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มไม่คิดเลยว่า ภาพของเมืองในหมอกฝุ่นที่เห็นหมู่ตึกสูงปรากฏจางๆ ผู้คนที่เดิน
บนท้องถนนต่างสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกปิดปากกันถ้วนหน้าของกรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อสองปีก่อน จะมาเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ณ ตอนนี้
(มกราคม พ.ศ. 2562)
ฝุ่นละอองจิ๋ว PM2.5 ทำ�เอาประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณมฑลต่างเครียดไปตามๆ กัน
มันคือภัยใกล้ตวั ทีผ่ คู้ นสัมผัสได้ โดยตรง เพราะตืน่ เช้าขึน้ มาออกจากบ้านไปทำ�งานหรือส่งลูกไป
โรงเรียน เมือ่ ทอดสายตาออกไปบนท้องถนนหรือตึกรามบ้านช่องสองข้างทาง ก็รบั รู้ได้วา่ หมอก
ฝุน่ ปกคลุมไปทัว่ ยิง่ พวกเด็กเล็กซึง่ อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง พ่อแม่ยงิ่ เป็นห่วงและกังวล เพราะจากข่าว
ที่ปรากฏ ทำ�ให้รู้ว่าฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างมากโดยทั้งปอด หัวใจ
หน้ากากอนามัย N95 ซึ่งป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธภาพขาดตลาดไปโดยฉับพลัน
แม้หน่วยงานภาครัฐอย่าง กทม. จะนำ�มาแจกจ่ายให้ประชาชนจำ�นวนมาก แต่ในยามนี้ก็ไม่
เพียงพอแน่นอนครับ หลายคนต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาสองชิ้นซ้อนทับกัน ซึ่งก็
พอทดแทนได้ แม้ประสิทธิภาพการกรองฝุ่นจะสู้ชนิด N95 ไม่ได้ก็ตาม แต่ก็ยังดีกว่ามากกับ
การไม่ได้ ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน
ในยามนี้ก็สมควรตื่นตัวครับ แต่ก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไป เราควรเรียนรู้ ให้เข้าใจมัน และ
หาทางป้องกันอย่างเหมาะสม
ที่จริงในช่วงปลายธันวาคมต่อกับช่วงต้นปีใหม่ จากสถิติที่ผ่านมา ค่าความหนาแน่นของฝุ่น
ละอองจะสูงทุกปีครับ เพียงแต่ปีนี้อาจคงอยู่ยาวนาน มีปริมาณที่สูง และก็เป็นข่าวโด่งดัง
กว่า แต่เมื่อทุกฝ่ายช่วยกัน อย่างเช่นงดหรือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยเฉพาะรถที่ใช้น้ำ�มัน
ดีเซล อันเป็นสาเหตุหลักของต้นตอที่ทำ�ให้เกิดฝุ่น PM2.5 จากการสันดาปเชื้อเพลิง แล้วหัน
มาใช้รถสาธารณะชั่วคราว ก็จะช่วยลดฝุ่น PM2.5 ไปได้มาก อย่างขณะที่ผมเขียนต้นฉบับอยู่นี้
สถานการณ์ก็ดีขึ้นมากแล้วครับ
สาระวิทย์ฉบับนี้ จึงขอนำ�เสนอเรือ่ งราวของฝุน่ PM2.5 เพือ่ ไม่ให้ผอู้ า่ นตกขบวน และอย่างน้อย
ก็เป็นการบันทึกไว้ขอ้ มูลว่าครัง้ หนึง่ บ้านเราต้องประสบกับวิกฤติภยั ใกล้ตวั จากกลุม่ ฝุน่ จิว๋ ทีม่ ชี อื่
ว่า PM2.5 ครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหนังสือสาระวิทย์ ฉบับพิเศษ จากการร่วมแสดงความคิดเห็นการนำ�เนื้อหา
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ฝุ่น PM2.5 คืออะไร?
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แหล่งที่มาของฝุ่นละออง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
• ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Particle)
ได้แก่ ฝุ่นจากดิน ทราย หิน ละอองไอน้ำ� เขม่าควันจาก
ไฟป่า และฝุ่นเกลือจากทะเล เป็นต้น
• ฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากกิจกรรมทีม่ นุษย์สร้างขึน้ (Man-made
Particle) ได้แก่ ฝุน่ จากการคมนาคมขนส่งและการจราจร
ฝุน่ จากการก่อสร้าง ฝุน่ จากการประกอบการอุตสาหกรรม
เป็นต้น

ในวงการสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละอองที่เป็นดัชนีบ่งบอกถึง
คุณภาพอากาศนั้น เราจะวัดค่าของปริมาณ และขนาดของ
ฝุ่นละออง ซึ่งจะมีอยู่สองชนิด คือ PM2.5 และ PM10 (หรือ
PM2.5 และ PM10)
PM ย่อมาจาก particulate matter หรือฝุ่นละออง ซึ่ง
เป็นอนุภาคที่ผสมปนกันอยู่ทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว
แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศรอบๆ ตัวเรา

เปรียบเทียบขนาดของฝุ่น PM2.5 และ PM10 กับขนาดของเส้นผมมนุษย์
ฝุ่นละเอียด จากการสันดาปเชื้อเพลิง
สารประกอบอินทรีย์ ฯลฯ เส้นผ่านศูนย์กลาง
น้อยกว่า 2.5 ไมครอน

เส้นผมมนุษย์ เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 50-70 ไมครอน

ฝุน่ หยาบ พวกผงดิน ทราย เกสรดอกไม้ ฯลฯ
เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน

เม็ดทรายละเอียด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 90 ไมครอน
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PM2.5 ใน กทม. มาจากไหน?
ทำ�ไมในปีนี้จึงเป็นข่าวโด่งดัง
กว่าปีที่ผ่านๆ มา?

สำ�หรับตัวเลข 2.5 หรือ 10 คือขนาดของฝุ่นละอองมี
หน่วยเป็นไมโครเมตร (1 ไมโครเมตรเท่ากับ 1 ใน 1,000
มิลลิเมตร) หรือไมครอน
PM2.5 คือฝุ่นขนาดจิ๋วหรือฝุ่นละเอียด (fine particles)
2.5 ไมครอน หรือเล็กกว่า ขนาดของมันประมาณ 3% ของ
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมคนเราเท่านั้น ถ้าเทียบคร่าวๆ
ก็คือ ขนาดของเส้นผมคนเรา (เส้นผ่านศูนย์กลาง) จะใหญ่
กว่าฝุ่น PM2.5 ประมาณ 30 เท่า ด้วยความเล็กจิ๋วขนาดนี้
เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องมองผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึงจะเห็น
ฝุ่น PM2.5 เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งจากยาน
พาหนะ ไอเสียรถยนต์ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และ
กระบวนการอุตสาหกรรม ฯลฯ
ส่วน PM10 คือฝุน่ หยาบ มีขนาดประมาณ 10 ไมครอน หรือ
เล็กกว่า เราสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ได้แก่พวกฝุน่ ดิน
เถ้าภูเขาไฟ ละอองน้ำ�ทะเล ฝุ่นที่เกิดจากการบด การโม่
การขัดสี หรือการทําให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ฯลฯ

ว่ า ที่ จ ริ ง ฝุ่ น PM 2.5 ใน กทม.และปริ ม ณฑลก็ มี อ ยู่
บรรยากาศตลอดเวลาอยูแ่ ล้ว และก็มกั จะมีปริมาณสูงในช่วง
หน้าหนาวคือปลายธันวาคมต่อกับมกราคมและกุมภาพันธ์ ใน
ปีถดั มาเสมอ และปริมาณฝุน่ ก็เกินค่ามาตรฐานทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อคนเรา แต่ที่ผ่านมาอาจไม่ค่อยเป็นข่าว หรือข้อมูลยังมีไม่
มาก หรือช่วงเวลาการคงอยูข่ องฝุน่ ในปีนคี้ อ่ นข้างยาวนาน ซึง่
ประชาชนสังเกตเห็นได้และได้รับผลกระทบโดยตรง ถือเป็น
ภัยใกล้ตวั ทีส่ �ำ คัญ ประกอบกับโลกของการสือ่ สารยุคปัจจุบนั
ที่ส่ือสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำ�ให้การไหล
เวียนและส่งผ่านของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง
รวดเร็ว และทั่วถึงมากกว่าแต่ก่อน จึงทำ�ให้เป็นข่าวโด่งดัง
ก่อให้เกิดความตื่นตัวกันสูง

กราฟแสดงความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2554–2561
ที่มา: สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา (2561)
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นายประลอง ดำ�รงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อ
ข่าวว่า ค่าฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
หรือ PM2.5 ที่เกินมาตรฐานมักเกิดขึ้นในช่วง
เดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี เป็นเพราะ
ความกดอากาศสู ง จากจี น แผ่ ล งมา ทำ � ให้
ฝุ่น PM2.5 ที่มีน้ำ�หนักเบามาก เมื่ออากาศมา
กดทับทำ�ให้ฝุ่นละอองลอยตัวสู่ด้านบนไม่ได้
ประกอบกับไม่มีแสงแดด ส่งผลให้เกิดการ
สะสมของฝุ่นละอองที่เป็นอยู่ในขณะนี้
นายประลอง กล่ า วต่ อ ว่ า ฝุ่ น PM 2.5
ร้อยละ 60 เกิดจากรถยนต์ดเี ซลทีก่ ารเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 35 เกิดจากการเผาใน
ภาคเกษตร และร้ อ ยละ 5 เกิ ด จากภาค
อุตสาหกรรม
(http://www.topicza.com/news85962.html
?d=15012019&f=68073&fbclid=IwAR1pyle
AhpqBHttsBeN_JpWLpPMHijcjGCgtabcn9aFL8S1_mbOebM_Tajo)

ภาพ : https://www.sanook.com/auto/64369/
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สำ�หรับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี 2561 จาก
เอกสาร “โครงการศึกษาแหล่งกำ�เนิดและแนวทางการจัดการ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล (http://infofile.pcd.go.th/pcd/PM2.5.pdf)” ระบุ
ไว้ชดั เจนว่าทีม่ าของฝุน่ PM2.5 นัน้ มาจาก “ไอเสียดีเซล” เป็น
อันดับหนึง่ และ “การเผาชีวมวล” เช่นการเผาขยะ เป็นอันดับ
รองลงมา ส่วน “ฝุน่ ทุตยิภมู ”ิ หรือฝุน่ ทีเ่ กิดจากการรวมตัวของ
ก๊าซมลพิษ เช่น แอมโมเนียมไนเตรตและแอมโมเนียมซัลเฟต
อีกทั้งข้อมูลยังบอกด้วยว่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ นั้นจะมี
ในช่วงหน้าแล้งมากกว่าหน้าฝนถึง 2 เท่าตัว
	

ชมคลิปวิดีโอที่มาและผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อ
ร่างกายคนเราได้ที่ https://vimeo.com/279226940

ค่ามาตรฐานของฝุ่น PM2.5

ค่ามาตรฐาน คือดัชนีที่บ่งบอกถึงค่าความปลอดภัยที่
แนะนำ�ว่าไม่ควรเกินค่านี้ หากเกินถือว่าอยูใ่ นภาวะเสีย่ งทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
การกำ�หนดค่ามาตรฐานของฝุน่ PM2.5 ของแต่ละประเทศ
ก็มีค่าแตกต่างกันไป สำ�หรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 23 ปี พ.ศ. 2553
กำ�หนดค่ามาตรฐานของฝุ่น PM2.5 ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ 50 μg/m3
			
(ไมโครกรัมต่ลูกบาศก์เมตร)
ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี คือ 25 μg/m3
			
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
สำ�หรับองค์การอนามัยโลก (WHO) แห่งสหประชาชาติ
กำ�หนดค่ามาตรฐานของฝุ่น PM2.5 ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ 25 μg/m3
			
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี คือ 10 μg/m3
			
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น มั น สามารถผ่ า นด่ า นการกรองของขนจมู ก
เยื่ อ เมื อ กดั ก จั บ ฝุ่ น ของผนั ง หลอดลม จนแทรกซึ ม ไปยั ง
ถุงลมปอด กระทั่งเข้าไปยังระบบหมุนเวียนของเลือด ก่อให้
เกิดโรคปอด โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบ หรือ
โรคมะเร็งได้
บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา
และผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด หรือโรคหัวใจ ควรระวังเป็นพิเศษ
ต่อการสูดอากาศที่มีฝุ่น PM2.5 เข้าสู่ร่างกาย
มี ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต เฉพาะจาก
โรคระบบหายใจ เพิ่มขึ้น 6-13% ต่อ PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น 10
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (WHO, 2013)
PM2.5 ยังถือเป็นมลพิษข้ามพรมแดนและปนเปื้อนอยู่ใน
บรรยากาศได้นาน เป็นฝุ่นอันตรายไม่ว่าจะมีองค์ประกอบ
ทางเคมีใดๆ ก็ตาม เช่น ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือ
พอลีไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในปี พ.ศ. 2556
องค์การอนามัยโลก (WHO) กำ�หนดอย่างเป็นทางการให้
PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง
ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 นอกเหนือจากเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศทั่วไป
ทำ�ให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ผลกระทบต่อวัตถุ
และสิง่ ก่อสร้าง ทำ�ให้เกิดการ สึกกร่อนของโลหะ การทำ�ลาย
ผิวหน้าของสิง่ ก่อสร้าง การเสือ่ มคุณภาพของผลงานทางศิลปะ

ฝุ่น PM2.5 อันตรายอย่างไร

เนื่องจากมันเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดจิ๋วและเบา จึงคงตัว
อยู่ในอากาศได้ยาวนานกว่าฝุ่นขนาดใหญ่ ทำ�ให้เพิ่มโอกาสที่
จะเป็นอันตรายทัง้ ต่อมนุษย์และสัตว์ทสี่ ดู หายใจรับมันเข้าไป
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ความสกปรก/เลอะเทอะของวัตถุ เป็นต้น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ทำ�ให้นักท่องเที่ยวลดลงได้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ไทยอาจสูญเสียโอกาสรายได้จากภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพ และการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2,600
ล้านบาท หากสถานการณ์คลี่คลายได้ภายใน 1 เดือน

อาการของร่างกายเมื่อได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

สัญญาณบอกเหตุเบื้องต้นซึ่งบ่งบอกว่าเราอาจได้รับผลกระทบจากมลพิษของฝุ่น PM2.5 ได้แก่ อาการระคายเคืองของตา
จมูก คอ ไอ แน่นหน้าอก หายใจถี่ หากมีอาการเหล่านี้ควรหาทางป้องกัน เช่น ใช้หน้ากากอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณ
พื้นที่ที่มีฝุ่นดังกล่าวทันที หรือไปพบแพทย์หากอาการดังกล่าวยังไม่หาย เพราะหากได้รับอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน อาจเกิดการ
สะสมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงตามมา ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำ�งานของปอดลดลง และจนถึงขัน้ ร้ายแรงคือมะเร็ง
ปอด เสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืด โรคหลอดเลือดหัวใจ นำ�มาซึ่งการเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจและโรคปอดได้
ลักษณะอาการและอาการแสดงที่ใช้ ในการเฝ้าระวังใน 4 ระบบ*

1 ระบบทางเดินหายใจ

2 ระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด

3 ระบบผิวหนัง

4 ระบบตา

- คัดจมูก
- มีน้ำ�มูก
- แสบจมูก
- เลือดกำ�เดาไหล
- แสบคอ
- เสียงแหบ
- ไอแห้งๆ
- ไอมีเสมหะ
- หายใจลำ�บาก
- หายใจมีเสียงหวีด

- เหนื่อยง่าย
- เท้าบวม
- ชีพจร (หัวใจเต้นเร็ว)

- คันตามร่างกาย
- มีผื่นแดงตามร่างกาย

- แสบหรือคันตา
- ตาแดง
- น้ำ�ตาไหล
- มองภาพไม่ชัด

* ที่มา : กองควบคุมโรคติดต่อ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
http://www.bangkok.go.th/bmadcd/page/sub/12385/1/0/info/125824/แนวทางการป้องกันและดูแลสุขภาพจากมลพิษและฝุ่นละออง

ป้องกันตัวอย่างไรให้พ้นภัยจากฝุ่น PM2.5

• หลีกเลีย่ งการอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง โดยเฉพาะบริเวณริมถนนใหญ่ หรือบริเวณทีม่ กี ารก่อสร้าง หากจำ�เป็นต้องผ่านพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ให้ ใช้เวลาให้น้อยที่สุด และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
• งดออกกำ�ลังกายกลางแจ้งหรือในพื้นที่เสี่ยง เช่น การวิ่งจ๊อกกิงริมถนนใหญ่ที่มีฝุ่นมาก หรือในสวนสาธารณะที่อยู่ในเขต
พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยฝุ่นความหนาแน่นสูง
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ภาพ : สพว.FM91

• สวมหน้ากากอนามัย N95 เนือ่ งจากหน้ากากอนามัยชนิด
นี้สามารถกรองฝุ่นละอองขนาด 0.1-0.3 ไมครอน ได้ถึง
95% เป็นอย่างน้อย มีน้ำ�หนักเบา สวมใส่ง่าย มี 2 แบบ
คือ ชนิดมีวาล์วเปิด-ปิด เพื่อให้หายใจสะดวก กับชนิดที่
ไม่มีวาล์วปิด ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า แต่ใส่แล้วจะอึดอัดกว่า
เพราะหายใจลำ�บาก แต่หากหาหน้ากากอนามัย N95 ไม่
ได้ ก็ไม่ต้องตกใจ แนะนำ�ให้ ใช้หน้ากากอนามัยธรรมดา
แล้วใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าเช็ดหน้าใส่ทบั เข้าไป หรืออาจ
ใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาซ้อนทับกันสองชั้นก็ได้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุน่ PM2.5 ของหน้ากากอนามัย
N95 หน้ากากอนามัยธรรมดา และใช้กระดาษทิชชู่ร่วมด้วย
ในเงื่อนไขแบบต่างๆ และได้ผลการทดสอบตามรูป หลาย
คนอาจสงสัยว่าทำ�ไมตามรูปช่องขวามือสุด เมื่อใช้หน้ากาก

