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ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ

• เรือ่ งจากปก :

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้ ครั้งที่ 14............................1

• ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย :
• เพิ่มมูลค่าไขอ้อยด้วยเทคโนโลยี
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• ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้าน
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• หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก :
ทัวร์รอบดวงจันทร์ไปกับจรวดรุ่นใหม่
ในอีก 5 ปีข้างหน้า...............................24

• สารคดีวทิ ยาศาสตร์ :

รางวัลโนเบล ค.ศ. 2018 สามสาขา
ด้านวิทยาศาสตร์ - การแพทย์ ฟิสิกส์
และเคมี.................................................. 25

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีผู้ชมกว่า 1 ล้านคน!!
จัดฉายใน 20 ประเทศ สำ�หรับประเทศไทย
จัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 ในศูนย์จดั ฉาย
25 แห่ง ทัว่ ทุกภูมภิ าค ชมฟรี!! พร้อมสนุกกับเกมตอบปัญหา
การทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบภาพยนตร์ รับของรางวัลมากมาย
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Editor’s
Note
“เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”
กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ข้

อความข้างบนที่ผมยกมานี้ คือสโลแกนของ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้” ครับ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 14 แล้ว โดยสถาบันเกอเธ่กรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และเครือข่ายพันธมิตรทีร่ ว่ มเป็นศูนย์จดั ฉาย
ทั่วทุกภูมิภาครวม 25 แห่ง ซึ่งสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ก็ร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉายด้วย (รายชื่อศูนย์จัดฉายทั้งหมด อ่านได้ ในบทความฉบับนี้ครับ)
ทั้งนี้ ผู้ชมสามารถเข้าชมได้ฟรีในทุกศูนย์จัดฉาย
ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนธันวาคม (23 ธ.ค.) นี้ จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข
ทีผ่ ชู้ มจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์สารคดีวทิ ยาศาสตร์ถงึ 21 เรือ่ ง จาก 8 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา
(2 เรื่อง) โคลอมเบีย (2) คิวบา (1) เยอรมนี (8) ประเทศไทย (3) สหราชอาณาจักร (1)
สหรัฐอเมริกา (3) และออสเตรเลียร่วมกับแคนาดา (1)
นีจ่ งึ เป็นโอกาสอันดีทเี่ ราจะได้ชมภาพยนตร์จากประเทศทีเ่ ราอาจหาชมได้ยาก อย่างโคลอมเบีย
หรือคิวบา สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ นี่จึงถือเป็นการเปิดโลกทัศน์มุมองของคนทำ�หนัง
ด้านเยาวชนให้เราได้เรียนรู้ได้ด้วย
สำ�หรับเด็กๆ เอง ก็จะได้รับความรู้และความบันเทิงอย่างจุใจ เพราะนอกเหนือจากสาระที่จะ
ได้จากภาพยนตร์แล้ว ก็จะได้รับความสนุกและประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นจากการทำ�กิจกรรม
เช่น เล่นเกม ตอบคำ�ถาม การทดลองวิทยาศาสตร์ หรือการชม science show จากศูนย์จดั ฉาย
ต่างๆ อีกทั้งยังมีของรางวัลแจกให้ด้วยครับ

ผู้ผลิต

สำ�หรับศูนย์จัดฉาย สวทช. จัดเทศกาลฯ ช่วงวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 (ปิดทำ�การ
วันเสาร์-อาทิตย์) ฉายวันละ 2 รอบ รอบเช้า 10:00-11:30 น. รอบบ่าย 13:00-14:30 น. และ
ยังมีบริการจัดฉายรอบพิเศษเป็นภาคภาษาอังกฤษ สำ�หรับโรงเรียนนานาชาติทสี่ นใจและติดต่อ
เข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย ผู้ปกครองเองก็สามารถพาบุตรหลานมาชมได้นะครับ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185
โทรสาร 0 2564 7016
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/
facebook : https://www.facebook.com/
sarawit2you/

รายชื่อและเรื่องย่อภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ ทั้งหมด รวมถึงโปรแกรมการฉายของ
ศูนย์จดั ฉาย สวทช. ผูอ้ า่ นสามารถดูรายละเอียดได้ทเ่ี ว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/sci2pub/

ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงของการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (1 พฤศจิกายน-23 ธันวาคม
2561) นี้ หากมีโอกาสก็ขอเชิญชวนผูอ้ า่ นทุกท่านเลยนะครับ สะดวกใกล้ศนู ย์จดั ฉายทีใ่ ด ก็ไปชม
กันได้ ส่วนใครที่อยู่ใกล้ศูนย์จัดฉาย สวทช. อุทยานวิทยาศสตร์ฯ หากมาชม ก็มีโอกาสพบกับ
ทีมงานสาระวิทย์ของเราด้วยครับ

ติดต่อกองบรรณาธิการ

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

เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
คืออะไร?
เทศกาลภาพยนตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ เป็ น
เทศกาลการฉายภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ที่คัดสรรจาก
ผูส้ ง่ ภาพยนตร์เข้าร่วมประกวดจากทัว่ โลกกว่า 200 เรือ่ ง โดย
คณะกรรมการจะคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายที่จะฉายในงาน
เทศกาลฯ ประมาณ 20-26 เรื่อง และได้จัดทำ�เป็นบทพากย์
ภาษาไทย หรือบรรยาย (subtitle) ไทย

การเรี ย นรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เรา
สามารถทำ�ได้หลายช่องทาง และหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสาร
ผ่านสื่อภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ
ไม่น้อย เพราะเป็นการเรียนรู้ควบคู่กับความบันเทิง ทำ�ให้ไม่
รู้สึกว่าต้องเคร่งเครียดเกินไป โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่
เป็นเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
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ผูช้ มสามารถเข้าชมได้ทกุ แห่งโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
อีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมทำ�กิจกรรมกับศูนย์จัดฉายต่างๆ เช่น
การเล่นเกม การตอบคำ�ถาม และการทดลองวิทยาศาสตร์
พร้อมรับของที่ระลึกของงานเป็นรางวัลมากมาย

ประเทศที่ร่วมจัดงานเทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลฯ นีจ้ ดั ขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2548
โดยปัจจุบันองค์กรที่ร่วมดำ�เนินงานในการจัด ได้แก่ สถาบัน
เกอเธ่-กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมเป็นศูนย์
จั ด ฉายทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าครวม 25 แห่ ง ซึ่ ง สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็ร่วมเป็นหนึ่ง
ในศูนย์จัดฉายด้วย

	ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) เทศกาลฯ นี้ นอกจากประเทศไทย
แล้ว ก็ได้ขยายการจัดไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน กลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาด้วย รวม 20
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย
เวียดนาม พม่า ลาว มาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ จอร์แดน ปาเลสไตน์ อียปิ ต์ ซูดาน มาลี บูรก์ นิ าฟาโซ
รวันดา นามิเบีย และแอฟริกาใต้

ที่ตั้งของประเทศที่ร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
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หัวข้อหลัก (Theme) ของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ
เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ฯ ในแต่ละปี จะมีหวั ข้อหลักแตกต่างกันไป เช่น ปี ค.ศ. 2015 หัวข้อ “แสง” (light) 2016 หัวข้อ
“วัสดุศาสตร์”(material science) 2017 หัวข้อ “ยุคแห่งมนุษยชาติ”(anthropocene) และสำ�หรับปี 2018 นี้ คือหัวข้อ
“การปฏิวัติทางอาหาร” (food revolution) เพื่อให้มนุษย์เราได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของอาหารและการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จัดเมื่อไร?
เทศกาลภาพยนตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ฯ ปี นี้ จั ด ระหว่ า ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2561 โดยแต่ละศูนย์
จัดฉายจะเลือกช่วงเวลาการฉายที่แตกต่างกันไป สำ�หรับ
ศู น ย์ จั ด ฉาย สวทช. อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดช่วงวันที่ 19–30 พฤศจิกายน
2561 (ปิดทำ�การวันเสาร์-อาทิตย์) รวม 10 วัน
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9. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
15. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
18. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
19. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
20. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
21. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
22. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศีกษานครพนม
23. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศีกษาพิษณุโลก
24. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศีกษานราธิวาส
25. ศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร

จำ�นวนรอบการฉาย
ของศูนย์จัดฉาย สวทช.
ศูนย์จัดฉาย สวทช. จัดรอบการฉายทั้งหมด 20 รอบ ณ
ห้ อ งออดิ ท อเรี ย ม ศู น ย์ ป ระชุ ม อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทย วันที่ 19–30 พฤศจิกายน 2561 (ปิดทำ�การ
วันเสาร์-อาทิตย์)
o รอบเช้า 10:00–11:30 น.
o รอบบ่าย 13:00–14:30 น.
นอกจากนี้ ศูนย์จัดฉาย สวทช.ยังมีบริการจัดฉายรอบ
พิเศษเป็นภาคภาษาอังกฤษ สำ�หรับโรงเรียนนานาชาติทสี่ นใจ
และติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะด้วย

ศูนย์จัดฉายมีที่ไหนบ้าง
	ศูนย์จัดฉายเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ มีทั้งหมด
25 แห่งทั่วประเทศประกอบด้วย
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำ�ลอง) เอกมัย
2. องค์การพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลอง 5
3. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สามย่าน
4. สวทช. ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
คลองหลวง ปทุมธานี
5. โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ นครปฐม
6. อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศีกษาอุบลราชธานี
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำ�ปาง

พฤศจิกายน 2561
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Cover
Story
หมวดภาพยนตร์


ภาพยนตร์ ที่ ฉ ายในเทศกาลภาพยนตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2561 นี้ แบ่งหมวดได้ 3 ประเภท ได้แก่
• ภาพยนตร์บนั เทิงศึกษาสำ�หรับครอบรัว (family edutainment)
• ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (natural science, life science & technology)
• ภาพยนตร์แอนิเมชันและหนังสัน้ (non-verbal & science
shorts)
นอกจากนี้ยังแบ่งตามกลุ่มอายุเพื่อเป็นข้อมูลแนะนำ�แก่
ผู้ชมด้วย โดยจำ�แนกเป็นกลุ่มอายุ 5-8, 9-11, 12-16, และ
17 ปีขึ้นไป

