรรมชาติ (seamless conversation)
ผ่านเทคโนโลยีแชตบ็อตอันเป็นระบบ
ที่จะช่วยให้มนุษย์พูดคุย สั่งงาน และ
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สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้เฉกเช่นเดียว
กับการสนทนากับคนด้วยกันเอง
การพัฒนาระบบสนทนาด้วยภาษา
ธรรมชาติ นั้ น นั ก วิ จั ย สนใจพั ฒ นา
มากว่า 3 ทศวรรษแล้ว โดยเกี่ยวข้อง
กับเรือ่ งการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(natural language processing) ปัญญา
ประดิษฐ์ (artificial intelligence) และ

Cover
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เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล (information retrieval)
ช่วงไม่ถงึ 10 ปีทผ่ี า่ นมา อินเทอร์เน็ต
เข้าสู่ยุค Web 2.0 เกิดเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เกิดฐานข้อมูลการสนทนา
ขนาดใหญ่ มี ก ารถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น ของ
เครือ่ งมือเรียนรูเ้ ชิงลึก (deep learning)
ประกอบกั บ วิ วั ฒ นาการของเครื่ อ ง
คำ�นวณประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การ
วิจัยข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big data
ด้านระบบสนทนานี้ มีประสิทธิภาพสูง
ขึ้นแบบก้าวกระโดด
ปัจจุบัน มีการนำ�เทคโนโลยีแบบนี้
มาประยุกต์ ใช้งานหลายรูปแบบ เช่น
ใช้ ทำ � แชตบ็ อ ตสำ � หรั บ บริ ก ารลู ก ค้ า
(customer service chatbot) เช่น

Line@ และ Siri ระบบในลำ�โพงอัจฉริยะ
(smart speaker) เช่ น HomePod
และ Echo ระบบในหุ่ น ยนต์ ดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ เช่ น หุ่ น ยนต์ ดิ น สอ และ
pepper
ในระบบสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติ
ระบบต้องรู้จำ�เสียงพูด ทำ�ความเข้าใจ
ภาษาได้ สนทนากับคนได้ และมีระบบ
สืบค้นข้อมูล ระบบสังเคราะห์ภาษา
รวมถึงระบบสังเคราะห์เสียงพูด ซึง่ ใกล้
เคียงกับที่คนจริงๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
หน่ ว ยวิ จั ย วิ ท ยาการสื่ อ สารของ
มนุ ษ ย์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ (HCCRU)
เนคเทค สวทช. ทำ�วิจัยส่วนประกอบ
ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มากว่ า 20 ปี ปั จ จุ บั น มี ร ะบบรู้ จำ �
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เสี ย งพู ด ภาษาไทยที่ ร องรั บ คำ � ศั พ ท์
หลากหลาย มีระบบจัดการการสนทนา
และระบบสั ง เคราะห์ เ สี ย งพู ด ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ หน่ ว ยวิ จั ย ฯ ร่ ว มงานกั บ
พันธมิตรภาคธุรกิจเพือ่ วิจยั และพัฒนา
รวมถึงประยุกต์ ใช้ ในงานบริการลูกค้า
แบบเฉพาะด้านอีกด้วย
จาก 10 เทคโนโลยี ที่ น่ า จั บ ตา
มองดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้
ว่า ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก และปราศจาก
พรมแดน ประเทศไทยจึงสามารถมีสว่ น
ร่วมในการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ดังที่
กล่าวมานี้ ได้ และไม่ตกขบวนจากแนว
โน้มเทคโนโลยีทนี่ า่ ลงทุนของโลกในยุค
ปัจจุบนั และอนาคตทีจ่ ะมาถึงอันใกล้
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์-

กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดฝ้า
สำ�หรับหน้ากากดำ�น้ำ�

เ

ฝ้าบนหน้ากากดำ�น้ำ�
สเปรย์ Dr.Film Anti-Fog สามารถใช้ฉดี พ่นป้องกัน
ฝ้าขึน้ ทีห่ น้ากากดำ�น้�ำ ตลอด 1 ทริปดำ�น้�ำ นอกจากนัน้
แล้วยังสามารถใช้กับเลนส์แว่นสายตาทั่วไป ที่มักเกิด
ฝ้าเมื่อถูกอากาศเย็น เช่น แอร์ ในรถยนต์ ส่วนวิธีการ
ใช้งานก็ง่ายเพียงพ่นน้ำ�ยาลงบนเลนส์แว่น ขยับแว่น
ให้น้ำ�ยาเคลือบบนผิวเลนส์ ให้ทั่ว เพียงเท่านี้ก็จะช่ว
ดลดการเกิดฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำ�คัญสาร
ลดแรงตึงผิวชีวภาพชนิดนี้ ไม่ก่อให้เกิดการระคาย
เคืองดวงตาและผิวหนัง สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วลาไปดำ � น้ำ � ชมปลาสวยงามตามแนวปะการั ง
หลายครั้งมักต้องหงุดหงิดใจ เมื่อแว่นตาหรือ
หน้ากากดำ�น้ำ�เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาบดบังกระจกจน
แทบมองไม่เห็นอะไรเลย แต่ตอนนี้ ไม่ตอ้ งหงุดหงิดใจ
แล้วเพราะสตาร์ตอัปไทยได้คิดค้น “น้ำ�ยาสูตรพิเศษ”
ทีช่ ว่ ยลดการเกิดฝ้าบนหน้ากากดำ�น้�ำ มาช่วยแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าวได้แล้ว
บริษทั ดีไลฟ์ ซินเนอร์จี จำ�กัด พัฒนาสเปรย์ฉดี พ่น
หน้ากากดำ�น้�ำ ป้องกันการเกิดฝ้า ชือ่ Dr.Film Anti-Fog
ผลิ ต จากสารลดแรงตึ ง ผิ ว ชี ว ภาพ ซึ่ ง สกั ด มาจาก
น้ำ � ตาลและกรดไขมั น พื ช ที่ ไ ม่ มี ป ระจุ บ วกลบ ช่ ว ย
ป้องกันการจับตัวจากโมเลกุลของน้ำ� จึงทำ�ให้ไม่เกิด

