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ป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานในวงวิชาการ เกี่ยวกับ “กัญชา” ซึ่งเป็นพืชต้องห้ามที่
นำ�มาเป็นยาเสพติดได้ โดยกฏหมายกำ�หนดว่าเป็นสารเสพติดประเภท 5 ซึ่งรวมถึง
กัญชง กระท่อม และฝิ่น ด้วย ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าห้ามปลูก ห้ามมีไว้ครอบครอง ห้าม
จำ�หน่าย-นำ�เข้า และห้ามเสพ ทั้งนี้อนุญาตให้ครอบครองกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยได้ แต่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และไม่อนุญาตให้ ใช้กับมนุษย์ ทำ�ให้การวิจัยทำ�ได้ไม่
สุดทาง ซึ่งจากข้อมูลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่ากัญชานั้น มีสารออกฤทธิ์ที่สามารถ
ใช้เป็นยารักษาโรคได้หลายโรค นักวิจยั ไทยจึงเรียกร้องให้ปลดล็อกกัญชาเพือ่ การวิจยั ในคนได้
และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็มีมติใน
ที่ประชุม แก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 ปลดล็อกให้กัญชาสามารถวิจัย
ทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นยารักษาโรคในคนได้
แม้จะปลดล็อกในส่วนนี้แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ประชาชนทั่วไปจะสามารถปลูก
กัญชาไว้ ในสวนหลังบ้านเพือ่ การเสพกันอย่างอิสระ เพราะนัน่ ยังผิดกฎหมายเหมือนดิมนะครับ
การปลดล็อกที่ว่านี้ก็เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ ในการรักษาโรคโดยเฉพาะ
ความน่าสนใจอีกประการก็คือ พืชกัญชาของไทย จัดว่าเป็นกัญชาสายพันธุ์เกรดเอชั้นเยี่ยม
คือมีคุณภาพที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก การปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ จึงทำ�ให้นักวิจัยสามารถ
ศึกษากัญชาได้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการสกัดหาสารออกฤทธิ์เพื่อการรักษาโรคต่างๆ รวมทั้ง
การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปด้วย ทำ�ให้เราไม่สูญเสียโอกาส เมื่อเรามีวัตถุดิบ
(กัญชา) ชั้นดีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้ว ซึ่งถ้าอนาคต เราสามารถวิจัยจนผลิตเป็นยารักษาโรคได้
สำ�เร็จ ก็ยังสามารถส่งออกยานี้เพื่อนำ�รายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย
การแก้ไขพระราชบัญญัติเพื่อปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ จากพืชต้องห้ามที่เป็นยาเสพติด มาสู่การ
วิจยั เพือ่ เป็นยารักษาโรค จึงถือเป็นก้าวย่างจุดเริม่ ทีส่ �ำ คัญทีน่ า่ จับตามองไม่นอ้ ยเลยทีเดียวครับ
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อัน

เนื่ อ งจากเหตุ ฉุ ก เฉิ น ไม่ ค าดคิ ด
เกิ ด ได้ กั บ ทุ ก ชี วิ ต ซึ่ ง หลายคนอาจ
มี ป ระสบการณ์ น าที ชี วิ ต จากวิ ก ฤติ
สุขภาพของตนเอง หรือประสบอยู่ในเสี้ยวนาทีชี้เป็นชี้ตาย
ของผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องมี
ก่อนทำ�การใดๆ ก็คือ ‘มีสติ’ แล้วโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพ
ฉุกเฉิน 1669
แต่กระนั้นระหว่างรอหน่วยกู้ชีพฯ ผู้อยู่ในเหตุการณ์
จำ�เป็นต้องเข้าไปเช็กสภาพผู้ป่วยโดยเขย่าตัวเรียกผู้ป่วย
ที่นอนหมดสติ หากไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนองเสียงเรียกและ
มีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยแล้ว เราจำ�เป็นต้องช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยเร็ว โดยขั้นตอนการทำ�ซีพีอาร์นั้น
ประกอบไปด้วยการกดหน้าอก การเป่าปากช่วยหายใจ เพื่อ
ให้หัวใจปล่อยเลือดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ซึ่งหากมีการใช้
เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติหรือเครื่องเออีดี- AED (ใช้ได้

อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

กับผู้ที่อายุเกิน 8 ปีขึ้นไป) ควบคู่กันด้วย ก็จะช่วยรักษาการ
เต้นผิดจังหวะของหัวใจได้ด้วย
ทั้งนี้ตามหลักการแพทย์ระบุว่า หากสมองคนเราถ้าขาด
ออกซิเจนไปเลี้ยงเกินกว่า 4 นาที จะมีผลทำ�ให้เกิดการสูญ
เสียของเซลล์สมองบางส่วนไปได้อย่างถาวร แม้หัวใจจะ
สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ ในภายหลัง แต่สมองส่วนที่เสีย
ไปแล้วจะทำ�ให้ผู้ป่วยไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้สมบูรณ์
ดังเดิมอีก ดังนั้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือซีพีอาร์ จึงถือ
เป็นหนึ่งวิธีการที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น
กะทันหันได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ดี การฝึกฝนเพื่อทำ�ซีพีอาร์แบบเดิมๆ ต้องใช้
วิธีการฝึกฝนบ่อยครั้งจนเกิดความชำ�นาญ เพราะนอกจาก
แรงกดที่ต้องสม่ำ�เสมอแล้ว จังหวะในการกดนวดหัวใจ ก็ยัง
มีเทคนิคที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจส่งผลให้การช่วยฟื้นคืนชีพ
ทำ�ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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ดังนั้น เพื่อให้การฝึกช่วยชีวิตผู้มีภาวะหยุดหายใจทำ�ได้
ง่ายขึ้น นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ที่ทำ�งานร่วมกับหุ่นจำ�ลอง
ฝึกการช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินทีผ่ ลิตจากยางพารา ซึง่ สามารถ
แสดง “สมรรถนะของผูฝ้ กึ ” ผ่านจอแสดงผลขณะฝึก ช่วยให้
ผู้ฝึกเห็นข้อมูลได้ทันที
ดร. ทิพย์จกั ร ณ ลำ�ปาง หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
น้ำ�ยาง หน่วยวิจัยยาง เอ็มเทค เปิดเผยว่า เอ็มเทคได้ร่วมกับ
เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐาน
การช่วยชีวิต สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาอุปกรณ์ทที่ �ำ งานร่วมกับหุน่ ฝึกช่วย
ชีวติ ผลิตจากยางพาราทีม่ ฟี งั ก์ชนั อุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึก
รวมทั้งพัฒนาเครื่องฝึกการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
แบบสาธิต (เออีดี : AED Training) ผลงานนี้ ได้จัดแสดงใน
งาน ASEAN Federation of Cardiology Congress (AFCC
2018) เมือ่ ต้นเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา เพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วาม
เข้าใจทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งมาตรฐานการช่วยชีวติ ให้แก่ผปู้ ว่ ยและ
ญาติ รวมถึงประชาชนทัว่ ไป ให้สามารถนำ�ความรู้ไปปฏิบตั ไิ ด้
จริงในชีวิตประจำ�วัน