ความยาวของภาพยนตร์
ภาพยนตร์ที่มีความยาวขนาดสั้น (2-15 นาที) มี 15 เรื่อง
(คิดเป็นจำ�นวน 71.5%) ความยาวปานกลาง (16-30 นาที)
มี 4 เรื่อง (19.0%) และภาพยนตร์เรื่องยาว (45-60 นาที)
มี 2 เรื่อง (9.5%)

จำ�นวนภาพยนตร์

กิจกรรมการทดลองและเกม
ประกอบภาพยนตร์

ปี พ.ศ. 2561 มีภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ส่งเข้าร่วม
ประกวดและคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลฯ ทั้งหมด จำ�นวน
278 เรื่อง จาก 24 ประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ
สุดท้ายฉายประเทศไทย จำ�นวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ
ได้แก่ แคนาดา (2 เรื่อง) โคลอมเบีย (2) คิวบา (1) เยอรมนี
(8) ประเทศไทย (3) สหราชอาณาจักร (1) สหรัฐอเมริกา (3)
และออสเตรเลียร่วมกับแคนาดา (1)

จุ ด เด่ น ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องงานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งแตกต่างจากการชมภาพยนตร์สารคดี
ทั่ ว ไปทางฟรี ที วี เคเบิ ล ที วี หรื อ ที วี ด าวเที ย ม นั่ น ก็ คื อ
ที่ศูนย์จัดฉายแต่ละแห่งจะมีการจัดกิจกรรมระหว่างการฉาย
แต่ละรอบด้วย เช่น การตอบปัญหา การเล่นเกม การทดลอง
วิทยาศาสตร์ พร้อมรับของรางวัลที่ระลึกมากมายจากงาน
เทศกาลฯ เช่น ปากกา เสื้อยืด พวงกุญแจ สมุดโน้ต จานรอง
แก้วน้ำ� ฯลฯ
ดังนั้น ช่วงเวลาแห่งเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ นี้
จึงขอเชิญชวนผูอ้ า่ นสาระวิทย์ทกุ ท่าน ไปร่วมชมภาพยนตร์ ใน
เทศกาลฯ กันได้ ใครใกล้ที่ ไหนก็ไปที่นั่น ผู้ปกครองก็สามารถ
พาบุตรหลานไปได้ ถือเป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมสถาบันครอบครัว
ที่ ดีด้ว ย ได้ ทั้ งสาระความรู้ ควบคู่ ความบั นเทิ งโดยไม่ เ สี ย
ค่าบัตรเข้าชมแต่อย่างใด
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ผู้อ่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งเรื่องย่อภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯ โปรแกรมการฉายของศูนย์จัดฉาย สวทช.
สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/sci2pub/

พฤศจิกายน 2561

8

Cover
Story
รายชื่อภาพยนตร์ 21 เรื่อง
ที่ฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ปี 2561
ลำ�ดับ

ชื่อเรื่อง

นาที

ประเทศ

ระดับชั้น

1

เชือกจากขวดพลาสติก

3

คิวบา

อนุบาล

2

โทมัส อัลบา และ เอดิสัน ตอน เมฆฝน

6

โคลอมเบีย

อนุบาล

3

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน ต้นไม้จอมงับ

11

ไทย

อนุบาล

4

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน แมงมุม

11

ไทย

อนุบาล

5

เมสซี่ตะลุยโอคิโด ตอน ดอกไม้เบ่งบาน

11

สหราชอาณาจักร

อนุบาล

6

ความน่าทึ่งของผีเสื้อ

2

สหรัฐอเมริกา

ประถม

7

ปุจฉา-วิสัชนา ตอน พืชเลี้ยงตัวเองได้อย่างไร

3

เยอรมนี

ประถม

8

จุดประกายเลขคณิต ตอน ต้นไม้สูงแค่ไหน

3

เยอรมนี

ประถม

9

เมาส์ทีวี ตอน การทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็ง

7

เยอรมนี

ประถม

10

เก้านาทีครึ่ง ตอน ไม่มีน้ำ�ตาลก็หวานได้

10

เยอรมนี

ประถม

11

เก้านาทีครึ่ง ตอน เมื่อผึ้งน้อยหายไป

10

เยอรมนี

ประถม

12

คนิตซ์เชอร์ ตอน อร่อยดีมีประโยชน์

10

เยอรมนี

ประถม

13

ไดโน เดนา ตอน เติบโตแบบไดโนเสาร์

11

แคนาดา

ประถม

14

ช้างทีวี ตอน น้ำ�นมมาจากไหน

25

เยอรมนี

ประถม

15

คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง

25

ไทย

ประถม

16

เมาส์ทีวี ตอน ท่องโลกและดวงอาทิตย์กับอเล็กซานเดอร์

28

เยอรมนี

ประถม

17

เป็นนักวิทยาศาสตร์สักวัน

15

โคลอมเบีย

มัธยม

18

ควาร์ก ตอน รู้จริงเรื่องวิตามิน

30

เยอรมนี

มัธยม

19

ดิ่งสู่ดาวเสาร์ ภารกิจสุดท้ายของยานแคสสินี

54

สหรัฐอเมริกา

มัธยม

20

ปลาม้าลาย จุดเปลี่ยนการศึกษาโรค

10

สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย

21

อาณาจักรฟังไจผู้สร้างโลก

53

ออสเตรเลีย/แคนาดา

มหาวิทยาลัย
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

เพิ่มมูลค่าไขอ้อยด้วยเทคโนโลยีนาโนเวชสำ�อาง

ปั

เครื่องสำ�อางที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นส่วนประกอบจะมี
ความนุ่มลื่นและกระจายตัวได้ดี โดยทีมนักวิจัยได้พัฒนา
สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นวัตถุดิบ 2 สูตร
คือ ผลิตภัณฑ์ครีมทาผิว Sugarcane Nano Body Lotion
และผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงผิวหน้า Sugarcane Nano Facial
Cream ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความ
ชุ่มชื้นของผิวได้มากกว่า 6 ชั่วโมง
งานวิจยั นี้ จึงนับว่ามีความสำ�คัญและน่าสนใจอย่างยิง่
เพราะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ แก่วสั ดุเหลือทิง้ ได้เป็น
อย่างดี และยังสามารถลดขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย

จจุบันประเทศไทยปลูกอ้อยมากเป็นอันดับ 4-5
ของโลก และในอุตสาหกรรมน้ำ�ตาลจะมีวัสดุ
เหลือทิ้งที่เรียกว่า “กากหม้อกรอง” เกิดขึ้น
ปีละ 2-3 ร้อยตัน ซึ่งในกากหม้อกรองนี้มี “ไขอ้อย”
ทีเ่ ราสามารถนำ�มาสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจได้ โดยใช้
เป็ น ส่ ว นประกอบในเครื่ อ งสำ � อางและเภสั ช ภั ณ ฑ์
โดยนักวิจัยไทยทำ�สำ�เร็จแล้ว
นักวิจยั จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
สวทช. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่
สกัดจากกากหม้อกรอง โดยสามารถพัฒนากระบวนการ
สกัดที่ได้ไขอ้อยที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำ�ให้ไขอ้อยที่เตรียมได้มี
ความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นอนุภาค
นาโนชนิดไขมันได้ดี และสามารถใช้เป็นองค์ประกอบหลัก
ของผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบเครื่องสำ�อางและเภสัชภัณฑ์ได้

พฤศจิกายน 2561
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https://www.youtube.com/
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ตรวจจำ�แนกไส้เดือนฝอยด้วยฟลูอิดิกชิป

ไ

ส้เดือนฝอยเป็นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กทีม่ องไม่เห็นด้วย
ตาเปล่า มีทั้งชนิดที่ช่วยกำ�จัดศัตรูพืช และชนิดที่
เป็นศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอยชนิดที่ทำ�ลายพืช นอกจากจะทำ�ลาย
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจให้เสียหายแล้ว มันยังติดไปกับราก
ของผลผลิตที่ส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้อีกด้วย
นั ก วิ จั ย จากศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกรมวิชาการเกษตร
พั ฒ นาฟลู อิ ดิ ก ชิ ป สำ � หรั บ กรองตั ว อย่ า งน้ำ � เพื่ อ ตรวจ
จำ�แนกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ปนอยู่ในรากพืช โดยมัน
จะกรองไส้เดือนฝอยให้ ไปอยู่รวมกันในพื้นที่มองภาพ
ซึ่งใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์แบบยูเอสบี เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพ และส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจนับและจำ�แนกชนิดของไส้เดือนฝอยที่ปนอยู่ใน
รากพืชได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ�
จุดเด่นของฟลูอิดิกชิปนี้คือ กรองตัวอย่างน้ำ�ที่สกัด
จากรากพืชได้ 2-4 ตัวอย่างพร้อมๆ กัน เทคโนโลยีนี้
ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ
ออกใบรับรองสินค้าให้กับผู้ส่งออกได้เร็วขึ้น ซึ่งเท่ากับ
เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานพืชเศรษฐกิจ
ส่งออกของไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดสากล

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/
watch?v=Q51IboaSbBE
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นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ประจำ�ปี 2561
ผลงานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้น
การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ใน
สหสาขาวิชาต่างๆ และการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ
เทคโนโลยีการคัดเลือกเชือ้ จุลนิ ทรีย์
แบบสมรรถนะสู ง เทคโนโลยี
การหมัก (fermentation technology)
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวเอนไซม์
หลั ง การผลิ ต (downstream
processing technology)
และเทคโนโลยีการผสมสูตรเอนไซม์
(enzyme formulation technology)
โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
โมเลกุลของเอนไซม์และโมเลกุล
ของสารเติมแต่ง ด้วยเทคนิคทางชีวฟิสิกส์ เพื่อพัฒนา
“เอนไซม์เอนอีซ” ซึ่งเป็นเอนไซม์อัจฉริยะที่สามารถ
ใช้เพื่อทดแทนสารเคมีในกระบวนการลอกแป้ง และ
กำ�จัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายออกอย่างง่ายดายในขั้นตอน
เดียว ทำ�ให้ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการผลิตฝ้าฝ้าย
ลดระยะเวลา พลังงาน แรงงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวม
ในการผลิตลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการเดิม
(อ่านรายละเอียดได้ ในบทความ cover story สาระวิทย์
ฉบับที่ 54 กันยายน 2560)

ดร.

