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ทันสมัยมากมาย เพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่า 13 ชีวิต จนประสบความสำ�เร็จ
หมายเหตุกองบรรณาธิการ
บทความเรื่อง “วิทยาศาสตร์ติดถ้ำ�” นี้ เป็นข้อมูลจากนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561” จัดทำ�โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กอง บ.ก. สาระวิทย์ เห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ อีกทั้งผู้อ่านหลายท่านอาจไม่มีโอกาสไปชมงาน
ดังนั้น กอง บ.ก.สาระวิทย์ จึงขอนำ�เรื่องราว “วิทยาศาสตร์ติดถ้ำ�” มาเผยแพร่ต่อในสาระวิทย์ฉบับนี้
ขอขอบคุณ อพวช. ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลสำ�หรับการเผยแพร่
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Editor’s
Note

ทุก

วิทยาศาสตร์ติดถ้ำ� : องค์ความรู้เบื้องหลังช่วยชีวิตทีมหมูป่า
วันนี้ คำ�ว่า “ทีมหมูป่าอะคาเดมี” ก็ยังไม่จางหายไปจากสังคมข่าว
สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์นะครับ ล่าสุดในช่วงวันที่ 3–20
ตุลาคม 2561 ก็ได้รับเชิญจากประธานกรรมการโอลิมปิกสากลให้ไป
ร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเยาวชน ที่ประเทศอาร์เจนตินา และจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยัง
สหรัฐอเมริกา และมีโปรแกรมให้สัมภาษณ์สื่อออกรายการโทรทัศน์ด้วย
ย้อนกลับไปช่วงวันที่ 23 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 18 วันเต็มจากการติด
อยู่ในถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอน อันเนื่องมาจากมีน้ำ�ป่าไหลหลากเข้าท่วมภายในถ้ำ� ทำ�ให้กลุ่ม
นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี จ.เชียงราย รวม 13 ชีวิต ที่เข้าไปเที่ยวภายใน
ถ้ำ� ไม่สามารถออกมาได้ จนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก
ผู้คนทั้งโลกตั้งแต่ประชาชนคนธรรมดา ไปจนถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งดารา
นักฟุตบอล นายอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีและนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก แม้กระทั่งบุคคลระดับ
ผู้นำ�ประเทศอย่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี
ของเยอรมนี ต่างเอาใจช่วยและโพสต์ข้อความแสดงความยินดีเมื่อทราบข่าวการช่วยเหลือ
ชีวิตทีมหมูป่าประสบความสำ�เร็จ
	 เบือ้ งหลังความสำ�เร็จของภารกิจครัง้ นี้ น่าสนใจอย่างยิง่ เพราะเต็มไปด้วยความร่วมมือของ
หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ (ทหารเรือหน่วยซีล ทหารบก ตำ�รวจ และหน่วยอื่นๆ) ภาคเอกชน
ชุมชน อาสาสมัคร ทีมกูภ้ ยั จากไทยและผูเ้ ชีย่ วชาญนักดำ�น้�ำ ถ้�ำ ระดับโลกจากต่างประเทศ ต่าง
มาช่วยกันด้วยเป้าหมายสำ�คัญคือ ช่วยชีวติ ทีมหมูปา่ ออกมาให้ได้อย่างปลอดภัย ไม่วา่ จะเผชิญ
อุปสรรคมากมายเพียงใด เป็นความงดงามทางด้านจริยธรรมของมนุษย์ทรี่ ว่ มมือเป็นน้�ำ หนึง่ ใจ
เดียวกันโดยปราศจากเชื้อชาติ ภาษา อคติ หรือความเห็นแก่ตัว
	ภารกิจครั้งนี้ ยังเป็นสนามทดลองนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากมาย จากหน่วยงาน บริษัท กลุ่มบุคคล ที่ต่างเสนอตัวนำ�มาช่วยเหลือ ประกอบด้วย
เทคโนโลยีการค้นหา ได้แก่ โดรน หุน่ ยนต์ด�ำ น้�ำ ไร้คนขับ ไฟน์เดอร์-เครือ่ งหาคนไฮเทค เครือ่ ง
สแกนจำ�ลองภาพ 3 มิติ เลเซอร์ เทคโนโลยีพากลับ ได้แก่ เรือดำ�น้ำ�หมูป่า อุโมงค์ผ้าใบ
หน้ากากดำ�น้ำ�แบบเต็มหน้า ถังอากาศวนอากาศ และเทคโนโลยีสนับสนุน ได้แก่ เครื่องสูบ
น้ำ�แรงดันสูง ผ้าใบคอนกรีต ผ้าห่มฟอยล์ฉุกเฉิน อาหาร Power Gel วิทยุถ้ำ� วิทยุสื่อสารไร้
สาย Max-Mesh ระบบการสื่อสารไร้สายแบบตาข่าย
อีกทัง้ เรือ่ งราวและองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์อกี มากมายทีเ่ กีย่ วกับถ้�ำ สภาพร่างกายเมือ่
เราติดถ้ำ� ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของเรื่องจากปก (cover story) สาระวิทย์ฉบับนี้ครับ ซึ่งข้อมูล
เกือบทัง้ หมดนำ�มาจากนิทรรศการเรือ่ ง “วิทยาศาสตร์ตดิ ถ้�ำ ” ทีจ่ ดั แสดงภายในงาน “มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)
เมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับถ้ำ�มากขึ้นแล้ว เชื่อเหลือเกินว่า การเที่ยวถ้ำ�ของทุกคนใน
ครั้งต่อไป ก็จะมีความหมายมากยิ่งขึ้น

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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เหตุเกิดที่ถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอน

ายวันที่ 23 มิถุนายน 2561
กลุ่ ม นั ก ฟุ ต บอลเยาวชน
และโค้ชทีมหมูปา่ อะคาเดมี
แม่สาย จังหวัดเชียงราย รวม 13 ชีวิต
หลั ง การฝึ ก ซ้ อ มฟุ ต บอลแล้ ว ได้ พ า
กันไปเที่ยวในถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอน
วนอุ ท ยานถ้ำ � หลวง และไม่ ส ามารถ
ออกจากถ้ำ�ได้ เนื่องจากระดับน้ำ�ในถ้ำ�
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทีมหมูป่า
ต้องถอยร่นเข้าไปในถ้ำ�ลึกขึ้น
เมื่อเจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ ทราบ
เรื่อง ก็ ได้ระดมคนและทีมกู้ภัยออก
ค้นหา แต่ปัญหาที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็
คือ ระดับน้ำ�ในถ้ำ�ที่สูง มีความขุ่น บาง
ช่วงมีความลึก น้�ำ ไหลแรง ช่องทางผ่าน

แคบ มืด และอุณภูมิน้ำ�ที่เย็น
ต่อมาหน่วยซีลของทหารเรือ ก็ถูก
ส่งมาเป็นกำ�ลังหลักในการช่วยค้นหา

ร่วมกับนักดำ�น้ำ�ถ้ำ�ผู้เชี่ยวชาญระดับ
โลกทั้งของอังกฤษ ออสเตรเลีย และ
ชาติอื่นๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง

นักฟุตบอลเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต

3

ตุลาคม 2561

Cover
Story
เดินสำ�รวจบนถ้�ำ เพือ่ หาปล่อง หรือช่อง
ทางลงไปช่วย ส่วนน้ำ�ในถ้ำ�ก็มีการใช้
เครื่องสูบน้ำ�แรงดันสูงสูบออก เพื่อให้
น้ำ�ลดระดับ
แต่ละนาทีที่ผ่านไป คือช่วงเวลา
แห่งความเป็นความตายของทีมหมูป่า
ที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ย่ำ�แย่
อาหารทีข่ าดแคลน มันคือเดิมพันแห่งชีวติ
ที่ทีมกู้ภัยต้องพยายามเร่งช่วยเหลือ
และแล้วในวันที่ 3 กรกฎาคม วันที่
11 ของการติดถ้ำ� ข่าวดีที่ทุกคนเฝ้ารอ
ก็มาถึง เมือ่ นักดำ�น้�ำ ถ้�ำ ชาวอังกฤษสอง
คนแรกได้พบทีมหมูปา่ ทัง้ 13 ชีวติ ทุกคน
ปลอดภัยดี แต่การนำ�ออกจากถ้ำ�ยังไม่
สามารถทำ�ได้ทันที ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมทัง้ สภาพร่างกาย จิตใจ และ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวย รวมทัง้ การ
ฝึกการใช้หน้ากากดำ�น้ำ�เพื่อให้ทีมกู้ภัย
นำ�ออกจากถ้ำ�
เมื่อทุกอย่างพร้อม วันที่ 8
กรกฎาคม ทีมหมูป่าสี่คนแรกก็
ถูกนำ�ออกจากถ้ำ � เป็ นผลสำ�เร็จ
วันถัดมา ออกมาอีกสี่คน และวัน
ถัดมาที่เหลือห้าคนสุดท้าย ก็ถูก
นำ�ออกมาจากถ้ำ�อย่างปลอดภัย
ปิดจ๊อบปฏิบัติการสะท้านโลกที่
ผู้คนทั้งโลกต่างเอาใจช่วย เสร็จ
สิ้นภารกิจการค้นหาอันยาวนาน
18 วันเต็มจากการติดถ้ำ�
แม้ภารกิจจะสำ�เร็จลุล่วงไป
ด้ ว ยดี แ ล้ ว ก็ ต าม แต่ เ บื้ อ งหลั ง
ความสำ�เร็จนี้ ก็ยังมีเรื่องราวด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ น่ า รู้ อี ก มากมาย
ที่ ค วรบั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ให้ ไ ด้
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับถ้ำ� อุปกรณ์

