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จ

“แฮก” ความทรงจำ�มนุษย์ อนาคตที่น่าสะพรึงกลัว!!
ะเป็นอย่างไรหากในโลกอนาคต แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงความทรงจำ�ในหัวคุณ
และขู่ลบล้างข้อมูลทุกอย่างเพื่อรีดไถเงิน
นี่อาจจะฟังดูเกินจริง แต่โลกอนาคตที่ว่าอาจมาถึงเร็วกว่าที่คุณคิด !!

ผมนำ�คำ�โปรยของบทความจากสารคดีวทิ ยาศาสตร์ฉบับนีม้ าขึน้ เป็นคำ�โปรยตรงนีอ้ กี ครัง้
เพราะรูส้ กึ เป็นประโยคทีก่ นิ ใจและสะท้อนถึงเหตุการณ์ ในอนาคตเกีย่ วกับผลกระทบจาก
การแฮกหรือการขโมยความทรงจำ�ของคนเราได้ดี
ฟังดูเหมือนเป็นนิยายวิทยาศาสตร์นะครับ เพราะหนังไซ-ไฟหลายเรื่องก็มีพล็อตเรื่อง
ทำ�นองนี้เช่นกันคือ สร้างมนุษย์ขึ้นมา และสามารถควบคุมความคิดความอ่านและ
ความทรงจำ�ต่างๆ ของมนุษย์ที่สร้างนั้นได้
ยิง่ เทคโนโลยีในปัจจุบนั เครือ่ งมือทางการแพทย์มกี ารเชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ความเสี่ยงที่จะมีการโจมตีทางไซเบอร์จากแฮกเกอร์ก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ไม่ต่างจากเหล่าแฮกเกอร์ที่พยายามเจาะระบบความปลอดภัยเพื่อเข้าถึงหรือลักขโมย
ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัทคู่แข่ง หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงต่างๆ ฯลฯ เพียงแต่คราวนี้เปลี่ยนจากการพยายามแฮกข้อมูลที่ต้องการ
มาเป็นการแฮกความทรงจำ�ของคนเราแทน

ศิลปกรรม

เกิดศิริ ขันติกิตติกุล

ในบทความบางตอน ถึงกับบอกว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีอาจพัฒนาถึงขั้นที่
สามารถจับและกระตุน้ สัญญาณที่ใช้ ในการสร้างความทรงจำ�ได้ และภายในกลางศตวรรษ
นี้ เราอาจจะสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงความทรงจำ�ของเราก็ได้ !!
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แน่นอนว่า ความเป็นตัวตนของเราจะต้องสูญเสียไป ถ้าความทรงจำ�ของเราถูกลบหรือ
เปลีย่ นแปลง ในเมือ่ มันเป็นผลร้ายเช่นนี้ แล้วนักวิทยาศาสตร์จะพัฒนาเทคโนโลยีนที้ �ำ ไม
ก็ตอ้ งบอกว่า ความตัง้ ใจแรกเริม่ นัน้ คือการใช้ ในทางทีเ่ ป็นประโยชน์ครับ คือใช้รกั ษาโรค
ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสมองและประสาท เช่น รักษาอาการสั่น โรคพาร์กินสัน โรคย้ำ�
คิดย้ำ�ทำ� ควบคุมโรคเบาหวาน และโรคอ้วนด้วยวิธีใหม่ๆ และพัฒนาไปจนถึงขั้นควบคุม
การกระทำ�ของมนุษย์ ให้มีพฤติกรรมในทางที่ดี แต่แน่ละครับ หากมีการนำ�ไปใช้ ในทางที่
ผิด ก็ย่อมส่งผลร้ายอันน่าสะพรึงกลัวได้
แต่ในเมื่อเราเลือกแล้วที่จะพัฒนามันขึ้นมา เราก็ต้องหาทางป้องกันหรือควบคุมผลร้าย
ที่อาจมีตามมาให้ได้ด้วยเช่นกันครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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านด้านทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า ถือว่ามีความสำ�คัญไม่น้อยที่ต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบในการวินิจฉัยโรค ทั้งจากที่เห็นด้วยตาเปล่าและภาพจากเอกซเรย์ ซึ่งที่ผ่านมาทันตแพทย์จะดูจาก
ภาพสองมิติ ดังนั้นเพื่อให้คนไทยได้รับบริการงานทันตกรรมขั้นสูงที่ปลอดภัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
ภายใต้ส�ำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้รว่ มกันพัฒนาเครือ่ งเดนตีสแกน (DentiiScan) หรือ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบสามมิติ สำ�หรับงานทันตกรรมเป็นผลสำ�เร็จรายแรกของประเทศไทย