ธิ ด ารั ต น์ นิ่ ม เชื้ อ นั ก วิ จั ย ห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี เ อนไซม์
หน่ ว ยวิ จั ย เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
จุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยี
รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2561 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจยั เรือ่ ง
“เอนอีซ เอนไซม์อจั ฉริยะเพือ่ กระบวนการการผลิตสิง่ ทอ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม” ซึง่ เป็นผลงานร่วมวิจยั ระหว่าง
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ
(ไบโอเทค) ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
(เอ็มเทค) สวทช. โรงงานสิ่งทอธนไพศาล และบริษัท
เอเซียสตาร์เทรด จำ�กัด

พฤศจิกายน 2561
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นักวิจยั ไบโอเทค คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน
ในงาน The 10th International Exhibition of
Inventions (IEI 2018) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.

งานวิ จั ย นี้ มุ่ ง พั ฒ นานวั ต กรรมการใช้ ป ระโยชน์
“ลิกนิน” จากกากอ้อย (ผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตน้�ำ ตาล) โดยการสกัดและแปรรูปให้อยูใ่ นรูปแบบของ
สารละลายเพื่อการฉีดพ่น ชุบ เคลือบ หรือผสมในสิ่งทอ
เพื่อพัฒนาเป็นสิ่งทอที่สามารถยับยั้งการก่อเชื้อ และ
ประยุกต์ ใช้เป็นวัสดุยับยั้งการก่อเชื้อร่วมกับผลิตภัณฑ์
ปกป้องระบบทางเดินหายใจ เพือ่ เพิม่ คุณสมบัตกิ ารยับยัง้
การก่อเชื้อร่วมกับหน้ากากอนามัย ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่าแผ่นเส้นใยทีเ่ คลือบด้วยลิกนินทีส่ กัดได้จากกากอ้อย
มีความสามารถในการยับยัง้ การก่อเชือ้ แบคทีเรียแกรมบวก
Staphylococcus epidermidis ซึ่ ง เป็ น แบคที เ รี ย
ที่ พ บในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ ส ามารถ
แพร่ ผ่ า นได้ ทั้ ง การสั ม ผั ส และทางอากาศ โดยระยะ
เวลาและความสามารถการยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย
ดังกล่าวมีความสอดคล้องโดยตรงกับปริมาณลิกนินที่
ทำ�การเคลือบบนแผ่นเส้นใย

จักรพล สุนทรวราภาส นักวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูป
มันสำ�ปะหลังและแป้ง ไบโอเทค
ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน (Silver medal)
จากสมาคมนวัตกรรมประเทศจีน และประกาศนียบัตร
ชื่นชมผลงาน (Certificate of Appreciation) จากสมาคม
นวัตกรรมประเทศอินเดีย ในงานประกวดนวัตกรรม
The 10th International Exhibition of Inventions (IEI
2018) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากผลงานวิจัยเรื่อง
“พี ลิกนิน แคร์” (P Lignin Care)
“ลิกนิน” เป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีอยู่ในผลผลิต
พลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรทีส่ �ำ คัญของประเทศ
เช่น ทะลายปาล์ม ขุยมะพร้าว เหง้ามันสำ�ปะหลัง และ
กากอ้อย มีคุณสมบัติเป็นสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและ
เชือ้ รา เช่น Staphylococcus aureus, Escherlichia coli,
Pseudomonas aeruginosa และ Candida albican ซึ่ง
เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง โรคในระบบทางเดินหายใจ
และทางเดินอาหารได้
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ผลของการสูดดมน้ำ�มันหอมระเหยตะไคร้ต่อการ
รู้คิดและภาวะอารมณ์ ในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยการศึกษาใน
อาสามัครหญิงสุขภาพดี อายุ 20-22 ปี จำ�นวน 60 คน
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้สูดดมน้ำ�มันหอมระเหยตะไคร้
จำ�นวน 30 คน และกลุ่มที่สูดดมน้ำ�มันหลอก (inactive
control oil) จำ�นวน 30 คน เป็นเวลา 5 นาที แล้วประเมิน
ผลการรู้ คิ ด โดยใช้ ชุ ด แบบทดสอบทางคอมพิ ว เตอร์
(Cognitive compu-terized battery of tests) และภาวะ
อารมณ์ โดยใช้แบบประเมินให้คะแนนด้วยตนเอง (Mood
visual analogue scale) รวมทั้งวัดความดันโลหิตและ
อัตราการเต้นของหัวใจทั้งก่อนและหลังการสูดดมน้ำ�มัน
หอมระเหย
ผลการศึกษาพบว่า หลังการสูดดมน้ำ�มันหอมระเหย
ตะไคร้ อาสาสมัครมีคะแนนของการรู้คิดดีขึ้นในด้าน
ความต่อเนื่องของความสนใจและคุณภาพของความจำ�

พฤศจิกายน 2561

ส่วนภาวะอารมณ์ ในเรื่องของความตื่นตัว และความสงบ
มีคะแนนเพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและอัตรา
การเต้นของหัวใจไม่แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม
สรุปได้วา่ การสูดดมน้�ำ มันหอมระเหยตะไคร้มผี ลช่วย
เพิม่ การรูค้ ดิ และภาวะอารมณ์ของผูห้ ญิงทีม่ สี ขุ ภาพดี โดย
ไม่มีผลต่อสภาวะทางสรีรวิทยา

ข้อมูลจาก http://www.medplant.
mahidol.ac.th/active/shownews.
asp?id=1416
ภาพจาก http://sawasdeecup.lnwshop.com/product/467/น้ำ�มันตะไคร้
หอม-25-มล
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ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระและต้านเบาหวานจากเปลือกขนุน
อนุมูลอิสระ DPPH· และ ABTS+· รวมทั้งความสามารถ
ในการยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำ�ตาล โดยถ้า
สามารถยับ้ ยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์นี้ ได้จะช่วยควบคุม
ระดับน้ำ�ตาลในช่วงอดอาหารและช่วงเวลาหลังอาหาร
ของผู้ป่วยเบาหวานได้
จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากเปลือกขนุนมี
ฤทธิ์ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นของขนุน และ
ความสามารถในการยับยัง้ เอนไซม์ α-glucosidase ของ
สารสกั ด เปลื อ กขนุ น นั้ น ให้ ผ ลดี ก ว่ า ยามาตรฐาน
acarbose การวิเคราะห์ทางเคมีของสารสกัดจากเปลือก
ขนุน พบสารประกอบจำ�นวน 53 ชนิด โดยมีสารใน
กลุ่ม prenylflavonoids, hydroxycinnamic acids และ
glycosides ซึ่งเป็นกลุ่มสารสำ�คัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากผลการทดลองทัง้ หมดแสดงให้เห็นว่าเปลือกขนุน
มีศกั ยภาพในการเป็นแหล่งของสารสำ�คัญทีส่ ามารถนำ�ไป
พัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ทมี่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระและ
ต้านเบาหวานได้

ข

นุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) เป็น
ผลไม้ทปี่ ลูกกันอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ
เช่ น มาเลเซี ย ศรี ลั ง กา อิ น เดี ย พม่ า จี น
ผลของขนุนประกอบด้วย เปลือก เนื้อหุ้มเมล็ด ซัง และ
เมล็ดขนุน ซึง่ ส่วนเปลือกเป็นของเหลือทิง้ ในอุตสาหกรรม
การผลิตและแปรรูปขนุน
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารในกลุ่ม phenolics และ
flavonoids ระหว่างส่วนต่างๆ ของขนุน พบว่า สารสกัด
90% เมทานอลจากเปลือกขนุนมีปริมาณมากที่สุด โดยมี
สารในกลุ่ม phenolics มากกว่าสารสกัดจากส่วนเนื้อหุ้ม
เมล็ด ซัง และเมล็ด 4.65, 4.12 และ 4.95 เท่าตามลำ�ดับ
และในส่วนของการทดสอบความสามารถในการต้าน

ข้อมูลจาก
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1429

ภาพจาก

http://ijpjournal.com/wp-content/uploads/2016/11/Fig.1-1.jpg
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รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ประจำ�ปี 2561

น

ายสัตวแพทย์ รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธาน
กรรมการ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่ง
เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปีนี้
มีผู้สนใจส่งผลงานนักเทคโนโลยีดีเด่น 28 โครงการ และ
ผลงานนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 35 โครงการ ซึ่งผลการคัด
เลือกผลงานผู้ที่ ได้รับรางวัล ดังนี้

รักษาไฟฟ้า สำ�นักงาน กฟผ. ไทรน้อย ผลงานเรื่อง
ระบบควบคุ ม แรงดั น ของเครื่ อ งกำ � เนิ ด ไฟฟ้ า แบบ
Redundancy

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้แก่

1. ดร.ธิดารัตน์ นิม่ เชือ้ นักวิจยั อาวุโส ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผลงานเรือ่ ง เอนอีซ เอนไซม์อจั ฉริยะเพือ่ กระบวนการ
ผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง อาจารย์ สถาบันนวัตกรรม
การเรี ย นรู้ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ผลงานเรื่ อ ง
การสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลชนิดทรงกลม

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่

1. ดร.จิ ต ติ วุ ฒิ สุ วั ต ถิ กุ ล นั ก วิ จั ย ศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผลงานเรือ่ ง
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
2. ศาสตรจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานเรื่อง เทคโนโลยีวิศวกรรมถนนและขนส่งที่
ยั่งยืนเพื่อยกระดบความปลอดภัยของโครงข่ายถนน
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7649-sti-forum-and-outstanding-technologist-awards-2018
และสนับสนุนแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ
3. นายสุวฒ
้ น์ รติวชั รากร และคณะ แผนกระบบควบคุม http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7649-sti-forum-and-outstanding-technologist-awards-2018
เครื่ อ งจั ก รไฟฟ้ า กองเครื่ อ งจั ก รไฟฟ้ า ฝ่ า ยบำ � รุ ง http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7649-sti-forum-and-outstanding-technologist-awards-2018
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7649-sti-forum-and-outstanding-technologist-awards-2018
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นักวิจัยเนคเทค คว้าทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” (For Women in Science)
ประจำ�ปี 2561