ตุลาคม 2561

สิง่ ประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต่างๆ ที่มีการนำ�มาใช้เพื่อการค้นหา
และช่วยเหลือชีวิตทีมหมูป่าครั้งนี้

วิทยาศาสตร์ของถ้ำ�
การเกิดขึ้นของถ้ำ�

น้ำ�ที่เป็นกรดอ่อนๆ จากหินปูนบาง
ชนิด แทรกซึมกว่า 100,000 ปี จน
เกิดเป็นถ้ำ�
ถ้ำ�ในทางภูมิศาสตร์คือโพรงที่ลึก
เข้าไปในพื้นดินหรือภูเขา มีขนาดใหญ่
พอที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติโดยเกิดจากการละลาย
อย่างช้าๆ ของน้ำ�กับหินปูนโดโลไมต์
หรื อ หิ น ยิ ป ซั ม ที่ ผ สมเข้ า กั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศ
ทำ�ให้เกิดเป็นสารละลายที่มีความเป็น
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กรดอ่อนๆ ที่สามารถละลายแคลเซียม
คาร์ บ อเนตได้ สารละลายที่ มี ค วาม
เป็นกรดอ่อนๆ นี้จะค่อยๆ แทรกซึม
ลงสู่พื้นผิวโลกทีละเล็กทีละน้อย กิน
เวลานานกว่า 100,000 ปี จนเกิดเป็น
ระบบทางไหลของน้ำ�ขนาดใหญ่ใต้พื้น
พิภพที่เรียกว่า “ถ้ำ�” หรือทางวิชาการ
เราเรียกการเกิดภูมิประเทศแบบถ้ำ�ว่า
ภูมิประเทศแบบคาสต์ (karst topography) แบ่งได้ 2 แบบตามวิวฒ
ั นาการ
ของถ้ำ� คือ
ถ้ำ�เป็น (active cave) คือถ้ำ�ที่ยัง
มีการกัดเซาะจากทางน้ำ� มีการตก
ตะกอนของน้ำ�และแร่ธาตุ
ถ้ำ�ตาย (non-active cave) หรือ
ถ้ำ�ลอย หรือถ้ำ�แห้ง คือถ้ำ�ที่หยุด
การพัฒนาและไม่ถูกกัดเซาะจาก
ทางน้ำ�แล้ว

Cover
Story
หินงอก หินย้อย

การเกิ ด หิ น งอก หิ น ย้ อ ยมี ค วาม
สัมพันธ์กัน เมื่อเกิดหินงอก ก็จะเกิด
หินย้อยด้วย
ภายในถ้ำ � เราจะเห็ น หิ น งอก
หิ นย้อย ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์
ที่ เ กิ ด ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลาหลายหมื่ น
หรือแสนปีจากความชื้นภายในถ้ำ� โดย
หิ น ที่ ห ยดลงมาจากด้ า นบนเรี ย กว่ า
“หินย้อย” และเรียกหินที่ยื่นขึ้นจาก
ด้านล่างว่า “หินงอก” ซึง่ การเกิดหินงอก
หินย้อย เกิดในระหว่างกระบวนการการ
เกิดถ้ำ� โดย
หินงอก เกิดขึ้นเมื่อน้ำ�ที่มีหินปูน
สะสมหยดลงมาจาก
เพดานถ้ำ�สู่พื้นสูญเสีย
คาร์ บ อนไดออกไซด์
ทำ � ให้ เ กิ ด การสะสม
และก่ อตัว เป็นแท่งยื่น
ขึ้นจากพื้นถ้ำ�กลายเป็น
หินงอก
หินย้อย เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ น้ำ � ที่ เ ป็ น
กรดอ่ อ นๆ ที่ ล ะลาย
แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต
ไหลตามรอยแยกลง
มา เมื่ อ น้ำ � นั้ น สู ญ เสี ย
คาร์บอนไดออกไซด์ ไป
ทำ � ให้ เ กิ ด คาร์ บ อเนต
พอกพูนลงมากลายเป็น
หินย้อย

สิ่งมีชีวิตในถ้ำ�

ถึงแม้ว่าในถ้ำ�จะมืดสนิท และอุณหภูมิของน้ำ� อากาศ ค่อนข้างต่ำ�อย่างคงที่
แต่ในพื้นที่พิเศษแบบนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ถือได้ว่าในถ้ำ�มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (biodiversity) ที่สูงมาก สัตว์แต่ละชนิดที่อาศัยอยู่จะมีลักษณะพิเศษ
และมีความแปลกแตกต่างจากสัตว์นอกถ้ำ�มาก ลักษณะพิเศษของสัตว์ ในถ้ำ�ที่
อาศัยในสถานที่แบบนี้จะมีสีซีด บางชนิดตาบอดหรือไม่มีตา และบางชนิดสามารถ
จับสัญญาณของคลื่นสั่นสะเทือน อุณหภูมิ กลิ่น และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ โดย
สามารถแบ่งสัตว์ ในถ้ำ�ได้ 3 ประเภท

ทร็อกโลไบต์ (Troglobites)

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำ�ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่สามารถดำ�รงชีวิตนอกถ้ำ�ได้ มักอยู่ใน
ส่วนลึกของถ้ำ� หาอาหารภายในถ้ำ� เช่น แมลงและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เช่น
จิ้งโกร่ง แมลงสองง่าม และตะขาบถ้ำ�

http://zaraenvironmental.com/nps-troglobites.htmlhttps://twitter.com/nbcavernstx/status/910998383820787713
https://twitter.com/nbcavernstx/status/910998383820787713

5

ตุลาคม 2561

Cover
Story
ทร็อกโลไฟล์ (Troglophiles)

สัตว์ทดี่ �ำ รงชีวติ อยูไ่ ด้ทงั้ ในถ้�ำ และภายนอกถ้�ำ เช่น แมลงต่างๆ จิง้ หรีด แมงมุม
ซาลาแมนเดอร์ และกิ้งกือ

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/134448.php
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/134448.php

https://instaview.xyz/photo/Bj95reulbYr
https://instaview.xyz/photo/Bj95reulbYr

ทร็อกโลซีเนส (Trogloxenes) หรือ สัตว์ถ้ำ�ชั่วคราว

ปกติใช้ชีวิตอยู่นอกถ้ำ� แต่มักมีพฤติกรรมเข้าๆ ออกๆ จากถ้ำ�บ่อยๆ เช่น ค้างคาว
ผีเสื้อกลางคืน หมี

https://athidtiya1995.files.wordpress.com/2014/11/image-2.jpg
https://athidtiya1995.files.wordpress.com/2014/11/image-2.jpg
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ห่วงโซ่อาหารในถ้ำ�
ค้างคาวคือผู้ผลิตลำ�ดับแรก
ของสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ�

ในถ้�ำ ถือว่าค้างคาวเปรียบเสมือนผูผ้ ลิต
ให้กับห่วงโซ่อาหารภายในถ้ำ� โดยเมื่อ
ค้างคาวบินเข้าถ้�ำ มูลของค้างคาวจะเป็น
อาหารให้แก่เชือ้ รา และสิง่ มีชวี ติ ขนาด
เล็ก เช่น พลานาเรีย สปริงเทล และ
กิ้งกือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้เป็นอาหาร
ให้แก่จิ้งหรีด แมงมุม และแมงป่อง
และเป็นอาหารต่อให้แก่สัตว์ที่มีขนาด
ใหญ่กว่าคือ นก งู หรือเม่น ในส่วนของ
ตัวค้างคาวเมื่อตาย ซากของมันจะเป็น
อาหารให้แก่ปถู �้ำ หรือกุง้ ถ้�ำ อีกต่อหนึง่

ปรับตัว เพื่ออยู่รอด

ระบบนิเวศในถ้ำ� เป็นระบบนิเวศที่
เปราะบาง แม้วา่ สภาพแวดล้อมภายใน
ถ้�ำ จะคงที่ แต่แหล่งอาหารและพลังงาน
ในถ้ำ�มีจำ�กัด เนื่องจากภายในถ้ำ�ไม่ได้
รับแสงแดด พืชสีเขียวไม่สามารถอยูไ่ ด้
อาหารส่วนใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในถ้ำ�จึง
ถูกพัดเข้ามาตามกระแสลมและน้�ำ หรือ
มาจากมูลสัตว์ทอ่ี าศัยในถ้�ำ ดังนัน้ สิง่ มีชวี ติ
ในถ้ำ�จึงมีการปรับตัวเพื่อให้ดำ�รงชีวิต
ในสภาพแวดล้อมจำ�กัดแบบถ้ำ�ได้ เช่น
- มีตาแต่สูญเสียการมองเห็น
- หยุดสร้างและพัฒนาเม็ดสีบนผิวหนัง
- พัฒนาระบบประสาทสัมผัสอื่นได้ดี
เช่นหนวดหรือขาที่ยาวขึ้นแทนตาที่
มองไม่เห็น
- สร้างชัน้ ไขเคลือบผิวลำ�ตัวเพือ่ กันน้�ำ
- เจริญเติบโตช้า มีอตั ราการเผาผลาญต่�ำ
- เคลื่อนไหวช้า และเท่าที่จำ�เป็น

ข้อมูลถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอน
7
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Cover
Story
นวัตกรรมกู้ภัยก้องโลก
จากวันที่ 23 มิถุนายน–10 กรกฎาคม 2561 ทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้งหมดได้
อย่างปลอดภัย รวมระยะเวลา 18 วัน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้คนทั่วโลก มี
การระดมอุปกรณ์และเครือ่ งมือต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีตี ง้ั แต่ขน้ั พืน้ ฐานจนถึงขัน้ สูงทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั ครัง้ นี้