หลักการทำ�งานของเครื่อง

เดนตี ส แกนประกอบด้ ว ยเครื่ อ งกำ � เนิ ด รั ง สี เ อกซ์ ที่ มี
ลำ�แสงแบบทรงกรวยและตัวตรวจวัดรังสีทเี่ ป็นฉากรับภาพซึง่
ตัง้ อยูต่ รงกันข้าม เมือ่ เครือ่ งทำ�งาน อุปกรณ์ทงั้ สองจะหมุนไป
พร้อมๆ กันรอบศีรษะผู้ป่วย 1 รอบ ใช้เวลาเพียง 18 วินาที
เพือ่ เก็บข้อมูล แล้วส่งต่อไปให้ซอฟต์แวร์ประมวลผล สร้างเป็น
ภาพตัดขวางแบบสามมิติ
จุ ด เด่ น ของเดนตี ส แกนคื อ ภาพสมมิ ติ จ ะเห็ น ข้ อ มู ล
บริเวณศีรษะและขากรรไกรของผู้ป่วยที่มีความลึก และไม่มี
การซ้อนทับของอวัยวะ ต่างจากเครือ่ งถ่ายภาพเอกซเรย์แบบ
สองมิติทั่วไป ช่วยให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรคและวางแผนการ
ผ่าตัดได้แม่นยำ� ปลอดภัย พร้อมทั้งสื่อสารกับคนไข้ ให้เข้าใจ
ได้ชัดเจน

ภาพตัดขวางสามมิติในมุมมองด้านต่างๆ
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เดนตีสแกนใช้วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาด้าน
ทันตกรรมต่างๆ เช่น รากฟันเทียม การผ่าตัดทันตกรรมและ
ใบหน้า การตรวจดูข้อขากรรไกร การผ่าฟันคุด ทันตกรรม
จัดฟัน รวมทั้งประยุกต์ ใช้การรักษาด้านหู คอ จมูก เช่น
การตรวจดูความผิดปกติของไซนัส
เดนตี ส แกนมี ค วามปลอดภั ย ในการใช้ ง าน ผู้ ป่ ว ยที่
ใช้งานจะได้รับรังสีที่ต่ำ� อีกทั้งเดนตีสแกนยังผ่านการรับรอง
มาตรฐานและความปลอดภัยจากหน่วยงานในระดับสากล
นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึ ง ปั จ จุ บั น เดนตี ส แกนมี
การพัฒนาออกมาสองรุ่นคือ เดนตีสแกน 1.1 และเดนตี
สแกน 2.0 ทีม่ ขี นาดเล็กลง และใช้พนื้ ที่ในการติดตัง้ น้อยกว่า
ซึ่ ง เดนตี ส แกนทั้ ง สองรุ่ น มี ก ารติ ด ตั้ ง และใช้ ง านจริ ง ใน
ศูนย์ทันตกรรมทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่
• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ศูนย์ทันตกรรมเอสซีดี ประชาชื่น
• โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
• สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข

มีนาคม 2562

•
•
•
•
•

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชเทวี ณ ศรี ร าชา
สภากาชาดไทย
ปัจจุบันเดนตีสแกน ใช้ถ่ายภาพผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า
4,000 ครั้ ง ช่ ว ยให้ ทั น ตแพทย์ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย นับเป็นการยืนยันได้ว่าเครื่อง
เดนตีสแกนฝีมือคนไทย มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
คนไทย
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ความคิดเห็นบางส่วนจากทันตแพทย์เกีย่ วกับเครือ่ งเดนตีสแกน

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=FgvMAXwfFZk
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เทคโนฯ ไทย