ก

รุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2561 – ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุรภา เทียมจรัส นักวิจัยเนคเทค ได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรี
ในงานวิ ท ยาศาสตร์ ” (For Women in Science)
ประจำ�ปี 2561 จากผลงานวิจัยหัวข้อ “ระบบเซนเซอร์
อัจฉริยะสำ�หรับสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย”
ซึ่งจัดโดยบริษัท ลอริอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด ด้วย
ความร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก เลขาธิ ก ารแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ประจำ�ปี 2561

วิจัยหัวข้อ “การเพิ่มอัตราการผลิตเกล็ดเลือดจาก
เซลล์ต้นกำ�เนิดเพื่อประโยชน์ทางการรักษา ผู้ป่วย
เกล็ดเลือดพร่อง”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ จากภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
คณะเภสั ช ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาบทบาทของโปรตีน
CAMSAP ต่อความรุ่นแรงของเซลล์มะเร็งปอด”
3. ดร.วิรัลดา ภูตะคาม จากห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
กับผลงานวิจยั หัวข้อ “การศึกษากระบวนการตอบสนอง
ของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ�ทะเลและ
การประเมิ น ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของ
ปะการั ง ในน่ า นน้ำ � ไทยเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน”

สำ�หรับปีนี้มีผู้เข้ารับทุนเป็นนักวิจัยสตรีทั้ง 5 ท่านจาก
2 สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่
1. ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ จากศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางงานวิจยั สเต็มเซลล์ของศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กั บ ผลงาน
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สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่

นอกจากนีส้ ดั ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุตอ่ จำ�นวน
ประชากรวั ย ทำ � งาน ยั ง จะส่ ง ผลทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการ
ขาดแคลนผู้ดูแล ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาเพือ่ สนับสนุนการเฝ้าระวังและดูแลผู้ สูงอายุจงึ เป็นสิง่
จำ�เป็น เราจึงได้ศึกษาพัฒนาเพื่อนำ�เทคโนโลยีโครงข่าย
เซนเซอร์ร่างกายและไอโอที (Internet of Things: IoT)
มาใช้สนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
เริม่ ต้นจากการศึกษาความต้องการของผู้ ใช้จากผูด้ แู ล
ผู้ป่วย และผู้สูงอายุจากหลายๆ แหล่ง เพื่อนำ�มาพัฒนา

1. ดร.จุ ฬ ารั ต น์ วั ฒ นกิ จ จากสำ � นั ก วิ ช าวิ ท ยาการ
พลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี กับผลงานวิจัยหัวข้อ
“การสังเคราะห์สารอิแนนทิโอเมอร์และการแยก
ไครัลโมเลกุลด้วยเทคนิคทางเคมี ไฟฟ้าบนขั้วโลหะ
เคมีไฟฟ้า”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา เทียมจรัส จากห้อง
ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำ�นวย
ความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กับผลงานวิจัย
หัวข้อ “ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะสำ�หรับสนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา เทียมจรัส ผู้ ได้รับ
ทุนวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ได้ ก ล่ า วในโอกาสได้ รั บ ทุ น ว่ า “ประเทศไทยกำ � ลั ง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ประชากรอายุ 60 ปี และ
มากกว่าเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ประชากรสูงอายุมคี วาม
ต้องการบริการด้าน
สุ ข ภาพทั้ ง ในการ
ป้ อ งกั น การรั ก ษา
และการฟื้นฟูอย่าง
มาก แต่รัฐบาลอาจ
ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างครอบคลุม
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โครงการฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยสตรีดำ�เนินงานอย่าง
เต็มศักยภาพ และเป็นหนึ่งกำ�ลังสำ�คัญที่เป็นกำ�ลังใจ
สนับสนุนให้ประเทศไทยมีสตรีนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องต่อไป
ปัจจุบัน โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” มีนักวิจัยสตรีที่ ได้รับการสนับสนุนภายใต้
โครงการนี้มากกว่า 3,122 ท่าน จาก 117 ประเทศทั่วโลก
ในประเทศไทย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย
“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ได้ดำ�เนินการอย่างต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 16 มอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้
กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ซึ่งในปีนี้ ได้
มีการปรับสาขาในการเปิดรับสมัครเหลือ 2 สาขา แต่
ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ทุกแขนงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครและพิจารณาทุน
วิจัย ด้วยการรับสมัครผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับยุคสังคมดิจทิ ลั โดยตลอดระยะเวลาดำ�เนิน
โครงการในประเทศไทยมากว่า 16 ปี โครงการทุนวิจัย
ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” มี
นักวิจัยสตรีไทยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวม
แล้วทั้งสิ้น 69 ท่าน
ท่านสามารถเข้าชมคลิปแนะนำ� ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรภา เทียมจรัส จากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
เพื่อการฟื้นฟูและอำ�นวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กับผลงานวิจัยหัวข้อ “ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะสำ�หรับ
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย” ได้ที่ https://
www.youtube.com/watch?v=Gzv1hD1yWe8

อุปกรณ์และระบบสำ�หรับเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และ
เแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ อย่างปัญหา
แผลกดทับและการลื่นหกล้ม เป็นต้น เซนเซอร์อัจฉริยะ
ขนาดเล็กจะคอยเฝ้าระวังผู้สวมใส่และแจ้งเตือนไปยัง
ผูด้ แู ล หากมีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ หรือผูส้ วมใส่
อยูใ่ นสภาวะทีม่ คี วามเสีย่ ง เพือ่ ให้ผดู้ แู ลสามารถเข้าช่วย
เหลือได้ทันท่วงที ด้วยทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
กิจกรรมของผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
กองทุนนิวตัน (Institutional Links) และความร่วมมือจาก
ภาคอุตสาหกรรม (บริษทั ไวซ์ไซท์ จำ�กัด, หสม. ซอฟต์แวร์
อิสระ, บริษัทเอเมทเวิร์คส์ จำ�กัด และบริษัทอัลฟ่า อีเอ็ม
กรุ๊ป จำ�กัด) สถานพยาบาล (โรงพยาบาลสมิติเวช และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) และศูนย์แฮม
ลินอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน ทำ�ให้การศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยี นี้ มี ค วามก้ า วหน้ า ช่ ว ยเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ใ ห้
นักวิจัย ลดเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วย
แบ่งเบาภาระของผู้ดูแลได้อีกด้วย
ดร.เบนโน โบเออร์ หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ สำ�นักงานกรุงเทพฯ หรือยูเนสโกกรุงเทพฯ
กล่าวแสดงความยินดีกบั ผูท้ ี่ได้รบั ทุนว่า “ยูเนสโก มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ร่วมมือกับลอรีอัลในการสนับสนุน
และเชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากผล
การศึกษาของเรา ประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งประเทศ
ที่มีสตรีทำ�งานในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่เป็นจำ�นวนมาก โดยทางด้านงานวิทยาศาสตร์ โดยมี
นักวิจัยสตรีเป็นสัดส่วนมากถึง 53 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่า
เป็ น ตั ว เลขที่ สู ง และสะท้ อ นถึ ง การเห็ น คุ ณ ค่ า ความ
สำ�คัญของสายงานวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มสตรีเป็นอย่างยิ่ง
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำ�คัญด้านการศึกษา
งานวิจัยและความเสมอภาคมาโดยตลอด เรามั่นใจว่า
โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน
วิทยาศาสตร์” (For Women in Science) จะเป็นหนึ่งใน
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ลมพัดหวน!? งานวิจัยชี้ ‘การกลับไปคืนดีกับคน
รักเก่า’ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

การศึกษาชิน้ ใหม่ชวี้ า่ ‘หากคุณติดอยู่ในความ
สัมพันธ์แบบเดี๋ยวรัก เดี๋ยวเลิก มันอาจจะ
ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ คุ ณ จะต้ อ งยุ ติ วั ฏ จั ก รนี้ ล ง
อย่างถาวร’
คุณ Kale Monk ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดา้ นพัฒนาการของมนุษย์ และวิทยาศาสตร์
ครอบครัว ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ผู้ร่วมทำ�การศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า การเลิกรากัน
แล้วกลับมาคบกับคนรักคนเดิม ซึ่งเรียกกันว่า “วัฏจักรแห่งความสัมพันธ์” นั้น
มีความเกี่ยวโยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้น
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ยังชี้ว่า เป็นไปได้ว่าผู้ที่มี
แนวโน้มว่ามีอาการซึมเศร้า หรือวิตกกังวลอยู่แล้ว อาจจะ
มีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายไม่แน่ไม่นอน และความ
สัมพันธ์แบบเดีย๋ วรักเดีย๋ วเลิกนี้ ดูเหมือนจะเกิดกับกลุม่ คน
ที่มีปัญหาเรื่องของการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์ด้วย
คุณ Kale Monk ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี่
กล่าวย้ำ�ว่า ผู้ที่เคยประสบปัญหาการใช้ความรุนแรง หรือ
การล่วงละเมิดในการใช้ชีวิตร่วมกัน ควรหาทางยุติความ
สัมพันธ์นั้นอย่างถาวร และทุกคู่ควรหาคำ�ตอบอย่างจริงจัง
ว่า ทำ�ไมถึงควรกลับไปจุดถ่านไฟเก่าอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทำ�
เช่นนั้น?
คุณ Monk กล่าวส่งท้ายว่า แม้ว่าการเลิกราจะทำ�ให้
บรรดาคู่รักค้นพบว่าคนรักของตนมีความหมายมากมาย
แค่ไหน แต่หลายๆ ครั้ง เราต้องกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์
ที่ แ ย่ ๆ แบบเดิ ม ๆ จากเหตุ ผ ลเรื่ อ งอุ ป นิ สั ย ของทั้ ง คู่
ความสะดวก หรื อ ภาระผู ก พั น ซึ่ ง ล้ ว นแต่ ไ ม่ เ กิ ด ผลดี
ต่อความสัมพันธ์ทั้งสิ้น
ดังนั้นคู่รักทุกคู่ควรจะคิดให้ถี่ถ้วนถึงเหตุผลที่จะพัด
ถ่านไฟเก่าให้คขุ นึ้ มาใหม่ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจว่าลมจะพัดหวน
หรือไม่?