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

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการ
ศึกษาฤทธิล์ ดความดันโลหิตของชาเขียวในอาสา
สมัครเพศหญิงทีม่ ภี าวะอ้วนและมีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็น
โรคความดันโลหิตสูงจำ�นวน 20 คน (อายุเฉลี่ย 41.1
± 8.4 ปี) โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ที่ 1 ให้รบั ประทานแคปซูลสารสกัดชาเขียวขนาด 500
มิลลิกรัม (มีปริมาณสารพอลิฟนี อล 260 มิลลิกรัม) วัน
ละ 3 แคปซูล นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้
รับประทานยาหลอก (placebo)
จากนัน้ เว้นช่วงระหว่างการทดลอง 2 สัปดาห์ แล้ว
สลับกลุ่มการทดลอง และให้รับยาในขนาดและระยะ
เวลาเช่นเดียวกับการทดลองช่วงแรก ก่อนเริ่มและ
สิ้นสุดการทดลอง วัดค่าความดันโลหิต ประเมินการ
ทำ�งานของเยื่อบุช้ันในของหลอดเลือด (endothelial
function) และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์
ค่าทางชีวเคมีต่างๆ ได้แก่ lipid profil กลูโคสและ

อินซูลิน สารบ่งชี้ของการอักเสบ
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม รั บ ประทานสาร
สกั ด ชาเขี ย วมี ค่ า ความดั น โลหิ ต ช่ ว งหั ว ใจบี บ ตั ว
(systolic blood pressure) ที่ 24 ชั่วโมง ช่วงเวลา
กลางวัน (06:00-18:00 น.) และช่วงเวลากลางคืน
(18:00-06:00 น.) ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุ่มรับประทานยาหลอก ส่วนความดัน
โลหิตช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure)
มีค่าลดลงเช่นกัน แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มรับประทาน
ยาหลอก และพบว่าสารสกัดชาเขียวไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีอื่นๆ และไม่มีผลต่อการ
ทำ�งานของเยื่อบุชั้นในของหลอดเลือด
จากผลการศึ ก ษานี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การรั บ
ประทานสารสกัดชาเขียวทุกวันเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ (4
สัปดาห์) อาจช่วยลดความดันโลหิตได้ ในหญิงอ้วนทีม่ ี
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1406
ภาพจาก http://www.bbvitamin.com/ชาเขียว-green-tea/
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นักเรียนไทยคว้า 12 เหรียญทองการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่บัลแกเรีย

32

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำ�ปี 2561
ที่สาธารณรัฐบัลแกเรีย ในครั้งนี้มีประเทศที่ร่วมส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำ�นวน 28 ประเทศ ได้แก่
บัลแกเรีย เกาหลีใต้ แคนาดา คาซัคสถาน จีน ไต้หวัน
ทาจิกิสถาน ฟิลิปปินส์ เนเธอแลนด์ เนปาล เวียดนาม
มาเลเซีย มาเก๊า เม็กซิโก ศรีลงั กา ซิมบับเว ไซปรัส รัสเซีย
โรมาเนีย ยูเครน ออสเตรเลีย อินเดีย อุซเบกิสถาน อินโดนีเซีย
แอฟริกาใต้ อิหร่าน ฮ่องกง และไทย โดยมีนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันจำ�นวน 612 คน

นั ก เรี ย นไทยที่ เ ข้ า ร่ ว มการ
แข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ระดั บ ประถมศึ ก ษา
และมัธยมศึกษา ที่สาธารณรัฐบัลแกเรีย ระหว่างวันที่
30 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2561 ได้สร้างชื่อเสียงให้
แก่ประเทศไทยโดยการคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 45
รางวัล จำ�นวน 75 เหรียญ (แบ่งเป็น 20 เหรียญทอง
29 เหรียญเงิน 26 เหรียญทองแดง) และ 9 เกียรติบตั ร
สำ � หรั บ การแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ
ข้อมูลจาก
http://www.imso.go.th/
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มกราคม 2562 อย. คุมเข้มไขมันทรานส์
หวังลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

น

จากผลการศึ ก ษา อย. จึ ง ได้ กำ � หนดมาตรการ
ควบคุ ม และกำ � กั บ ดู แ ลไขมั น ทรานส์ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหาร โดยออกเป็น “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำ�หนดอาหารที่ห้าม
ผลิต นำ�เข้า หรือจำ�หน่าย” ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยกำ�หนด
ให้น้ำ�มันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
และอาหารที่มีน้ำ�มันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารทีห่ า้ มผลิต นำ�เข้า
หรือจำ�หน่าย รวมถึงการผลิ ตเพื่อการส่งออกด้วย
ทั้งนี้ ไม่ได้ห้ามการตรวจพบไขมันทรานส์ ในผลิตภัณฑ์
อาหาร เนื่องจากอาจมีการใช้วัตถุดิบที่มีไขมันทรานส์
ตามธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ และภายหลังจากที่
ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ อย. จะดำ�เนินการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิต สถานที่นำ�เข้า หรือสถาน
ที่จำ�หน่ายอย่างเข้มงวด หากพบการฝ่าฝืนจะดำ�เนิน
การตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของผู้บริโภคไม่ต้อง
ตื่นตระหนก เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารที่จำ�หน่ายใน
ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยไม่ใช้น�้ำ มันทีผ่ า่ น
กระบวนการไฮโดรเจนบางส่วนแล้ว เลขาธิการฯ อย.
กล่าวในที่สุด

พ.วันชัย สัตยาวุฒิ
พงศ์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการ
อาหารและยา กล่ า วถึ ง
การออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข กำ�หนดให้น้ำ�มันที่ผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วน (partially hydrogenated oils,
PHOs) ซึง่ เป็นแหล่งของกรดไขมันทรานส์ และอาหาร
ทีม่ นี �้ำ มันทีผ่ า่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็น
ส่วนประกอบ เป็นอาหารห้ามผลิต นำ�เข้า หรือจำ�หน่าย
ว่า ไขมันทรานส์เป็นไขมันไม่อิ่มตัว สามารถพบได้ทั้ง
ในธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง
นม เนย ชีส และเนื้อสัตว์ และจากกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วนลงในน้�ำ มันทีม่ กี รดไขมันไม่อมิ่ ตัวสูง
ซึ่ ง จะพบไขมั น ทรานส์ ไ ด้ ในอาหารสำ � เร็ จ รู ป ที่ มี
เนยเทียม หรือเนยขาวเป็นส่วนประกอบ เช่น โดนัททอด
พัพ พาย เพสตรี เค้ก คุกกี เวเฟอร์ อันตรายจาก
ไขมั น ทรานส์ คื อ ทำ�ให้ระดับ คอเลสเตอรอลรวม
คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีผลให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี
(HDL) ลดลง ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
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สดร.เก็บภาพ 3 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สุดอลัง
คืน 27–รุ่งเช้า 28 กรกฎาคม 2561 มาฝากชาวไทย