แขนปัดน้ำ�ฝน ทน แข็งแรง

มี

ผู้ประกอบการหลายรายที่พัฒนาสินค้าใหม่
โดยต่อยอดจากสินค้าเดิมที่ทำ�อยู่ เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการเองก็มคี วามเชีย่ วชาญอยูเ่ ป็นทุน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสินค้านั้น จำ�เป็นต้องใช้ความ
รู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ย เพื่ อ ให้
สินค้าใหม่ที่ผลิตขึ้นนั้นมีความโดดเด่น แปลกใหม่ และ
มีคุณภาพดีเลิศ
บริษัทแม่น้ำ�สแตนเลสไวร์ จำ�กัด (มหาชน) ) ผู้ผลิต
และส่งออกสินค้าสแตนเลสและเหล็กคาร์บอนรายใหญ่
ของประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. พัฒนาแขนปัดน้ำ�ฝนที่มี
ความแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูง มีความเหนียว ไม่ปริแตก
ง่ายเมื่อผ่านการดัดงอ 180 องศา และมีคุณภาพดีเทียบ
เท่ากับของต่างประเทศ
แขนปัดน้ำ�ฝนที่พัฒนาขึ้นนี้ นอกจากจะมีกลุ่มลูกค้า
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หลักเป็นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศ
แล้ว ยังส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียตัง้ แต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีมูลค่าการส่งออก 1-2 ล้านบาท/ ปี และ
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสนับสนุนยอดการขายวัสดุ
เหล็กคาร์บอนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เป็นสัดส่วน
อุตสาหกรรมหลักของบริษัทอีกด้วย

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/
watch?v=3srvTkq23V4
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อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับ
นั่งได้สำ�หรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
หลังการผ่าตัด

ปั

ญหาของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัด มักมีความเสี่ยงสูงที่จะ
พลัดตกหกล้มในขณะที่ขึ้นและลงเตียง ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บหนัก
และบางรายอาจเป็นอันตรายถึงชีวติ ได้ ดังนัน้ ทีมนักวิจยั ไทย จึงได้
ออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ที่มีชื่อเล่น

7

ว่า BEN (เบ็น) เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้มจากการขึน้ ลงเตียง
ให้กับผู้ป่วย
นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
ได้ลงพื้นที่สถานพยาบาล เพื่อเก็บ
ข้ อ มู ล และสรุ ป ปั ญ หา แล้ ว นำ � มา
ออกแบบ พั ฒ นาอุ ป กรณ์ โดยนำ �
“ความต้องการของผู้ ใช้” เป็นหลัก
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Human-centric
design (ฮิวเมน เซ็นทริก ดีไซน์) เพื่อ
ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการหกล้มจาก
การขึ้นลงเตียงที่มีความสูง กระตุ้น
การลุกนั่งได้ด้วยเองบ่อยๆ เพื่อลด
การนอนติดเตียง
นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังใช้
เป็นเก้าอี้สำ�หรับพยาบาลในการทำ�
หัตถการ เป็นที่นั่งสำ�หรับญาติ รวม
ถึงเป็นเครื่องมือสำ�หรับช่วยในการ
ทำ�กายภาพบำ�บัดผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
หลังการผ่าตัดได้อีกด้วย
ต้ น แบบอุ ป กรณ์ นี้ ได้ ผ่ า นการ
ทดลองใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ ง านที่
โรงพยาบาล และออกแบบใหม่
จนได้เป็นอุปกรณ์ทพ่ี ร้อมสำ�หรับนำ�ไป
ใช้ได้จริง เหมาะสมกับทัง้ ทีโ่ รงพยาบาล
สถานดูแลผูส้ งู อายุ ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถนะ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและที่บ้าน

https://www.youtube.com/watch?v=yqUnn6LS-iY
https://www.youtube.com/watch?v=yqUnn6LS-iY
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นักวิจัย สวทช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำ�ปี
2562 หลายสาขา

เ

ไอเอชเอชเอ็นแทรกในจีโนมของกุ้งกุลาดำ� ซึ่งนำ�ไป
สู่การพัฒนาชุดตรวจไวรัสกุ้งไอเอชเอชที่มีความถูก
ต้องและรวดเร็ว” นำ�โดย ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอ
พรหม นักวิจยั กลุม่ วิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพสัตว์น�้ำ แบบ
บูรณาการ และคณะ

มือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน “วัน
นักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2562” (Thailand Inventors’
Day 2019) ฉลองครบรอบ 60 ปี และจัดพิธีมอบรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ อันประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจยั รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2562 และรางวัล 2018
TWAS Prize for Young Scientists in Thailand โดยมี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธเี ปิดและมอบรางวัล ณ ศูนย์นทิ รรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นักวิจัย
สวทช. ได้สร้างผลงานวิจยั ยอดเยีย่ ม คว้ารางวัลหลายสาขา

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

• รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก
ผลงานเรื่อง “เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชีย พาสตอริส
สำ�หรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทานอล”
นำ�โดย ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ นักวิจัยจากกลุ่มวิจัย
เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ และคณะ
• รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก
ผลงานเรือ่ ง “การพัฒนาชุดตรวจเครือ่ งหมายโมเลกุล
สนิปเพื่อการตรวจเอกลักษณ์และความบริสุทธิ์ของ
เมล็ดพันธุ์พืช” นำ�โดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัย
จากศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ และคณะ

นักวิจัยไบโอเทคคว้า 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลผลงานวิจัย

• รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก
ผลงานวิจัยเรื่อง “การพบชิ้นส่วนสารพันธุกรรมไวรัส

มีนาคม 2562
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ณ อยุธยา, นายอนุกลู น้อยไม้, นายธราพงษ์ สูญราช,
นายสังวรณ์ สีสุทัศน์ และนายกริช จั่นอาจ
• รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง “แพลตฟอร์ม
สือ่ สารเพือ่ เชือ่ มต่อทุกสรรพสิง่ ” พัฒนาโดย ดร.พนิตา
พงษ์ไพบูลย์ และคณะ
• รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรือ่ ง “เซนเซอร์กระดาษ
อัจริยะสำ�หรับตรวจวินิจฉันดีเอ็นเอของโรคติดต่อ”
ร่วมวิจยั โดย ดร.อดิศร เตือนตรานนท์ นักวิจยั อาวุโส
สวทช.

รางวัลวิทยานิพนธ์

• รางวั ล ระดั บ ดี ม าก สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
อุตสาหกรรมวิจัย จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “โครงเลี้ยง
เซลล์กระจกตาทีเ่ หนียวและแข็งแรงทำ�จากคอมโพสิต
ไฮโดรเจลเสริมแรงเส้นใยสำ�หรับการผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา” โดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัยจากกลุ่ม
วิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสาร
ชีวภาพ โดยมี Associate Professor Dr. Michelle
Oyen จาก University of Cambridge สหราชอาณาจักร
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTMxMjU5

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

• ผลงานเรื่อง “ทันระบาด: ชุดซอฟต์แวร์สนับสนุนการ
เฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก”
ประกอบด้วย 4 แอปพลิเคชันหลัก ได้แก่ ทันระบาดสำ�รวจ
ทันระบาดติดตาม ทันระบาดรายงาน และทันระบาด
วิเคราะห์ พัฒนาโดย ดร.นัยนา สหเวชภัณฑ์ และคณะ
• ผลงานเรื่อง “แพลตฟอร์มพัฒนาระบบสื่อสารผ่าน
แสงที่ ม องเห็ น แบบโอเพ่ น ซอร์ ส สาธิ ต ผ่ า นระบบ
พิพิธภัณฑ์อัจริยะ” วิจัยร่วมโดย ดร.คทา จารุวงศ์

https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTMxMjU5
https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTMxMjU5
https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&view=vwinf&type=show&information=1&value=aW50Q29kSW5mPTMxMjU5