เราทราบกันดีวา่ การเลิกราก่อให้เกิดความเศร้าโศก แต่
ความเจ็บปวดนัน้ ก็ถอื ว่าเป็นเรือ่ งปกติ และมักจะเกิดขึน้ พียง
ชั่วคราวเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ความเครียดที่เกิดจากการรักๆ เลิกๆ
ในความสั ม พั น ธ์ เ ดิ ม ๆ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ในรูปแบบนั้นมากขึ้นได้
การศึกษาที่ตีพิมพ์ ในวารสาร Family Relations นี้
ได้สำ�รวจผู้ที่มีความสัมพันธ์แบบรักใคร่ 545 คน เกี่ยวกับ
ระดับความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของคนเหล่านั้น
และยังสำ�รวจว่า พวกเขาเคยเลิกรากันไปและกลับมาคบกัน
ใหม่หรือไม่? หรือถ้าเคย บ่อยแค่ไหน?
หนึ่งในสามของผู้ที่เข้าร่วมการการสำ�รวจยอมรับว่า
พวกตนอยูใ่ น “วัฏจักรแห่งความสัมพันธ์” และนักวิจยั พบว่า
พฤติกรรมดังกล่าวทำ�ให้เกิดภาวะกดดันทางจิตใจเพิม่ มากขึน้
แม้จะให้น�้ำ หนักปัจจัยทางสังคมอืน่ ๆ ทีอ่ าจเพิม่ ความเครียด
ได้แล้วก็ตาม

และยิ่งพบว่า มีการรักๆ เลิกๆ มากเท่าไหร่ ก็ดู
เหมือนว่าความรู้สึกหดหู่ใจและความวิตกกังวล
ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

https://www.voathai.com/a/getting-back-with-your-ex/4559873.html
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รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งพัฒนา “รถยนต์บินได้”

สิง่ ประดิษฐ์ ในฝันของมนุษย์เราเมือ่ พูดถึงการ์ตนู โดราเอมอน อย่าง
หนึ่งก็คือ คอปเตอร์ ไม้ไผ่ ที่ทำ�ให้เราเดินทางไปไหนก็ได้ตามที่ ใจ
ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลถึงการจราจรอันติดขัดบนถนนเบื้องล่าง
และสิง่ ประดิษฐ์นี้ ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำ�คัญของรัฐบาลญีป่ นุ่
เดินหน้าพัฒนาโครงการรถยนต์บินได้ หรือ flying cars ภายใต้
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

น

ายฟู มิ อ ากิ เอบิ ฮ ารา หั ว หน้ า โครงการ
รถยนต์บินได้ บอกว่า นี่เป็นการเปิดโครงการ
ใหม่ ที่ ทำ � ให้ ญี่ ปุ่ น ไม่ ล้ า หลั ง จากประเทศอื่ น
ในการพั ฒ นาครั้ ง สำ � คั ญ นี้ โดยได้ ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท
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ชั้ น นำ � อย่ า งน้ อ ย 20 แห่ ง อาทิ
สายการบิ น All Nippon Airways
บริ ษั ท ด้ า นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
NEC Corp. บริ ษั ท สตาร์ ต อั พ
Cartivator ที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ และผู้ ให้บริการ
รถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Uber
แนวคิดรถยนต์บินได้ที่จะเกิดขึ้น
นั้ น คื อ อากาศยานที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
พลังงานไฟฟ้า หรือใช้พลังงานไฮบริด
เป็นอากาศยานไร้คนขับ และสามารถ
ขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่งได้ หรือที่
เรียกว่า EVtol ซึ่งมีจุดเด่นที่การขึ้นลง
ของอากาศยาน แต่ดกี ว่าเฮลิคอปเตอร์
ที่ต้นทุนการบำ�รุงรักษาสูง เสียงดังใน
การบิน และต้องใช้นักบินอาชีพในการ
ควบคุม
อย่ า งไรก็ ต าม หลายคนเชื่ อ ว่ า
รถยนต์บินได้คงยังไม่เกิดขึ้นในระยะ
เวลาอันใกล้ จากข้อจำ�กัดหลายอย่าง
เช่ น กฏหมายควบคุ ม รถยนต์ บิ น ได้
ปั ญ หาเรื่ อ งแบตเตอรี่ รวมทั้ ง การ
ควบคุ ม ความปลอดภั ย ในการจราจร
ทางอากาศรูปแบบใหม่
สำ�หรับดีไซน์ของรถยนต์บินได้ ใน
มุมมองของนายเอบิฮารานั้น อาจไม่ใช่

เหมื อ นกั บ การ์ ตู น หรื อ ภาพยนตร์ ย อด
นิยมอย่างกันดั้ม หรือโดราเอมอน หรือ
ภาพยนตร์ Back to the Future แต่สิ่ง
ที่เขาหวังจะให้เป็นเหมือนกับรถยนต์ ใน
ภาพยนตร์ Blade Runner ทีร่ ปู โฉมเหมือน
รถยนต์ทวั่ ไป โดยใช้ศกั ยภาพของประเทศ
ผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก ในการ
ใช้วัสดุที่น้ำ�หนักเบาพอสำ�หรับการขึ้นบิน
ได้
ทีผ่ า่ นมา บริษทั ชัน้ นำ�ทัว่ โลกพยายาม
ผลักดันเพื่อให้เป็นเจ้าแรกในการพัฒนา
รถยนต์บินได้ อาทิ กูเกิล, โบอิง, บริษัท
อี้ ห าง และกี ลี่ ของจี น , บริ ษั ท โฟลค์
สวาเกนของเยอรมนี และโตโยต้า มอเตอร์
ที่ลงทุน 375,000 ดอลลาร์ กับบริษัท
สตาร์ ต อั พ สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ น Cartivator
พั ฒ นารถยนต์ บิ น ได้ โ ดยเฉพาะ และ
ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์กับบริษัท Uber
ในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ฝัง่ ของ Uber ทีพ่ ฒ
ั นาระบบ UberAir
หรือแท็กซี่บินได้ตัวต้นแบบของอูเบอร์
ที่ปักหมุดกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เป็นอีก
หนึ่งเมืองใหญ่ที่ Uber จะทดสอบการให้
บริการแท็กซีบ่ นิ ได้เป็นแห่งแรก ในปี ค.ศ.
2020 ซึ่ง Uber ตั้งเป้าว่าจะเริ่มให้บริการ

ในเส้นทางของ 2 สนามบินใหญ่ใน
กรุงโตเกียว อย่างสนามบินนานาชาติ
นาริตะและฮาเนดะ หลังจากที่ผ่าน
การทดสอบด้านความปลอดภัยแล้ว
เช่ น เดี ย วกั บ กรุ ง ปารี ส ของฝรั่ ง เศส
นครลอสแองเจลีส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
และดัลลัส ในรัฐเท็กซัส ในสหรัฐฯ รวม
ทัง้ เมืองใหญ่หลายแห่งในออสเตรเลีย
บราซิล และอินเดีย และเริ่มให้บริการ
เชิงพาณิชย์ ในปี ค.ศ. 2023
แต่ แ นวคิ ด รถยนต์ บิ น ได้ ไ ม่ ไ ด้
โดนใจบริษัทเทคโนโลยีทุกแห่ง อย่าง
ล่าสุด อีลอน มัสก์ ผู้บริหาร Tesla
แสดงความเห็นว่า แค่โดรนของเล่น
ยังมีเสียงดังเวลาขับเคลือ่ น ดังนัน้ การ
ผลิตโดรนโดยสารไร้เสียง ขณะที่ต้อง
บรรทุกน้ำ�หนักมากกว่าเป็นพันเท่านั้น
เป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ง่าย
ทั้งนี้ เป้าหมายของญี่ปุ่นในการ
พัฒนารถยนต์บนิ ได้นนั้ คือ การพัฒนา
รถต้ น แบบที่ ส ามารถบิ น ขึ้ น ไปจุ ด
คบเพลิงในพิธเี ปิดการแข่งขันมหกรรม
กี ฬ าแห่ ง มวลมนุ ษ ยชาติ โอลิ ม ปิ ก
2020 ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นให้ได้

อ้างอิง :
https://www.voathai.com/a/will-flying-cars-take-off-japan-s-government-hopes-so/4580586.html
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ทัวร์รอบดวงจันทร์ไปกับจรวดรุน่ ใหม่ในอีก 5 ปีขา้ งหน้า

ภาพจำ�ลองการส่งจรวดบิกฟัลคอน (BFR) ขึ้นสู่อวกาศ และแยกส่วนหัว
ของจรวด (ยานบิกฟัลคอน หรือ BFS) ที่ทางบริษัท SpaceX จะใช้ส่ง
มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ [Credit ภาพ: SpaceX]

อี

ลอน มัสก์ ประธานบริหาร
บริษัท SpaceX ประกาศ
แผนท่ อ งเที่ ย วดวงจั น ทร์
ด้วยจรวดรุ่นใหม่ล่าสุด “บิกฟัลคอน”
(BFR) พามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นพร้อม
ศิลปินกลุม่ หนึง่ ซึง่ จะเป็นนักท่องเทีย่ ว
กลุ่ ม แรกที่ ไ ด้ โคจรรอบดวงจั น ทร์
ตั้งเป้าเดินทางในปี พ.ศ. 2566
ยูซากุ มาเอซาวะ (Yusaku Maezawa)
มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจขายแฟชั่น

ออนไลน์ ZOZO ผู้ ห ลงรั ก ดวงจั น ทร์
ตัง้ แต่เด็ก เป็นผูส้ นับสนุนหลักในภารกิจนี้
และจะร่วมเดินทางไปด้วย ใช้เวลาเดินทาง
ไปกลับ ประมาณ 1 สัปดาห์ ได้เหมา
เที่ ย วบิ น นี้ ทั้ ง หมดและเปิ ด โครงการ
Dear Moon เพื่อคัดเลือกศิลปินทั่วโลก
ในหลายสาขา อาทิ จิตรกร ช่างแกะสลัก
ดีไซน์เเนอร์ สถาปนิก ฯลฯ จำ�นวน 6-8 คน
ร่ ว มเดิ น ทางไปด้ ว ยและออกค่ า ใช้ จ่ า ย
ให้ทั้งหมด แต่ผู้ร่วมโครงการต้องออก-