ดร.ทิพย์จักร ณ ลำ�ปาง กำ�ลังอธิบายการทำ�งาน
ของเครื่อง AED

การสาธิตการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธีกับหุ่นยางพารา
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ดร. ทิพย์จักร กล่าวว่า เนื่องจากการช่วยเหลือผู้ที่หยุด
หายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มกี ารหายใจกลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้
นั้น วิธีการคือ การผายปอดและการนวดหัวใจ แต่หากทำ�การ
นวดหัวใจโดยไม่มคี วามรูแ้ ละไม่ได้ผา่ นการฝึกฝน จะทำ�ให้การ
ช่วยชีวิตไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้
ที่ ได้รับการช่วยเหลือได้ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการสอนการช่วย
ชีวติ ที่ได้มาตรฐาน เอ็มเทคและเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา
จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนา
หุน่ จำ�ลองสำ�หรับการฝึกช่วยฟืน้ คืนชีพทีท่ �ำ จากยางพารา หุน่
จำ�ลองมีผวิ สัมผัสนุม่ คล้ายร่างกายมนุษย์ มีราคาถูกกว่าหุน่ ที่
นำ�เข้าจากต่างประเทศราว 3-7 เท่า อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมการ
ใช้ยางพาราภายในประเทศอีกด้วย
“เอ็มเทค สวทช. เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรม
ยางพารา ยั ง ได้ คิ ด ค้ น พั ฒ นาชุ ด อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ระยะที่
ถูกต้องแม่นยำ� และแสดงข้อมูลระยะลึกของการกดขณะ
ฝึกนวดหัวใจสำ�หรับใช้งานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตผลิตจาก
ยางพารา พร้อมทั้งจอแสดงข้อมูลสรุปหลังจากการฝึกใน
แต่ละครัง้ ด้วย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการฝึกช่วยฟืน้ คืนชีพ
โดยผู้ฝึกสามารถรับทราบข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆ เช่น ความลึก
และอัตราเร็วในการนวดหัวใจ ทำ�ให้สามารถตอบสนองและ
ปรับปรุงการนวดหัวใจในระหว่างการฝึกได้ ชุดอุปกรณ์ดัง
กล่าวได้รับคำ�แนะนำ�การใช้งานให้เหมาะสมกับการฝึกสอน
จริงจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต”
พร้อมกันนี้ทีมวิจัยเอ็มเทค ยังได้ออกแบบ “อุปกรณ์ช่วย
ฝึกการใช้เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต”ิ เพือ่ ช่วยฝึก
การใช้งานและทแทนเครื่องที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ
“เอ็มเทคได้พฒ
ั นาเครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
แบบสาธิต (AED) พร้อมด้วยแผ่นอิเล็กโทรดที่ ใช้สำ�หรับ
สาธิตที่มีราคาย่อมเยา เพื่อทดแทนการนำ�เข้าเครื่องจากต่าง
ประเทศซึ่งมีราคาแพงกว่า 2-5 เท่า ซึ่งได้รับการแนะนำ�ขั้น
ตอนการใช้งาน (AED Training) จากคณะกรรมการมาตรฐาน
การช่วยชีวิต เพื่อใช้ ในการฝึกอบรมจริงในหลักสูตรการช่วย
ชีวติ โดยเครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตแิ บบสาธิตเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถใช้ช่วยฝึกสอน
การใช้งานเครื่อง AED ของจริงที่มีหน้าที่วิเคราะห์จังหวะ

นวัตกรรมเครื่อง AED
การเต้นของหัวใจและสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้
หัวใจบีบตัวอย่างเป็นจังหวะ หรือช็อกกล้ามเนื้อหัวใจที่สั่น
พลิ้วให้หยุดสั่นแล้วกลับมาทำ�งานปกติอีกครั้ง ซึ่งอุปกรณ์นี้
อยู่ระหว่างขอจดสิทธิบัตรและขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อให้
แพทย์ พยาบาล ผู้ฝึกช่วยชีวิตและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึง
นวัตกรรมจากฝีมือคนไทย” ดร. ทิพย์จักร กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง เอ็มเทค สวทช. เครือข่าย
นวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วย
ชีวิต ถือเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะการนำ�วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มา
ออกแบบโครงสร้างเชิงวิศวกรรมและนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการฝึกอบรมให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องรูจ้ กั และเข้าถึงการใช้อปุ กรณ์
ทางการแพทย์ ตลอดจนเกิดความเข้าใจวิธกี ารทีถ่ กู ต้องในการ
ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ ในภาวะวิกฤติได้เป็นอย่างดี
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Cover
Story
10 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
1

เมื1อพบคนหมดสติ ใหตรวจดูความปลอดภัย
กอนเชาไปชวยเหลือ เชน ระวังอุบัติเหตุ ไฟช็อต
หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ

2

ปลุกเรียกผูปวยดวยเสียงที่ดัง และตบไหลทั้งสองขาง
หากผูปวยรูสึกตัว หายใจเองได ใหจัดทานอนตะแคง
แตหากยังไมหายใจ ใหทำตามขั้นตอนตอไป

3
4

โทรขอความชวยเหลือที่สายดวน 1669
พรอมกับน้ำเครื1องเออีดีมา

5
6
7

เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอดและปลอดภัย
อ้างอิงข้อมูล: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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6

ประเมินผูปวย หากไมรูสึกตัว ไมหายใจ
ใหทำการชวยเหลือฟนคืนชีพทันที
ชวยเหลือฟนคืนชีพดวยการกดหนาอก จัดทาใหผูปวยนอนหงาย
วางสันมือขางหนึ่งตรงครึ่งลางกระดูกหนาอก และวางมืออีกขาง
ทับประสานกันไว เริ่มการกดหนาอก ดวยความลึกอยางนอย 5
เซนติเมตร ในอัตราเร็ว 100-120 ครั้งตอนาที
หากมีเครื1องเออีดี ใหเปดเครื1อง ถอดเสื้อผูปวยออก
ติดแผนเออีดี หรือแผนนำไฟฟาบริเวณใตกระดูกไหปลาราดานขวา
และชายโครงดานซาย และหามสัมผัสตัวผูปวย

8

ปฏิบัติตามที่เครื1องเออีดีแนะนำ คือ หากเครื1องสั่งใหช็อกไฟฟา
ใหกดปุมช็อก และทำการกดหนาอกหลังทำการช็อกทันที
แตหากเครื1องไมสั่งช็อก ใหทำการกดหนาอกตอไป

9
10

กดหนาอกตอเนื1อง ทำ CPR และปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเครื1องเออีดี จนกวาทีมกูชีพจะมาถึง
สงตอผูปวยใหกับทีมกูชีพเพื1อนำสงโรงพยาบาล

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

กองบรรณาธิการ

แอปฯ ZBaby Plus ตามติดชีวิตลูกน้อยในครรภ์

เฝ้าติดตามและประเมินการตั้งครรภ์ของคุณแม่ที่กำ�ลัง
ตั้งครรภ์แบบรายสัปดาห์ผ่านสมาร์ต โฟนหรือแท็บเล็ตที่
ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Zbaby Plus สามารถจำ�ลองการเจริญเติบโตของทารก
ในครรภ์ ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ แสดงภาพอัลตราซาวด์
3 มิติ ในแต่ละสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งอธิบาย
การเจริ ญ เติ บ โตของลู ก น้ อ ยเป็ น ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ คำ�นวณอายุครรภ์ และกำ�หนดวันคลอด คำ�นวณ
น้�ำ หนักคุณแม่ทคี่ วรเพิม่ ขึน้ อย่างเหมาะสม แสดงปริมาณ
แคลอรี่ท่ีควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำ�
การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การปฏิบัติตัวสำ�หรับ
คุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละสัปดาห์ เพื่อให้มารดาและทารก
ปลอดภัย ผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น

ร

ะยะตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทั้งคุณแม่และลูก
น้อยในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งต่อจากนี้ คุณแม่อาจไม่
ต้องกังวลแล้ว เพราะมีตัวช่วยที่สามารถดูแลคุณแม่และ
ลูกน้อยในครรภ์ ได้อย่างสบายใจ นั่นคือแอปพลิเคชัน
ซีเบบี้ พลัส
นักวิจัย สวทช. จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
ZBaby Plus (ซีเบบี้ พลัส) –โปรแกรมช่วยคำ�นวณพร้อม

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/
watch?v=-p3tJ0t1EwY
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Agri-map online แผนทีอ่ อนไลน์ทเ่ี กษตรกรไทยอยากรู้