ส

ดาวอังคารสุกสว่างเคียงดวงจันทร์สีแดงอิฐ ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 3:21 น. ณ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา
ในคืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ถึงรุง่ เช้า 28 กรกฎาคม
2561 เกิด 3 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สำ�คัญ ได้แก่
ดาวอังคารอยู่ตำ�แหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ ซึ่งมีขนาด
ปรากฏใหญ่และสว่างมาก สังเกตได้ยาวนานตลอด
คืนตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงรุ่งเช้า ในคืนเดียวกันยัง
เกิดปรากฏการณ์จนั ทรุปราคาเต็มดวงยาวนานทีส่ ดุ ใน
ศตวรรษที่ 21 คราสเต็มดวงเริม่ ตัง้ แต่เวลา 2:30-4:13 น.
นานถึง 1 ชั่วโมง 43 นาที นอกจากนี้ยังเป็นไมโครมูน
เนื่องจากช่วงเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ตรงกับช่วง
ที่ ด วงจั น ทร์ โ คจรอยู่ ใ นระยะไกลโลกที่ สุ ด ในรอบปี
อีกด้วย

ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เผยภาพดาวอังคารสุกสว่างสี
แดงเคียงดวงจันทร์สแี ดงอิฐ เหนือท้องฟ้าเมืองสงขลา
บันทึกในช่วงเช้ามืดวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา
ประมาณ 3:21 น. ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงช่วง
กึ่งกลางคราส และยังตรงกับช่วงดวงจันทร์เต็มดวง
โคจรไกลโลกทีส่ ดุ ในรอบปีอกี ด้วย เป็น 3 ปรากฏการณ์
ดาราศาสตร์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ สวยงามหา
ชมได้ยาก บันทึก ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา สงขลา
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ดาวอังคารอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์ 27
กรกฎาคม 2561 เวลา 22:27 น. ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา
ภาพดาวอังคารอยูใ่ นตำ�แหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์
คืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 บันทึกเมือ่ เวลา 22:27 น.
โดยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
สงขลา ดาวอั ง คารโคจรห่ า งจากโลกประมาณ
57.8 ล้ า นกิ โ ลเมตร สามารถมองเห็ น ขั้ ว น้ำ � แข็ ง
ปรากฏการณ์ดาวอังคารเคียงดวงจันทร์ ขณะเกิด
จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ลานนางเงือก หาดสมิหลา
จังหวัดสงขลา
บนดาวอังคารและพื้นผิวดาวอังคารได้อย่างชัดเจน
ดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้ โลกเรื่อยๆ จนกระทั่ง
เข้าใกล้ โลกที่สุดในรอบ 15 ปี ในวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 ระยะห่างประมาณ 57.6 ล้านกิโลเมตร ช่วง
นี้จึงเหมาะแก่การสังเกตการณ์ดาวอังคาร จะสว่าง
และมีขนาดปรากฏใหญ่มาก มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึง
รุ่งเช้า

จันทรุปราคาเต็มดวงช่วงกึ่งกลางคราส 28
กรกฎาคม 2561 เวลา 3:21 น. ณ หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

ข้อมูลจาก http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3659-narit-3-events-july-photo
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ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ประจำ�ปี 2561

ต

ามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งผู้แทนเยาวชน
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ประจำ�ปี 2561 ซึ่งผลการแข่งขัน ปรากฏว่าเยาวชนไทยสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ โดยคว้ารางวัลมาได้ดังนี้

คณิตศาสตร์โอลิมปิก : 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

3 เหรียญทอง ได้จาก
- นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
- นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
3 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
- นางสาวฉัทชนัน สุรยิ าอมรานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองคลูช - นาโปกา ประเทศโรมาเนีย
โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 107 ประเทศ ทัง้ นี้ คะแนนรวมของทีมประเทศไทยสามารถทำ�ได้เป็นอันดับที่ 5 ของโลก
โดย นางสาวยลรดา ยงพิศาลภพ สามารถทำ�คะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหญิงทั้งหมด 60 คน
ส่วนนักเรียนชายจำ�นวน 534 คน รวมผู้เข้าแข่งขันปีนี้ทั้งสิ้น 594 คน

ชีววิทยาโอลิมปิก : 4 เหรียญเงิน

4 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
- นายปารีส นิลทลักษณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
- นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- นางสาวรุ จี ร ดา วิ โ รจนานุ วั ฒ น์ โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์
จังหวัดนครปฐม
การแข่งขันครัง้ นีเ้ ป็นการจัดครัง้ ที่ 29 ระหว่างวันที่ 15–22 กรกฎาคม
2561 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขัน 70 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 270 คน ได้รบั เหรียญทอง 27 คน เหรียญเงิน 54 คน เหรียญทองแดง 80 คน
โดยอันดับที่ 1 ของโลกคือ เวียดนาม อันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 3 คือ จีนไทเป
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ฟิสกิ ส์โอลิมปิก : 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง ได้จาก
- นายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
4 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายพชรพล ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- นายอิ ท ธิ พั ท ธ์ พ ล ชั ย พั ฒ นาการ โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์
จังหวัดนครปฐม
- นายลภัส เปรมเจริญ โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
- นายญาณวรุตม์ พาราทิพย์เจริญชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 		
กรุงเทพฯ
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 21-29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 86 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 396 คน

เคมีโอลิมปิก : 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง ได้จาก
- นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
3 เหรียญเงิน ได้จาก
- นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
- นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
การแข่งขันครัง้ นีเ้ ป็นการจัดครัง้ ที่ 50 ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม
2561 ณ กรุ ง บราติ ส ลาวา สาธารณรั ฐ สโลวั ก และกรุ ง ปราก
สาธารณรัฐเช็ก