อ้างอิง :
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3705-spacex-private-moon-flight-passenger
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กำ � ลั ง กายเพื่ อ เตรี ย มร่ า งกายให้
แข็งแรง เนื่องจากการเดินทางอวกาศ
เต็มไปด้วยอันตราย เขาคาดหวังว่า
ศิ ล ปิ น ดั ง กล่ า วที่ ร่ ว มเดิ น ทางไปกั บ
เขาจะนำ � ประสบการณ์ เ ดิ น ทางไป
ดวงจั น ทร์ ใ นครั้ ง นี้ มาสร้ า งสรรค์
ผลงานศิลปะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ต่อยอดจินตนาการและความฝันของ
คนอืน่ ๆ ให้หลงรักดวงจันทร์เหมือนกับ
เขาเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก

สารคดี
วิทยาศาสตร์

สำ�นักข่าว BBC ประเทศไทย

รางวัลโนเบล ค.ศ. 2018 สามสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์ : การแพทย์ ฟิสิกส์ และเคมี
หมายเหตุกองบรรณาธิการ
รางวัลโนเบล จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1895 โดย อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน
ผูค้ ดิ ค้นระเบิดไดนาไมต์ ซึง่ เป็นความตัง้ ใจของเขาก่อนเสียชีวติ โดยเขาได้อทุ ศิ ทรัพย์สนิ ส่วนตัวเพือ่ มอบเป็นเงินรางวัล
แก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติใน 5 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วรรณกรรม และ
สันติภาพ ต่อมาธนาคารกลางสวีเดนได้จดั มอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ขนี้ มาอีกสาขาหนึง่ ในปี ค.ศ. 1968 เพือ่
เป็นการระลึกถึงโนเบล
รางวัลโนเบลถือเป็นรางวัลระดับนานาชาติทสี่ �ำ คัญ โดยในเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีการประกาศผู้ได้รบั รางวัลทัง้
6 สาขาดังกล่าว และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

สาขาการแพทย์ : พบวิธีปลดปล่อย “เบรก” ตัวยับยั้งภูมิคุ้มกันเพื่อ
รักษามะเร็ง

ศ. เจมส์ พี. แอลลิสัน ภาพ : Getty Images

ศ. เจมส์ พี . แอลลิ สั น จาก

มหาวิทยาลัยเทกซัสของสหรัฐฯ และ
ศ. ทาซุกุ ฮอนโจ จากมหาวิทยาลัย
เกียวโตของญี่ปุ่น คือสองนักวิจัยด้าน
วิ ท ยาภู มิ คุ้ ม กั น ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล โนเบล
สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ประจำ�ปีน้ี
จากผลงานการค้นพบวิธรี กั ษามะเร็งแนวใหม่

ทัง้ สอง ต่างค้นพบโปรตีนซึง่ ทำ�หน้าที่
เป็น “เบรก” ที่หยุดยั้งการทำ�งานของ
ระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง และ
ค้ น พบกลไกที่ ส ามารถปลดปล่ อ ย
เบรกนี้ ได้ ซึ่งจะทำ�ให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน
เข้ า โจมตี เ ซลล์ ม ะเร็ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิธรี กั ษาโรคมะเร็งดังกล่าวซึง่ เรียกว่า
Immune Checkpoint Therapy นับว่า
แตกต่างจากวิธรี กั ษามะเร็งด้วยภูมคิ มุ้ กัน
แบบดัง้ เดิมทีม่ งุ่ โจมตีเซลล์มะเร็งโดยตรง
แต่วิธีใหม่นี้มุ่งจัดการกับโปรตีนที่เป็น
เสมือน “เบรก” ที่ยับยั้งไม่ให้ภูมิคุ้มกัน
ตามธรรมชาติ ข องคนไข้ เ ข้ า สั ง หาร
เซลล์มะเร็งได้อย่างคล่องตัว
เมือ่ ปี ค.ศ. 1995 ศ. แอลลิสนั ได้คน้
พบโปรตีน CTLA-4 ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัว
รับบนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์
(T-cell) ซึ่งโมเลกุลของตัวรับชนิดนี้จะ
ยับยั้งการทำ�งานของภูมิคุ้มกันร่างกาย
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ศ. ฮอนโจ
ก็ได้ค้นพบโปรตีน PD-1 ซึ่งทำ�หน้าที่
เป็น “เบรก” ของระบบภูมิคุ้มกันนี้เช่น
เดียวกัน แต่โปรตีนชนิดนี้ทำ�งานด้วย
กลไกที่แตกต่างออกไป
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มีการคิดค้นแอนติบอดีที่ต่อต้านการทำ�งานของโปรตีนสองชนิดนี้ และนำ�มา
ทดลองรักษาผู้ป่วยมะเร็งบางชนิด ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีอย่างยิ่งกับมะเร็งผิวหนัง
ชนิดร้ายแรงและมะเร็งปอดแม้อยู่ในระยะลุกลาม

ศ. ทาซุกุ ฮอนโจ (แถวยืนคนที่สามจากขวามือ) และทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกียวโต
ภาพ : KYOTO UNIVERSITY

สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ของสหรั ฐ ฯ (FDA) ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้
แอนติบอดีตา้ นโปรตีน CTLA-4 เป็นยา
รักษามะเร็งผิวหนังเมื่อปี ค.ศ. 2011
และอนุ มัติใ ห้ แ อนติ บ อดี ต้ า นโปรตี น
PD-1 เป็ น ยาเพื่ อ การทดลองรั ก ษา
มะเร็งได้เมื่อปี ค.ศ. 2014
คณะกรรมการรางวัลโนเบลแถลง
ว่ า “วิ ธี บำ � บั ด แบบใหม่ นี้ ถื อ เป็ น การ
ปฏิวัติวิธีรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเปลี่ยนมุม
มองพื้นฐานของเราเรื่องวิธีจัดการกับ
มะเร็งไปอย่างสิ้นเชิง”
นักวิจยั ทัง้ สองจะได้รบั เงินรางวัล 1
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 32 ล้านบาท)
ร่ ว มกั น ซึ่ งพิ ธี มอบรางวั ล ประจำ � ปี นี้
จะมี ขึ้ น ในวั น ที่ 10 ธั น วาคม ที่ ก รุ ง
สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

https://www.bbc.com/thai/international-45708305
https://www.bbc.com/thai/international-45708305

ภาพ : Science Photo Library
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สาขาฟิสิกส์ : นวัตกรรมเลเซอร์ 2 แบบ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

โฉมหน้าผู้ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำ�ปี 2018
ภาพ : https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=sWsXyhuRoXo

ดร.อาร์เธอร์ แอชกิน นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั
รวมทั้ง ศ. จีฮารด์ มูรู ชาวฝรั่งเศส และ ศ. ดอนนา
สตริกแลนด์ ชาวแคนาดา ร่วมกันครองรางวัลโนเบล

สาขาฟิสิกส์ประจำ�ปี ค.ศ. 2018 จากผลงานนวัตกรรม
ด้านฟิสิกส์เลเซอร์ที่สร้างคุณประโยชน์มหาศาลต่อ
วงการแพทย์ และวิทยาศาสตร์หลายแขนง
ดร.แอชกิน เป็นผู้ร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติของ
ปีนี้ครึ่งหนึ่ง จากผลงานการคิดค้น “คีมจับเชิงแสง”
(Optical tweezers) ซึ่งเป็นการใช้ลำ�แสงเลเซอร์
ที่มีความแม่นยำ�สูง จับสิ่งของที่มีขนาดเล็กในระดับ
นาโนเมตร เช่นเซลล์สิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย ไวรัส หรือ
แม้ แ ต่ อ ะตอมและอนุ ภ าคต่ า งๆ ให้ นิ่ ง อยู่ กั บ ที่ ใ น
ตำ � แหน่ ง หนึ่ ง ทั้ ง ยั ง สามารถขยั บ เคลื่ อ นย้ า ยวั ต ถุ
ขนาดเล็กนี้ ได้ตามต้องการเหมือนกับใช้คีมจับ

เทคนิคของ ศ. มูรู และ ศ. สตริกแลนด์ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การผ่าตัดดวงตาด้วยเลเซอร์

27
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ศ. สตริกแลนด์ถือเป็นนัก
วิทยาศาสตร์หญิงคนแรกในรอบ 55
ปี ที่ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
ภาพ : UNI WATERLOO
มีการนำ�อุปกรณ์คีมจับเชิงแสงไป
ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ ในหลากหลาย
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการศึกษา

กลไกการทำ�งานในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ในการผ่าตัดดวงตาหลายล้านครั้งทั่ว
ส่วน ศ. มูรู และ ศ. สตริกแลนด์นนั้
โลกในปัจจุบัน
จะร่วมกันรับรางวัลอีกครึง่ หนึง่ จากผล
ทั้งนี้ ศ. สตริกแลนด์ถือเป็ นนัก
งานด้านเทคนิคการเพิ่มความเข้มของ วิทยาศาสตร์หญิงคนแรกในรอบ 55 ปี
เลเซอร์พลังงานสูงทีท่ งั้ สองพัฒนาร่วม ที่ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ และ
กันมา
นับเป็นสตรีคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ที่
เทคนิคดังกล่าวเรียกว่า Chirped ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
Pulse Amplification (CPA) ซึ่งใช้การ
นักวิจยั ทัง้ สามจะแบ่งปันเงินรางวัล
ยืด ขยาย และบีบอัดสัญญาณคลืน่ แสง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 32 ล้าน
เพื่อทำ�ให้เลเซอร์มีความถี่สูงขึ้น ทรง บาท) ร่วมกัน ซึ่งพิธีมอบรางวัลประจำ�
พลัง และมีความแม่นยำ�สูง สามารถ ปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ที่กรุง
นำ�ไปใช้ ในงานเจาะหรือตัดวัตถุต่างๆ สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
โดยลดคลื่นกระแทกที่ทำ�ให้เกิดความ https://www.bbc.com/thai/international-45720171
เสียหายต่อพื้นผิวลงได้มาก ทั้งยังใช้ https://www.bbc.com/thai/international-45720171