ก

Agri-Map online ช่วยเกษตรกรให้รู้ว่าที่ดินของตนเอง
เหมาะสมสำ�หรับปลูกพืชอะไร เพียงแค่ระบุพิกัดที่ดิน
ของตนเองหรือปักหมุดลงบนแผนที่ใน Agri-Map online
ระบบจะแสดงผลให้เห็นว่า บริเวณดังกล่าวมีดินปัญหา
เช่น ดินเค็ม ดินทราย หรือไม่ รวมถึงสภาพปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ เช่น สภาพอากาศ แหล่งน้ำ� ช่วยเพิ่มความสะดวก
แก่เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์
พร้อมการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
เปิดใช้แล้ววันนี้ที่ agri-map-online.moac.go.th

ารทำ�เกษตรจำ�เป็นต้องรูข้ อ้ มูลของพืชและพืน้ ที่
ที่เราจะปลูกด้วย เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการ
เพาะปลูก และช่วยเพิม่ ผลผลิต และตอนนีก้ าร
หาข้อมูลก็ไม่ได้ยากอีกต่อไป เพราะเรามีแหล่งรวมข้อมูล
ด้านการเกษตร มาช่วยเกษตรกรเลือกปลูกพืชทีเ่ หมาะสม
กับแต่ละพื้นที่แล้ว
Agri-Map online หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุกออนไลน์ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเชิงแผนที่
ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลหลักด้าน
การเกษตรสำ � หรั บ การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ การประมง
การปศุสตั ว์ ปัจจัยการผลิตและปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ดิน แหล่งน้�ำ
แหล่ ง รั บ ซื้ อ โดยแสดงข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประเทศ
จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล และพิกดั ทีส่ นใจด้านการเกษตร จาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทำ�การเกษตรจากพื้นที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
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ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/
watch?v=ZXRZDUfjG_I

8

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

สารสกัดเมล็ดแตงกวาช่วยลดระดับไขมันในเลือด

เ

ว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยการศึกษาทางคลินกิ แบบสุม่
สกัดเมล็ดแตงกวาแห้งในขนาด 500 มก. วันละ 1 ครั้ง
และปกปิดสองฝ่ายที่มีกลุ่มควบคุม (randomized
สามารถลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยผู้ ใหญ่ที่มีไขมัน
double - blind placebo controlled clinical trial)
ในเลือดสูงได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่จะบริโภคสารสกัด
ในผู้ป่วยผู้ ใหญ่ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงจำ�นวน 47 คน
เมล็ดแตงกวาเป็นอาหารเสริมสำ�หรับการรักษาภาวะ
โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำ�นวน 24 คน
ไขมันในเลือดผิดปกติ
ได้รับสารสกัดเมล็ดแตงกวาแห้ง ขนาด 500 มก. จำ�นวน
1 แคปซูล โดยรับประทานพร้อมอาหาร วันละ 1 ครั้ง
นาน 6 สัปดาห์ และกลุม่ ที่ 2 จำ�นวน 23 คน ให้รบั ประทาน
ยาหลอก (placebo)
ผลการทดลองพบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ สารสกั ด เมล็ ด
ข้อมูลจาก
แตงกวาแห้ ง มี ร ะดั บ คอเลสเตอรอลรวม (total
http://www.medplant.mahidol.ac.th/
cholesterol) ระดับ low density lipoprotein cholesterol
active/shownews.asp?id=1434
(LDL-C) และระดับไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดลดลง รวมถึง
รูปจาก
มีดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลงจากเดิม ส่วนระดับ high
density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ในเลือด http://www.thaitechno.net/vip/product-detail.php?id=50800&uid=38766
http://www.thaitechno.net/vip/product-detail.php?id=50800&uid=38766
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่
ที่ได้รับยาหลอก
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บรรจุภัณฑ์แอคทีฟชะลอการหืนอาหารทอด
น้ำ�มันท่วม (Active packaging)

เปรียบเทียบความสามารถ
ในการต้านออกซิเดชัน

ก

ารผลิตฟิลม์ แอคทีฟจากเซลลูโลสแอซีเทตผสม
กับสารสกัดมะขามป้อมทำ�ให้ได้แผ่นฟิล์มที่มีสี
น้ำ�ตาลอ่อนแตกต่างจากฟิล์มที่มีความใสของ
เซลลูโลสแอซีเทตทัว่ ไป ส่งผลคือช่วยป้องกันแสงได้ ฟิลม์
ดังกล่าวมีความสามารถจับกับอนุมูลอิสระ และต้านการ
เกิดออกซิเดชันอันเป็นสาเหตุให้เกิดการหืนในอาหารได้
โดยเฉพาะอาหารทีม่ ไี ขมันและน้�ำ มันเป็นส่วนประกอบ ส่ง
ผลให้ฟิล์มแอคทีฟช่วยยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้นานขึ้นเมื่อทดสอบโดยการนำ�มาบรรจุทุเรียนทอดใน
สภาวะเร่ง (40 2°ซ) แล้วทำ�การทดสอบคุณภาพทาง
กายภาพ คุณภาพด้านประสาทสัมผัส และการวิเคราะห์
การหืน (ค่า peroxide value) พบว่า ฟิล์มดังกล่าวช่วย
ชะลอการหืนและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนทอดได้
เนื่องจากทุเรียนทอดที่บรรจุด้วยฟิล์มแอคทีฟที่ส่วนผสม
ของสารสกัดมะขามป้อมมีคา่ การหืน (peroxide value) ต่�ำ
กว่าไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าการหืนของตัวอย่างทุเรียน
ทอดที่ บ รรจุ ด้ ว ยถุ ง พลาสติ ก ที่ ใ ช้ ง านทั่ ว ไปที่ ผ ลิ ต จาก
พอลิพรอพิลีน (PP) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05)
	 โครงการนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาฟิลม์ หรือบรรจุ
ภัณฑ์แอคทีฟต้านออกซิเดชันทีส่ ามารถช่วยชะลอการหืน
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อาหารทอดน้ำ�มันท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืด
อายุการเก็บรักษา โดยเลือกใช้สารต้านออกซิเดชันจาก
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
จากการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการต้ า น
ออกซิเดชันของสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ได้แก่ สาร
สกัดมะขามป้อม สารสกัดเมล็ดลำ�ไย สารสกัดมะละกอ
สารสกัดใบเตย และสารสกัดมะเขือเทศ พบว่า สารสกัด
มะขามป้อม มีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ ในการต้านออกซิเดชัน
และเหมาะที่ จ ะนำ � ไปผลิ ต ต้ น แบบฟิ ล์ ม แอคที ฟ ต้ า น
ออกซิเดชันจากฟิล์มเซลลูโลสแอซีเทต ทำ�ให้ได้ฟิล์มที่มี
สีน�้ำ ตาลอ่อนแตกต่างจากฟิลม์ ทีม่ คี วามใสของเซลลูโลส
แอซีเทตเดิม
สอบถามรายละเอียดขอรับงานบริการได้ที่
ศูนย์การบรรจุหบี ห่อไทย วว. โทร. 0 2577 3201
Call center 0 2577 9300
http://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/181101_092557.pdf
http://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/181101_092557.pdf
http://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/181101_092557.pdf
http://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/181101_092557.pdf
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาพันธุข์ า้ วเหนียวหอม ต้นเตีย้
ทนการหักล้ม และต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง
“น่าน59” ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร

ศู

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงาน
วิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำ�ไปสู่การผลิตข้าวที่
ยัง่ ยืนของประเทศ และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในตลาด
โลก โดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวของ
ประเทศไทยให้มีคุณภาพดี ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู
พืช ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการเจริญ
เติบโต เช่น น้ำ�ท่วม ฝนแล้ง ดินเค็ม ดินกรด