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/ipst.thai
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เด็กไทยคว้ารางวัล โครงงานวิทยาศาสตร์
เยาวชนอาเซียนแห่งปี 2018

เ

ด็กไทยนำ�ผลงาน “การควบคุมการสร้างพรอพอลิส
ของชันโรง” คว้ารางวัล โครงงานวิทยาศาสตร์
เยาวชนอาเซียนแห่งปี ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 4
(The 4TH ASEAN Student Science Project Competition) (ASPC 2018) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำ�บลคลองห้า
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผศ. ดร.รวิ น ระวิ ว งศ์ ผู้ อำ � นวยการองค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผย
ว่า “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่ม
ประเทศอาเซียน จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
โดยการผนึกกำ�ลังขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนในกลุม่ ประเทศอาเซียนได้มเี วทีประกวดโครง
งานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 23–27 กรกฎาคม

สิงหาคม 2561

2560 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.
ตำ�บลคลองห้า อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึง่
ในปีนมี้ เี ยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3–6 หรือเทียบ
เท่า จาก 7 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา มานำ�
เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ รวม 80 คน ทัง้ หมด
39 โครงงาน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา
ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดี
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หนึ่งที่ผึ้งชันโรง (Tetragonula pegdeni) สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมภายในรัง โดย
สังเกตจากการพบรอยฉีกขาดในรังผึ้งชันโรง และผึ้ง
นั้นมีการซ่อมรังโดยการสร้างพรอพอลิสเพื่อปิดรอย
ฉีดขาดดังกล่าวด้วยตัวมันเอง อีกทัง้ สารดังกล่าวยังมี
มูลค่าเศรษฐกิจสูง จึงถูกนำ�ไปใช้ ในการผลิตเวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันหลายชนิด เช่น
การใช้ ส ารพรอพอลิ ส ในเครื่ อ งสำ � อางจะช่ ว ยเพิ่ ม
คุณสมบัติในการชะลอวัย เพราะสารดังกล่าวมีสารที่
ช่วยต้านอนุมลู อิสระซึง่ เป็นสาเหตุของการทำ�ลายผิว”
นอกจากนี้เยาวชนไทยยังสามารถคว้ารางวัลที่ 1
มาครองอีก 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จาก
โครงงาน “วิธกี ารยืนยันตัวตนบุคคลโดยใช้คลืน่ สมอง
ทีถ่ กู กระตุน้ ด้วยวิธกี ารมองเห็น” (EEG-based Person
Authentication Method with Deep Learning Using
Visual Stimulation) โดย นายศุภวิชญ์ ผึ้งแดง จาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ จากโครงงาน “การกำ�จัดขยะทางการเกษตร
ด้วยจุลนิ ทรียจ์ ากจาวปลวกสกุล Microtermes” (Novel
Approach to Improve Local Wisdom Termite
Mounds in Treating Agricultural Waste) โดย
นายศิวกร ชาญชโลธร และนายอธิศ เตชะนิธิสวัสดิ์
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ส่วนในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รางวัลชนะ
เลิศเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ในชือ่ โครงงาน “การ
พัฒนาสารเคลือบสังเคราะห์นาโนด้วยสารไคโตซาน”
(Development of Nano-Synthetic Coatings from
Green Shell Chitosan as Corrosion Inhibitor on
Vesset Surface) เจ้าของผลงาน โดย A Muhammad
Athallah Naufal

ที่มีเยาวชนจากประเทศกัมพูชาเข้าร่วมการประกวด
โครงงานในครั้งนี้เป็นปีแรก”
จ ากการประกวดฯ ผลปรากฏว่า นางสาวนัฐกาญจน์
พรหมมินทร์ นางสาวเมธาวี หลีจ่ า และนายชนม์ณภัทร
หลวงหาญ จากโรงเรี ย นดำ � รงราษฎร์ ส งเคราะห์
สามารถคว้ารางวัล โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน
อาเซียนแห่งปี (ASPC2018 project of the year)
จากโครงงาน “การศึกษาพฤติกรรมในการซ่อมแซมรัง
เพื่อใช้ควบคุมการสร้างพรอพอลิสของชันโรง” (A
New Method to Increase Propolis Production by
Activating Nest Repair Behavior in Stingless Bees)
นางสาวเมธาวี ได้อธิบายว่า “พรอพอลิสเป็นผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจาก : นายกฤษฏิ์ เอี่ยมผาสุข อพวช.

http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7474-the-4th-asean-student-science-project-competition
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ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลกรอบพอง

ข้

าวหอมนิลหรือข้าวสีนิล (Aromatic Black
Rice หรือ Hom-nin Rice) ข้าวเจ้าหอมนิลเป็น
ข้าวคัดพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 105
และข้าวเหนียวดำ�สายพันธุ์จีน เมล็ดมีสีม่วงเข้ม นิยม
รับประทานเป็นข้าวกล้อง คงเหลือเยือ่ หุม้ เมล็ด จมูกข้าว
และเนื้ อ ข้ า ว ที่ มี คุ ณ ค่ า อาหารสู ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ
สุขภาพ โดยมีธาตุเหล็กสูงมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 30%
เมื่อหุงสุกมีสีม่วงอ่อน นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้วิจัยพัฒนาขนมกรอบ
พองจากข้าวหอมนิล (Hom-nin Rice Snack) การ
ผลิ ต ขมกรอบพองจากข้ า วหอมนิ ล ผลิ ต ได้ ห ลาย
รูปแบบ เช่น การผลิตโดยการขึ้นรูปโดยการนำ�เข้า
เครือ่ งเอ็กซ์ทรูเดอร์ (Extruder Cooker) นำ�ธัญชาติบด
คือ ข้าวหอมนิลบด ผสมข้าวเจ้าหักบด ข้าวโพดบด