สาขาเคมี : เทคนิคเร่งวิวฒ
ั นาการเอนไซม์ เป็นประโยชน์ ในหลาสาขา

โฉมหน้าผู้ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำ�ปีนี้ (จากซ้ายไปขวา) ศ. อาร์โนลด์ ศ. สมิธ และ ศ.วินเทอร์
ภาพ : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kXZdGJCB6HI
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ศ. ฟรานซีส เอช. อาร์ โนลด์ นักวิจัยชาวอเมริกันจากสถาบันเทคโนโลยี
แห่งแคลิฟอร์เนีย (แคลเทค) รวมทั้ง ศ. จอร์จ พี. สมิธ จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี
ของสหรัฐฯ และเซอร์ เกรกอรี พี. วินเทอร์ นักวิจัยชาวอังกฤษจากมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำ�ปี พ.ศ. 2559 คือผู้ ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำ�ปี ค.ศ. 2018 ร่วมกัน จากผลงานการพัฒนาโปรตีนเช่น
เอนไซม์และแอนติบอดีที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พลังงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

เอนไซม์นั้นเป็นโปรตีนซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่ง
ภาพ : Science Photo Library

ศ.วินเทอร์ เคยได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำ�ปี พ.ศ.
2559 จากผลงานการพัฒนาวิธีดัดแปลงโมเลกุลแอนติบอดีของหนูให้สามารถ
ใช้ ในการรักษาโรคในมนุษย์ ได้
ภาพ : Reuters
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ศ. อาร์โนลด์ซงึ่ เป็นนักวิทยาศาสตร์
หญิ ง คนที่ 5 ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล โนเบล
สาขาเคมี จะได้รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่ง
จากผลงานคิดค้นเทคนิคเร่งวิวฒ
ั นาการ
ของเอนไซม์ ให้เกิดขึน้ ในห้องปฏิบตั กิ าร
โดยสามารถควบคุ ม ให้ ก ระบวนการ
ระดั บ โมเลกุ ล นี้ เ กิ ด ขึ้ น เร็ ว กว่ า ใน
ธรรมชาติได้หลายพันเท่า
เอนไซม์ นั้ น เป็ น โปรตี น ซึ่ ง เป็ น
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเคมีชนิดหนึง่ แต่เอนไซม์
ที่ ไ ด้ จ ากเทคนิ ค ของ ศ. อาร์ โ นลด์
จะมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเอนไซม์ที่พบได้ทั่วไป สามารถ
ทำ�ให้เกิดพันธะเคมีที่ ไม่สามารถเป็น
ไปได้ตามธรรมชาติ และมีการนำ �ไป
ใช้ ง านในอุ ต สาหกรรมหลายแขนง
ไม่ ว่ า จะเป็ น การผลิ ต ยารั ก ษาโรค
เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ หรื อ ผงซั ก ฟอก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เทคนิคดังกล่าวซึง่ เรียกว่า Directed
evolution ทำ � ได้ โ ดยการนำ � ชิ้ น ส่ ว น
ดีเอ็นเอที่เกิดการกลายพันธุ์แบบสุ่ม
ใส่เข้าไปในยีนผลิตเอนไซม์ที่ต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากนั้นนำ�ยีน
ที่ดัดแปลงแล้วไปใส่ในแบคทีเรีย ซึ่ง
มันจะใช้ยีนนั้นเป็นต้นแบบในการผลิต
เอนไซม์ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ออก
มาหลายๆ แบบ
หลั ง จากนั้ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ะ
นำ � เอนไซม์ ดั ง กล่ า วมาทดสอบและ
คัดเลือกเอาเอนไซม์ที่มีคุณภาพตาม
ต้ อ งการในรอบแรก ก่ อ นจะทำ � ซ้ำ �
กระบวนการทั้งหมดอีกหลายครั้ง ซึ่ง
เท่ากับเร่งให้เกิดการคัดเลือกตามทฤษฎี
วิวฒ
ั นาการของชาลส์ ดาร์วนิ เร็วขึน้ นัน่ เอง
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ส่วน ศ. สมิธ และศ. วินเทอร์ ซึ่ง
จะร่วมกันครองรางวัลโนเบลสาขาเคมี
อีกครึ่งหนึ่งนั้น มีผลงานในการพัฒนา
เทคนิคที่เรียกว่า Phage display ซึ่งใช้
ไวรัสชนิดที่เข้าไปอาศัยและแพร่พันธุ์
ในเชือ้ แบคทีเรีย (Bacteriophage) เป็น
ตัวผลิตแอนติบอดีชนิดใหม่ๆ
แอนติ บ อดี นั้ น เป็ น โปรตี น ที่ มี
โมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งระบบภูมิคุ้มกัน
ร่ า งกายใช้ ต้ า นทานเชื้ อ โรคและสิ่ ง
แปลกปลอมที่เป็นอันตราย การคิดค้น
แอนติบอดีใหม่ๆ ด้วยวิธีการนี้ นำ�ไปสู่

พฤศจิกายน 2561

การผลิ ต ยาหลายขนาน เช่ น ยา ราชกุ ม ารี จากผลงานการพั ฒ นาวิ ธี
Adalimumab ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ นปี ดัดแปลงโมเลกุลแอนติบอดีของหนู
ค.ศ. 2002 ให้ ใช้รักษาโรคข้ออักเสบ ให้ เ ป็ นโมเลกุ ลเสมื อ นแอนติ บ อดี ใ น
รูมาตอยด์และโรคสะเก็ดเงิน ปัจจุบัน มนุษย์ ทำ�ให้สามารถใช้ ในการรักษาโรค
ยั ง มี ก ารนำ � แอนติ บ อดี ที่ ผ ลิ ต ได้ จ าก ในมนุษย์ได้
นักวิจยั ทัง้ สามจะแบ่งปันเงินรางวัล
เทคนิคนี้ ไปใช้เป็นยาต้านพิษ รักษาโรค
ภูมิคุ้มกันต้านทานตนเอง และมะเร็ง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 32 ล้าน
บาท) ร่วมกัน ซึ่งพิธีมอบรางวัลประจำ�
ระยะลุกลามด้วย
เมื่อปีที่แล้ว ศ. วินเทอร์ ได้เข้า ปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ที่กรุง
รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
มหิดลประจำ�ปี พ.ศ. 2559 จากสมเด็จ https://www.bbc.com/thai/international-45733884
พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรม https://www.bbc.com/thai/international-45733884
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภูเขาน้ำ�แข็งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมบูรณ์แบบ
ในธรรมชาติ ลอยอยู่ในทะเลเวดเดลล์
(Weddell Sea)

อ

ภาพจาก : National Aeronautics and Space Administration (NASA)

งค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซา ได้เผยภาพของภูเขาน้ำ�แข็งรูปทรงคล้ายโต๊ะสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าขนาดยักษ์ มีผิวหน้าเรียบสนิทและมีมุมแหลมเป็นมุมฉาก 90 องศา ซึ่งแสดงว่าเพิ่งแยกตัวออกมาจากหิ้ง
น้ำ�แข็งใหญ่ได้ไม่นาน และยังไม่ถูกคลื่นลมในทะเลทำ�ให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ลอยอยู่ในทะเลเวดเดลล์
(Weddell Sea) นอกชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกา
ทีมนักวิจัยของนาซาประมาณการว่า ภูเขาน้ำ�แข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้น่าจะมีความกว้างกว่า 1.60 กิโลเมตร และมี
ส่วนฐานขนาดมหึมาทีจ่ มอยู่ใต้ทะเล โดยส่วนยอดรูปสีเ่ หลีย่ มทีโ่ ผล่พน้ น้�ำ นัน้ คิดเป็นเพียง 10% ของมวลน้�ำ แข็งทัง้ หมด
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สวทช. จับมือ สถานทูตญีป่ นุ่ คัด 11 ทูต
เยาวชนวิทยาศาสตร์ตะลุยญีป่ นุ่ ในโครงการ
JENESYS 2018 รอบ 1/2561 สัมผัส
เทคโนโลยี วัฒนธรรม เพิม่ พูนประสบการณ์
วิทยาศาสตร์

สำ�

นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ (สวทช.) ให้ ค วามร่ ว มมื อ สถาน
เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจำ�ประเทศไทย คัด 11 เยาวชนไทย
พร้อมจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนตะลุยญี่ปุ่น
ในโครงการ JENESYS 2018 -9th Batch Exchange
for “Monozukuri (Manufacturing)” and Technology
(Thailand) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่าง
ประเทศญีป่ นุ่ และประเทศอาเซียน จำ�นวน 8 วัน ระหว่าง
วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโตเกียว
และจั ง หวั ด เฮี ย วโงะ ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม
แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมระหว่างไทยและญีป่ นุ่ โดยมี
นายมาซาฮารุ คูบะ (Mr. Masaharu Kuba) เลขานุการ
เอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำ�ประเทศไทย และ
นางอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP) ฝ่ายพัฒนาบัณฑิต
และนักวิจัย สวทช. ร่วมแสดงความยินดี

สเปกตรัม

ไทย-จีน จัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารร่วมด้านจุลนิ ทรีย์
หวังสร้างนวัตกรรมจากจุลนิ ทรียแ์ ละเทคโนโลยี
แห่งอนาคต

19

ตุลาคม 2561 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ Institute of Microbiology,
Chinese Academy of Sciences (IMCAS) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จัดพิธเี ปิด “ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ร่วมด้านจุลนิ ทรีย์
ไทย-จีน” เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพงานวิจยั ด้านจุลนิ ทรีย์ เพือ่ ใช้
ในการอนุรักษ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และ
การพั ฒ นาการประมวลผลข้ อ มู ล จุ ลิ น ทรี ย์ แ บบบิ๊ ก ดาต้ า
(Microbial Big Data) เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ที่นำ�ไปสู่
การสร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง สวทช. กั บ
Chinese Academy of Sciences (CAS) ในการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมในสาขาอื่นๆ ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12234-20181019-mou-imcas

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12238-20181019-jenesys-2018
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ฟูด้ อินโนโพลิสเนือ้ หอม แคนาดามองไทยมีศกั ยภาพด้านวิจยั โปรตีนจากแมลง ด้านเดนมาร์กสน
นวัตกรรมอาหารออกานิกส์ เชือ่ ไทยจะเป็นฐานการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอาหารของอาเซียน

ห

ลังจากทีส่ งิ คโปร์สนใจประเทศไทยและเตรียมร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร ราวต้นปี
2562 ถึ ง คิ ว แคนาดาและเดนมาร์ ก เตรี ย มเดิ น ทางมา
ประเทศไทยเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรม
อาหารอีกเช่นเดียวกัน
ดร.อั ค รวิ ท ย์ กาญจนโอภาษ ซี อี โ อเมื อ งนวั ต กรรม
อาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส เปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลาย
ประเทศในกลุ่มยุโรปสนใจมาร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหาร
กับประเทศไทย เนื่องจากมองเห็นศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน
ของเรา เช่น แคนาดา โดยสภาวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research
Council of Canada : NRC) ซึ่งอยู่ภายใต้กำ�กับดูแลของ
รัฐบาลแคนาดา ก่อนหน้านี้ ก็ได้ประสานไปทางสถานทูต
ไทยประจำ�กรุงออตาวา เพื่อขอเยี่ยมชมฟู้ดอินโนโพลิส
จากนั้นก็ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาหารือเพื่อดูว่าจะร่วมมือกัน

ในด้านใดบ้าง โดยในเบื้องต้นแคนาดา
มองว่ า ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพด้ า น
การวิจัยโปรตีนจากแมลง ซึ่งแคนาดา
สนใจเรื่องนี้มาก ขณะเดียวกัน เราก็
สนใจแคนาดา ในฐานะที่มีศักยภาพ
ด้านการวิจยั อาหารทะเล โดยเดือนหน้า
ทาง NRC ก็จะยกทีมมาประเทศไทย
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มงาน Food Innopolis
Symposium 2018 งานนี้จะเป็นเวที
เปิ ด ความสั ม พั น ธ์ ไ ทยแคนาดาด้ า น
นวัตกรรมอาหารอย่างเป็นทางการ
ซี อี โ อเมื อ งนวั ต กรรมอาหาร
กล่ า วด้ ว ยว่ า นอกจากนี้ เ ดนมาร์ ก
หนึ่งในประเทศกลุ่มยุโรปที่มีความ มั่นคงทางอาหารสูง
ก็สนใจร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
กั บ ไทยอี ก เช่ น เดี ย วกั น โดยฟู้ ด อิ น โนโพลิ ส ร่ ว มกั บ
กรมยุโรปและกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้เดินทางไปเยือนเดนมาร์ก มาหลายครั้งและได้มีโอกาส
หารือกับทางอะโกรฟู้ดพาร์ค ที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรม
อาหารออกานิกส์ สมาร์ตฟาร์มมิง และการผลิตอาหารแบบ
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Circular Economy ของ
ประเทศ ไทย โดยต้นปีหน้า เราจะนำ�ผู้ประกอบการด้าน
อาหารไปทำ�การตลาดในผลิตภัณฑ์ทปี่ ระเทศไทยมี ศักยภาพ
สูง เช่น ออกานิกส์ เพื่อทำ�การวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ของทั้งสองประเทศเพื่อให้สะดวกและ ราบรื่นมากขึ้น และ
จะทำ�ให้ประเทศไทยเป็นฐานการวิจยั และพัฒนาของภูมภิ าค
อาเซียนได้ ในอนาคตอันใกล้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7660-mostkd2510
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อพวช. เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนคนเก่งจากทัว่ ประเทศ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับค่ายเวที
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ ครัง้ ที่ 14

ก

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF) เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทาง
วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7662-nistoeveildj

นักวิทยาศาสตร์ซนิ โครตรอน รับรางวัล Emil
Erlenmeyer Medal 2018

ดร.

สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ระบบ
ลำ�เลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) ได้รับรางวัล Emil Erlenmeyer Medal
2018 จาก The Faculty of Graduate Center for Chemistry (Fakultätsgraduiertenzentrum Chemie (FGCh))
สำ�หรับ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี ค.ศ. 2017
จาก Faculty of Chemistry ของมหาวิทยาลัย Technical
University of Munich (TUM) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี รางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากผู้สำ�เร็จการศึกษา

จำ�นวน 3 ท่าน ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม และมี
ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ นานาชาติ ที่ มี
คุณภาพสูง ทั้งจำ�นวนผลงานตีพิมพ์และ impact factor
ของวารสารที่ตีพิมพ์
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บ้านนักคิด

สาระวิทย์ฉบับที่แล้ว (67) เหมียวขอให้ผู้อ่านช่วยแยกรายชื่อ งูพิษ กับ งูไม่มีพิษ ไปดูเฉลยกันฮะ
งูมีพิษ				งูไม่มีพิษ
Sci Quiz: บ้านนักคิด 68
งูทับสมิงคลา
งูอนาคอนดา งูสิง
ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 67
สาระวิทย์ฉบับที่แล้ว (67) เหมียวขอให้ผู้อ่านช่วยแยกรายชื่องูพิษกับงูไม่มีพิษ ไปดูเฉลยกันฮะ
งูกะปะ งูแมวเซา
งูแสงอาทิตย์
รางวัลที่ 1 สมุดไดอารี่ สวทช. ได้แก่ คุณกัญติยากร เตือน
งูสงูามเหลี
ย
่
ม
มีพิษ
งูไม่มีพิษ
กฤษณพงศ์
งูเขีงูทยับวพระอิ
น
ทร์
สมิงคลา งูกะปะ งูแมวเซา งูสามเหลี่ยม งู
งูอนาคอนดา งูสิง งูแสงอาทิตย์
รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว world scientists ได้แก่ คุณ
(พิเขีษยอ่วพระอิ
อน)นทร์งูเ(พิขีษยอ่วอน) งูเขียวปากจิ้งจก (พิษ
พรรณนิภา ปินตาติ๊บ คุณชาลินี เค้าฉิม
อ่อน)้งจก (พิษอ่อน)
ปากจิ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ปัรางวัญลหาประจำ
ที่ 1 สมุดไดอารี�่ ฉบั
สวทช.บได้ทีแ่ ก่68
คุณกัญติยากร เตือนกฤษณพงศ์
รางวั
ได้แ่ยก่ นเป็
คุณพรรณนิ
ภา อปินงสี
ตาติแ๊บดงคุณซึชาลิ
นี เค้
ม ญาณว่าเรา
ช่วลทีงนี่ 2้เจานรองแก้
หมียวเห็วนworld
ใบไม้scientists
พากันเปลี
นสีเหลื
่งเป็
นาสัฉิญ

กำ�ลังเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว และเมื่อพูดถึงใบไม้ ก็ทำ�ให้เหมียวนึกถึงหน้าที่สำ�คัญ
ปัญหาประจาฉบับที่ 68
ของใบไม้
ที่เนปรี
ยพบเหมื
อนเป็
นี้ าลัเรามาเล่
เกมหาคำ
�ศัพท์
ช่วงนี้เหมียวเห็
ใบไม้
ากันเปลี
่ยนเป็นนสีครั
เหลืวอของต้
งสีแดงนซึไม้
่งเป็ฮนะสัญในฉบั
ญาณว่าบเราก
งเข้าสู่ฤดูหนนาวกั
นแล้ว และ
ทีเมื่เ่อกีพู่ยดวกั
บการผลิ
ตอาหารของพื
นดีกว่าที่เปรียบเหมือนเป็นครัวของต้นไม้ฮะ ในฉบับนี้ เรามา
ถึงใบไม้
ก็ทาให้เหมี
ยวนึกถึงหน้าที่สาคัชญกัของใบไม้
เล่นในตารางข้
เกมหาคาศัพท์าทงล่
เี่ กี่ยาวกังนี
บการผลิ
ชกันบดีการผลิ
กว่า
้มีคำ�ตทีอาหารของพื
่เกี่ยวข้องกั
ตอาหารของพืชอยู่ทั้งหมด 9 คำ�
ซ่ในตารางข้
อนอยู่ทางล่ั้งแนวตั
้งและแนวนอน
างนี้มีคาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารของพืชอยู่ทั้งหมด 9 คา ซ่อนอยู่ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
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ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
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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 28 พฤศจิกายน 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 69
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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รางวัลประจำ�ฉบับที่ 68
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ Leaf story
(สมุดโน้ต + กระเป๋าสปันบอนด์ +
หนังสือระบบขนส่งอัจฉริยะของพืช +
หนังสือโรงงานคลอโรพลาสต์)
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ just leaf (ระบบ
ขนส่งอัจฉริยะของพืช + ดินสอ สวทช.)
จำ�นวน 4 รางวัล

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งูทับสมิงคลา

Bungarus candidus

งู

ทับสมิงคลาเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงกลุ่มเดียวกับงูสามเหลี่ยม ลำ�ตัว
เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสีดำ�สลับขาว มีนิสัยไม่ดุร้าย พบออกหากิน
ในเวลากลางคืนตามป่าทั่วไปในประเทศไทย

39

พฤศจิกายน 2561

ใบสมัครสมาชิก

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

ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
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

It is right that we should stand by and act on our principles;
but not right to hold them in obstinate blindness, or retain
them when proved to be erroneous.
- Michael Faraday
ก็จริงอยู่ที่ว่าเราควรจะยึดถือและปฏิบัติตนบนหลักการของตน
แต่ก็ไม่ถูกต้องนักที่จะดื้อรั้นอย่างมืดบอด หรือฉุดรั้งหลักการเอาไว้
หากพิสูจน์ ได้ว่ามันผิดจริง
- ไมเคิล ฟาราเดย์

ไมเคิล ฟาราเดย์ (22 กันยายน พ.ศ. 2334-25 สิงหาคม พ.ศ. 2410)

นัก

วิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีผลงานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเคมีไฟฟ้า เขาเป็นผู้ค้นพบสารเบนซีน (benzene) และ
พัฒนาอุปกรณ์ ไฟบุนเซ็น (bunsen burner) รุ่นแรกๆ จนกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ ได้ในห้องปฏิบัติการเคมี ในปัจจุบัน
หากปราศจากงานวิจัยพื้นฐานทางไฟฟ้าของเขาแล้ว เทคโนโลยีจำ�นวนมากที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าคงเกิดขึ้นไม่ ได้ ชื่อหน่วยความจุ
(capacitance) ในระบบ SI ก็ตั้งชื่อตามชื่อของเขาคือ ฟารัด (farad) แม้ว่าเขาจะได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนน้อยมาก แต่ก็เรียน
รู้ด้วยตัวเองจนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวอย่างคนหนึ่งในประวัติศาสตร์...
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