นย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ชาติ (ไบโอเทค) สวทช.พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว
พันธุ์ “น่าน59” ต่อยอดมาจากสายพันธุ์ กข6
ต้นเตีย้ ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง ซึง่ เกษตรกร
นิยมปลูกอยู่แล้วในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยพัฒนาพันธุ์ดังกล่าวให้มีความต้านทาน
โรคไหม้ได้ดี มีกลิน่ หอม และยังคงลักษณะต้นเตีย้ และให้
ผลผลิตสูง ซึง่ สามารถใช้เครือ่ งจักรกลในการเก็บเกีย่ วได้
ตอบโจทย์การผลิตในยุคแรงงานด้านการเกษตรหายาก
และค่าจ้างแรงงานสูง
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำ�นวยการไบโอเทค กล่าว
ว่า สวทช. โดยหน่วยปฏิบตั กิ ารค้นหาและใช้ประโยชน์ยนี
ข้าว (หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และไบโอเทค) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
ชี ว ภาพ โดยเฉพาะการใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า นโมเลกุ ล
เครื่องหมายในการคัดเลือกและจำ�แนกสายพันธุ์ข้าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/
news/12271-20181112-biotec
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

ยาน Parker Solar Probe
เฉียดใกล้ดวงอาทิตย์เป็นครัง้ แรก

ภาพจำ�ลองของยาน Parker Solar Probe

5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา ยาน Parker Solar Probe ได้
บินเฉียดเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ในระยะห่าง 24 ล้านกิโลเมตร ซึ่งใกล้
กว่ายานอวกาศทุกลำ�ที่เคยบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ล่าสุดมันได้ติดต่อ
กลับมายังโลก พร้อมกับส่งข้อมูลต่างๆ กลับมาอย่างต่อเนื่อง

ค

อาทิตย์อีกอย่างน้อย 23 ครั้ง ตลอด
อายุการใช้งานของมัน โดยการบินผ่าน
ครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2025
เมื่ อ ยานเข้ า ไปเฉี ย ดที่ ร ะยะเพี ย ง 6
ล้านกิโลเมตรจากผิวดวงอาทิตย์และ
อาจทำ � ความเร็ ว ได้ สู ง ถึ ง 690,000
กิโลเมตร/ชั่วโมง เลยทีเดียว
ยาน Parker Solar Probe มี
อุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ป ระกอบ
ไปด้วยกล้องถ่ายภาพ เครื่องตรวจวัด
สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ เครื่อง
ตรวจวั ด ลมสุ ริ ย ะและอนุ ภ าคในลม
สุริยะ โดยมันมีเป้าหมายที่จะตอบสอง
คำ�ถามที่นักดาราศาสตร์ยังคงสงสัย
ว่ า ทำ � ไมบรรยากาศชั้ น โคโรนาของ
ดวงอาทิตย์ถึงร้อนกว่าพื้นผิวของดวง
อาทิตย์ และทำ�ไมลมสุริยะถึงถูกเร่ง
ความเร็วออกมาได้
ยาน Parker Solar Probe ถูกตัง้ ชือ่
ตามชื่อนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ Eugene
Parker ผู้ ให้คำ�นิยามของ “ลมสุริยะ”
เป็นครัง้ แรกใน ค.ศ. 1958 ซึง่ นีเ่ ป็นครัง้
แรกทีย่ านอวกาศขององค์การนาซาถูก
ตัง้ ชือ่ ตามบุคคลทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ โดยยาน
ได้ถูกปล่อยขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมานี้

ในขณะที่ยาน Parker Solar Probe
วามสำ�เร็จในการเข้าใกล้
ดวงอาทิ ต ย์ ค รั้ ง แรกนี้ มี เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ มันยังได้สร้างสถิติ
ความสำ � คั ญ อย่ า งมาก ใหม่ในฐานะยานอวกาศทีเ่ คลือ่ นทีเ่ ร็วทีส่ ดุ
อ้างอิงจาก
เพราะนอกจากยานอวกาศมูhttps://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/parker-solar-probe-reports-good-status-after-close-solar-approach
ล ค่ า เท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา ด้วยความเร็วสูง
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/parker-solar-probe-breaks-record-becomes-closest-spacecraft-to-sun
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะปลอดภัย ถึง 342,112 กิโลเมตร/ชั่วโมง สัมพัทธ์
เผยแพร่ผ่านเว็บ http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3737-parker-solar-probe
ดี แ ล้ ว ก็ ยั ง เป็ น การยื น ยั น ว่ า ระบบ กับ ดวงอาทิตย์ แซงหน้าสถิติของยาน
ควบคุมยานแบบอัตโนมัติของยานนั
้น Helios 2 ที่เคยทำ�ไว้เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/parker-solar-probe-reports-good-status-after-close-solar-approach
ใช้งานได้ผล ซึ่งเป็นสัญญาณที
่ดีว่า ลงไปในทันที
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/parker-solar-probe-breaks-record-becomes-closest-spacecraft-to-sun
่านเว็บกhttp://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3737-parker-solar-probe
นี่เเผยแพร่
ป็นเพียผงแค่
ารโฉบผ่านครั้งแรก
ในอนาคตอันใกล้เราจะได้ขอ้ มูลสำ�คัญ
ต่างๆ เกีย่ วกับดาวฤกษ์เพียงหนึง่ เดียว ของยานเท่ า นั้ น ยาน Parker Solar
Probe ยั ง มี กำ � หนดการบิ น ผ่ า นดวง เรียบเรียงโดย กรทอง วิริยะเศวตกุล
ในระบบสุริยะนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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“หน้ากากเหมือนจริง” ทีผ่ ลิตใน
ญีป่ นุ่ กำ�ลังเป็นทีต่ อ้ งการของ
บริษทั ต่างๆ

หน้ากากเหมือนใบหน้าจริงที่ผลิตโดยบริษัทเล็กๆ ในเขตชนบทของ
ประเทศญี่ปุ่น กำ�ลังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
และความบันเทิงในประเทศ และยังเป็นที่ต้องการของประเทศอื่นๆ
อย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบีย

ห

น้ า กากเหมื อ นจริ ง ราคา
300,000 เยน หรื อ ราว
87,000 บาทนี้ ทำ � มา
จากเรซินและพลาสติกโดยฝีมือของ
พนักงานบริษัท REAL-f Co. 5 คนที่
พยายามทำ�หน้ากากเลียนแบบใบหน้า
ของบุ ค คลโดยเก็ บ รายละเอี ย ดได้
ทั้งหมดไม่ ว่าจะเป็นริ้วรอยบนใบหน้า
หรือแม้แต่สภาพผิวด้วย
คุ ณ โอซามุ คิ ต ากาวะ ผู้ ก่ อ ตั้ ง
บริษัท REAL-f Co. เป็นผู้ริเริ่มความ
คิ ด นี้ ใ นขณะที่ ทำ � งานอยู่ กั บ บริ ษั ท ผู้

ผลิตเครื่องพิมพ์ แต่เขาต้องใช้เวลานาน
ถึงสองปีในการทดลอง ก่อนทีจ่ ะค้นพบวิธี
นำ�ข้อมูลใบหน้าสามมิตจิ ากภาพถ่ายความ
ละเอียดสูง เพือ่ ใช้ ในการทำ�หน้ากาก และ
เริ่มจำ�หน่ายเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2554
บริษทั REAL-f Co. ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตะวันตก
ของจังหวัดชิงะ ได้รับใบสั่งผลิตหน้ากาก
ราวปีละ 100 ชิ้น จากบริษัทด้านความ
บันเทิง ยานยนต์ เทคโนโลยี และการ
รักษาความปลอดภัย ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่น
คุณคิตากาวะยกตัวอย่างของการใช้