นักวิจัยเอ็มเทคคว้า 2 รางวัล
รางวัลผลงานวิจัย

• ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากผลงาน
เรื่อง “คลีน KLEAN นวัตกรรมใหม่เพื่อการจับตัว
น้ำ�ยางแบบประหยัดน้ำ�และลดน้ำ�เสียในกระบวนการ
ผลิ ต ยางแผ่ น (รมควั น )” วิ จั ย และพั ฒ นาโดย
นายภูรพิ งษ์ วรรณวิไล, นายธงศักดิ์ แก้วประกอบ และ
ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ : ทีมวิจัยนวัตกรรมการ
แปรรูปยาง
• รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา จากผลงานเรื่อง “น้ำ�ยางพาราเกรดพิเศษ
สำ�หรับผสมกับแอสฟัลต์ซเี มนต์เพือ่ ทำ�ถนน” วิจยั และ
พัฒนาโดย นายสุริยกมล มณฑา และคณะ : ทีมวิจัย
นวัตกรรมการแปรรูปยาง

ราวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี

หั ว ข้ อ : ปั จจั ย ที่ มีผ ลต่ อ การตั ดสิ นใจดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
Remanufacturing : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมไทยโดย
ดร.จิรพรรณ เชาวนพงษ์
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่

https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&information=1&view=vwinf&type=show&value=aW50Q29kSW5mPTMxMjUx
https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&information=1&view=vwinf&type=show&value=aW50Q29kSW5mPTMxMjUx
https://tulip.nectec.or.th/news/index.php?app=information&information=1&view=vwinf&type=show&value=aW50Q29kSW5mPTMxMjUx

นักวิจัยนาโนเทคคว้า 1 รางวัล

นักวิจยั นาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับ
ดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เรื่อง
“การพัฒนาโลหะออกไซด์ที่มีโครงสร้างนาโนเพื่อใช้เป็น
โฟโต้อิเล็กโทรดและตัวเร่งปฏิกิริยาสำ�หรับปฏิกิริยาการ
แยกน้�ำ ด้วยแสงอาทิตย์” โดย ดร.ปองกานต์ จักรธรานนท์
นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการ
เร่งปฏิกิริยา

นักวิจัยเนคเทคคว้า 6 รางวัล

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จำ�นวน 3 รางวัล ได้แก่
• รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรือ่ ง “เครือ่ งช่วยฟังควบคุม
ด้วยสัญญาณสมอง” พัฒนาโดย ดร.พศิน อิศรเสนา
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ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหารของ
สารสกัดจากใบกระท่อม

เ

ที่ขนาด 400 มก./กก. และยา omeprazole มีผลลดการ
ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เกิดแผลได้
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยการศึกษาฤทธิ์
ส่วนการเหนีย่ วนำ�ให้หลอดอาหารอักเสบจากกรดไหล
ของสารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม (Mitragyna
ย้อน พบว่าสารสกัดทีข่ นาด 400 มก./กก. และยา sucralspeciosa) ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
fate (ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ลำ�ไส้เล็ก และกรด
ของหนู แ รทโดยใช้ แ บบจำ � ลองที่ ชั ก นำ � ให้ เ กิ ด แผลใน
ไหลย้อน -กอง บ.ก.) ขนาด 500 มก./กก. สามารถลดการ
กระเพาะอาหาร ได้แก่ การทำ�ให้เกิดความเครียดด้วยการ
เกิดแผลได้ อย่างไรก็ตามสารสกัดจากใบกระท่อมไม่มผี ล
แช่นำ้�, แอลกอฮอล์ และกรด acetylsalicylic และการ
ต่อปริมาณกรด และค่า pH ของการหลั่งกรดในกระเพาะ
ชักนำ�ให้เกิดหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อน
อาหาร
ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดขนาด 200 และ 400
มก./กก. สามารถลดขนาดของแผลในกระเพาะอาหาร
(ulcer index) ทีเ่ กิดจากความเครียดด้วยการแช่น�้ำ ได้เช่น
เดียวกับสาร mitragynine (สารสำ�คัญในใบกระท่อม -กอง
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1440
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1440
บ.ก.) ขนาด 2 มก./กก. และยา Ranitidine (ยารักษาแผล
https://www.oncb.go.th/ncsmi/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=29&newslist=oncbnews2&newslistdisplayname=oncbnews2&newssite=http://www.oncb.go.th/ncsmi&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate,datecreate&comment=yes
ในกระเพาะอาหาร -กอง บ.ก.) ขนาด 50 มก./กก.
https://www.oncb.go.th/ncsmi/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=29&newslist=oncbnews2&newslistdisplayname=oncbnews2&newssite=http://www.oncb.go.th/ncsmi&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate,datecreate&comment=yes
สำ�หรับการเหนี่ยวนำ�ด้วยแอลกอฮอล์ พบว่ามีเพียง
https://www.oncb.go.th/ncsmi/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=29&newslist=oncbnews2&newslistdisplayname=oncbnews2&newssite=http://www.oncb.go.th/ncsmi&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate,datecreate&comment=yes
ยา omeprazole (ยารักษาโรคที่มีกรดในกระเพาะอาหาร
https://www.oncb.go.th/ncsmi/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=29&newslist=oncbnews2&newslistdisplayname=oncbnews2&newssite=http://www.oncb.go.th/ncsmi&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate,datecreate&comment=yes
มากเกินไป -กอง บ.ก.) ขนาด 20 มก./กก. ที่มีผลลดการ
https://www.oncb.go.th/ncsmi/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=29&newslist=oncbnews2&newslistdisplayname=oncbnews2&newssite=http://www.oncb.go.th/ncsmi&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate,datecreate&comment=yes
เกิดแผลได้ ขณะที่สารสกัดจากใบกระท่อมไม่มีผล และ
https://www.oncb.go.th/ncsmi/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=29&newslist=oncbnews2&newslistdisplayname=oncbnews2&newssite=http://www.oncb.go.th/ncsmi&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate,datecreate&comment=yes
ในการเหนี่ยวนำ�ด้วยกรด acetylsalicylic พบว่าสารสกัด
https://www.oncb.go.th/ncsmi/_layouts/15/fsbtsp2013/newsdisplay.aspx?newsid=29&newslist=oncbnews2&newslistdisplayname=oncbnews2&newssite=http://www.oncb.go.th/ncsmi&columnname=title,image,visitedcounts,formatdate,datecreate&comment=yes
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