หน้ากากอนามัย N95 ชนิดไม่มีวาล์ว และชนิดมีวาล์ว
เปรียบเทียบกับหน้ากากอนามัยทั่วไป
ภาพ : https://health.kapook.com/view188052.html
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อนามัยกับกระดาษทิชชู่สองชั้น ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น
จึงด้อยกว่าหน้ากากอนามัยกับกระดาษทิชชูช่ นั้ เดียว อาจารย์
ผู้ทดสอบตั้งสมมติฐานว่า น่าจะมาจากการใช้ทิชชู่สองชั้นนั้น
มีความหนาจนเกิดช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า ทำ�ให้
ฝุน่ จากภายนอกเข้ามาในหน้ากากได้มากกว่าการใช้ทชิ ชูเ่ พียง
ชั้นเดียว จึงไม่แนะนำ�ให้ ใช้ตามแบบวิธีนี้
(ชมคลิปวิดีโอการทดสอบได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=6Hq-fUJHyLE)

• จัดห้องภายในบ้านให้สะอาด ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
อยู่เสมอ
• ทำ�ความสะอาดบ้านโดยใช้ผ้าชุบน้ำ�หมาดๆ เช็ดถู
• ไม่ท�ำ กิจกรรมทีท่ �ำ ให้เกิดฝุน่ หรือควัน เช่น จุดธูป จุดเทียน
• ไม่เผาขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้และหญ้าทุกชนิด หรือสิ่งใดที่
ทำ�ให้เกิดควันหรือหมอกควัน
• ถ้าใช้เครื่องปรับอากาศที่ต้องนำ�อากาศ (fresh air) จาก
ภายนอกเข้ามา ควรปิดช่องอากาศ เพื่อป้องกันฝุ่นจาก
ภายนอก และหมั่นตรวจสอบทำ�ความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศ
• ดับเครื่องยนต์ของยานพาหนะทุกชนิดทุกครั้งเมื่อจอด
และหลีกเลี่ยงการใช้พาหนะที่เป็นเครื่องยนต์หรือใช้ ใน
กรณีจ�ำ เป็น เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการลดมลพิษทางอากาศ

ชุมชนบ้านเรือนปลอดภัย ร่วม
ขจัดภัยฝุ่นละออง

กองควบคุมโรคติดต่อ สาํ นักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้
ให้ค�ำ แนะนำ�ในการดูแลบ้านเรือนและชุมชนให้ปลอดจากฝุน่
ละอองไว้ดังนี้
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มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น
PM2.5 เร่งด่วนจากภาครัฐ

3. เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ�และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ รถยนต์ขนาดเล็ก รถยนต์ขนาดใหญ่ รวมทัง้
รถโดยสารสาธารณะ
4. จัดตัง้ คณะกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละอองจาก
เส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเร่งคืนพืน้ ผิวการจราจร ณ จุด
ทีด่ ำ�เนินการเสร็จแล้ว สำ�หรับจุดทีอ่ ยู่ระหว่างดำ�เนินการ
จะปรับพื้นที่ผิวถนนให้กว้างขึ้น โดยบีบหรือลดพื้นที่การ
ก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรให้แคบลง
5. จัดตั้งคณะทำ�งานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจาก
การก่อสร้างอาคารสูงและระบบสาธารณูปโภค โดยจะ
ดำ�เนินการติดตาม ตรวจสอบ และสำ�รวจให้ผู้ประกอบ
การดำ�เนินการตามมาตรการลดฝุน่ ละอองให้ถกู ต้องตาม
หลักวิชาการ

วันที่ 21 มกราคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
ออกคำ�แถลงการณ์ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น
PM2.5 โดยออกมาตรการ 9 ข้อด้วยกัน คือ
1. เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำ�ความสะอาดถนนและฉีด
พ่นน้�ำ ในอากาศตัง้ แต่เวลา 18.00-06.00 น. ทุกวัน จนกว่า
ฝุ่นละอองจะลดลงอยู่ในระดับมาตรฐาน
2. แจกหน้ า กากอนามั ย N95 ในพื้ น ที่ ส วนลุ ม พิ นี
บางคอแหลม จตุจักร บางกะปิ บางขุนเทียน โดยจะ
ให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และ
ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับแหล่งกำ�เนิด

ภาพ : http://www.newtv.co.th/news/26414
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ภาพ : สปริงนิวส์
6. การแก้ไขปัญหาการจราจรทีต่ ดิ ขัด โดยอำ�นวยความสะดวก
ในการจราจรให้ดขี นึ้ รวมถึงการเข้มงวดมิให้มกี ารจอดรถ
ริมถนนสายหลัก
7. เข้มงวดมิให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง
8. รณรงค์ ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ
โรงพยาบาล โรงเรียน และพื้นที่ที่มีมลพิษสูง
9. ปฏิบัติการฝนหลวงและการใช้ โดรนพ่นน้ำ�ผสมสารเคมี
เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

รถเมล์ ขสมก. และรถไฟได้ปรับมาใช้ B20 แล้ว รวมทั้งการ
รักษาคุณภาพรถยนต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5/6 การ
ส่งเสริมและผลักดันให้ ใช้รถโดยสารที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง รถโดยสารไฟฟ้า รวมทั้งรถโดยสารไฮบริด และ
การเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟ้า พร้อมทั้งโครงข่ายการให้
บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยเร็ว
https://thestandard.co/9-measures-to-solve-pm25-dust/
ทัง้ นีป้ ระชาชนเองก็ควรมีสว่ นร่วมแก้ไขด้วยเช่นกัน รวมทัง้
ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศได้เช่นกัน

สำ�หรับมาตรการระยะยาว ได่แก่ การปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ�มันเชื้อเพลิง ให้รถยนต์ ใช้ดีเซล B20 (มีส่วนประกอบของ
น้ำ�มันไบโอดีเซล 20% และดีเซล 80%) มากขึ้น ซึ่งขณะนี้

11
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รายงานสถานการณ์ฝุ่น
PM2.5 รายวัน

ข้อมูลสถานการณ์ฝนุ่ PM2.5 รายวัน จะรายงานถึงสถานที่
หรือเขตต่างๆ ใน กทม. ว่าเขตไหนมีความหนาแน่นฝุ่น PM2.5
เท่าใด รวมถึงพืน้ ที่ในเขตปริมณฑล ส่วนแอปฯ ก็จะมีรายงาน
ถึงพื้นที่ภาคอื่นๆ ทั่วประเทศในจุดที่มีการติดตั้งเครื่องตววจ
อากาศด้วย
การรายงานจะแสดงเป็นตัวเลขและขึ้นเป็นแถบสีหรือ
วงกลมสีให้เราทราบได้อย่างชัดเจน ซึง่ จะมีขอ้ มูลทัง้ ค่าความ
เข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ และค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ
(AQI)

การติ ด ตามสถานการณ์ ฝุ่ น PM 2.5 รายวั น ก็ ถื อ เป็ น
ช่องทางหนึ่งที่ทำ�ให้เรารู้ข้อมูลและสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่
เสี่ยงจากมลพิษได้ หรือหาวิธีป้องกันอย่างเหมาะสม โดย
สามาถเข้าไปดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊กของกรมควบคุมมลพิษ
ได้ ที่ https://www.facebook.com/PCD.go.th/ หรื อ
เว็บไซต์รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของ กทม. ได้ที่
http://www.bangkokairquality.com/bma/index.php หรือ
โหลดแอปพลิเคชัน Air4Thai ไว้ ในโทรศัพท์มือถือก็สะดวกดี
มีทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส

ตัวอย่างการรายงานสภาพอากาศผ่านทางแอปฯ Air4Thai

ตัวอย่างหน้าเฟซบุ๊กของกรมควบคุมมลพิษ
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ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของ กทม.
ฝุน่ PM2.5 ถือเป็นภัยใกล้ตวั ทีเ่ ราไม่ควรมองข้าม การตืน่
ตัวถือเป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่ก็ไม่ควรตืน่ ตระหนกจนเกินเหตุ เพราะ
เมื่อเราเข้าใจมันแล้ว ก็หาทางหลีกเลี่ยง แก้ไข และป้องกัน
ตัวได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสถานการณ์เช่นนี้ก็มิได้คงอยู่
ทั้งปี เมื่อสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดี เช่นไม่มีความกดอากาศสูงมาซ้ำ�เติม และมีลมพัด
ถ่ายเทอากาศดี ก็จะช่วยเจือจางฝุน่ ละอองไม่ให้เกิดการสะสม
ตัวช่วยบรรเทาสถานการณ์ไปได้ และเมื่อกาลเวลาเข้าสู่หน้า
ร้อนและหน้าฝน ตามสถิติ (จากกราฟข้างต้น) สถานการณ์
ฝุ่นละอองที่ผ่านๆ มา จะพบว่าปริมาณฝุ่นก็จะลดลงไปตาม

สภาพธรรมชาติจนอยู่ในขั้นปลอดภัย คือมีความหนาแน่นต่ำ�
กว่าค่ามาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้คงจะเป็นอีกหน้าหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์หรือหมายเหตุประเทศไทยที่เราต้องบันทึกไว้
และมันคงจะทำ�ให้คนไทยทัง้ ประเทศรูจ้ กั ชือ่ มันเป็นอย่างดี...
ฝุ่น PM2.5 ว่าครั้งหนึ่งมันได้แสดงฤทธิ์เดชทำ�ให้กรุงเทพฯ
และปริมณทล ต้องตกอยูใ่ นความอึมครึมท่ามกลางม่านหมอก
ฝุ่นละออง
แต่ถา้ ลองมองย้อนไปถึงต้นตอทีม่ าของปัญหาแล้ว จะพบว่า
มันก็มีสาเหตุสำ�คัญมาจาก “ฝีมือมนุษย์” เรานั่นเอง !!