ทุกนวัตกรรม ล้วนมีความสำ�คัญ

เทคโนโลยี นวัต กรรม อุป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ บางชิ้นไม่ใช่อุปกรณ์เพื่อการ
กู้ ภั ย อย่ า งแท้ จ ริ ง แต่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ส่ ว นเสริ ม ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด
ความสะดวกสบายในการกู้ภัย บางชิ้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
สถานการณ์บางอย่างแต่สามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้กับการ
กู้ภัยในครั้งนี้ และบางชิ้นเป็นอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นใหม่เพียง
ข้ามวันที่เต็มไปด้วยแนวคิดในการช่วยเหลือและกู้ภัย โดย
อุปกรณ์ทงั้ หมดต่างทำ�หน้าที่โดยแยกอิสระจากกันแต่ท�ำ งาน
ภายใต้ขอบเขตการวางแผนการกู้ภัยแผนเดียวกัน
การทำ�งานของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือหนึ่ง อาจเป็นทั้ง
ภารกิจหลัก และเป็นทั้งส่วนเสริมของอีกภารกิจหนึ่ง และ
การทำ�งานของอุปกรณ์หนึ่ง อาจเป็นแผนสำ�รองที่ต้อง
ดำ�เนินการทันทีถ้าแผนการกู้ภัยหลักที่วางไว้ล้มเหลว
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ถ้�ำ หลวง : สนามทดลองนวัตกรรม

นอกเหนื อ จากความร่ ว มแรงร่ ว มใจของกลุ่ ม ทั่ ว
โลกแล้ว ต้องยอมรับว่าปฏิบัติการกู้ภัยเยาวชนที่ติด
อยู่ในถ้ำ�หลวงในครั้งนี้ คือเวทีการแสดงถึงนวัตกรรม
การกู้ภัยที่หลากหลาย ทั้งล้ำ�สมัยทางเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีพนื้ ฐานทีค่ นุ้ เคย แต่เหนือสิง่ อืน่ ใด ประโยชน์
ของนวัตกรรมจะเกิดขึ้นหากผู้คนได้ทดลองใช้ เรียนรู้
และลองผิดลองถูก อันนำ�มาซึ่งการพัฒนานวัตกรรม
ให้สามารถใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะไม่มีใครรู้เลยว่า เหตุการณ์วิกฤตเฉกเช่นที่ถ้ำ�
หลวงจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไร และหากเกิดขึ้น เราจะเลือก
ใช้นวัตกรรมที่มีอยู่อย่างไร ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
ภายใต้วิกฤตการณ์เช่นนี้

Cover
Story
เทคโนโลยีการค้นหา
โดรน (Drone)

เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ สำ � รวจพื้ น ที่ ที่
ต้องการจากภาพถ่ายมุมสูง สามารถ
จั ด เก็ บ และส่ ง สั ญ ญาณภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหวกลับมาผู้ ใช้งาน ทำ�ให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ ในการ
วางแผนเพือ่ ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
หรือหยุดยัง้ ภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้
โดรนที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความ
ร้ อ น อุ ป กรณ์ นี้ ต รวจจั บ ความร้ อ นที่
สะท้อนจากพื้นผิว ซึ่งมีอุณหภูมิความ
ร้อนที่แตกต่างกัน สามารถทำ�ให้ระบุ
ได้ว่าบริเวณใดบ้างที่มีสิ่งมีชีวิต รวมถึง
ความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบนภูเขา
พืน้ ดิน และสภาพโดยรวม ทำ�ให้อปุ กรณ์
ตัวนี้ช่วยวางแผนในการเข้าช่วยเหลือ
ได้ดียิ่งขึ้น

ในภารกิจสำ�รวจถ้ำ�หลวง โดรนได้
ทำ�การถ่ายภาพบริเวณพื้นที่วนอุทยาน
ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน เพือ่ สนับสนุน
ภารกิจค้นหาพื้นที่เหนือถ้ำ�และค้นหา
ผูป้ ระสบภัยในกรณีสามารถออกจากถ้�ำ
ในช่องทางอื่นซึ่งยังหลงอยู่บนในภูเขา

รวมถึงนำ�ข้อมูลภาพถ่านทางอากาศ
มาประมวลผลเป็ น ภาพสามมิ ติ เ พื่ อ
วิเคราะห์หาถ้ำ�และทางน้ำ� นับเป็นอีก
หนึ่งนวัตกรรมที่มีส่วนในการสนับสนุน
ภารกิจครั้งนี้

ยานขับเคลื่อนใต้น้ำ�/หุ่นยนต์ดำ�น้ำ�ไร้คนขับ
(REMOTELY OPERATED UNDERWATER VEHICLE : ROV)
ยานขับเคลื่อนใต้น้ำ� หรือ ROV นี้
พั ฒ นาภายใต้ โครงการพั ฒ นายาน
ขั บ เคลื่ อ นใต้ น้ำ � ชนิ ด ใช้ ส ายควบคุ ม
ของศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทางวิ ศ วกรรม
อวกาศและทะเล (CASME) สำ � นั ก
วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ยานขับเคลื่อน
ใต้น้ำ�เป็นของศูนย์พัฒนาประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำ�มาติดตั้ง
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Cover
Story
อุปกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการ
ทำ�งานให้เพิ่มขึ้น สามารถดำ�น้ำ�และ
ส่ ง สั ญ ญาณได้ ไ กลถึ ง 100 เมตร
(ประมาณตึก 30 ชั้น) ทำ�งานได้ทั้งใน
สภาพน้ำ�จืดและน้ำ�เค็ม และยังดำ�น้ำ�
ได้นานและต่อเนือ่ งตามระยะเวลาตาม
แผนปฏิบัติงาน
ยานขับเคลื่อนใต้น้ำ� ROV ติดตั้ง
เซนเซอร์ ร ะบบวั ด แรงดั น น้ำ � ระบบ
โซนาร์แบบหมุนรอบตัว และระบบวัด
ความเฉื่อย (IMU) ทำ�ให้สามารถระบุ
ตำ�แหน่ง ทิศทาง และความลึก เพื่อ

ช่วยในการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม แผนที่ ใ ต้ น้ำ � เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ให้
ประเมิ น ระยะทางในการเคลื่ อ นที่ นักประดาน้ำ�เข้าได้ ในระยะ 120 เมตร
ส่วนการควบคุมการทำ�งานระยะไกล แต่ เ นื่ อ งจากน้ำ � ขุ่ น มากจากโคลน
ใช้ ก ารควบคุ ม จากชุ ด ควบคุ ม และ ภายในถ้ำ� ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดในระยะ
การมองเห็นของยานขับเคลื่อนใต้น้ำ�
คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ยานสำ�รวจใต้น�้ำ
สามารถติดต่อส่งข้อมูลมายังผู้ปฏิบัติ ทำ�ให้ต้องหยุดภารกิจ แต่ก็นับเป็นอีก
งานผ่ า นระบบสื่ อ สารความเร็ ว สู ง หนึ่ ง นวั ต กรรมที่ มี ส่ ว นในการค้ น หา
และมีการติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอความ ผู้สูญหายในครั้งนี้
ละเอียดสูง ระบบไฟส่องสว่าง เพื่อ
https://www.youtube.com/watch?v=E9m-aIKhSHA)
ทำ�การถ่ายภาพที่มีความละเอี
ยดสูง
https://www.youtube.com/watch?v=E9m-aIKhSHA)
ในภารกิ จ สำ � รวจถ้ำ � หลวง
ยาน
ขับเคลื่อนใต้น้ำ�นี้ ใช้ดำ�สำ�https://www.youtube.com/watch?v=E9m-aIKhSHA)
รวจถ้ำ� ทำ�

ไฟน์เดอร์ : เครื่องหาคนสุดไฮเทค
(Finding Individuals for Disaster and Emergency Response : FINDER)
พัฒนาโดยห้องแล็บเจพีแอล (Jet
Propulsion Laboratory) ขององค์การ
นาซา ร่วมกับ Department of Homeland Security ของสหรัฐอเมริกา โดย
เครื่องมือกู้ภัยสุดไฮเทคขององค์การ
นาซานี้ เป็นอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินที่ใช้
ระบุตำ�แหน่งของคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ซาก
ปรักหักพังได้ โดยใช้สัญญาณเรดาร์
ในการตรวจจั บ “การเต้ น ของหั ว ใจ
มนุษย์” โดยจะใช้เรดาร์ที่ส่งสัญญาณ
คลื่ น ไมโครเวฟกำ � ลั ง ต่ำ � (ประมาณ
1 ในพัน ของสัญญาณจากโทรศัพท์
มือถือ) เข้าไปตรวจจับสัญญาณชีพหรือ
การเคลื่ อ นที่ แ ม้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย เช่ น
อัตราการหายใจหรือหัวใจเต้น และหาก
ตรวจพบ คลื่นเรดาร์ก็จะสะท้อนกลับ
ยังเครื่องเรดาร์พร้อมทั้งคำ�นวณเวลา
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ภาพ : https://hilight.kapook.com/view/174436
ทีค่ ลืน่ เดินทางเพือ่ ใช้ระบุระยะห่างหรือ
ตำ�แหน่งของผู้รอดชีวิตได้
นาซาพัฒนาเครือ่ งมือนีส้ �ำ หรับการ
ส่งสัญญาณวิทยุบนยานอวกาศขนาด
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เล็ ก และมี ร าคาถู ก เพื่ อ จะได้ วั ด ค่ า
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในขณะที่ยาน
อวกาศเคลื่อนที่แบบที่ใช้กับยานที่ ไป
โคจรรอบดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