วว.พัฒนาเครื่องชุบ
ถุงมือผ้าเคลือบยาง
แบบกึ่งอัตโนมัติ

ส

กำ�ลังการผลิต 300 คู่ต่อวัน (วันละ 8 ชั่วโมง) ระบบ
ควบคุมด้วยโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ที่ได้จากเครือ่ งชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบ
กึ่งอัตโนมัติ
1. สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม น้ำ � ยางพาราด้ ว ยการแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์
2. ช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ�
3. ลดการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางและส่ง
ออกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
4. ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตให้เร็วขึ้น

ถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
วัสดุ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญและผลกระทบของปัญหา
ราคายางพาราตกต่ำ � จึ ง มี แ นวคิ ด นำ � องค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนา
โดยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นหนึ่ง
ในนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราซึ่ง วว. วิจัยและ
พัฒนาสำ�เร็จ การทำ�งานใช้กลไกระบบ Geneva Cross
ที่มีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นจังหวะ โดยจังหวะหยุด
การเคลื่อนที่ เป็นจังหวะที่ใช้ ในการจุ่มสารเคลือบและ
ขั้นตอนการจุ่มน้ำ�ยาง ซึ่งใช้ระยะเวลา 15-20 วินาทีต่อคู่

สอบถามรายละเอียดผลงานวิจัย วว. ได้ที่
ศูนย์เชีย่ วชาญนวัตกรรมวัสดุ โทร. 0 2577 9000, 0 2577
9425 E-mail : tistr@tistr.or.th
h
g/newsResearch/190107_113226.pdf

11

มีนาคม 2562

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง

กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

ทีมนักวิจัยอังกฤษทดสอบ

‘เครื่องวิเคราะห์ลมหายใจ’
ตรวจหามะเร็ง

(เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทย)