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics#PM
https://blissair.com/what-is-pm-2-5.htm
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php
https://www.beartai.com/article/tech-article/303260
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/pm25/blog/57660/
http://www.pcd.go.th/info_serv/air_dust.htm?fbclid=IwAR14ChGWKFm2PdZCbA-JWpQb3Cj_H9j1yGSWl1RXveF_K5z0LhaypRvrH2M
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

ผลิตภัณฑ์ครีมและเซรัมจากผงไหม

ปั

จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการพยายามนำ �ผงไหมมา
เป็นส่วนผสมเครื่องสำ�อางกันมาก เพราะว่ามี
กรดอะมิโนและโปรตีนหลายชนิด แต่ก็ยังติด
ปัญหาเรือ่ งของโปรตีนไหมเป็นอาหารของเชือ้ จุลนิ ทรีย์ได้
จึงก่อให้เกิดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ แต่ตอนนี้ ไม่ตอ้ งห่วงแล้ว
เพราะมีนกั วิจยั ไทยเข้าไปช่วยคิดค้นแก้ปญ
ั หา และพัฒนา
สูตรตำ�รับโลชันที่มีส่วนผสมของผงไหมได้เรียบร้อยแล้ว
นักวิจัยไทยได้เข้าไปช่วย ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดเรือนไหม
ใบหม่อน พัฒนาสูตรตำ�รับครีมบำ�รุงผิวหน้า เซรัมและ
โลชันนาโนพาร์ทิเคิลที่มีส่วนผสมของผงไหม สามารถ
ควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยการใช้สาร
ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภัย และมีกลิ่นที่น่าใช้ด้วยการ
ใช้น�้ำ มันหอมระเหยผสมหรือพัฒนาให้กลิน่ ดีขนึ้ หรือกลบ
กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ โดยเทคนิค นาโนเอนแคปซูเลชัน เป็น
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เทคโนโลยีที่ช่วยเก็บกักสารไว้ ในโครงสร้างภายในระดับ
นาโน และค่อยๆ ปลดปล่อยสารสำ�คัญออกมา จึงช่วยลด
การแพร่ของกลิน่ และช่วยให้สารสำ�คัญออกฤทธิ์ได้นานขึน้
จากผลการทดสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ครีมและเซรัม
บำ�รุงผิวหน้าผงไหม ช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน่ ให้แก่ผวิ หนังได้ดี
และไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง นับเป็นนวัตกรรม
จากผงไหมทีจ่ ะมาช่วยเพิม่ ความกระจ่างใสให้กบั สาวๆ

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/
watch?v=8VqxPDLYMWs
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โยเกิร์ตกรอบ อร่อยดี
มีประโยชน์

ไ

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและกายภาพ ช่วยรักษา
ธรรมชาติ เนื้อสัมผัส และปริมาณคงเหลือของจุลินทรีย์
ทีม่ ปี ระโยชน์ ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ โยเกิรต์ กรอบทีม่ รี สชาติ
ดีและเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการ เหมาะ
สำ�หรับเด็กตัง้ แต่อายุ 12 เดือนขึน้ ไป โดยโยเกิรต์ กรอบนี้
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทนี่ อกจากจะสร้างโอกาสทางการตลาด
แล้ว ยังช่วยเพิม่ มูลค่าการจำ�หน่ายโยเกิรต์ ทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศด้วย

นต่างประเทศ ขนมสำ�หรับเด็กเล็กนั้น มีคุณค่าที่ดี
ต่อสุขภาพ ส่วนในบ้านเรายังเน้นไปทีร่ สชาติมากกว่า
คุณค่าทางสารอาหาร แต่เป็นทีน่ า่ ยินดีทตี่ อนนีเ้ ราไม่
ต้องง้อต่างประเทศแล้ว เพราะเรามี “โยเกิรต์ กรอบ” ทีท่ งั้
อร่อยและมากด้วยคุณประโยชน์ออกมาแล้ว
บริษัทโจลี่-แฟมิลี่ จำ�กัด มีความเชี่ยวชาญในการ
แปรรูปผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับ
สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตกรอบ ด้วยเทคโนโลยี
อบแห้งแบบแช่แข็งสุญญากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการถนอมอาหารให้มีคุณสมบัติและคุณภาพใกล้เคียง
กับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากที่สุด
ทั้งนี้ โยเกิร์ตจะถูกแช่เยือกแข็ง จนเปลี่ยนสถานะ
เป็ น ผลึ ก น้ำ � แข็ ง ก่ อ น แล้ ว จึ ง ลดความดั น ให้ ต่ำ � กว่ า
บรรยากาศปกติ เพื่อให้ผลึกน้ำ�แข็งระเหิดเป็นไอ พร้อม
ทั้งควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 40 องศาเซลเซียส จึงไม่มี

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=TklB2Le-SIQ
https://www.youtube.com/watch?v=TklB2Le-SIQ
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สารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นขนุนช่วยลดภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในหนูแรท

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
ฤทธิ์ ข องสารสกั ด เอทานอลจากเปลื อ กต้ น ขนุ น
(Artocarpus heterophyllus Lam.) ในการลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดเบาหวานด้วย
การฉีดสาร alloxan เข้าช่องท้องในขนาด 150 มก./กก.
และป้อนสารสกัดในขนาด 50, 100 และ 150 มก./กก.
น้ำ�หนักตัว ติดต่อกันนาน 21 วัน
ผลการทดลองพบว่า เมื่อป้อนสารสกัดเอทานอล
จากเปลื อ กต้ น ขนุ น โดยเฉพาะขนาด 150 มก./กก.
มีผลเพิม่ น้�ำ หนักตัวของสัตว์ทดลอง ลดระดับไขมัน ได้แก่
คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL-cholesterol
ลดระดับเอนไซม์ ในตับ ได้แก่ alanine aminotransferase,
aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase
รวมถึงระดับของ creatinine, bilirubin และ urea อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับหนูแรทกลุม่ ควบคุม

กุมภาพันธ์ 2562

ที่เป็นเบาหวาน โดยให้ผลใกล้เคียงกับกลุ่มที่ ได้รับยา
glibenclamide (ยารักษาผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน - กอง บ.ก.)
ขนาด 5 มก./กก. โดยไม่พบความเป็นพิษหรืออาการไม่พงึ
ประสงค์ ในสัตว์ทดลอง จึงสรุปได้ว่าสารสกัดเอทานอล
จากเปลือกต้นขนุนอาจนำ�ไปใช้บรรเทาอาการแทรกซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานได้

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1438
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1438

https://sakasaka.net/vietnam-jackfruit.html
https://sakasaka.net/vietnam-jackfruit.html
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สดร.เผย 10 เรื่องทางดาราศาสตร์น่าติดตาม
ในปี 2562

ส

5. “ดาวเทียมวิจยั ” ของคนไทย โดยคนไทย เพือ่ คนไทย
6. จันทรุปราคาบางส่วน 17 กรกฎาคม / สุรยิ ปุ ราคาบาง
ส่วน 26 ธันวาคม เหนือฟ้าเมืองไทย
7. Super Full Moon 19 กุมภาพันธ์
8. ดาวพฤหัสบดีใกล้ โลก 10 มิถุนายน / ดาวเสาร์ ใกล้
โลก 9 กรกฎาคม
9. ฝนดาวตก
10. The Great Conjunction 2020
ทัง้ นี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์
www.narit.or.th

ถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์ก าร
มหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เชิญชวนประชาชนติดตามเหตุการณ์และเรือ่ งราวน่า
สนใจทางดาราศาสตร์ 10 เรื่อง ในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่
1. ครบรอบ 50 ปี มนุษย์เหยียบดวงจันทร์ 21 กรกฎาคม
2. ครบรอบ 100 ปี จากการใช้สุริยุปราเต็มดวงพิสูจน์
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
3. เปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
สงขลา 25 กรกฎาคม
4. หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ
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“อย่ า งไรก็ ต าม การห้ า มนำ � ไขมั น ทรานส์ ม าใช้ ใ น
การผลิตอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการบริโภค อาหารที่
เป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์นี้ ไม่รวมถึงไขมันทรานส์
ที่พบอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว จึงขอให้ผู้บริโภคตระหนักใน
การรับประทานอาหารแต่อย่าตระหนกจนเกินไป เพราะ
การมีสุขภาพที่ดีนั้นมาจากการเลือกรับประทานอาหาร
ที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม ควบคู่กับ
การออกกำ�ลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ” ศ. คลินิก
เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าว
ด้านผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562
เป็นต้นไป จะต้องจัดทำ�ใบรับรองเพือ่ ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์
อาหารที่นำ�เข้าไม่มีการปนเปื้อนไขมันทรานส์ที่เกิดจาก
กระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำ�
แผนตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิต
สถานที่นำ�เข้า และสถานที่จำ�หน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค หากพบการกระทำ�ฝ่าฝืน จะมี
โทษตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท นอกจากนี้ อย.
ได้ จั ด ทำ � สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคผ่ า น
ช่องทางต่างๆ ของ อย. อีกทั้งได้ร่วมกับ สสส. สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคนไทยไร้พุง จัดทำ�
ข้อมูล Infographics เพิ่มเติม หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัย
ว่าจะไม่ปลอดภัย ให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ
ร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application
หรือ Line@Fdathai

https://health.kapook.com/view196508.html

บังคับใช้กฎหมาย
ไขมันทรานส์
ดีเดย์ 9 ม.ค. 62

ศ.

คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้
สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561
เรื่อง กำ�หนดอาหารที่ห้ามผลิต นำ�เข้า หรือจำ�หน่าย ซึ่ง
กำ�หนดให้น�ำ้ มันทีผ่ า่ นกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
และอาหารที่มีน้ำ�มันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำ�เข้า
หรือจำ�หน่าย มีผลใช้บังคับในวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อ
คุ้มครองสุขภาพของคนไทย ลดความเสี่ยงการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน
และได้รบั การชืน่ ชมจาก WHO ทีม่ มี าตรการทางกฎหมาย
ที่ชัดเจน รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสื่อสารถึง
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
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18

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

สำ�

อย. เตือน อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
อวดอ้างสรรพคุณลดความอ้วนทางสื่อ
ต่างๆ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) มีความห่วงใยผู้ที่ต้องการลด
ความอ้วนแล้วซือ้ ยามารับประทานเอง
ตามร้านค้าออนไลน์ตา่ งๆ จึงขอเตือนมายังผูท้ ตี่ อ้ งการลด
ความอ้วน อย่าหลงเชื่อโฆษณาจำ�หน่ายยาลดความอ้วน
ผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต และทาง
Social media หรือไปหาซือ้ ยามารับประทานเอง เพราะเสีย่ ง
ต่อผลข้างเคียง โดยยาลดความอ้วนส่วนใหญ่ออกฤทธิ์
ลดความอยากอาหารและกระตุ้นประสาทส่วนกลาง ซึ่ง
ทำ�ให้น้ำ�หนักลดลงขณะรับประทานยา แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อ
หยุดยา หรือที่เรียกว่า YO - YO Effect
นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.
มักตรวจพบว่ามีการลักลอบใส่สารไซบูทรามีน ซึง่ เป็นสาร
อันตรายและมีผลข้างเคียงร้ายแรง คือ นอนไม่หลับ เวียน
ศีรษะ วิตกกังวล ตาพร่า และอาจ เป็นอันตรายถึงชีวิต
ไซบูทรามีน เป็นยาที่ยกเลิกทะเบียนตำ�รับไปแล้ว
ตัง้ แต่ปี 2553 อย. ขอยืนยันว่า สารไซบูทรามีนไม่สามารถ
ใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นยา และได้ยกระดับ
ไซบูทรามีนขึ้นเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประเภทที่ 1 ผู้ ใด้ผลิต นำ�เข้า หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มี
ไซบูทรามีนเป็นส่วนผสม จะมีโทษจำ�คุกสูงสุดถึง 20 ปี
และปรับถึง 2 ล้านบาท ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง
การใช้ยาลดความอ้วนจะต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์
อย่าซื้อยามารับประทานเอง
หากผู้บริโภคพบเห็นเบาะแสการโฆษณา การผลิต/
จำ�หน่าย ยาลดความอ้วนผิดกฎหมาย ขอให้ร้องเรียนมา
ได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.

go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application
หรื อ ที่ สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ
ดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดอย่างเข้มงวด
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อย. แจงกรณีหน้ากากอนามัย
เกษตรกรรม และบริการ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการ
แพทย์ ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ อย.
สำ�หรับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากาก
อนามัย N95 สามารถป้องกันการกระเด็นของของเหลว
เช่น เสมหะ หรือน้ำ�มูก และสามารถลดความเสี่ยงการ
แพร่กระจายของเชือ้ โรคเวลาไอหรือจามในขณะเป็นหวัด
หรือใช้ตามโรงพยาบาลทั่วไปได้ โดยหน้ากาก N95 มี
ประสิทธิภาพสามารถกรองฝุ่นอนุภาค PM 2.5 ได้ ปัจจุบัน
มีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทยประมาณ 10 แห่ง
ซึง่ ได้มาจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตกับ อย. และมี
บางแห่งได้รับมาตรฐานการผลิตระดับ GMP
สำ�หรับหน้ากากอนามัยแบบ N95 ในประเทศไทย มี
ผูผ้ ลิต 1 ราย และมีผนู้ �ำ เข้าอีก 1 ราย ซึง่ อย. ได้ด�ำ เนินการ
ประสานกับผูผ้ ลิตและผูน้ �ำ เข้าหน้ากากอนามัยให้เร่งผลิต
หรือนำ�เข้าผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยมาจำ�หน่ายอย่าง
เร่งด่วน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้บริโภค
เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ประชาชนในกลุม่ เสีย่ ง
ได้แก่ เด็ก ผู้สูง อายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น
หอบหืด โรคหลอดลมอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ควรหมัน่ ตรวจสอบดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่�ำ เสมอ เมือ่
พบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ และหลีกเลี่ยงพื้นที่
ทีม่ มี ลพิษสูง สำ�หรับประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้ชวี ติ ประจำ�วัน
ได้ตามปกติ ตรวจสอบสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงการทำ�
กิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกนอกบ้าน หากกรณีจ�ำ เป็น
ต้องไปที่กลางแจ้ง และไม่สามารถหาหน้ากากอนามัย
N95 ได้ ก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาได้ สำ�หรับ
ผู้ทำ�งานหนักกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆ เช่น ตำ�รวจ
จราจรทีท่ �ำ งานกลางแจ้ง วินมอเตอร์ไซด์รบั จ้าง คนงานที่
ทำ�งานก่อให้เกิดฝุน่ ควรสวมใส่หน้ากากทีส่ ามารถป้องกัน
ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95
และใส่ให้ถูกวิธี

น

ายแพทย์ ธ เรศ กรั ษ นั ย รวิ ว งค์ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยา เปิ ด เผยว่ า
จากกรณีที่มีข่าวการเตือนภัยประชาชนจาก
ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน และหน่วยงาน
ต่ า งๆ มี ก ารแนะนำ � ให้ ใ ช้ ห น้ า กากชนิ ด N95 ซึ่ ง เป็ น
หน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้ ส่งผลให้
หน้ากากชนิด N95 อยู่ในภาวะขาดตลาด ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ และขณะนี้มีหน้ากากชนิดต่างๆ เช่น
หน้ากากผ้า หน้ากากกระดาษ มาวางขายอย่างหลากหลาย
ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพ
การกรองอนุภาคที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เฉพาะหน้ากาก
อนามัยชนิดที่ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นที่อยู่ในการกำ�กับ
ดูแลของ อย. สำ�หรับหน้ากากที่เป็นอุปกรณ์ปกป้องทาง
เดินหายใจชนิดกรองอนุภาคได้ที่ใช้ ในภาคอุตสาหกรรม
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง

กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

ยานสำ�รวจอวกาศเดินทางสู่

‘จุดไกลสุดจากโลก’
ต้อนรับปีใหม่

ยานสำ�รวจอวกาศขนาดเล็ก New Horizons ของ
องค์การสำ�รวจอวกาศสหรัฐฯ หรือนาซา เดินทางสูจ่ ดุ
ที่ไกลที่สุดจากโลกที่ยานของมนุษย์เคยเดินทางไปถึง