Cover
Story
เครื่องสแกนจำ�ลองภาพ 3 มิติ เลเซอร์
(Leica Scanner P20)
เครื่องสแกนจำ�ลองภาพ 3 มิติ เลเซอร์ หรือกล้องสแกนถ้ำ�สามารถยิงเลเซอร์
สีเขียวออกไปรอบตัว แล้วสร้างเป็นโมเดลภาพ 3 มิติ ทำ�ให้เห็นสภาพโดยรวมของ
สถานทีซ่ งึ่ ถูกสแกนอย่างชัดเจน จากนัน้ จึงนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ หาเส้นทางหรือ
จุดที่ใช้ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยรัศมีของเลเซอร์จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 150-200 เมตร
หากต้องการรู้ โครงสร้างของถ้�ำ ทัง้ หมด จะต้องวางกล้องถ่ายเป็นระยะ โดยการถ่าย
และสแกนครั้งหนึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ภาพที่ได้ จะเห็นออกมาเป็นโครงสร้าง
3 มิติ ซึ่งจะทำ�ให้ทราบลักษณะภายในถ้ำ�ทั้งหมด แม้ ในบริเวณที่สายตาไม่สามารถ
มองเห็นได้ นอกจากนั้นกล้องนี้ยังสามารถตรวจจับความร้อนได้
(ชมคลิปวิดโี อการทำ�งานขอเครือ่ งได้ที่ https://www.bugaboo.tv/watch/391032)
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เทคโนโลยีการพากลับ
เรือดำ�น้ำ�หมูป่า (Mini Submarine Wild Boars)
นวัตกรรมใน 8 ชั่วโมง
เรือดำ�น้�ำ จิว๋ หรือหรือเรือดำ�น้�ำ หมูปา่
พัฒนาโดย อีลอน มัสก์ (Elon Musk)
บริษัทสเปซเอกซ์ (Space Exploration
Technologies Corporation–SpaceX)
และรถยนต์ไฟฟ้า Tesla โดยยานดำ�น้ำ�
นี้ถูกสร้างมาจากโครงสร้างภายในของ
จรวด Falcon 9 และสร้างขึ้นเพื่อใช้ ใน
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีต่ ดิ อยูใ่ นถ้�ำ
ทีส่ ลับซับซ้อนได้ และไม่มปี ระสบการณ์
ดำ�น้ำ�
เรื อ ดำ � น้ำ � จิ๋ ว นี้ มี รู ป ทรงคล้ า ย
แคปซู ล โดยดั ด แปลงมาจากท่ อ ส่ ง
ออกซิ เ จนเหลวของจรวดฟอลคอน
(Falcon rocket) ซึ่ ง มี น้ำ � หนั ก เบา
แข็ ง แรง มี ข นาดเล็ ก พอที่ จ ะผ่ า น
ช่องแคบต่างๆ ภายในถ้ำ�ได้

ในการเคลื่อนย้ายเรือดำ�น้ำ� จะมี
นักดำ�น้�ำ 2 คนคอยประคองเรือดำ�น้�ำ จิว๋
เพื่ อ ลั ด เลาะไปตามช่ อ งแคบต่ า งๆ
แม้ ว่ า เรื อ ดำ � น้ำ � จิ๋ ว นี้ ไ ม่ ถู ก ใช้ ง านจริ ง
เนื่ อ งจากมี ก ารใช้ แ นวทางอื่ น ที่
เหมาะสมกว่ า ในการนำ � ผู้ ป ระสบภั ย
ออกมาจากถ้ำ � แต่ ก็ นั บ ว่ า เป็ น อี ก
หนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิด
สร้ า งสรรค์ การคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
ต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบ ภายใต้ เวลา
อั น จำ � กั ด จนสร้ า งเป็ น นวั ต กรรม
เรือดำ�น้ำ�หมูป่าในเวลาเพียง 8 ชั่วโมง
โดย อี ล อน มั ส ก์ เป็ น ผู้ ที่ ตั้ ง ชื่ อ
เรือดำ�น้ำ�นี้ว่า “เรือดำ�น้ำ�หมูป่า”

อุโมงค์ผ้าใบ : แสงสว่างที่ปลายถ้ำ� (Canvas Tunnel)
อุโมงค์ผ้าใบ เป็นท่อผ้าใบที่ทำ�ด้วยวัสดุแคนวาส ซึ่ง
มีความทนทาน ไม่ว่าจะเป็นการขนของหนัก หรืออาหาร
หรือแรงกระแทกและการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี เมื่อถูก
เป่าด้วยลมจะพองตัวมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70
เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 700 เมตร เพียง
พอที่จะให้มนุษย์เคลื่อนที่ผ่านไปได้ จึงเป็นอีกทางเลือก
ในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
หลักการทำ�งานของท่อผ้าใบนี้ คือ ใช้แรงลมเป่าที่
ปลายท่อ สร้างเป็นอุโมงค์ ลัดเลาะไปตามเส้นทางภายใน
ถ้�ำ โดยท่อผ้าใบจะเปลีย่ นรูปทรงตามลักษณะของเส้นทาง
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ภาพ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/806995
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และภายในท่อยังสามารถใช้เป็นเส้น
ทางเคลื่ อ นที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รวมทั้ ง
สามารถลำ�เลียงอุปกรณ์และอาหาร
ได้ ส่ ว นวิ ธี ก ารนำ � ท่ อ ผ้ า ใบเข้ า ไปถ้ำ �
ทำ�ได้ โดยส่งท่อผ้าใบเข้าไปตามไลน์
เชือกในถ้ำ�ที่หน่วยซีลทำ�ไว้ ค่อยๆ เติม
ลมเข้าไปก็จะกลายเป็นอุโมงค์ขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม อุโมงค์ท่อผ้าใบนี้เป็น

เพียงแนวคิด และยังไม่ถูกนำ�มาใช้ ใน รั ฐ มนตรี และนายไพโรจน์ ทุ่ ง ทอง
ภารกิจที่ถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�นางนอน แต่ ประธานกรรมการบริหาร สวนลุมไนท์
อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีเ่ ป็น บาซาร์ รวมถึงอีลอน มัสก์ ผู้บริหาร
ประโยชน์ต่อปฏิบัติการครั้งนี้ และอาจ บริษัทสเปซเอกซ์ ก็มีแนวคิดเดียวกัน
นำ�ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยกู้ภัย
ในเหตุการณ์อื่นได้ต่อไป
https://www.youtube.com/watch?v=hKL0Aq9C6gE)
แนวคิ ด การใช้ อุ โ มงค์ ผ้ า ใบนี
้
https://www.youtube.com/watch?v=hKL0Aq9C6gE)
https://www.youtube.com/watch?v=hKL0Aq9C6gE)
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายก

หน้ากากดำ�น้ำ� : ตัวช่วยดำ�น้ำ�เอาชีวิตรอดออกจากถ้ำ� (Full Face Mask)
ภารกิ จ การช่ ว ยเหลื อ ที ม หมู ป่ า
อะคาเดมี 13 ชีวิตติดถ้ำ�หลวงหลังจาก
พบตัวแล้ว คือการพาออกจากถ้ำ�ด้วย
วิธีการดำ�น้ำ� ดังนั้น อุปกรณ์สำ�คัญที่
ถูกนำ�มาใช้ ในครั้งนี้ก็คือ หน้ากากแบบ
เต็มหน้า (full face mask) สำ�หรับผู้ที่
ดำ�น้ำ�ไม่เป็นก็สามารถใช้ได้ เพราะวิธี
ใช้ เพียงสวมปิดทั้งใบหน้า และเมื่อลง
ไปในน้ำ� ก็หายใจได้เลยและยังสื่อสาร
พูดคุยขณะที่สวมหน้ากากได้อีกด้วย
หน้ากากแบบเต็มหน้า เป็นหน้ากาก
ดำ�น้ำ�แบบพิเศษ ใส่แล้วต่อท่ออากาศ

ช่วยให้หายใจได้สะดวก สามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง ทำ�ให้นักดำ�น้ำ�มีอากาศ
อยู่ที่หน้าตลอดเวลา มีขนาดเล็กสวมใส่ง่าย ปลดล็อคง่าย ประโยชน์ของหน้ากาก
ดำ�น้ำ� full face mask คือ
• ไม่ต้องมีส่วนที่ใช้ปากกัดก็สามารถหายใจ และพูดคุยได้ขณะสวมใส่
• ช่วยให้มองเห็นได้เกือบ 180 องศา
• ช่วยให้ ใบหน้าไม่ต้องสัมผัสกับน้ำ�
• สะดวกสำ�หรับเปลี่ยนถังอากาศจากด้านนอก
• ทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วน

https://www.scubastore.com/scuba-diving/scubapro-full-face/164/p
https://www.scubastore.com/scuba-diving/scubapro-full-face/164/p
https://www.scubastore.com/scuba-diving/scubapro-full-face/164/p
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ถังอากาศวนอากาศ (Rebreather)
ดำ�น้ำ�ได้ยาวนาน 4 ชั่วโมง มากกว่าถังปกติ 4 เท่า !!
ถังอากาศวนอากาศ หรือ rebreather ที่นักประดาน้ำ�ใช้ เป็นถัง
อากาศที่มีเทคโนโลยีที่สามารถนำ�อากาศที่ใช้หายใจไปแล้ว กลับมา
หมุนเวียนหายใจใหม่ได้ ทำ�ให้นักดำ�น้ำ�สามารถหายใจใต้น้ำ�ได้นาน
มากขึ้น
สองนักดำ�น้ำ�กู้ภัยในถ้ำ�จากอังกฤษ Richard William Stanton
และ John Volanthen เป็นทีมแรกที่พบผู้ประสบภัย โดยทั้งสองคนใช้
ถังอากาศแบบ rebreather ทำ�ให้ดำ�น้ำ�ได้นานกว่าปกติ โดยถังอากาศ
แบบวนอากาศ 1 ถังสามารถดำ�น้ำ�ได้นาน 3- 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ในขณะ
ที่ถังอากาศปกติจะใช้ดำ�น้ำ�ได้นาน 50 นาที