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า โรคหลายๆ โรคสร้างกลิ่นกาย
เฉพาะตัวที่ออกมาจากร่างกายของผู้ป่วย อาทิ ไข้
รากสาดน้อยที่ทำ�ให้ผู้ป่วยมีกลิ่นตัวเหมือนขนมปัง
อบกับกลิ่นของสารเเอซิโทนที่ ใช้ในน้ำ�ยาล้างเล็บ
เช่นเดียวกับกลิน่ แอปเปิล้ เน่าทีเ่ กิดจากโรคเบาหวาน
https://www.voathai.com/a/cancer-breath-test-trial-tk/4731546.html
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ลการวิจัย ชิ้นล่าสุด ยัง
พบว่ า ลมหายใจของ
คนเราอาจช่วยบอกได้
ด้วยว่ากำ�ลังเป็นโรคมะเร็ง และเพือ่
ทดสอบสมมุติฐานนี้ ศูนย์การวิจัย
มะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร (Cancer
Research UK) ได้เริม่ ต้นการทดสอบ
เครือ่ งวิเคราะห์ลมหายใจตรวจมะเร็ง
ที่เรียกว่า the Breath Biopsy กับ
คนเป็นเวลานาน 2 ปี เพื่อตรวจหา
โมเลกุลทีอ่ อกมากับลมหายใจ ซึง่ ใช้
ในการตรวจหามะเร็ง
ในกระบวนการเผาผลาญพลังงาน
ของร่างกายทีท่ �ำ งานเป็นปกติ ร่างกาย
จะผลิตโมเลกุลที่ออกมากับละออง
ลมหายใจที่เรียกว่า VOC (volatile
organic compounds) และผูเ้ ชีย่ วชาญ
เชื่อว่ามะเร็งจะสร้างโมเลกุล VOC
เช่นกัน แต่มีลักษณะเเตกต่างออก
ไปจากร่างกายคนปกติ ซึ่งนักวิจัย
หวังว่าเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจจะ
ช่วยแยกความแตกต่างนี้ ได้
Billy Boyle ผู้ร่วมก่อตั้งเเละ
ซีอโี อของบริษทั Owlstone Medical
ที่คิดค้นเเละพัฒนาเครื่องวิเคราะห์
ลมหายใจนี้ กล่ า วกั บ CNN ว่ า
เป้าหมายของการทดลองนี้คือการ
ค้นหาความเเตกต่างระหว่างโมเลกุล
VOC ปกติกับชนิดที่ไม่ปกตินี้ให้ได้
การทดลองกับคนนี้ดำ�เนินการ
โดยศู น ย์ วิ จั ย มะเร็ ง แห่ ง สหราช

อาณาจักรในเมืองเเคมบริดจ์ (Cancer
Research UK Cambridge Centre)
และกำ�ลังรับสมัครอาสาสมัครจำ�นวน
1,500 คน รวมทั้ ง คนที่ มี สุ ข ภาพ
เเข็งเเรงดีเพื่อเป็นกลุ่มควบคุม
ทีมนักวิจยั วางเเผนทีจ่ ะเริม่ ต้นการ
ทดลองกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะ
อาหารเเละมะเร็ ง หลอดอาหารเป็ น
กลุ่มเเรก ตามมาด้วยกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ มะเร็งตับเเละตับอ่อน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มในการทดลองจะต้ อ ง
เป่ า ลมหายใจออกเข้ า ไปในเครื่ อ ง
วิเคราะห์ลมหายใจนาน 10 นาที เพื่อ
ให้ ได้ตัวอย่างโมเลกุลที่อยู่ในละออง
ลมหายใจ ซึ่งจะถูกนำ�ไปวิเคราะห์ โดย
ที ม นั ก วิ จั ย ในห้ อ งทดลองของบริ ษั ท
Owlstone Medical ในเมืองเเคมบริดจ์
ทีมงานมุง่ หาทางระบุให้ได้วา่ โรคมะเร็ง
มีกลิ่นหรือโมเลกุลในละอองลมหายใจ
ที่ แ ตกต่ า งไปอย่ า งไร เเละสามารถ
ค้นพบมะเร็งได้ ในระยะเริ่มเเรกได้เร็ว
แค่ใหน และหากผู้ป่วยจะกลายเป็น
มะเร็ ง จริ ง ๆ ตั ว อย่ า งลมหายใจของ
ผูป้ ว่ ยจะใช้เปรียบเทียบกับตัวอย่างจาก
คนที่ไม่เป็นมะเร็งได้หรือไม่
ศาสตราจารย์ Rebecca Fitzgerald
หั ว หน้ า ที ม นั ก วิ จั ย ที่ ศู น ย์ วิ จั ย มะเร็ ง
แห่งอังกฤษ ที่เมืองเเคมบริดจ์ กล่าว
ในแถลงการณ์ว่า จำ�เป็นอย่างมากที่
ต้องเร่งพัฒนาอุปกรณ์ ใหม่ๆ อย่างเช่น
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เครือ่ งวิเคราะห์ลมหายใจนี้ เพือ่ ช่วย
ตรวจหาเเละวินิจฉัยมะเร็งได้ตั้งเเต่
เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาส
รอดชีวิต
ศู น ย์ วิ จั ย มะเร็ ง แห่ ง อั ง กฤษ
ชี้ว่า มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า
360,000 คนทุกปีในอังกฤษ และ
องค์ ก ารอนามั ย โลกหรื อ WHO
รายงานว่ า ในระดั บ โลก มี ผู้ ป่ ว ย
มะเร็งรายใหม่ราว 18 ล้าน 1 เเสนคน
ในปีที่ผ่านมา
หากการทดลองกั บ คนครั้ ง นี้
ได้ผลสำ�เร็จ ทั้งบริษัท Owlstone
Medical เเละศูนย์วิจัยมะเร็งหวังว่า
แพทย์จะสามารถนำ�เครื่องวิเคราะห์
ลมหายใจเครื่องนี้ ไปใช้ ในการตรวจ
ร่างกายผูป้ ว่ ย เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจ
ว่ า ควรเเนะนำ � ให้ เ ข้ า รั บ การตรวจ
คัดกรองมะเร็งเพิ่มเติมหรือไม่
ศาสตราจารย์ Fitzgerald กล่าวว่า
ที ม งานหวั ง ว่ า การทดลองครั้ ง นี้
จะช่ ว ยให้ ค้นพบสั ญญาณของโรค
มะเร็งได้ตั้งเเต่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญมากในการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารตรวจมะเร็ ง
โดยใช้ลมหายใจ