และถั่วเหลืองบด ผ่านการปรับความชื้นในระดับที่
เหมาะสม นำ�เข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ได้ขนมกรอบ
พองจากข้าวหอมนิล นำ�ไปปรุงแต่งรส เทคนิคการผลิต
โดยเครื่องเอ็กทรูซ์เดอร์นี้ มีกำ�ลังผลิตสูง สามารถ
ขยายการผลิตเป็นระดับ SMEs และอุตสาหกรรมได้
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้วิจัยผลิตขนมขบเคี้ยว
ชนิดกรอบพองจากข้าวหอมนิลเพื่อการผลิตในระดับ
ชุมชนที่ใช้อุปกรณ์ที่มีทั่วไปในครัวเรือน เช่น การผลิต
ข้าวหอมนิลแผ่นกรอบ คือการขึ้นรูปแผ่นข้าว และนำ�
ไปนึ่งให้สุก พักทิ้งไว้ ให้แผ่นแป้งข้าวที่เป็นเจลคงรูป
ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม และนำ�ไปอบแห้ง ผ่านการทอด
กรอบและปรุงรส ได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทาน
นอกจากนี้ มี ก ารพั ฒ นาสู ต รนำ � ไปผลิ ต ข้ า วเกรี ย บ
ข้าวหอมนิลด้วย

ข้อมูลจาก :

http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7483-aromatic-black-rice-hom-nin-rice
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เปิดตัว ‘บาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์’ กระตุ้นเด็กหญิง
ให้สนใจวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

‘บ

บริษัทแมทเทล ผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ เปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้
อาชีพใหม่ “บาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์” เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
ผู้หญิงสนใจด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาก
ขึน้ ในอนาคต ด้วยความร่วมมือกับบริษทั ทิงเกอร์ ผูผ้ ลิต
แพลตฟอร์มเกมคอมพิวเตอร์สำ�หรับเด็ก

าร์ บี้ วิ ศ วกรหุ่ น ยนต์ ’
จะสวมเสื้อยืดแจ็คเก็ต
ยีนส์ และกางเกงยีนส์
พร้ อ มกั บ สวมแว่ น ตากั น สารพิ ษ ใน
ห้องทดลอง และมีบทเรียนการเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หรื อ โค้ ด ดิ้ ง
6 หลักสูตรที่มาพร้อมกับตุ๊กตาบาร์บี้
ซึ่งออกแบบมาเพื่อปลูกฝังเด็กผู้หญิง
อายุตั้งแต่ 7 ขวบ ให้ ได้เรียนรู้เรื่อง
ตรรกศาสตร์ การแก้ปญ
ั หา การโค้ดดิง้
เบื้ อ งต้ น และการสร้ า งหุ่ น ยนต์
นอกจากนี้ ยังมีคลาสออกกำ�ลังกาย
ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปด้วย
ที่ผ่านมา ตุ๊กตาบาร์บี้มีเ ส้ นทาง
อาชีพให้ได้เลือกสรรมากถึง 200 อาชีพ
ตลอด 60 ปี ที่ บ าร์ บี้ ถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น
ครอบคลุมทัง้ อาชีพนักพัฒนาวิดโี อเกม
นักบินอวกาศ รวมทั้งประธานาธิบดี
แต่ส�ำ หรับบาร์บวี้ ศิ วกรหุน่ ยนต์ ถือ
เป็นหนึ่งในเส้นทางอาชีพที่กำ�ลังเป็น
ที่ต้องการในตลาดแรงงาน โดยอาชีพ
ทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกรวมกัน
ว่า STEM ในสหรัฐอเมริกา มีผู้หญิง
ในสายอาชี พ นี้ อ ยู่ ใ นสั ด ส่ ว นเพี ย ง
ร้อยละ 24 เท่านั้น

ข้อมูลจาก
https://www.voathai.com/a/robotics-engineer-barbie-joins-girls-who-code/4459676.html
ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=PC-lGlExl34
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เรียบเรียง : ธนกร อังค์วัฒนะ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

ค้นพบหลักฐานสำ�คัญที่อาจแสดงถึง “น้ำ�” ที่ยัง
เป็น “ของเหลว” อยู่บนดาวอังคารเป็นครั้งแรก

ภาพแสดงน้ำ�แข็งขั้วใต้ของดาวอังคาร (สีขาว) และบริเวณ Planum Australe ที่ยาน Mars Express กำ�ลังศึกษา
โดยสีน้ำ�เงินเข้มในภาพคือบริเวณที่คาดว่ามีทะเลสาบอยู่ ใต้พื้นผิวดาว
Credit: USGS Astrogeology Science Center, Arizona State University, INAF

ยาน Mars Express ขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) พบ
หลักฐานสำ�คัญที่แสดงถึงทะเลสาบขนาดกว้างกว่า 20
กิโลเมตร ลึกลงไปใต้พนื้ ผิวดาวอังคาร 1.5 กิโลเมตร บริเวณ
ใกล้กับขั้วใต้ของดาว ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการสำ�รวจ
ดาวอังคารมาที่พบหลักฐานของน้ำ�ที่ยังคงเป็นของเหลวอยู่
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ารค้ น พบในครั้ ง นี้ นำ � ที ม
โดย Roberto Orosei นัก
วิจัยจาก National Institute
of Astrophysics ประเทศอิตาลี ได้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาจากยาน Mars
Express และค้นพบหลักฐานสำ�คัญ
ที่คาดว่ามีทะเลสาบอยู่ใต้พื้นผิวดาว
อังคาร

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

ภาพหน้าตัดพื้นผิวดาวอังคารที่ ได้จาก MARSIS สีขาวบน
สุดคือพื้นผิวดาว สีฟ้าคือตำ�แหน่งที่เชื่อว่าเป็นทะเลสาบ
Credit ESA / NASA / JPL / ASI / Univ. Rome; R. Orosei et
al 2018

ยาน Mars Express ปฏิบัติภารกิจมานานกว่า 15 ปี ถือว่า
เป็นยานสำ�รวจดาวอังคารที่มีระยะเวลาการทำ�งานยาวนานเป็น
อันดับสองในปัจจุบนั (รองลงมาจากยาน Odyssey 17 ปี) โดยการ
ค้นพบในครัง้ นี้ใช้อปุ กรณ์ทเี่ รียกว่า “MARSIS” มีหลักการทำ�งาน
คล้ายกับเรดาร์ คือ ปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุออกไปยังตำ�แหน่ง
เป้าหมาย ซึ่งคลื่นวิทยุดังกล่าวสามารถทะลุลงไปใต้พื้นผิวดาวได้