เทคโนโลยีสนับสนุน
เครื่องสูบน้ำ�แรงดันสูง -เครื่องสูบน้ำ�หางพญานาค
(High Pressure Pumps)
เป็นเครื่องสูบน้ำ�ขนาดยักษ์ พลังสูง หรือ “เครื่องสูบ
น้�ำ หางพญานาค” มีขนาดยาวประมาณ 12 เมตร หน้ากว้าง
16 นิ้ว เป็นเครื่องมือทางการเกษตร สำ�หรับเกษตรกรผู้
ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและกุ้ง ในพื้นที่อำ�เภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร ที่ใช้สูบน้ำ�ออกจากบ่อ ซึ่งมีการใช้งาน
มานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยเป็นการคิดค้นจากภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน่ ของคนในพืน้ ทีท่ มี่ กั ต้องมีการสูบน้�ำ ออกจากบ่ออยูเ่ สมอ
เครื่องสูบน้ำ�หางพญานาคขนาดยักษ์นี้เป็นเครื่องสูบ
น้ำ�แบบใบพัด ทำ�งานด้วยการหมุนของใบพัดขนาดยักษ์
ทำ�ให้เกิดแรงดันจ่ายไปตามท่อน้ำ� และใช้เครื่องยนต์ทำ�
หน้าที่หมุนส่งกำ�ลังเพิ่มแรงดัน และส่งน้ำ�ไปตามท่อ ใช้
เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6V / 300-400 แรงม้า สามารถ
สูบน้ำ�ออกจากพื้นที่ได้ 2,000 ลิตร/วินาที หรือสามารถสูบ
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ภาพ : https://social.tvpoolonline.com/news/55709
น้ำ�ทั้งหมดออกจากสระว่ายน้ำ�ขนาดมาตรฐาน (25 เมตร x 50
เมตร) ได้ทั้งหมดโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
(ชมคลิhttps://www.youtube.com/watch?v=aUCnrx0WMhc
ปวิดโี อการทำ�งานของเครือ่ งได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=aUCnrx0WMhc
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ผ้าใบคอนกรีต (Concrete Fabric)

	 ผ้าใบคอนกรีต (concrete fabric) เป็นวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นองค์
ประกอบหลัก เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีปูนซีเมนต์
และใยสังเคราะห์ สามารถดัดและตัดให้มีขนาดและลักษณะที่ต้องการ
และนำ�ไปวางตามพื้นที่ที่ต้องการใช้งานได้ โดยใช้น้ำ�ทำ�ปฏิกิริยากับ
ซีเมนต์ ซึ่งจะเกิดการแข็งตัวเหมือนคอนกรีตและสามารถรื้อถอนได้
ทำ�ให้ได้ผ้าใบคอนกรีตที่มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น สะดวกในการขนส่ง
ไปยังสถานทีก่ อ่ สร้างได้งา่ ย เนือ่ งจากสามารถม้วนหรือพับได้
มีการนำ�ผ้าใบคอนกรีตมาปูบริเวณปากทางเข้าถ้ำ� เพื่อให้สะดวกใน
การปฏิบตั งิ าน และป้องกันถนนเส้นทางบริเวณหน้าถ้�ำ เสียหาย และเพือ่
เตรียมความพร้อมในการพาทีมหมูปา่ ออกจากถ้�ำ โดยหลังเสร็จสิน้ ภารกิจ
เจ้าหน้าทีส่ ามารถรือ้ ถอนผ้าใบคอนกรีตออกแล้วปรับสภาพพืน้ ที่ให้กลับ
สู่สภาพเดิมได้
ผ้าใบคอนกรีต พัฒนาโดยบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำ�กัด
ในเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผ้าห่มฟอยล์ฉุกเฉิน : ผ้าห่มอวกาศจาก NASA
(Emergency Blankets)

ผ้าห่มฟอยล์ หรือผ้าห่มฉุกเฉิน (emergency blanket) เป็นผ้าห่มที่ใช้
สำ�หรับป้องกันการสูญเสียความร้อนในร่างกาย เหมาะสำ�หรับใช้ ในกรณี
ที่อุณหภูมิในร่างกายเย็นจัด (hypothermia) หรือ หนาวสั่น ป้องกันการ
เป็นไข้เฉียบพลัน
ผ้าห่มฉุกเฉินหรือที่เรียกกันว่าผ้าห่มอวกาศ หรือไมลาร์แบลงเก็ต
ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยองค์การนาซา (NASA) ในปี ค.ศ. 1964 เพื่อ
ใช้กับนักบินอวกาศ ทำ�จากแผ่นไมลาร์ (Mylar) เคลือบฟิล์มอะลูมิเนียม
ทำ�ให้สามารถเก็บอุณหภูมิภายในไว้ได้ และสะท้อนรังสีความร้อนออก
ไปได้ถึง 97% มีคุณสมบัติกันน้ำ�และกันลมได้ดี ทำ�ความสะอาดง่าย
ไม่หดตัว และไม่เป็นเชื้อรา สามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้งานได้หลากหลาย
ภายใต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน ใช้แทนผ้าห่ม ใช้กบั นักกีฬา งานกูช้ พี กูภ้ ยั ใช้
พันห่มร่างกายผูบ้ าดเจ็บเสียเลือด หรือคนตกน้�ำ เพือ่ ไม่ให้รา่ งกายสูญเสีย
ความร้อน (hypothermia prevention)
ในการกู้ภัยช่วยทีมหมูป่าครั้งนี้ มีการใช้ผ้าห่มฟอยล์ฉุกเฉินเพื่อ
รักษาความร้อนที่ร่างกายปล่อยออกมาสะท้อนอยู่ภายในผ้าห่ม ส่งผล
ให้สามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้นั่นเอง
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Power Gel : อาหารมื้อแรก 13 ชีวิตติดถ้ำ�

อาหารในมื้อแรกที่ทีมหมูป่าได้ทานนั้น คือ power gel อาหารเสริมใน
รูปแบบของเจล เนือ่ งจากเมือ่ ขาดอาหารมาเป็นระยะเวลายาวนานจะมีการ
ใช้ไกลโคลเจนที่กล้ามเนื้อ และสลายไขมันมาใช้ หากรับประทานอาหาร
ทันทีจะทำ�ให้ระบบการทำ�งานในร่างกายผิดพลาด อันตรายถึงชีวติ ได้
power gel หรือ energy gel เป็นอาหารที่อยู่ในรูปของเจล มีส่วนผสม
ของกรดอะมิโนและคาร์ โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปของน้ำ�ตาลโมเลกุลเดี่ยว 2
ชนิด คือ มอลโทเดกซ์ทรินและฟรักโทส ที่ร่างกายดูดซึมได้ทันที ต่างจาก
น้ำ�ตาลซูโครสหรือน้ำ�ตาลที่เรารับประทานกันทั่วไปซึ่งเป็นน้ำ�ตาลโมเลกุล
เชิงซ้อน ร่างกายไม่สามารถนำ�ไปใช้ ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนการย่อย
เพื่อให้น้ำ�ตาลเกิดการแตกตัวก่อน นอกจากนี้ยังมี power gel ในแบบ
ที่มีโซเดียมกับโพแทสเซียม ที่ช่วยให้ร่างกายคงสภาวะที่สมบูรณ์ตลอด
ป้องกันสภาวะขาดน้ำ� และสภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
power gel ถูกนำ�มาใช้ ในกลุม่ นักกีฬาทีต่ อ้ งการพลังงานมาก เช่น นักวิง่
นักปั่นจักรยาน หรือแม้แต่นักไตรกีฬา เพราะสามารถให้พลังงานกับ
ร่างกายได้รวดเร็วภายในเวลา 5-10 นาที โดยหลังจากรับประทานควรดื่ม
น้ำ�ตามทันทีเพื่อช่วยให้ซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว

วิทยุถ้ำ� (Cave Radio)

“ถ้�ำ ” เป็นพืน้ ทีป่ ดิ ผนังของถ้�ำ เป็น
ตัวดูดซับคลืน่ วิทยุ จึงไม่สามารถติดต่อ
สื่ อ สารกั น ได้ อ ย่ า งสะดวก ทั้ ง การ
ใช้ โทรศัพท์มือถือหรือการใช้วิทยุสื่อ
รับ–ส่ง (Walkie-Talkie) ทำ�ให้นักผจญ
ภัยในถ้�ำ หรือหน่วยกูภ้ ยั ภายในถ้�ำ ต้อง
ใช้เครื่องมือพิเศษโดยเฉพาะ นั่นคือ
วิทยุถ้ำ� (cave radio) หรือโทรศัพท์ถ้ำ�
(cave phone)
การติดต่อสื่อสารภายในโพรงถ้ำ�
ที่มีผนังกั้นจำ�เป็นต้องใช้คลื่นวิทยุที่มี
ความถี่ต่ำ� เนื่องจากพลังงานคลื่นวิทยุ
ความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยผนังถ้ำ�ได้
ง่ายกว่าคลื่นวิทยุความถี่ต่ำ� แต่วิทยุ
สือ่ สารคลืน่ ความถีต่ �่ำ นัน้ จำ�เป็นต้องใช้
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สายอากาศทีม่ คี วามยาวมาก จึงต้องขด
อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นวงกลม หรือเป็น
เหลี่ยม
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วิทยุถ�ำ้ มีอปุ กรณ์หลักคล้ายกับระบบ
สือ่ สารของวิทยุรบั -ส่งทัว่ ไป คือไมโครโฟน
อุปกรณ์รบั -ส่ง (Transceivers) สายอากาศ
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และแหล่งจ่ายไฟ ทำ�งานที่ความถี่ 87
kHz ซึ่งต่ำ�กว่าอุปกรณ์สื่อสารประเภท
วิทยุรับ-ส่งทั่วไป ปัจจุบันวิทยุถ�้ำ ได้รับ
การพัฒนาให้มขี นาดเล็กลง กินไฟน้อย
และมีประสิทธิภาพในการสือ่ สารที่ไกล
กว่าเดิม เพราะมีการปรับเปลี่ยนระบบ