ค

ยาน New Horizons เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์
ซึ่งเริ่มขึ้นปี ค.ศ. 2006 และใช้เวลา 4
ชัว่ โมงเก็บข้อมูลอวกาศเมือ่ เดินทางถึง
วัตถุอัลติมาทุล
	 นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การส่งข้อมูล
ทั้ ง หมดกลั บ มายั ง โลกน่ า จะใช้ เวลา
เกือบ 2 ปี ภาพในอดีตแสดงให้เห็นว่า
วัตถุอัลติมาทุลมีรูปทรงยาวรี ขนาด
ประมาณ 35 กิโลเมตร กับความกว้าง
14 กิโลเมตร
เมื่ อ ปี ค.ศ. 2015 ยาน New
Horizons เดินทางผ่านดาวพลูโต ซึ่ง
เป็นสถิติใหม่ในขณะนั้น ที่ยานจาก
โลกเดินทางไกลสูว่ ตั ถุในอวกาศ แต่ใน
ความสำ�เร็จใหม่ตอ้ นรับ ปี ค.ศ. 2019 นี้
New Horizons เดินทางไกลจากดาวพลูโต
ไปอีก 1,600 ล้านกิโลเมตร และห่างจาก
โลกไป 6,500 ล้านกิโลเมตร

วามสำ�เร็จนี้โดยยาน New Horizons ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแกรนด์เปียโน
เกิดขึ้นเมื่อชาวโลกฉลองปีใหม่ ค.ศ. 2019 ได้เพียง 33 นาทีเท่านั้น
สถาบันวิทยาศาสตร์ Applied Physics Laboratory ของมหาวิทยาลัย
จอห์นส์ ฮอบกินส์ ซึ่งเป็นผู้สร้างยานลำ�นี้ กล่าวว่า New Horizons เดินทางผ่าน
วัตถุอวกาศที่เรียกว่า 2014 MU69 หรือ อัลติมาทุล (Ultima Thule) และ 10 ชั่วโมง
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่บริหารจัดการภารกิจนี้ ประกาศว่า ยานลำ�ดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายการเดินทางสู่จุดที่ไกลสุดเท่าที่ยานของมนุษย์เคยเดินทางไปถึง

https://www.voathai.com/a/nasa-set-to-make-space-history-early-in-new-year/4724724.html
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เปิดตัว 6 อุปกรณ์อัจฉริยะ
ในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

CES 2019

งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำ�ปีทนี่ ครลาสเวกัส ในสหรัฐฯ หรือ
CES 2019 จัดระหว่างวันที่ 8–11 มกราคม 2562 ซึ่งมีบริษัทต่างๆ
ทั้งเล็กและใหญ่ราว 182,000 แห่ง นำ�สินค้าที่ทันสมัยที่สุดของตนมา
แสดงบนพื้นที่ราว 250,000 ตร.ม.

พ

ระเอกของงาน CES 2019 ปีนี้ คงไม่พ้นอุปกรณ์ประเภทอัจฉริยะ (smart) ต่างๆ ที่ติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์
และสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โดยอาศัยประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ที่เริ่ม
ออกมาให้ผู้บริโภคอเมริกันได้ ใช้กันแล้ว

ตัวอย่าง 6 อุปกรณ์อัจฉริยะเปิดตัวในงาน CES 2019

Smart speaker หรือ ลำ�โพงอัจฉริยะ

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า
อุปกรณ์ประเภท smart ยอดนิยมในปีนี้ คือ ลำ�โพงอัจฉริยะ ทีส่ ามารถ
โต้ตอบและค้นหาข้อมูลหรือเพลงต่างๆ ให้กับผู้ ใช้ ซึ่งปัจจุบันมีหลาย
บริษัทที่ผลิตออกมาแข่งกัน เช่น Amazon Echo, Apple HomePod,
Google Home และ Facebook Portal
สมาคมเทคโนโลยีผู้บริโภค หรือ CTA คาดว่า ยอดขายลำ�โพง
อัจฉริยะจะเพิ่มขึ้นราว 7% ในปีนี้ ซึ่งเราจะได้เห็นบริษัทเทคโนโลยี
ต่างๆ นำ� Smart Speaker นี้ ไปใส่ไว้ ในอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน
มากขึ้น เช่น ทีวีอัจฉริยะ ตู้เย็นอัจฉริยะ รวมทั้งโถส้วมอัจฉริยะ

Smart doorbell หรือ กริ่งประตูอัจฉริยะ ที่เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi และสามารถแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟน เมื่อมี
ใครมากดกริ่งหรือเคาะประตูบ้าน นอกจากนี้ยังมีกล้องที่สามารถระบุได้ว่าคนคนนั้น คือสมาชิกภายในบ้านหรือไม่อีกด้วย
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Smart oven หรือ เตาอบอัจฉริยะ บริษทั Whirpool ในสหรัฐฯ เปิดตัวเตาอบทีม่ หี น้าต่างเป็นหน้าจอทีส่ ามารถแสดงข้อมูล

ต่างๆ เช่น จุดทีค่ วรวางอาหารสำ�หรับอบ วิธอี บ เวลาทีค่ วรใช้ ตลอดจนปฏิทนิ ดิจทิ ลั นอกจากนีภ้ ายในเตาอบยังมีกล้องทีช่ ว่ ยแสดง
ให้เห็นว่าอาหารที่อบอยู่นั้นสุกไปแค่ไหนแล้ว

Smart toilet หรือ โถส้วมอัจฉริยะ บริษัทสุขภัณฑ์ Kohler เปิด

ตัวโถส้วมรุ่นใหม่ชื่อ Numi ที่สามารถตอบสนองต่อเสียงสั่งการได้ เช่น
เปิดหรือปิดฝาโถส้วมและฝารองนัง่ ชักโครก หรือกดชักโครกผ่านแอปฯ
นอกจากนี้ยังสามารถเล่นเพลงและทำ�ความร้อนให้กับที่นั่งได้อีกด้วย
(ชมคลิปวิดีโอการทำ�งานได้ที่
https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=v0oHR-uwuyo)

Smart washing machine หรือ เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ

บริษัท Samsung เปิดตัวเครื่องซักผ้าที่สามารถเตือนคุณผ่านสมาร์ต
โฟนได้ว่า ผ้าที่คุณซักอยู่นั้นปั่นเสร็จแล้ว ซึ่งอาจนำ�มาใช้ร่วมกับเครื่อง
พับผ้าอัตโนมัติของบริษัท Foldimate ได้

Smart toothbrush หรือ แปรงสีฟันอัจฉริยะ ปีนี้บริษัท P&G

นำ�สินค้าหลายชนิดมาเปิดตัวที่งานนี้เป็นปีแรกด้วย เช่น แปรงสีฟัน
อัจฉริยะที่ควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ ทำ�ให้สามารถแปรงฟันได้ โดย
อัตโนมัติโดยเราไม่ต้องออกแรง โดยตั้งราคาไว้ที่ $279 หรือประมาณ
9,000 บาท

https://www.voathai.com/a/ces-2019/4734870.html
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ดีปมายด์
สร้างหมอเอไอตรวจโรคตา

ได้มากกว่า 50 โรค
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นักวิจยั พัฒนาเอไอ
(ปัญญาประดิษฐ์)
ให้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก าร
วินิจฉัยโรคตาจาก
ภาพสแกนสามมิติ
ของจอตา ช่วยย่น
เวลาการวิ นิ จ ฉั ย
โรค ผูป้ ว่ ยสามารถ
เข้าถึงการรักษาได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดี

สารคดี
วิทยาศาสตร์
ให้คลินกิ สามารถนำ�ซอฟต์แวร์ไอดีเอ็กซ์-ดีอาร์ มาวินจิ ฉัย
โรคเบาหวานจากภาพสแกนดวงตาของผู้ป่วย โดยที่ ไม่
จำ�เป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญยืนยันผล แต่ไอดีเอ็กซ์-ดีอาร์
นั้นมีความสามารถวินิจฉัยได้เพียงโรคเดียว ในขณะที่
เอไอของดีปมายด์สามารถวินจิ ฉัยโรคได้พร้อมกันมากกว่า
50 โรค จึงทำ�ให้เกิดข้อถกเถียงถึงโอกาสที่เอไอจะวินิจฉัย
ผิดพลาด เทียบเคียงกับกรณีการเกิดอุบตั เิ หตุของรถยนต์
ไร้คนขับ
ทีมวิจัยของดีปมายด์ ได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว
ดี จึงออกแบบให้เอไอสามารถทำ�การสำ�เนาตัวเองออก
เป็นหลายๆ หน่วยแล้วแยกกันตรวจวิเคระห์ จากนั้นจึง
กลั่นกรองคำ�ตอบสุดท้ายด้วยเสียงส่วนใหญ่ อีกทั้งผล
การวินิจฉัยจะถูกแจกแจงออกเป็นโรคๆ เรียงลำ�ดับตาม
ความน่าจะเป็น ซึ่งจักษุแพทย์ยังสามารถเรียกดูลำ�ดับ
การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบได้อีกด้วย สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ
ซอฟต์แวร์นี้ถูกวางบทบาทให้มีหน้าที่ตรวจคัดกรอง คือ
ค้นหาผูป้ ว่ ยทีค่ วรจะได้รบั การรักษาอย่างเร่งด่วนเป็นลำ�ดับ
แรก โดยมีการประเมินไว้ว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็น
อันเนื่องมาจากความผิดปกติของจอตาอาจมีจำ�นวนมาก
ถึง 285 ล้านคนจากทั่วโลก
ดร.เพียร์ส คีน จักษุแพทย์ผู้ร่วมโครงการกล่าวว่า
“จำ�นวนผู้ขอรับบริการสแกนดวงตากำ�ลังเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วและอาจเกินกว่าขีดความสามารถของแพทย์ที่จะ
ตรวจได้ทันเวลา” หากเอไอสามารถแก้ปัญหาเรื่องความ
ล่าช้าได้กจ็ ะเป็นโอกาสดีส�ำ หรับผูป้ ว่ ยวิกฤตทีจ่ ะต้องได้รบั
การรักษาก่อนทีจ่ ะสูญเสียการมองเห็นไป ทัง้ นีก้ ารพัฒนา
โครงการต่อจะนำ�ไปสู่คุณภาพของการรักษาดวงตาที่ดี
ยิ่งขึ้นในอนาคต
นี่เป็นแง่มุมดีๆ ในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอไอ
ที่เราจะต้องติดตามต่อไป