13

งานหน้ากากเหล่านี้ เช่นบริษัทรถยนต์
ของญี่ ปุ่ น สั่ ง หน้ า กากใบหน้ า ในขณะ
นอนหลับ เพือ่ นำ�ไปปรับปรุงเทคโนโลยี
ระบบจดจำ�ใบหน้าของทางบริษัท เพื่อ
ตรวจสอบว่าผูข้ บั ขีม่ อี าการหลับในหรือไม่
นอกจากนี้คุณคิตากาวะซึ่งมีอายุ
60 ปีแล้วกล่าวว่า เขายังได้รับใบสั่งซื้อ
สินค้าจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ในการผลิต
หน้ากากสำ�หรับกษัตริยแ์ ละบรรดาเจ้าชาย
เพื่อนำ�ไปแสดงในที่สาธารณะอีกด้วย
คุณคิตากาวะกล่าวว่าเขาทำ�งานร่วมกับ
ลูกค้าทุกคนอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะไม่ถกู นำ�มาใช้ ใน
ทางที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความ
เสีย่ งในด้านความปลอดภัย แต่กย็ อมรับ
ว่า ปัญหาดังกล่าวก็ยังอาจเกิดขึ้นได้
เป้ า หมายของคุ ณ คิ ต ากาวะก็ คื อ
การผลิตหน้ากากที่เหมือนใบหน้าจริง
100% และเขาหวังว่าจะสามารถใช้วสั ดุ
ที่อ่อนนุ่ม เช่นซิลิคอน มาผลิตหน้ากาก
ได้ ในอนาคต
คุ ณ โอซามุ คิ ต ากาวะ ผู้ ก่ อ ตั้ ง
บริษัท REAL-f Co. กล่าวส่งท้ายว่า
เขาต้ อ งการให้ ห น้ า กากเหล่ า นี้ ถู ก นำ �
ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
ซึ่งเรื่องนี้จะสามารถเป็นไปได้หากผลิต
หน้ า กากเหมื อ นใบหน้ า จริ ง ด้ ว ยวั ส ดุ
ที่อ่อนนุ่ม และหวังว่าหน้ากากเหล่านี้
จะสามารถช่วยในการผลิตหุ่นยนต์ที่ดู
เหมือนมนุษย์อย่างแท้จริงได้ ในราคาถูก
อีกด้วย

อ้างอิงจาก

https://www.voathai.com/a/realistic-masksmade-in-japan/4669916.html
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เปิดตัวโทรศัพท์หน้าจอพับได้
เจ้าแรกของโลกในจีน

บริษัท Royole ผู้ผลิตหน้าจอและระบบเซนเซอร์ที่โค้งงอเปลี่ยนรูปได้ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ที่มีสำ�นักงานใหญ่ในซิลิคอน แวลลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดตัวโทรศัพท์ FlexPai Phone
ทีก่ รุงปักกิง่ ประเทศจีน ทีอ่ าจเรียกได้วา่ เป็นสมาร์ตโฟนทีส่ ามารถพับหน้าจอได้เครือ่ งแรกของโลก

ตัว

เครือ่ งมีหน้าจอใหญ่
เหมื อ นแทบเล็ ต
ขนาด 7.8 นิ้ว ที่
สามารถพับครึ่งและมีหน้าจอประมวล
ผลเป็นสมาร์ตโฟนหน้าจอเล็กลงครึ่ง
หนึ่งได้ โดยที่สามารถใช้งานหน้าจอ
ทั้ง 2 รวมทั้งช่วงขอบพับได้อีกด้วย

	 การเปิดตัว FlexPai Phone ของ
บริษัท Royole สร้างความประหลาดใจให้
วงการเทคโนโลยี อ ย่ า งมาก หลั ง จาก
ที่กูรูด้านสมาร์ตโฟนต่างตั้งเป้าว่า หัวเหว่ย
(Huawei) และซัมซุง (Samsung) ถูกคาดว่า
จะเป็นเจ้าแรกๆ ในการเปิดตัวสมาร์ตโฟน
หน้าจอพับได้

อ้างอิงจาก

สำ�หรับราคาของ FlexPai Phone
อยู่ที่ราว 8,999-12,999 หยวน หรือ
ราว 44,995-64,995 บาท โดยเปิดให้
จองล่วงหน้า 1 พฤศจิกายน และจะจัด
ส่งอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือน
ธันวาคมปีนี้

https://www.voathai.com/a/royole-first-foldable-smartphone/4637463.html
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พบหอเอนปิซาแห่งอิตาลี เอียงน้อยลง

ผู้เชี่ยวชาญออกมาเปิดเผยว่า หอเอนปิซา สัญลักษณ์แห่งประเทศอิตาลี ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจาก
ลักษณะการตั้งของอาคารที่เอียงไปด้านหนึ่ง กำ�ลังจะกลับมาตั้งตรงอีกครั้ง

ห

อเอนปิซา สัญลักษณ์ของ
อิ ต าลี กำ � ลั ง มี ลั ก ษณะที่
คงตัวมากขึ้นและกำ�ลังจะ
ตั้งตรงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความ
พยายามในการบูรณะ
กลุม่ อนุรกั ษ์อาคารหอเอนปิซา ซึง่
ติดตามการบูรณะอนุสาวรีย์ยุคกลาง
ความสูง 57 เมตร แห่งนี้ ออกมาเปิด
เผยว่า แลนด์มาร์กขึ้นชื่อ “คงตัวและ
ค่อยๆ เอียงน้อยลงอย่างช้าๆ” และมี
องศาตัง้ ตรงมากขึน้ 4 เซนติเมตร (1.5
นิ้ว) ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
“ราวกับว่าหอเอนจะมีอายุนอ้ ยลง
ไปเมื่อ 200 ปีผ่านไป “ศ. ซัลวาตอเร
เซ็ททิสกล่าว

ส่วน นันซิแอนเต สเควเกลีย ซึ่งเป็น
ศาสตราจารย์ ด้ า นธรณี เ ทคนิ ค แห่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ปิ ซ า และทำ � งานกั บ กลุ่ ม
อนุรักษ์อาคาร เสริมว่า “สิ่งที่เราเห็นว่า
สำ�คัญที่สุดคือความมั่นคงของหอระฆัง
ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้”
ย้อนกลับไปเมื่อปี 1990 หอเอนปิซา
เคยปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้าชม ซึ่งเป็นครั้ง
แรกในรอบ 800 ปี เนือ่ งจากเกรงว่าอาจเกิด
การโค่นถล่มลงมาได้ ซึ่งตอนนั้นหอปิซา
มีความเอียงจากจุดตัง้ ตรงมากถึง 4.5 เมตร
ก่อนทีค่ ณะผูเ้ ชีย่ วชาญนานาชาติจะเข้ามา
บูรณะในช่วงปี ค.ศ. 1993-2001 ซึง่ ได้แก้ไข
ให้ความเอียงตัง้ ตรงขึน้ ได้ราว 45 เซนติเมตร
โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านปอนด์ หรือ

15

ประมาณ 8.6 พันล้านบาท
สำ�หรับ “ประวัตศิ าสตร์ความเอียง”
ของหอปิซานั้น มีอายุยาวนานเท่ากับ
อายุของตัวหอ ซึ่งค่อยๆ เอียงมากขึ้น
ในช่วงห้าปีหลังจากเริม่ ต้นก่อสร้างใน
ค.ศ. 1173 เนือ่ งจากดินและทรายตรง
บริเวณที่ก่อสร้างทางด้านใต้มีความ
อ่อนตัวมากกว่าทางเหนือของอาคาร
เมื่อผู้สร้างอาคารเริ่มก่อชั้นขึ้นไปถึง
ชั้นที่สาม ชั้นดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่ง
ส่งผลต่อตัวฐานรากของอาคารนัน่ เอง

อ้างอิงจาก

https://www.bbc.com/thai/international46313324
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สารคดี
วิทยาศาสตร์

เดือนเพ็ญ จาปรุง

สารกระตุ้นความสุข…สร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
ไม่ต้องพึ่งกัญชา

เ

กัญชา มีสารที่ทำ�ให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข ลดความเจ็บปวด ทั้งยัง
ใช้เป็นยารักษาโรค

กัญชา มีสารทำ�ให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข และใช้เป็นยา
รักษาโรคได้หลายโรคได้หลายโรค ที่ผ่านมากฎหมายไทยถือว่ากัญชา
เป็นพืชควบคุม แต่ล่าสุด สนช.มีมติปลดล็อคให้กัญชาใช้เพื่อการรักษา
โรคได้... แต่กระนั้น เราก็สามารถสร้างสารกระตุ้นความสุขนี้ ได้ด้วย
ตัวเราเอง โดยไม่ต้องพึ่งกัญชา