สายอากาศใหม่ โดยใช้สายอากาศที่
เรียกว่า “สายอากาศลงดิน” (earth
antenna) โดยการปักเสาอากาศลงบน
พื้น เพื่อใช้พื้นถ้ำ�หรือผนังถ้ำ�เป็นส่วน
หนึ่ ง ของสายอากาศ ทำ � ให้ ส ามารถ
สื่อสารได้ไกลถึง 800 เมตร

วิทยุถ้ำ�จึงเป็นเครื่องมือที่นักผจญ
ภัยถ้ำ� มักใช้เป็นเครื่องมือพิเศษเพื่อ
ช่วยเหลือคนที่ติดถ้ำ�โดยเฉพาะ

วิทยุสื่อสารไร้สาย Max-Mesh และซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
(Max-Mesh Radio and Intelligent software)
ระบบวิทยุไร้สาย Max-Mesh ที่
บริษัท Maxtech ประเทศอิสราเอล
นำ�มาสนับสนุนการปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำ�
หลวงนั้ น ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ
เนื่องเป็นเวลามากกว่า 12 ปี เพื่อให้ผู้
ใช้สามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ ในสภาพ
แวดล้อมพิเศษ เช่น การสื่อสารในด้าน
กิ จ การอวกาศ การสื่ อ สารของแท่ น
ขุดเจาะเชื้อเพลิงกลางทะเล หรือการ
สื่อสารด้านความมั่นคง โดยใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์ซง่ึ ติดตัง้ อยูใ่ นอุปกรณ์แต่ละ
ชิ้นในการควบคุมเส้นทางการรับ-ส่ง
และกระจายสัญญาณคลืน่ วิทยุระหว่าง
อุปกรณ์ชิ้นอื่นที่ทำ�งานร่วมกันในเครือ
ข่าย โดยไม่ตอ้ งใช้เสาส่งสัญญาณหรือ
สายนำ � สั ญ ญาณ และทำ � งานโดยใช้
คลืน่ วิทยุ ในช่วงความถี่ 225-470 MHz
วิทยุ Max-Mesh แต่ละเครื่องสามารถ
รับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันได้ ในระยะทาง
สัน้ ๆ แต่สามารถขยายระยะการเชือ่ มต่อ
ได้ดว้ ยการเพิม่ จำ�นวนเครือ่ งในเครือข่าย
จนครอบคลุมระยะทางหลายกิโลเมตร

ภาพจำ�ลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบจุดต่อจุด (peer-to-peer) ต้นแบบของเครือ
ข่าย Wireless Mesh Network ซึ่งถูกนำ�มาใช้งานในวิทยุ MaxMesh
ภาพ : https://mitechnews.com/internet-advisor/meta-mesh-provides-citywide-internet-access-networks-go/
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ระบบการสื่อสารไร้สายแบบตาข่าย (Wireless Mesh Network)
การสื่อสารไร้สายแบบตาข่าย คือรูปแบบ
ของการส่งผ่านข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับโดย
ไม่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เสาส่ง
สัญญาณหรือสายนำ�สัญญาณ เครือข่ายไร้สาย
แบบนี้ เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบวิธีทำ�งาน
ของเครือข่ายไร้สายดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น
ระบบวิ ท ยุ สื่ อ สาร หรื อ ระบบ Wi-Fi โดย
การสร้างเครือข่ายขนาดเล็กที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ไม่กี่ชิ้นขึ้นมาจำ�นวนหนึ่ง แล้วจึงนำ�
เครือข่ายขนาดเล็กเหล่านัน้ มาทำ�งานประสาน
กันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์แต่ละชิ้น
จึงสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น
ในเครือข่ายอื่นๆ ได้หลายเส้นทางอย่างอิสระ
ด้วยการส่งข้อมูลต่อกันเป็นทอดๆ (hop)
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ภาพ http://nocamels.com/2018/07/israeli-rescuers-missing-soccer/
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18 วันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหมูป่า
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อาการของร่างกายเมื่อติดถ้ำ�

ตุลาคม 2561

20

Cover
Story
เตรียมตัวเข้าถ้ำ�
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จากปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตทีมหมูป่านี้ นับเป็นกรณีศึกษาครั้งสำ�คัญครั้งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ที่ผู้คน
ทัว่ โลกเฝ้าติดตามข่าวและเอาใจช่วยให้ทมี หมูปา่ ทุกคนมีชวี ติ รอดปลอดภัย อีกทัง้ ได้รบั ความร่วมมือจากทีมกูภ้ ยั
นานาชาติ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดำ�น้�ำ ถ้�ำ ระดับโลกหลายชาติ อาสาสมัครประชาชนคนไทยจากหลายภาคส่วนที่
เป็นส่วนสนับสนุนการช่วยเหลือภารกิจนี้ หน่วยซีลของกองทัพเรือ
ที่เป็นกำ�ลังหลักด้านการค้นหาและนำ�ทีมหมูป่าออกจากถ้ำ� และ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ อี ก มากมาย รวมบุ ค ลากรทั้ ง หมดแล้ ว นั บ พั น คน
ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ ยั ง เป็ น ที่ ชุ ม นุ ม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมากมายที่ต่างระดมมาช่วย
ภารกิจครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ที่
ไม่มีกำ�แพงของเชื้อชาติภาษาใดๆ มาขวางกั้น ทุกคนต่างระดม
สมองและสรรพกำ�ลังเพื่อเอาชนะอุปสรรคจากโจทย์ปัญหาของ
ธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์เราก็สามารถทำ�ได้สำ�เร็จ เราจึงสมควรถอด
บทเรียนและบันทึกไว้เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ ให้ชนรุ่น
หลังได้ทราบสืบไป
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การพัฒนาวัสดุคาร์บอนจากชีวมวลเป็นตัวเก็บ
ประจุยิ่งยวด

ผัก

ตบชวาเป็นพืชที่แพร่ระบาดได้รวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่อทั้งคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ำ� รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมา นักวิจัยไทยก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปผักตบชวาให้เป็นวัสดุ
ปลูกคุณภาพสูง และตอนนี้ก็ได้พัฒนาต่อยอดไปเป็นคาร์บอนสำ�หรับผลิตขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ยิ่งยวดได้เป็นผลสำ�เร็จ
นักวิจยั จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้พฒ
ั นากระบวนการแปรสภาพผักตบชวาให้กลายเป็น
คาร์บอนอุดมไนโตรเจน ซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูง มีรูพรุน อุ้มน้ำ�ดี อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุ เหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้
เป็นวัสดุเพาะเมล็ด หรือวัสดุปรับปรุงดิน โดยเทคโนโลยีนี้มีขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา
ปัจจุบนั ยังได้มกี ารพัฒนาต่อยอดไปสูอ่ ปุ กรณ์กกั เก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทตัวเก็บประจุยงิ่ ยวด โดยนำ�คาร์บอนจาก
ผักตบชวาและชีวมวลมาใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด หรือ supercapacitor ซึ่งนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับยานยนต์ไฟฟ้าได้ ถือเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ
เชิงพลังงานของประเทศในอนาคต
ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=tWFDNpkNclk
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สเปรย์กันน้ำ�ด้วยเทคโนโลยีนาโน

ปั

จจุบนั ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตสิ ะท้อนน้�ำ หรือกันน้�ำ ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ซึง่ เมือ่ เปียกน้�ำ แล้วมักเกิดความเสียหายได้งา่ ย แต่ปญ
ั หานีแ้ ก้ได้ดว้ ยสเปรย์กนั น้�ำ สูตร
นาโนซิลิกา
ประเทศไทยมีฤดูฝนที่ฝนตกหนักและบ่อย ซึ่งจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเกิดความเสียหาย อายุการใช้งานสั้นลง หรือ
เกิดคราบสกปรกและเชื้อรา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงนิยมใช้สารเคลือบกันน้ำ�ในกระบวนการผลิตเส้นใยเพื่อให้เส้นใย
นั้นมีคุณสมบัติกันน้ำ� แต่ก็ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตสูง
นักวิจยั จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบสะท้อนน้�ำ ชนิดอนุภาค
นาโนซิลกิ าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ชอบน้�ำ อย่างยิง่ ยวด สำ�หรับฉีดเคลือบผลิตภัณฑ์หรือเสือ้ ผ้าเฉพาะผิวนอก เพือ่ ให้มคี ณ
ุ สมบัติ
กันน้ำ�ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนอกจากกันน้ำ�แล้วยังช่วยกันฝุ่นที่เกาะในเส้นใยผ้า ลดการเกิดคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นฉุน
แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ สามารถใช้ฉีดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หมวก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้
ได้ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการผลิตและวางจำ�หน่ายแล้ว
ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Z1FPWmzVIYg
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ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำ�
จากเอื้องหมายนา