ถึง 3 กิโลเมตร และสะท้อนกลับมายังอุปกรณ์รับสัญญาณ
ข้อมูลของสัญญาณที่สะท้อนกลับมาจะสามารถบ่งบอกได้
ถึงสภาพสถานะของชั้นใต้ผิวดาว ซึ่งพบว่า บริเวณที่อยู่
ใกล้กับขั้วใต้ของดาว เรียกว่า “Planum Australe” มีชั้น
ของทะเลสาบหนา 1 เมตร กว้าง 20 กิโลเมตร อยู่ลึกลงไป
จากพื้นผิว 1.5 กิโลเมตร
ข้อมูลจากยาน Mars Express บ่งบอกว่าที่ระดับความ
ลึก 1.5 กิโลเมตรใต้พนื้ ผิวดาว สามารถประมาณค่าอุณหภูมิ
ได้ที่ -68 องศาเซลเซียส ซึ่งน้ำ�บริสุทธิ์จะไม่สามารถอยู่ใน
สถานะของเหลวได้ ทีมนักวิจยั จึงคาดว่าหากเป็นทะเลสาบ
ใต้พนื้ ผิวจริง จะต้องเป็น “น้�ำ เกลือ” ทีม่ คี วามเข้มข้นสูงมาก
เพราะจากการศึกษาน้ำ�ทะเลใต้น้ำ�แข็งขั้วโลกใต้ มีอุณหภูมิ
อยู่ที่ -13 องศาเซลเซียส พบว่าน้ำ�บริเวณนั้นมีค่าความ
เข้มข้นของเกลือมากกว่าบริเวณอื่น ประกอบกับหลักฐาน
จากยานสำ�รวจ Phoenix และ Curiosity เคยค้นพบว่า ดาว
อังคารมีเกลือชนิดเพอร์คลอเรต (Perchlorate) อยู่มาก ซึ่ง
เป็นเกลือที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำ�ได้ดี
อย่างไรก็ตาม การค้นพบในครั้งนี้จำ�เป็นต้องได้รับ
การยืนยันจากข้อมูลที่มีความละเอียดสูงมากกว่านี้ ซึ่งถือ
ได้วา่ เป็นโจทย์ปญ
ั หาทีท่ า้ ทายอันใหม่ส�ำ หรับการสำ�รวจดาว
อังคารในอนาคต
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่จะถึงนี้ จะเป็นช่วง
กำ�หนดการทีย่ านสำ�รวจดาวอังคารอีกหนึง่ ลำ�จะลงจอด คือ
“InSight” ซึง่ เป็นยานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาโครงสร้าง
ภายในของดาวอังคารโดยเฉพาะ จะนำ�มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก
ของดาวอังคารที่น่าตื่นเต้นอีกมากอย่างแน่นอน

อ้างอิง :
[1] https://www.nature.com/articles/d41586-018-05795-6
[2] https://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/liquid-water-on-mars-really-probably/
เผยแพร่ผ่านทางเว็บ สดร. http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3656-liquid-water-mars

29

สิงหาคม 2561

Sci
Info

graphic

สิงหาคม 2561

30

Sci
Gallery

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพ “เม็ดสีชมพูสว่าง” สีธรรมชาติ
เก่าแก่ที่สุดของโลกจากโมเลกุลของ
สิ่งมีชีวิตดึกดำ�บรรพ์ ใต้ทะเล
ภาพจาก : https://www.businessinsider.com.au/oldest-colour-world-pigment-science-anu-2018-7

นั

กวิทยาศาสตร์ออสเตรเลีย ค้นพบเม็ดสีจากโมเลกุลชีวภาพ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสีธรรมชาติเก่าแก่ที่สุดของโลก ที่เกิด
ขึ้นจากสิ่งมีชีวิตดึกดำ�บรรพ์ ใต้ท้องทะเลเมื่อ 1,100 ล้านปีก่อน และได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ PNAS
เม็ดสีชมพูสว่างดังกล่าว เป็นโมเลกุลของสารคลอโรฟิลล์ที่กลายเป็นฟอสซิล โดยไซยาโนแบคทีเรีย
(cyanobacteria) ใต้ทอ้ งทะเลโบราณผลิตสารนีอ้ อกมา และมีการค้นพบเม็ดสีนหี้ ลงเหลืออยู่ในชัน้ หินดินดานเก่าแก่ใต้ทะเล
ทรายสะฮารา บริเวณแอ่งธรณีแห่งหนึ่งในเขตประเทศมอริเตเนีย
การค้นพบนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ โดยเมื่อกว่าพันล้านปีก่อน
ไซยาโนแบคทีเรียคือผู้ควบคุมพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทร
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ก.วิทย์ฯ-สวทช. จับมือ กลุม่ บริษทั โชคนำ�ชัยพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์-เรือ
เพิม่ มูลค่าเศรษฐกิจไทย

ก

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
บริษัทโชคนำ�ชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำ�กัด และบริษัทสกุลฎ์
ซี อินโนเวชัน่ จำ�กัด หนึง่ ในกลุม่ บริษทั โชคนำ�ชัย (CNC Group)
ผูผ้ ลิตแม่พมิ พ์ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย จัดแถลงข่าวความ
ร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบการผลิต
ยานพาหนะสมัยใหม่ที่สามารถนำ�มาต่อยอดในการสร้างหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ พร้อม
ทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/th/news/12094-20180720

เฌอปราง BNK48 กับ อาจารย์เจษฯ ร่วมบรรยายพิเศษ “เส้นทางนักวิทย์ ชีวติ ไอดอล” ในงานแสดง
ความยินดี และปฐมนิเทศนักเรียนทุน JSTP รุน่ ที่ 20 สวทช.