17

หตุเกิดทีเ่ กาะแห่งหนึง่ ในประเทศ
มะกัน ขณะทีผ่ เู้ ขียนกำ�ลังนับเศษ
เหรียญเพื่อซื้อน้ำ�อยู่หน้าตู้แช่ใน
ร้านสะดวกซื้อ ก็มีผู้ชายผิวสีคนหนึ่ง
เดินเข้ามาส่งยิม้ ให้ แต่ยงั ไม่ทนั ได้ยม้ิ ตอบ
ผูช้ ายนายนัน้ ก็หนั ไปยิม้ ให้กบั โปสเตอร์
เสาอาคาร และตู้เเช่ ตามลำ�ดับ
อ้าว...นึกว่าอึ้งในความสวย หรือ
งงงวยกั บ ชุ ด หลงฤดู ข องข้ า พเจ้ า
(เสื้อคลุมกันหนาวมีฮู้ด กางเกงขายาว
รองเท้ า ผ้ า ใบ ถุ ง เท้ า อย่ า งหนา ที่
อุ ณ หภู มิ เ กื อ บ 35 องศา)...ถามว่ า
อายมั้ย...ขอตอบว่า “ชินเเล้วค่ะ!!”
หลั ง จากผู้ ช ายนายนั้ น ยิ้ ม ให้ กั บ
ทุ ก สิ่ ง ในร้ า นจนครบแล้ ว ก็ ห ยิ บ น้ำ �
ไปหนึ่ ง ขวดใหญ่ แล้ ว เดิ น เฉี ย งเป็ น
มุมป้าน 120 องศา ไปจ่ายเงิน และออก
จากร้านไป ทิ้งไว้เเเค่กลิ่นกัญชาอ่อนๆ
ให้พอตามตัวได้
ด้ ว ยความแครงใจตามวิ สั ย นั ก
วิทยาศาสตร์ จึงทำ�ให้ผู้เขียนไปค้นหา
คำ�ตอบว่าทำ�ไมคุณผูช้ ายนายนัน้ ถึงได้
ดูเหมือนมีความสุข แต่ควบคุมสมดุล
ร่างกายไม่ได้เช่นนั้น
แล้ ว ผู้ เ ขี ย นก็ ไ ด้ ไ ปรู้ จั ก กั บ สาร
กลุ่มหนึ่งค่ะ ชื่อว่า แคนนาบินอยด์
(cannabinoid) ซึ่งพบมากในพืชกัญชา
และกัญชง โดยสารตัวนี้จะไปจับเซลล์
ตัวรับในสมอง ทำ�ให้รา่ งกายหลัง่ ฮอร์โมน
แห่งความสุข ลดความเจ็บปวด และ

ธันวาคม 2561
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ภาพhttps://www.workoutaholic.net/articles/physio_ball_ab_exercises
ลดความตึ ง เครี ย ด แต่ ส ารตั ว นี้ เ ป็ น
สารเคมีทอ่ี ยูใ่ นร่างกายได้นานมากเกือบ
30 วันเลยทีเดียว ทำ�ให้สมองอยู่ใน
สภาวะถูกกระตุ้นตลอดเวลา และส่ง
สั ญ ญาณออกคำ � สั่ ง ไปยั ง ร่ า งกายได้
ช้าลง เเต่ถ้าใช้ ในปริมาณที่เหมาะสม
จะเป็นยารักษา หรือบรรเทาอาการได้
หลายโรคเลยค่ะ โดยเฉพาะโรคทาง
สมอง เช่น พากินสัน หรืออัลไซเมอร์
แต่กัญชายังถือว่าเป็นพืชควบคุม
ใครมี ค รอบครองถื อ ว่ า ผิ ด กฎหมาย
เมื อ งไทยอยู่ น ะคะ ซึ่ ง ล่ า สุ ด นี้ (23
พฤศจิ ก ายน 2561) ที่ ป ระชุ ม สภา

ธันวาคม 2561

นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) มี ม ติ
ปลดล็อกให้กัญชาสามารถใช้เป็นยา
รักษาโรคได้
กระนั้ น ก็ ต าม ผู้ เ ขี ย นมี วิ ธี ก าร
กระตุ้นเชลล์ตัวรับชนิดเดียวกับกัญชา
มานำ � เสนอค่ ะ นั่ น คื อ การใช้ ส าร
เอนโดแคนนาบินอยด์ (endocannabinoid) แทนค่ะ
วิธีการสร้างนั้นง่ายมากๆ นั่นคือ
การออกกำ�ลังกาย เนื่องจากเมื่อเรา
ออกกำ�ลังกายจนถึงระดับหนึ่ง (หัวใจ
เต้นเร็วขึน้ จนมีเหงือ่ ออกบ้าง) ร่างกาย
จะหลัง่ สารเอนโดคานาบินอยด์ ออกมา
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จับกับเซลล์ตัวรับ ชนิดเดียวกับกัญชา
เลยค่ ะ ทำ � ให้ ส มองหลั่ ง ฮอร์ โมน
แห่งความสุขเหมือนกันเด้ะ และลด
ความเครียดได้เหมือนกัน แต่ข้อดีที่
เหนือกว่ากัญชาคือ สารเอนโดคานา
บิ น อยด์ นี้ ย่ อ ยสลายได้ ในเวลาที่
เหมาะสม ไม่คา้ งเติง่ จนสมองเหนือ่ ยค่ะ
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมา
ออกกำ�ลังกายกันค่ะ เพราะนอกจาก
จะได้ รั บ รู้ ถึ ง สารแห่ ง ความสุ ข ตาม
ธรรมชาติของร่างกายเราแล้ว การออก
กำ�ลังกายก็ยงั ส่งผลดีตอ่ สุขภาพตัวเรา
ทำ�ให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

Sci
Gallery

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพแรกของผิวดาวอังคารจากยานสำ�รวจ
อวกาศ “อินไซต์”(InSight)

อ

Credits: NASA/JPL-CalTech

งค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซา ควบคุมยานสำ�รวจอวกาศอินไซต์ (InSight lander)
ไปลงจอดบนพืน้ ผิวดาวอังคารได้ส�ำ เร็จตามกำ�หนด ในคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ถือเป็นภารกิจสำ�รวจ
อวกาศครั้งแรกที่มุ่งจะศึกษาโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์สีแดงโดยเฉพาะ
ยานสำ�รวจอินไซต์ได้ส่งภาพแรกกลับมายังโลก หลังลงจอดที่บริเวณที่ราบ Elysium Planitia ซึ่งนาซาขนานนามว่า
เป็น “ลานจอดที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคาร”
ภาพที่เต็มไปด้วยฝุ่นนี้ เป็นภาพที่ถ่ายผ่านฝาครอบเลนส์เพื่อป้องกันเลนส์เสียหาย โดยฝาครอบนี้จะถูกถอดออกใน
เวลาต่อไป
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สเปกตรัม