เ

ว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือด
ของสารสกัดน้ำ�จากส่วนเหนือดินของเอื้องหมายนา (Costus speciosus) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้มีระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วยยา propylthiouracil ขนาด 0.01% โดยผสมในน้ำ�ดื่ม เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นให้สาร
สกัดขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและจุลพยาธิวทิ ยาของ
ตับกับหนูกลุม่ ที่ได้รบั ยาลดไขมันในเลือด simvastatin ขนาด 7.2 มก./กก. หนูกลุม่ ควบคุม และหนูปกติ (normal control)
ผลการทดลองพบว่า สารสกัดขนาด 50, 100 มก./กก. ไม่สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและไม่สามารถ
ปกป้องตับ ซึง่ พบเซลล์บวมน้�ำ ขนาดใหญ่และพบไขมันแทรกระหว่างเซลล์ตับ ส่วนสารสกัดขนาด 200 มก./กก. สามารถ
ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เทียบเท่ากับยา simvastatin 7.2 มก./กก. และเซลล์ตบั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางพยาธิ
วิทยา โดยพบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มหนูปกติ
ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1412
ภาพจาก http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=เอื้องหมายนา&typeword=group
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ทีมนักศึกษาไทยคว้ารางวัลด้านการออกแบบ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สำ�หรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุที่ประเทศจีน

ศู

นย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศความสำ�เร็จทีมนักศึกษาของประเทศไทย
(Global Student Innovation Challenge: gSIC) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 ณ นคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2561 โดยมีสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก 7
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น รวม 45 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกและเข้า
ร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบ
นวัตกรรมสำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำ�หรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ (Technology Category) พร้อมส่งเสริมกลุ่มนวัตกรรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวก (Assistive
Innovation Startup Group)
ผลการประกวด เป็นที่น่ายินดีที่ทีมนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 8 รางวัล จากทั้งหมด 25 รางวัล มีราย
ละเอียดดังนี้

รางวัลประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุ
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• รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ โครงงาน “Automatic Walker for the Elderly using by Microcontroller” โดยทีมนักศึกษา
สาขาวิชาไฟฟ้ากำ�ลัง วิทยาลัยวังน้ำ�เย็น
• รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงงาน “SoundSense” โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• รางวัลนำ�เสนอดีเด่น ได้แก่ โครงงาน “SueSan: A Game-based Tool for Enhancing Autism Children’s Communication Skill” โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
• รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ โครงงาน “Develop Thai Braille’s Translator Program and Development
Braille’s Font in Thai and English Language” โดยนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
• รางวัลความเป็นไปได้ทางการตลาดดีเด่น ได้แก่ โครงงาน “Automatic Walker for the Elderly using by Microcontroller” โดยทีมนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำ�ลัง วิทยาลัยวังน้ำ�เย็น

รางวัลประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุ

• รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ โครงงาน “EZStand Walker” โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงงาน “Elliptical Trike” โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รางวัลต้นแบบดีเด่น ได้แก่ โครงงาน “Tiny Urban Vehicle: TU-V” โดยทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พบอีก !! เสริมอาหารอวดอ้างเกินจริง ใช้เลข อย.
ที่แจ้งยกเลิกทะเบียนแล้ว

น

ายแพทย์พลู ลาภ ฉันทวิจติ รวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามทีส่ �ำ นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
A-4 ทางเฟซบุ๊กชื่อ พวงแก้ว หลวงภักดี รวมถึงเฟซบุ๊ก กรติกา วัศยะโสภณ และเฟซบุ๊ก Beauty Shop โดย
มีข้อความโฆษณาในลักษณะช่วยเพิ่มขนาดหน้าอก ช่วยให้ระบบภายในดี ตกขาวหาย ฯลฯ
จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฉลากระบุเลขสารบบอาหาร 24-1-20555-1-0120 ผลิตโดยบริษัท
อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำ�กัด เลขที่ 95/64 หมู่ 1 ตำ�บลวังเย็น อำ�เภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งใบอนุญาตผลิต
อาหารขาดต่ออายุ และผู้ประกอบการได้แจ้งยกเลิกทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการโฆษณาทางสื่อ
โซเชียลมีเดียดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจาก อย. และเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์หรือ
สรรพคุณอันเป็นเท็จ มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และโฆษณาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมกันนี้ อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำ�เนินการตามกฎหมาย
กับผู้กระทำ�การโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว
รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอเตือนผูบ้ ริโภคไม่ควรหลงเชือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์
หรือโซเชียลมีเดีย มารับประทานเป็นอันขาด เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยไม่จ�ำ เป็นแล้ว ยังอาจได้รบั ผลข้างเคียงทีเ่ ป็น
อันตรายโดยคาดไม่ถึง
ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริโภคพบเห็นการโฆษณาอวดอ้างหรือขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางช่องทางสือ่ ต่างๆ สามารถร้องเรียน
ได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือ ตู้ ปณ. 1556
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

“นาซา” จัดประกวดการคิดค้นสำ�หรับชีวิต
บนดาวอังคาร ชิงรางวัล 25 ล้านบาท !!
ข่าวดีสำ�หรับนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์คิดค้นทั่วโลก
เมื่อนาซาประกาศจัดการแข่งขันเพื่อคิดค้นแผนการใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นประโยชน์ส�ำ หรับการใช้ชวี ติ ของผูค้ น
บนดาวอังคาร ชิงเงินรางวัลสูงสุดเกือบ 25 ล้านบาท !!

อ

งค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซา (NASA) เปิดการแข่งขัน
ทีเ่ รียกว่า “CO2 Conversion Challenge” ให้สาธารณชนได้เข้าร่วมพัฒนาโครงการที่
จะเปลีย่ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ มีอยูใ่ นชัน้ บรรยากาศของดาวอังคารในปริมาณ
มาก ให้เป็นสารประกอบหรือสิ่งที่มีประโยชน์บนดาวอังคาร

29
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เทคโนฯ โลก

Monsi Roman ผูจ้ ดั การโครงการ
NASA Centennial Challenges
Program บอกว่า แผนการส่งนักบิน
อวกาศไปใช้ชีวิตในดาวอังคารอย่าง
ยั่ ง ยื น นั้ น ต้ อ งอาศั ย ทรั พ ยากร
มหาศาล ทว่า พวกเขาไม่สามารถ
นำ�ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำ�เป็นบนโลกไป
ได้ จึงจำ�เป็นต้องระดมสมองคิดค้น
หาหนทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ตุลาคม 2561

บนดาวอังคารให้เป็นประโยชน์ ซึ่งหาก
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลง
ทรัพยากรอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นสารประกอบหรือผลิตภัณฑ์ ใหม่ได้ ก็
จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่บน
ดาวอังคาร แต่ยังรวมถึงบนโลกของเรา
ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
บนโลกของเรา ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละน้ำ � จะช่ ว ยสร้ า งโมเลกุ ล

30

น้ำ � ตาลและก๊ า ซออกซิ เ จน ผ่ า น
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของ
พืช อย่างไรก็ตาม กระบวนการดั ง
กล่าวอาจเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นบน
ดาวอังคารภายใต้ทรัพยากรที่จำ�กัด
อย่างน้ำ�และพลังงาน
ทั้งนี้ ในการแข่งขัน “CO2 Conversion Challenge” จะแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ในช่วงแรกผูส้ นใจทัง้ แบบเดีย่ ว
หรื อ แบบที ม สามารถส่ ง โครงการ
เข้ามา ซึ่งผู้ชนะ 5 รางวัล จะได้รับเงิน
50,000 ดอลลาร์ หรือราว 1,650,000 บาท
และกลุ่มนี้จะต้องสร้างอุปกรณ์หรือ
นำ�เสนอโครงการในรอบชิงชนะเลิศ
เพื่อชิงรางวัล 750,000 ดอลลาร์ หรือ
เกือบ 25 ล้านบาท !!
ผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มประชั น ไอเดี ย
สามารถลงทะเบียนได้ตงั้ แต่วนั นีจ้ นถึง
24 มกราคมปีหน้า โดยค้นหาคำ�ว่า
“CO2 Conversion Challenge” เพื่อ
ลงทะเบียน ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ
สมัครอย่างเป็นทางการ จนถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ปีหน้า

https://www.voathai.com/a/nasaoffers-challenge-750-000-rewardmars-goal/4557754.html
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพฟอสซิลของ “ดิกคินโซเนีย” สัตว์ชนิด
เก่าแก่ที่สุดของโลกเท่าที่เคยมีการค้นพบมา

นั

ภาพจาก : https://www.bbc.com/news/science-environment-45588213

กวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ค้นพบร่องรอยของ
โมเลกุลคอเลสเตอรอล ในซากฟอสซิลที่มีอายุถึง 558 ล้านปี ชื่อว่า “ดิกคินโซเนีย” (Dickinsonia) เป็นสัตว์ทะเล
ซึ่งมีลักษณะคล้ายแมงกะพรุนที่ถูกผ่าลำ�ตัวบางส่วนออก นับได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดเก่าแก่ที่สุดของโลกเท่าที่เคยมี
การค้นพบมา
มีการตีพมิ พ์รายงานการค้นพบดังกล่าวลงในวารสาร Science โดยนายอิลยา โบบรอฟสกี นักศึกษาวิจยั ระดับปริญญา
เอกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ผูน้ �ำ การวิจยั ครัง้ นีร้ ะบุวา่ “ฟอสซิลเหล่านีม้ าจากจากชายฝัง่ ทะเลขาวทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ทีมสำ�รวจต้องเดินทางไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ และต้องปีนหน้าผาสูงเพือ่ เจาะเอาฟอสซิลเหล่านีอ้ อก
มาจากหินทรายที่ส่วนกลางของหน้าผา”
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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ก.วิทย์ฯ-สวทช. ผนึกกำ�ลัง สามการไฟฟ้า และ ขสมก. ท้าทายเอกชนยกระดับความสามารถใน
การผลิตรถโดยสารไฟฟ้าของไทย โดยใช้รถเมล์เก่า ขสมก. ครัง้ แรกในประเทศไทย