ปมายด์ บริษัทวิจัยปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ
(AI : Artificial Intelligence) ของกูเกิลประกาศ
ผลงานชิ้ น ล่ า สุ ด ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ กั บ
โรงพยาบาลมัวร์ฟิลด์ส ประเทศอังกฤษ จากการที่ทีมวิจัย
ได้ พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ อไอที่ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย โรคตาจาก
ภาพถ่ายจอตาของผู้ป่วย โดยสามารถระบุโรคพร้อมกับ
ให้ค�ำ แนะนำ�ในการรักษาเสมือนเป็นจักษุแพทย์เอง แม้ ใน
ขณะนีซ้ อฟต์แวร์ยงั ไม่พร้อมสำ�หรับการใช้งานจริงในคลินกิ
ผลลัพธ์ของโครงการอาจนำ�ไปสู่การปฏิวัติการให้บริการ
สาธารสุขในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งนายมุสตาฟา ซูเลย์มาน
หัวหน้าแผนกสุขภาพของดีปมายด์กล่าวว่า “โครงการ
เอไอนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบ
การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคตาได้ทั่วโลก”
ซอฟต์แวร์เอไอของดีปมายด์อาศัยหลักการดีปเลิรน์ นิง
ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ เ อไอจะเรี ย นรู้ แ ละจดจำ � รู ป แบบ
ต่างๆ จากข้อมูลแบบฝึกหัดทีป่ อ้ นให้ ในกรณีนดี้ ปี มายด์ ให้
เอไอฝึกหัดวิเคราะห์ภาพจอตาของผูป้ ว่ ยทีถ่ า่ ยด้วยเครือ่ ง
สร้างภาพสามมิติ ออพติคลั โคฮิเรนซ์ โทโมกราฟี (optical
coherence tomography) จำ�นวนกว่า 15,000 ภาพ ของ
ผู้ป่วยประมาณ 7,500 คน ควบคู่กับผลการวินิจฉัยของ
จักษุแพทย์ จนเอไอสามารถจำ�แนกส่ว นประกอบของ
เนื่อเยื่อจอตา ตลอดจนระบุอาการผิดปกติและแนะนำ�
แนวทางการรักษา ทัง้ นีจ้ ากการทดสอบร่วมกับคณะจักษุแพทย์
8 ท่าน พบว่าเอไอได้ ให้ผลลัพธ์ตรงกับผู้เชียวชาญถึง 94
เปอร์เซ็นต์ !!
อย่างไรก็ตามบรรดาจักษุแพทย์สว่ นหนึง่ ยังคลางแคลงใจ
ต่อความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากต้องยกหน้าทีก่ ารตรวจวินจิ ฉัยให้เอไอกระทำ�การแทน
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ แม้กอ่ นนี้ในเดือนเมษายน (พ.ศ. 2561)
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอนุมตั ิ
แหล่งข้อมูล

DeepMind’s AI can detect over 50 eye diseases as accurately as a doctor By James Vincent
https://www.theverge.com/2018/8/13/17670156/deepmind-ai-eye-disease-doctor-moorfields
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพเมล็ดฝ้ายที่ไปกับยานฉางเอ๋อ-4
เริ่มงอกหน่ออ่อนออกมา
Credits: BBC Thai

ย

านฉางเอ๋อ-4 ขององค์การบริหารกิจการอวกาศแห่งชาติจนี (CNSA) ได้น�ำ เมล็ดฝ้ายและเมล็ดมันฝรัง่ ทีบ่ รรจุลง
ในดินไปทดลองเพาะปลูกบนดวงจันทร์ โดยเมล็ดฝ้ายทีไ่ ปกับยานฉางเอ๋อ-4 เริม่ งอกหน่ออ่อนออกมา ถือเป็นสิง่ มีชวี ติ
ชนิดแรกทีเ่ จริญเติบโตขึน้ บนดวงจันทร์
แต่ตน้ อ่อนทีง่ อกจากเมล็ดฝ้ายบนยานฉางเอ๋อ-4 มีชวี ติ อยู่ได้ไม่นาน ก่อนจะตายลงเพราะอุณหภูมทิ ห่ี นาวจัด เนือ่ งจาก
ดวงจันทร์ดา้ นไกลเริม่ เข้าสูช่ ว่ งเวลากลางคืนทีย่ าวนานและหนาวเหน็บจนมีอณ
ุ หภูมติ ดิ ลบถึง -170 องศาเซลเซียส
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สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก! บ้าน
วิทยาศาสตร์สริ นิ ธร ปี ‘62 เทศกาล
ความรูค้ คู่ วามสนุกสนาน ส่งเสริมพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์แต่เยาว์วยั

สเปกตรั ม

บริตชิ เคานซิล จับมือ กระทรวงวิทย์ฯ และกลุม่
ทรู เปิดตัว FameLab Thailand 2019 ค้นหา
สุดยอดนักสือ่ สารวิทยาศาสตร์ ส่งแข่งขัน
บนเวทีระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร

17

ที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์
สิ ริ น ธร อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย
จ.ปทุมธานี : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” เพื่อเป็น
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 เป็น
เทศกาลสร้างความสนุกสนาน กระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและ
ทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย โดยมีน้องๆ กว่า
4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณ
ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน
ผ่านฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายกว่า 20 ฐาน โดย
มี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. ให้การ
ต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและหน่วยงาน
สนับสนุนต่างๆ ร่วมในงานโดยพร้อมเพรียง

มกราคม 2562 : กรุงเทพฯ บริติช เคานซิล
ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) เดอะ สแตนดาร์ด กลุม่ ทรู และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เปิดตัว “FameLab Thailand 2019” การแข่งขัน
นำ�เสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 4 ใน
ประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ สหราชอาณาจักร ระหว่าง
วันที่ 3-9 มิถุนายน 2562
โอกาสนี้ยังได้เชิญ FameLab Ambassadors ตัวแทน
นักวิทยาศาสตร์ 3 เจนเนอเรชั่น นำ�โดย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ได้รับทุน Newton Fund และ
เฌอปราง อารีย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแชร์มมุ มองถึงความสำ�คัญ
ของ “การสื่อสารวิทยาศาสตร์” เพื่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12347-20190109-nstda

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12355-20190117-famelab2019

วัน
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เชฟรอน และ สวทช. ผนึกกำ�ลังเมกเกอร์ สร้างปรากฏการณ์ ใน ‘Maker Faire Bangkok 2019’
มหกรรมแสดงสิง่ ประดิษฐ์ท่ใี หญ่ทส่ี ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลือ่ นประเทศไทยสูก่ ารเป็น
เมกเกอร์เนชัน่

19

มกราคม 2562 – บริษัทเชฟรอนประเทศไทย
สำ � รวจและผลิ ต จำ � กั ด ร่ ว มกั บ กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยสำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) พร้ อ ม
ด้วยหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มเมกเกอร์ ในประเทศไทย

จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019 : WE ARE ALL
MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ ในตัวคุณ” มหกรรมแสดง
ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องสุ ด ยอดเมกเกอร์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกขบวนผลงานของ
เมกเกอร์จากประเทศไทยและนานาประเทศมาเต็มความจุ
พื้นที่กว่า 70 บูธ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมเมกเกอร์ด้วยตัวเอง
เพือ่ จุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับคนไทย และสานต่อความสำ�เร็จของงานเมกเกอร์
แฟร์ ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าว
ขึ้นมาเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่
ขับเคลื่อนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–20
มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/12358-20190119-maker-faire-bangkok-2019