ดร.สุวทิ ย์ มอบกล่อง KidBright ต่อยอดนวัตกรไทย ก้าวไกลสูส่ ากล
เพียงใช้การลากบล็อกคำ�สัง่ มาวางต่อกัน (Drag and Drop)
ช่วยลดความกังวลเรือ่ งการพิมพ์ชดุ คำ�สัง่ ผิด ชุดคำ�สัง่ ทีถ่ กู
สร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำ�งานตาม
ที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน้ำ�ต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำ�หนด
หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำ�หนด
ทั้งนี้ บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ดำ�เนินการโดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำ�ลังคน
ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน ยกระดับ
ความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค
และระดั บ สากล ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กับเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะโรงเรียนในภูมิภาค
และโรงเรียนด้อยโอกาส และสร้างบุคลากรด้านการศึกษา
ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอนแนวใหม่ อ ย่ า ง STEM
(Science Technology Engineering Mathematics)
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พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ต่อยอด
ความสำ�เร็จโครงการ KidBright มอบกล่องบอร์ดสมอง
กลฝังตัวแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
นำ�ไปพัฒนานักเรียน นักศึกษา ก้าวไปสู่นวัตกรไทยรุ่น
ใหม่ของสังคม KidBright พร้อมทั้งยกระดับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ไทย สร้างโอกาสมุมมองการพัฒนาและผลิต
บอร์ดสมองกลไกฝังตัวของประเทศไทยให้เกิดระบบนิเวศน์
(Ecosystem) ตามนโยบาย Makers Nation อันจะส่งผลให้
เกิดรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยต่อไป
KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำ�งาน
ตามชุ ด คำ � สั่ ง โดยผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งชุ ด คำ � สั่ ง ผ่ า น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7699-191118

ค่ายนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ท่องแดนซินโครตรอน ครัง้ ที่ 4

ส

ถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียน
จิตรลดา จัดกิจกรรม “ค่ายนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ท่องแดนซินโครตรอน
ครัง้ ที่ 4” สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มุง่ หวังให้เรียนรูแ้ ละทำ�ความ
รู้จักกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนผ่านกิจกรรมต่างๆ ปลูกฝังการคิด
แบบนักวิทยาศาสตร์ และการแสดง Science Show ที่พาเด็กๆ ไปรับ
รู้ถึงความทรงพลังของคลื่นเสียง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.slri.or.th/th/slrinews/ค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย-ท่องแดนซินโครตรอน-ครั้งที่-4.html
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ยูเนสโก ร่วมกับ กระทรวงวิทย์-สวทช. และเอไอที จัดงานวันวิทยาศาสตร์โลกเพือ่ สันติภาพและ
การพัฒนา 2561ชูประเด็นแนวทางจัดการขยะพลาสติก เชือ่ มโยงกับสังคม
พัฒนา ประจำ�ปี 2561 ซึ่งเป็นงานที่ยูเนสโกจัดขึ้นประจำ�
ทุกปี เพื่อให้เห็นถึงการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ของ
สังคม สร้างความตระหนักแก่สาธารณชนถึงความสำ�คัญ
ของวิทยาศาสตร์ และลดช่องว่างระหว่างวิทยาศาสตร์และ
สังคม โดยปีนี้ชูประเด็นเรื่องปัญหาขยะพลาสติก (Plastic
Waste) ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความท้าทายต่อสถานการณ์สิ่ง
แวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก โดย สวทช. นำ�กิจกรรมจัดการ
ขยะพลาสติกเพือ่ เรียนรูว้ ธิ ลี ด (reduce) ใช้ซ�้ำ (reuse) และ
นำ�กลับมาใช้ ใหม่ (recycle) และบริการห้องแล็บทดสอบการ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุของเอ็มเทค นำ�เสนอแก่
ผู้ร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชน
กว่า 90 คน
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พ.ย. 2561 ที่สำ�นักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
จัดงาน World Science Day for Peace and Development https://www.nstda.or.th/th/news/12270-20181112world2018 หรืองาน วันวิทยาศาสตร์ โลกเพื่อสันติภาพและการ science-day-for-peace-and-development-2018

สวทช. จับมือ สภาวิจยั ฯ ตุรกี ร่วมกันพัฒนาโจทย์วจิ ยั มุง่ เรือ่ งอาหารปลอดภัย อินเทอร์เน็ต IoT
และความหลากหลายทางชีวภาพ

22

พ.ย. 2561 ณ อาคารศู น ย์ ป ระชุ ม อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ดร.ณรงค์
ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof.
Hasan MANDAL (ศ. ฮาซัน แมนเดล) ผู้อำ�นวยการสภา
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศตุรกี (The
Scientific and Technological Research Council of Turkey,
TÜBİTAK) ในการพัฒนาโครงการร่วมทุนวิจัย และกำ�หนด
หัวข้องานวิจัยที่สนใจร่วมกันใน 3 ด้าน คือ Food safety
(ความปลอดภัยทางอาหาร) Internet of Thing (IoT หรือ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) และ Biodiversity (ความหลาก
หลายทางชีวภาพ) โดยมี Mr. Tolga Uncu (นายโทลก้า อังคู)
ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำ�ประเทศไทย

ธันวาคม 2561

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. และ TÜBİTAK ตลอดจนนัก
วิจัยจากไทยและตุรกี ร่วมงานกว่า 60 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12292-nstda-tubitak-internet-food-safety-iot-biodiversity
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สวทช. เสริมทัพกระทรวงวิทย์ฯ ขนนิทรรศการบุกสยามสแควร์ ในงาน “ขับเคลือ่ น THAILAND 4.0
ด้วย วทน.”“สมคิด” มัน่ ใจ ปี 61 สัดส่วนเงินลงทุนวิจยั และพัฒนาพุง่ โตทะลุ 1%

23-25

พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
ณ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสุดอลังการ
“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม: THAILAND 4.0 IN THE MAKING” แสดง
ผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน
เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ ตอกย้ำ�จุดยืนรัฐบาลใช้
นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดย
วันเปิดงาน (23 พ.ย.) ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และผู้บ ริหารหน่ว ยงานในสังกั ด โดย
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. และคณะ
ผู้บริหาร สวทช. เข้าร่วมงานในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง
พร้อมร่วมชมเดินชมนิทรรศการบริเวณงาน

ทัง้ นี้ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ร่วมนำ�ผลงานนิทรรศการเสริมทัพกระทรวงวิทย์ฯ
จัดแสดงแก่ผู้สนใจและคนรุ่นใหม่เป็นจำ�นวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นผลงานเดนตีสแกนรุ่น 2.0 (DentiiScan 2.0) เครื่อง
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำ�หรับงานทันตกรรม / ผลงานไข่
ออกแบบได้ /จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) / ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
และกระบวนการผลิตไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล / แอปพลิเคชัน
เพื่อผู้สูงวัย (Aging Society) อาทิ มุมแม่ และสูงวัย
Fighting / เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory
และกิจกรรมการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) รวมถึงผลงานในกลุ่ม Smart
Farmer อาทิ เครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบ
พกพา / กล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ� / ระบบอัจฉริยะติดตาม
สภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ด้วย
เทคโนโลยี IoT และระบบแผนทีเ่ กษตรเพือ่ การบริหารจัดการ
เชิงรุกบนสมาร์ตโฟน (Agri-Map Mobile)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12294-20181123-thailand-4-0-in-the-making
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กรมวิทยาศาสตร์ลงพืน้ ทีถ่ า่ ยทอดเทคโนโลยี
แปรรูปพืชสมุนไพรไทย

10 องค์กรผนึกกำ�ลัง สร้างฐานข้อมูลลายนิว้
มือน้าํ มันดิบ เพือ่ ปกป้องทะเลไทย

ส
น

างวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
พิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม สำ�นักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร
“การแปรูปพืชผักสมุนไพร” ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร
และผู้ประกอบการโอทอป ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านรักษ์พอเพียง
ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ เช่น ขิง ใบบัวบก อัญชัญ กระเจีย๊ บ และมะนาว
โดยเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่างๆ ได้แก่ น้ำ�ใบบัวบกพร้อมดื่ม น้ำ�กระเจี๊ยบหวานเข้มข้น
เครื่องดื่มใบบัวบก และเครื่องดื่มขิงชนิดกึ่งสำ�เร็จรูป ชาขิง
ชาใบบัวบก มะนาวดอง แยมมะนาว มะนาวเชือ่ ม และขิงเชือ่ ม
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 37 คน และคณะครู นักเรียนชั้น ม.5
โรงเรียนไทยรัฐ 7 อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเข้าเรียน
รู้ด้วยจำ�นวน 10 คน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในหลักสูตร
ที่อบรม และเห็นว่ามีประโยชน์ บางรายจะนำ�ความรู้ที่ได้รับนี้
ไปผลิต แปรรูปสมุนไพรเพื่อจำ�หน่ายต่อไป

ถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำ�โดย ดร.ประพงษ์
คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำ�นวยการ ลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิว้ มือ
น้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
(Development of Crude Oil and Relevant Oil Product
Fingerprint Library in Thailand) พร้อมด้วยกรมควบคุมมลพิษ
(คพ.) กรมเจ้าท่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร ศูนย์ประสานการ
ปฏิบตั ใิ นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ในส่วน ของกองทัพเรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี บริษทั พีทที โี กลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำ�มัน ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิว้ มือน้�ำ มัน
ดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ เ พื่ อ การศึ ก ษาและจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล
ลายนิ้วมือน้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่เกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์ก้อนน้ำ�มันดินและคราบน้ำ�มัน เพื่อสนับสนุน
การบ่งชี้แหล่งที่มาของก้อนน้ำ�มันดินและคราบน้ำ�มันใน
ประเทศไทยบนพืน้ ฐานทางวิชาการภายใต้กรอบมาตรฐาน
สากล สามารถนําไปสนับสนุนการบ่งชีแ้ หล่งทีม่ าของคราบ
น้ำ�มันอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมถึงสามารถ
นําไปสนับสนุนการดําเนินการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
การรั่วไหลของน้ำ�มันได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.slri.or.th/th/slrinews/10-องค์กร-ผนึกกำ�ลัง-สร้างฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ํามันดิบ-เพื่อปกป้องทะเลไทย
https://www.slri.or.th/th/slrinews/10-องค์กร-ผนึกกำ�ลัง-สร้างฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ํามันดิบ-เพื่อปกป้องทะเลไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/1010-186-2561
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รับปีใหม่ อย. มุง่ หวังคนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs
รณรงค์ ให้เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์
โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)
บรรจุในกระเช้าและการบริโภค

ปั

จจุบนั สภาพแวดล้อมของสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทำ�ให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน
และอาหารสำ�เร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มี
พลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ำ�ตาลสูง การบริโภคผักและ
ผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกำ�ลังกาย เป็น
ปัจจั ย เสี่ ยงที่ สำ � คั ญ ของโรคอ้ว นและโรคไม่ติด ต่ อ เรื้ อ รั ง
(Non-communicable diseases: NCDs) เช่น โรคอ้วน
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจ
และหลอดเลือด ฯลฯ โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีภาวะโรคที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs มีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ อย่างน่าวิตก ซึง่ จากรายงานภาวะโรคและการบาด
เจ็บของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุม่ โรค NCDs
เป็นสาเหตุการเสียชีวติ ถึง 349,096 ราย หรือร้อยละ 75 ของ
การเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด
ด้วยเหตุนี้ อย. จึงได้ทำ�กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
หลากหลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ เรี ย นรู้ เรื่ อ งการ
บริโภคทีเ่ หมาะสม สามารถเข้าถึงข้อมูลโภชนาการได้งา่ ยขึน้
ดังนัน้ จึงให้มกี ารแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการกับผูบ้ ริโภค
ได้รับทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการที่ ได้รับต่อหนึ่ง
หน่วยบริโภค เพือ่ ให้เกิดการเลือกซือ้ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมต่อสุขภาพ ทำ�ให้ชว่ ยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการ
เกินและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น
โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง
หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
ล่าสุด อย. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์
โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้ผู้
บริโภคเข้าใจและนำ�ไปปรับใช้ ในการอ่านฉลากโภชนาการให้
ถูกต้อง ให้รจู้ กั สัญลักษณ์ โภชนาการอย่างแพร่หลาย รวมถึง
ให้สามารถเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพได้อย่างปลอดภัย เพื่อ

เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ดังนั้น อย.
ขอแนะนำ�การเลือกซือ้ กระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้
1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดง
สัญลักษณ์ โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier
Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ผรู้ บั หรือคนทีท่ า่ น
รักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่
ได้รับการรับรองแล้ว จำ�นวน 812 ผลิตภัณฑ์
2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและ
มีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้อง
แสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิด
ของอาหาร, วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน
ของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อ
นำ�กระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก
เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์
อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่
3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะ
กระป๋อง ต้องไม่บบุ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรัว่ ดูตะเข็บ
หรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็น
สนิม ทีส่ าคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความราย
ละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย., ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้
นาเข้า, วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ
4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์
อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ โภชนาการทางเลือกสุขภาพ
และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมี
คุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภท
ผลิตภัณฑ์วางจำ�หน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีทหี่ มด
อายุด้วย
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บ้านนักคิด

3

ฉบับที่ 68 เหมียวชวนเล่นเกมหาคำ�ศัพท์เกี่ยวกับการผลิตอาหารของครัวใบไม้ ซึ่งใน

ตารางที่เหมียวให้ไปนั้นมีคำ�ศัพท์ทั้งหมด 9 คำ� ซ่อนอยู่ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เราไปดูเฉลยกัน
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ผู้ได้รับรางวั
ประจำ�ฉบับที่ 68

รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ
Leaf story (กระเป๋าสปัน
บอนด์ + ระบบขนส่งอัจฉริยะ
ของพืช + โรงงานคลอโร
พลาสต์ + สมุดโน้ต) ได้แก่
คุณกิตติยา เวทีวุฒาจารย์
รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ
just leaf (ระบบขนส่ง
อัจฉริยะของพืช + ดินสอ
สวทช.) ได้แก่
คุณชันม์จิรา ก่อสกุล
คุณนริศรา แรตสันเทียะ
คุณสุรศักดิ์ ขำ�ทอง
ด.ญ.ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 69
ปัญหาฉบับที่ 69 นี้ เหมียวมีเกมครอสเวิร์ดง่ายๆ ให้หาชื่อนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก 12 ท่าน มาให้เล่นส่งท้ายปีฮะ เหมียวมีคำ�
ใบ้เป็นรูปกับผลงานมาให้ด้วย ลองทำ�กันดูนะฮะ ไม่ยากเลย

แนวตัง
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แนวนอน
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4
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4
3
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แนวตงั

1

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 69
2

3

รางวัลที่ 1 กิ ฟ ต์ เ ซ็ ต จานรองแก้ ว
World scientists (12 แบบ)
จำ�นวน41 รางวัล
5

รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว
World scientists (สุ่มแบบ)
จำ�นวน 5 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 ธันวาคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 70
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก

กวาง

Rusa unicolor

วางเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสัตว์ ในวงศ์ Cervidae ในประเทศไทย ตีนมีสองนิ้ว
ปลายนิ้วเป็นกีบ เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีกระเพาะสี่ตอน ตัวผู้มีเขาและผลัดเขาได้ เมื่อเขาแก่
เต็มที่หลุดร่วงไปแล้วจะเกิดหนังมาหุ้ม แล้วเจริญเติบโตเป็นเขาใหม่ในปีถัดไป
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ใบสมัครสมาชิก
ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
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ธุรกิจส่วนตัว
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วันที่ .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
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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

No matter what you look at, if you look at it closely enough,
you are involved in the entire universe.
- Michael Faraday
ไม่สำ�คัญว่าท่านจะศึกษาเรื่องใดก็ตาม หากท่านศึกษาอย่างละเอียดลึก
ซึ้งมากพอ
ท่านก็ย่อมจะศึกษาเกี่ยวข้องโยงใยไปถึงเอกภพโดยรวมเช่นกัน
- ไมเคิล ฟาราเดย์

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

นัก

วิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีผลงานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเคมีไฟฟ้า เขาเป็นผู้ค้นพบสารเบนซีน (benzene) และ
พัฒนาอุปกรณ์ ไฟบุนเซ็น (bunsen burner) รุ่นแรกๆ จนกลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในห้องปฏิบัติการเคมีในปัจจุบัน
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
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