ส

ำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัดงานแสดงความยินดี และปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาว
จำ�นวน 20 ทุน รวมถึงจัดกิจกรรม “ชุมนุมสมาชิกโครงการพัฒนา
อั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สำ � หรั บ เด็ ก และ
เยาวชน (JSTP) ประจำ�ปี 2561” ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม
2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี และเดอะเกรซอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพือ่
ชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการ และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน

รวมถึ ง จั ด กิ จ กรรม
บ่มเพาะเยาวชน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ
จั ด กิ จ กรรมชุ ม นุ ม
สมาชิ ก JSTP ซึ่ ง
จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุก
ปี เ พื่ อ ให้ เ ยาวชนใน
โครงการฯ ได้มโี อกาส
พบปะรุ่นพี่ รุ่นน้อง
อีกทั้งโครงการฯ ได้เชิญผู้ปกครองของเยาวชนมาพบปะและทำ�
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลเยาวชน และสร้าง
รากฐานกำ�ลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ
งานนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางนักวิทย์
ชีวิตไอดอล” โดย นางสาวเฌอปราง อารีย์กุล วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดำ�เนินรายการโดย รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพนั ธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเล่าประสบการณ์ ในการจัดสรรเวลา
การทำ�งานและเรียนไปด้วยกันด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/12095-20180725
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พิธลี งนามความร่วมมือ ระหว่าง อพวช. และ
มทส. พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ ใน
โครงการจัตรุ สั วิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

วั

นที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำ�เนิน
งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่าง องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) ในโครงการจัตรุ สั วิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

สดร. - สซ. - จุฬาฯ - มทส. จับมือร่วมโครงการ
วิทยาศาสตร์ระดับโลก สร้างเครือ่ งเคลือบกระจก
“กล้องโทรทรรศน์รงั สีเชเรนคอฟ” ฝีมอื คนไทย

สกว. จับมือเบลเยียมวิจัยใช้ประโยชน์
จากของเสีย

ส

กว. ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจยั VITO แห่งเบลเยียม
เพื่อพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา
และเทคโนโลยี มุง่ จัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย แปรรูปวัสดุ
เหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน และการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.trf.or.th/trf-events-activities/12343-trf-vito-collaboration-for-knowledge-exchange-in-waste-management

สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7430-mou

ส

ถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี สร้างเครือ่ ง
เคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทย รองรับโครงการ
หมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ โครงการความร่วมมือ
ด้านดาราศาสตร์ระดับโลก หวังใช้งานวิจัยดาราศาสตร์ระดับ
แนวหน้าพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน มั่นใจศักยภาพคนไทย
จะสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3655-narit-cta-mou
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนหน่วยงาน
ดาราศาสตร์วิทยุชั้นนำ�ของสหราชอาณาจักร

เ

มื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
เยือนศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โจเดรลล์แบงค์ หน่วยงานดาราศาสตร์วทิ ยุชน้ั นำ�ของสหราชอาณาจักร ทอดพระเนตรการปฏิบตั งิ าน
ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุโลเวลล์ เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
เมอร์ลนิ เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วทิ ยุวแี อลบีไอของสภาพยุโรป
สำ�นักงานใหญ่องค์การอาร์เรย์ตารางกิโลเมตร และศูนย์การค้นพบ
โจเดรลล์แบงค์ โดยมีผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ผูอ้ �ำ นวยการ
วิทยาลัยฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ผู้อำ�นวยการศูนย์การค้นพบ
โจเดรลล์แบงค์ ประธานศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เซอร์เบอร์นาร์ด
โลเวลล์ ผู้อำ�นวยการศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โจเดรลล์แบงค์
ผูบ้ ริหารองค์การอาร์เรย์ตารางกิโลเมตร และผูบ้ ริหารสถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3648-narit-uk-july-2018

จิสด้าจับมือกระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด พัฒนาการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ภูมสิ ารสนเทศ ยกระดับการเกษตรไทยสู่ 4.0

อาเซียนร่วมอบรมเทคนิคซินโครตรอน
Infrared Spectroscopy and Imaging

ส

31

กรกฎาคม 2561 : กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทำ�พิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ภูมสิ ารสนเทศในการจัดการด้านการเกษตรอัจฉริยะ เพือ่ มุง่ พัฒนา
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.gistda.or.th/main/th/node/2629
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ถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) นำ�โดยทีม
นักวิทยาศาสตร์ระบบลำ�เลียงแสง 4.1 : IR จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำ�หรับเทคนิค Infrared
Spectroscopy and Imaging (ASEAN Workshop on Infrared
Spectroscopy and Imaging (AWIR2018) ในระหว่างวันที่ 10-12
กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) จ.นครราชสีมา โดยมีนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ในประเทศและประเทศในกลุม่
ภูมิภาคอาเซียนที่สนใจเทคนิค IR เข้าร่วมกว่า 60 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.slri.or.th/th/index.php/slrinews/อาเซียนร่วมอบรม
เทคนิคซินโครตรอน-infrared-spectroscopy-and-imaging.html
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วว.ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมทำ�เครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นของที่ระลึก
สำ�หรับแหล่งท่องเที่ยวไดโนโรด

ส

ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์
เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำ�ของฝากของที่ระลึก
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยนวัตกรรมบนเส้นทางไดโนโรด” ภายใต้การ
ดำ�เนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า
และช่องทางการตลาด ให้กบั กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนผูส้ งู อายุ
และนักเรียน จำ�นวน 60 คน ในเขตพื้นที่อำ�เภอสหัสขันธ์ ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวไดโนโรด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากและของทีร่ ะลึกสำ�หรับแหล่งท่องเทีย่ ว
เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย
การออกแบบ การขึ้นรูปโดยการกดแม่พิมพ์และหล่อน้ำ�ดิน การ
ตกแต่งด้วยสีอะคริลิก และการประกอบตกแต่งเป็นของที่ระลึก
อาทิ ระฆังบุญ มาสคอตไดโนเสาร์...พี่ภูพานและน้องแพรวา
พวงกุญแจ และโมบาย ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ
ตำ�บลโนนบุรี อำ�เภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1070

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
เฟซบุก๊ สาระวิทย์
สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ยูง

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นกยูง

Pavo muticus

เป็นนกที่มีขนาดใหญ่มาก ความยาววัดจากปลายปากถึง
ปลายหางประมาณ 102-245 เซนติเมตร ฤดูผสมพันธุข์ อง
นกยูงอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ตัวผูจ้ ะมีขนยาว
ออกมาบริเวณด้านบนของขนปกคลุมหาง เวลาเกีย้ วพาราสีตวั เมียจะยกขน
ส่วนนี้ขึ้นแล้วแผ่เป็นรูปพัด ชาวบ้านเรียกว่า “นกยูงรำ�แพน”
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บ้านนักคิด