ก

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
การพัฒนารถโดยสารประจำ�ทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสาร
ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยครั้งแรก
ในประเทศไทย พร้อมจัดทำ�บทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการนำ�รถ
โดยสารไฟฟ้าที่ ได้รับการพัฒนามาขยายผลใช้งาน และความคุ้มค่า
ในการนำ�รถโดยสารประจำ�ทางใช้แล้วของ ขสมก. มาเป็นรถโดยสาร
ไฟฟ้า เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น และสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12190-20180919-mou-ev-bus

ทีมหุน่ ยนต์กภู้ ยั iRAP ROBOT โชว์ผลงานรางวัลชนะเลิศ World RoboCup 2018 และรางวัลการ
ขับเคลือ่ นหุน่ ยนต์ยอดเยีย่ มระดับโลกแก่คณะผูบ้ ริหาร ก.วิทย์

24

กันยายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชัน้ 4 ห้องพระจอมเกล้า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) นำ�คณะนักศึกษาและอาจารย์ทีมหุ่นยนต์
กู้ภัย iRAP Robot ที่ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์
โลก ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแชมป์โลกสมัยที่ 9 และ มจพ.เป็น
แชมป์โลกสมัยที่ 8 และยังได้รบั รางวัล นวัตกรรมสมรรถนะการขับ
เคลือ่ นหุน่ ยนต์ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ (Best in Class Mobility) เป็นสมัย
ที่ 6 จากการแข่งขัน World RoboCup Rescue 2018 ณ เมือง
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 16-21 มิถนุ ายน 2561
เข้าพบ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงฯ, และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ พร้อมทั้งนำ�หุ่นยนต์กู้ภัยมาแสดงศักยภาพ
ในการขับเคลื่อน และในโอกาสเดียวกัน ดร.สุวิทย์ ได้ ให้ โอวาทแก่คณะนักศึกษาและอาจารย์ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot เพื่อเป็น
ขวัญและกำ�ลังใจแก่คณะ ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย
ของรัฐบาล และยังสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศและมหาวิทยาลัย

แหล่งข่าว http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7613-mostirap20018
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ก.วิทย์ฯ – ยกระดับความร่วมมือกับ
องค์การวิจยั นิวเคลียร์ยโุ รป (เซิรน์ ) ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นฟิสกิ ส์
พลังงานสูง เสริมภาพลักษณ์ของไทยสู่
ประชาคมโลก

เอ็มเทค สวทช. ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง วิจยั
“สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน�ำ้ ยางสด
ผลิตยางแผ่นคุณภาพสูเ่ ชิงพาณิชย์

ก

ศู

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีลงนามความร่วม
มือระหว่างประเทศระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์การวิจยั
นิวเคลียร์ยโุ รป (เซิรน์ ) เกีย่ วกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูง ในการนี้ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีลงนามความตกลงความร่วม
มือดังกล่าวนี้ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. ณ
วังสระปทุม
โครงการความร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ
1. เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการศึกษา
วิจัย ณ เซิร์น
2. เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมของนั ก
วิทยาศาสตร์ วิศวกร ครู และนักเรียนจากประเทศไทย
ที่เซิร์น
3. เพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยผ่าน
การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ และนำ�เอาความ
ร่วมมือในการศึกษาฟิสิกส์อนุภาคมาเป็นแบบอย่าง
สำ�หรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในด้านอื่นๆ

นย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�นักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้น “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำ�ยางสดได้นาน 1-3 วัน จากเดิม 6-8 ชั่วโมง
เพิม่ ทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และทำ�ให้ผปู้ ระกอบ
การสามารถผลิตยางแผ่นซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม พร้อมทัง้ อนุญาตให้
ใช้สิทธิประโยชน์จากผลงานวิจัย “สารยืดอายุน้ำ�ยางสดเพื่อการ
ผลิตยางแผ่นสู่เชิงพาณิชย์” แก่ผู้ประกอบการ 4 ราย ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่ ราว 900 บาท ต่อการผลิตยางแผ่น 1 ตัน ล่าสุด ทีมวิจยั
เอ็มเทคส่งยางแผ่นรมควันที่ใช้ “สารบีเทพ” ให้ บริษัทยางโอตานิ
ผลิตเป็นต้นแบบล้อยางรถบรรทุกได้แล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12192-20180920-betheps

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12181-20180913-cern
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GISTDA รุกเชือ่ มเครือข่ายธุรกิจการบินAerospace ฝรัง่ เศส ปลุกไทยสร้าง Cluster
อุตสาหกรรมการบินอนาคต

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มน. จัดงานสัมมนา “สูค่ วาม
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ : เครือ่ งสำ�อางเพือ่
สุขภาพและคุณภาพชีวติ ”

สำ�

จจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสำ�คัญกับสุขภาพและความสวยงาม
เป็นเรือ่ งใหญ่ รวมทัง้ นิยมผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางธรรมชาติ
และต้องการเครือ่ งสำ�อางทีม่ สี ว่ นผสมจากธรรมชาติและสมุนไพร
ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนส่วนประกอบที่เป็นสาร
เคมี ที่ผ่านมาตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เครื่อง
สำ�อางจากธรรมชาติ
ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์
(TCELS) จึงได้ร่วมมือกับสถานวิจัยเครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (CosNat) จัด
งานสัมมนาให้ความรู้ “สูค่ วามเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ : เครือ่ ง
สำ�อางเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน
2561 ณ ห้องฟินิกซ์ 1 อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.tcels.or.th/News/Press-Release/788

นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA
รุกขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Aerospace ไทยเชื่อมประเทศ
ฝรั่งเศส เดินหน้าจับคู่ธุรกิจพร้อมดึงทุนด้านอุตสาหกรรม
การบินและอากาศยานยักษ์ ใหญ่ลงทุนในไทย พร้อมผลักดัน
ให้ไทยเกิดกลไก Cluster –สมาคมอุตสาหกรรมการบินอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้าน
Aerospace ของไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้ ขณะที่สมาคม
ผู้ประกอบการด้านการบินและอวกาศในประเทศฝรั่งเศส
(GIFAS) สานต่อเดินทางมาพบปะนักลงทุนไทยในวันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2561 นี้

http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7611-mostcluster

ปั

อพวช. เชิญชมนิทรรศการ ดาวจรัสฟ้า (STARRY SKY
ILLUMINATION)

อ

งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ
ชมนิทรรศการ “ดาวจรัสฟ้า (STARRY SKY ILLUMINATION)” นิทรรศการภาพถ่ายและภาพยนตร์ดาราศาสตร์จากทัว่ โลก ระหว่างวันที่
5 ตุลาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อ
เข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2123

ตุลาคม 2561
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งูปล้องหวายลายขวั้นดำ�

Sinomicrurus macclelandii macclelandii

งู

ปล้ อ งหวายลายขวั้ น ดำ � เป็ น งู พิ ษ ร้ า ยแรง
ลำ � ตั ว มี สี สั น สดใส มั ก พบตามป่ า บนภู เ ขา
มีรายงานพบเจอไม่บ่อยนักในประเทศไทย
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บ้านนักคิด

ฉบับที่ 66 เหมียวขอให้ชว่ ยจับคูอ่ าหารกับสารสำ�คัญทีอ่ ยู่ในอาหารเหล่านัน้ ไปดูเฉลยกันฮะ
กาแฟ

พริก

หัวหอม

กระเทียม

มะนาว

น้�ำ ผึ้ง

มะเขือเทศ

มะเขือม่วง

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 66
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ food for thought ได้แก่ คุณนริศรา เค้าฉิม
รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ I love science ได้แก่ คุณญาณี ศรีมารุต คุณสุรศักดิ์ ขำ�ทอง คุณพรรณนิภา ปินตาติบ๊ คุณคมเดช เมธาวีกลุ

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 67

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 67

ปัญหาฉบับนี้ คุณผูอ้ า่ นช่วยเหมียวแยกงูพษิ กับงูไม่มพี ษิ
ตามชือ่ ข้างล่างนีห้ น่อยฮะ
งูทบั สมิงคลา
งูเขียวปากจิง้ จก
งูอนาคอนดา
งูกะปะ
งูสงิ
งูแสงอาทิตย์
งูเขียวพระอินทร์ งูแมวเซา
งูสามเหลีย่ ม

รางวัลที่ 1 สมุดไดอารี่ สวทช.
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว
world scientists 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 ตุลาคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 68
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ตุลาคม 2561

38

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

I can calculate the motion of
heavenly bodies, but not the
madness of people.

- Isaac Newton

ข้าพเจ้าสามารถคำ�นวณการเคลื่อนที่
ของวัตถุในท้องฟ้าได้ แต่ไม่อาจ
คำ�นวณความวิกลจริตของผู้คนได้

- ไอแซก นิวตัน

ไอแซก นิวตัน (25 ธันวาคม ค.ศ. 1642-20 มีนาคม ค.ศ. 1727)

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้คิดค้นกฎแรงดึงดูดของโลก กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทฤษฎีแคลคูลัส ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิด
หักเหแสง และค้นพบสมบัติของแสงที่ว่า แสงสีขาวประกอบขึ้นจากแสงสีรุ้ง
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