ปิดถนนวิทยาศาสตร์ รวมตัวเหล่าผูพ้ ชิ ติ ตารางธาตุ กับงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ สนุกวิทย์
พิชติ ตารางธาตุ’ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 62
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มกราคม 2562 / รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ผู้บริหาร ร่วมส่งท้ายวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี 2562 ในงาน
“ถนนสายวิทยาศาสตร์ ปี 62” ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชติ
ตารางธาตุ” เพือ่ เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี การค้นพบตาราง
ธาตุของ ดมีตรี เมนเดเลเยฟ อีกทั้งยังสร้างความตระหนักใน
ความสำ�คัญของธาตุเคมีที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้แก่เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับสถานี
กิจกรรมที่สร้างสีสันและความเพลิดเพลิน
ในโอกาสนี้ รศ. นพ.สรนิต ได้มอบของรางวัลให้แก่น้องๆ
ทีเ่ ข้ามาร่วมพิชติ ตารางธาตุบนถนนสายวิทยาศาสตร์ตลอดทัง้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.most.go.th/main/th/news/34-news-gov/7828-prmost12012562
วันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซอยโยธี
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สดร. เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติครัง้ แรกของปี 2562
ยังแนะนำ�การดูดาวเบื้องต้นอีกด้วย ท่ามกลางอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำ�กว่า 10 องศาเซลเซียส ประกอบกับท้องฟ้าที่มืด
สนิทไร้แสงรบกวน สามารถมองเห็นดาวได้ชัดเจน ผู้เข้าร่วม
จึงสนุกสนานกับกิจกรรมสอนดูดาวด้วยตาเปล่าและประทับ
ใจเป็นอย่างยิ่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3803-narit-open-house-2562-1

สดร. จับมือจีน พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
อวกาศ เตรียมสร้าง “ดาวเทียมวิจยั ฝีมอื คนไทย”

5

มกราคม 2562 - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดกิจกรรม “เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ” ครั้งที่
1 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ
หอดูดาวแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ นำ�ประชาชนที่
สนใจกว่า 120 ชีวิต สัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ชมห้องควบคุมการทำ�งานกล้องโทรทรรศน์
ซึ่งเป็นห้องทำ�งานของนักวิจัยดาราศาสตร์
ในค่ำ � คื น นี้ สดร.ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนดู ด าวผ่ า น
ช่ อ งมองภาพของกล้ อ งโทรทรรศน์ ดั ง กล่ า ว พร้ อ มตั้ ง
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีกเกือบสิบตัวบริเวณดาดฟ้าให้ชม
วัตถุทอ้ งฟ้ากันอย่างจุใจ อาทิ โอไรออนเนบิวลา กาแล็กซีแอน
โดรเมดา กระจุกดาวคู่ กระจุกดาวM41 ดาวอังคาร ฯลฯ และ

31

14

ธั น วาคม 2561 - สาธารณรั ฐ ประชาชน
จีน ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และดร.เจีย ปิง ประธาน
สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขนั้ สูงและฟิสกิ ส์แห่งฉางชุน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี สำ � หรั บ สร้ า ง
ดาวเทียม พร้อมหารือการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
สำ�หรับดาวเทียม และสร้างดาวเทียมวิจยั ขนาดเล็กน้�ำ หนัก
ประมาณ 20-30 กิโลกรัม รวมถึงแผนขยายความร่วมมือ
ในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์
ทางทั ศ นศาสตร์ ระบบปรั บ สภาพตามแสง สำ � หรั บ
กล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติของไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3802-narit-mou-ciomp
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ครัง้ แรกทีอ่ นั ดามัน กับสถานีเรดาร์ชายฝัง่ สัญญาณของความพร้อมรองรับสถานการณ์ทะเลไทย

9

มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสำ � นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “Marine GI Intelligence : Insightful
Journey กับมิตใิ หม่เพือ่ บริหารจัดการสิง่ แวดล้อม ทรัพยากร

ทางทะเล และขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ไทย” พร้ อ ม
ร่ ว มลงนามความร่ ว มมื อ
ด้านการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ ในพืน้ ที่
จังหวัดกระบี่ และโดยรอบ
อี ก ทั้ ง ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า ง
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Gcoast
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณเกาะลันตา และ
อ่าวนาง มุ่งพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และความเชื่อมั่นทางด้าน
การท่องเที่ยวของทะเลและชายฝั่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.gistda.or.th/main/th/node/2901

วว. ลงนาม บริษทั ยูนติ ้ี เมดิเทค จำ�กัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประคบร้อนเพือ่
กายภาพบำ�บัด

ดร.

อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผูว้ า่ การวิจยั และพัฒนา
ด้านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนายวิลาส เสาร์แก้ว กรรมการ บริษัท
ยูนิตี้ เมดิเทค จำ�กัด ร่วมลงนามการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตแผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำ�บัด พร้อมวิจัยต่อยอด
งานวิจัยภายใต้ โครงการการพัฒนาผงบรรจุและรูปแบบแผ่น
ประคบร้อนจากวัสดุธรรมชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1185
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Sci
jokes

จงมีความคิด
เหมือนโปรตอน
เป็นบวก
อยู่เสมอ
https://www.pinterest.com/
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ฉบับที่ 70

เหมียวขอให้คุณผู้อ่านช่วยบอกความแตกต่างระหว่างหมูกับหมูป่า ซึ่งหลายคนก็คงทราบกันแล้วว่า
หมูป่าเป็นต้นตระกูลของหมูที่เราเห็นตามฟาร์มนี่แหละฮะ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำ�การปรับปรุงพันธุ์หมูป่าให้กลายมาเป็นหมูเลี้ยง
ซึ่งแน่นอนว่ารูปร่างหน้าตาก็ย่อมเปลี่ยนไป ที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ หมูป่ามีรูปร่างเพรียวกว่า มีขายาวกว่า ขนดกกว่า มีขนขึ้น
เป็นแผงที่สันหลัง ผิวและหนังมีสีเทาดำ�หรือน้ำ�ตาลเข้ม หมูป่าตัวผู้มีเขี้ยวงอกยาวออกมาจากริมฝีปาก มีความแข็งแรง
ปราดเปรียว ลูกหมูที่เกิดใหม่ก็จะมีลายคล้ายแตงไทย
ขนและหนัง
แผงขน
สีเทาดำ/
น้ำตาลเขม

ที่
สันหลัง

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�
ฉบับที่ 70 มีดงั ต่อไปนี้

ตัวผูมีเขี้ยว
ลูกหมูปา
มีลายคลาย
แตงไทย

รูปรางเพรียว

ขายาว

หมูปา
Sus scrofa

พัฒนาพันธุ

หมู
Sus scrofa domesticus

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 71
ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ถ้าพูด
ถึงเหตุการณ์สำ�คัญที่เป็น talk of the
town ในประเทศเรา คงหนีไม่พ้น เรื่อง
วิกฤติการณ์ฝุ่นจิ๋วมฤตยู PM2.5 ฮะ
คุณผู้อ่านบอกเหมียวหน่อยฮะว่า
เจ้าฝุ่นจิ๋ว PM2.5 นั้นเกิดจาก
สาเหตุใด

รางวัลที่ 2 กระเป๋าผ้า
Innovation Product
by NSTDA
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1 กระเป๋าผ้าแค
นวาส I love science ได้แก่
คุณศิรวิ รรณ อิสสระวงศ์เทวา
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love
science ได้แก่
คุณชัชวาลย์ เกษกุล
คุณณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
คุณนริศรา เค้าฉิม
คุณณิชาพร กรชวลิตสกุล
คุณนริศรา แรตสันเทียะ

รางวัลที่ 3 กระเป๋าใส่ขวดน้ำ�
จำ�นวน 3 รางวัล

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 71
รางวัลที่ 1 ขวดน้ำ� สวทช.
จำ�นวน 1 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ 22 กุมภาพันธ์ 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 72
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประที ป ด้ ว งแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

งูเขียวหางไหม้
ท้องเขียว

Trimeresurus popeiorum

งู

เขียวหางไหม้ทอ้ งเขียวเป็นงูพษิ ทีม่ สี สี นั กลมกลืน
กับใบไม้ ออกหากินในเวลากลางคืน พบได้ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ
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ใบสมัครสมาชิก
ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

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

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.
Now is the time to understand more, so that we may fear less.
- Marie Curie
ไม่มีอะไรในชีวิตให้ต้องกลัว มีแต่สิ่งที่ต้องทำ�ความเข้าใจ
ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ต้องเข้าใจให้มากขึ้นไปอีก เพื่อที่เราจะได้กลัวน้อยลงไปอีก
- มารี กูรี

มารี กูรี (7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 - 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1934)

เป็น

นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ที่ภายหลังได้สัญชาติฝรั่งเศส เป็นผู้บุกเบิกการทำ�วิจัยเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี เป็น
นักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกที่ ได้รางวัลโนเบล และนับถึงปัจจุบันยังคงเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงเพียงคนเดียวที่เคย
ได้รางวัลโนเบล 2 ครั้ง รวมทั้งยังเป็นนักวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียวที่เคยได้รางวัลโนเบลวิทยาศาสตร์ 2 สาขาที่แตกต่างกันคือ
สาขาฟิสิกส์ (ค.ศ. 1903 ร่วมกับสามีคือ ปิแอร์ กูรี และนักฟิสิกส์อีกท่านหนึ่งคือ อองรี เบกเคเรล) และสาขาเคมี (ค.ศ. 1911)
เธอตั้งชื่อธาตุเคมีชนิดใหม่ชนิดแรกที่ค้นพบว่า โปโลเนียม (polonium) เพื่อเป็นการระลึกถึงแผ่นดินเกิด
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กุมภาพันธ์ 2562

จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

36

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