ฉบับที่ 64 เหมียวถามว่า เซลล์ของสัตว์อย่างเหมียวกับเซลล์ของพืชนั้นเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนกัน

ก็ช่วยบอกทีว่าแตกต่างกันอย่างไร ไปดูเฉลยกันฮะ

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 65
ฉบับนี้ เรามาเล่นเกมครอสเวิร์ดชื่อนักวิทยาศาสตร์ระดับ
โลกกันดีกว่าฮะ เหมียวมีคำ�ใบ้เกี่ยวกับผลงานของพวก
ท่านให้เพื่อนๆ แล้ว

แนวตัง้
1. ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
2. ค้นพบวัฏจักรเครบส์
3. เสนอทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์
4. ค้นพบนิวตรอน
5. สร้างมาตราอุณหภูมิแบบเซลเซียส
6. จัดระบบการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์แบบทวินาม
7. ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

แนวนอน
1. ค้นพบหลักการและประดิษฐ์บารอมิเตอร์
2. ออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสลับและเป็นผู้บุกเบิก
การสื่อสารแบบไร้สาย
3. ค้นพบรังสีแกมมา
4. ค้นพบยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน
5. ค้นพบและแบ่งหมู่เลือดมนุษย์เป็นระบบ ABO
6. สร้างรากฐานวิชาชีววิทยาแบคทีเรียและเป็นผู้วินิจฉัย
เชื้อสาเหตุวัณโรค อหิวาตกโรค และแอนแทร็กซ์

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 64
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ Cell City ได้แก่ คุณปณาลี บำ�รุง
เกาะ
รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว + สาระวิทย์ฉบับพิเศษ ได้แก่
คุณสุรศักดิ์ ขำ�ทอง คุณสุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย
คุณพรรณนิภา ปินตาติ๊บ คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

สิงหาคม 2561
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รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ
“big name” (หนังสือนามานุกรมนัก
วิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และ
นักคิด+จานรองแก้ว Galileo Galilei)
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 จานรองแก้ว
world scientist
จำ�นวน 3 รางวัล

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 65
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ
“world scientists”
(จานรองแก้ว 12 ลาย)
จำ�นวน 1 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 สิงหาคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 66
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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การรู้จำ�และการเรียนรู้ของเครื่อง

(pattern recognition and machine learning)
ผู้เขียน	ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
ผลิตและจัดจำ�หน่าย ศูนย์หนังสือ สวทช.
จำ�นวนหน้า
206 หน้า
ราคา
350 บาท

พิ
เ
ศษ!!
สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อ
ด้วยตนเองที่ศูนย์
หนังสือ สวทช.

ลด 20%
เหลือราคาเล่มละ
280 บาท

ปั

จจุ บั น คำ � ว่ า ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ หรื อ AI
(Artificial Intelligence) เป็นคำ�ที่คุ้นหูกัน
มากขึน้ เพราะปรากฏอยูใ่ นอุปกรณ์เครือ่ งมือสมัยใหม่
ที่เราจะพบเห็นกันบ่อย ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไร้คน
ขับ (Self-Driving Car) หรือระบบร้านค้าปลีก เช่น
Amazon Go ที่ลูกค้าสามารถหยิบสินค้าและเดิน
ออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อคิวเพื่อชำ�ระเงิน
หนังสือ “การรูจ้ �ำ รูปแบบและการเรียนรูข้ องเครือ่ ง
(pattern recognition and machine learning)”
นับเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกๆ ในสาขาปัญญา
ประดิษฐ์ ที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการ
ทำ�งานวิจัยของผู้เขียน และการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
เป็นข้อมูลสอนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ หนังสือ
เล่มนี้ ไม่เพียงครอบคลุมเนือ้ หาทีค่ รบถ้วนและไล่เรียง
ลำ�ดับจากง่ายไปยากแล้ว ยังได้ลงลึกในทฤษฎีและ
คำ�อธิบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการ
พื้นฐานในศาสตร์ด้านนี้ ก่อนที่จะไปพัฒนาต่อยอด
เป็นวิธีการใหม่ๆ ต่อไป
“การรู้จำ�รูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง” จึงเป็น
หนังสืออีกเล่มหนึง่ ทีน่ กั ศึกษา นักวิจยั และอาจารย์
ทีต่ อ้ งการเข้าใจและประยุกต์ ใช้ในเรือ่ งของการรูจ้ �ำ
รูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง และต้องการ
ความเข้ า ใจเนื้ อ หาวิ ช าการเชิ ง ทฤษฎี ที่ ถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์ ควรจะต้องมีไว้คู่กาย

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

เชิญชมงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 2561
16-26 สิงหาคม 2561

เวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี)
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
(Hall 2-8) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โทรศัพท์ 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959
เว็บไซต์ www.nsm.or.th

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

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

คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

หนึ่งในกฎพื้นฐานของเอกภพก็คือ
ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ

ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง....
หากปราศจากความไม่สมบูรณ์
แบบเสียแล้ว,

ไม่ว่าคุณ ไม่ว่าผม ก็ล้วน
ดำ�รงอยู่ไม่ได้
- สตีเฟน ฮอว์กิง

สตีเฟน ฮอว์กิง (8 มกราคม พ.ศ. 2485 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561)

เป็นนักฟิสกิ ส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกทีน่ �ำ เอาทฤษฎีสมั พัทธภาพ (theory of relativity)
และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา
พ.ศ. 2545 บีบซี จี ดั ให้เขาเป็น 1 ใน 100 ชาวอังกฤษทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ หนังสือวิทยาศาสตร์ทเี่ ขาเขียนคือ ประวัตยิ อ่ ของกาลเวลา (A Brief
History of Time) ทำ�สถิตติ ดิ อันดับหนังสือเบสต์เซลเลอร์ตดิ ต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์ เขามีโรคประจำ�ตัวทีเ่ ป็นโรคพันธุกรรมคือ ALS
(amyotrophic lateral sclerosis) ทีท่ �ำ ให้คอ่ ยๆ กลายเป็นอัมพาต และติดต่อสือ่ สารโดยผ่านอุปกรณ์สงั เคราะห์ขอ้ ความและเสียงแทน
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