มีนาคม 2562
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เทคโนฯ โลก

เสินเจิ้นลดปัญหา ‘หมอกควันพิษ’
โดยเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้า
เสิ น เจิ้ น เป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งใหญ่ ข องจี น ที่ ป ระสบ
ความสำ � เร็ จ ครั้ ง สำ � คั ญ ในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
นั่นคือการเปลี่ยนมาใช้รถแท็กซี่ที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมด

มีนาคม 2562
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ศู

นย์กลางเทคโนโลยีขนั้ สูง
คือ เมืองเสินเจิ้น ที่อยู่
ทางตอนใต้ ข องจี น นี้
ประกาศเมือ่ ตอนต้นปีวา่ 99 เปอร์เซ็นต์
ของรถแท็กซี่ 21,689 คันในเมืองนัน้
ใช้ระบบไฟฟ้า
เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ยั ง มี ร ถแท็ ก ซี่ ที่ ใ ช้
น้�ำ มันเบนซิน 7,500 คันบนท้องถนน
ตอนนี้ยังมีหลงเหลืออยู่อีกเพียงไม่
กีค่ นั แต่รถทีข่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงาน
ไฟฟ้านั้นมีจำ�นวนเยอะกว่ามากมาย
มหานครที่มีประชากร 12.5 ล้านคน
นี้เป็นเมืองที่สองของจีนที่ประสบ
ความสำ�เร็จในด้านนี้ และถือเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้มาตรการนี้
เมืองไท่หยวน ทางตอนเหนือ
ของจีนซึง่ มีประชากร 4.3 ล้านคน ใช้
รถแท็กซี่ไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559
คณะกรรมมการขนส่ ง ของ
เสินเจิ้น กล่าวว่า รถโดยสารประจำ�
ทางของเสิ น เจิ้ น นั้ น เปลี่ ย นเป็ น
ระบบไฟฟ้ า ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.
2560 ซึง่ เป็นหนึง่ ใน 13 เมืองนำ�ร่อง
ที่ ส่ ง เสริ ม ระบบขนส่ ง สาธารณะ

เทคโนฯ โลก

พลั ง งานทางเลื อ กเพื่ อ ลดปั ญ หา
หมอกควั น พิ ษ และยั ง ช่ ว ยพั ฒ นา
อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกอีกด้วย
กรุงปักกิ่งและเมืองอื่นๆ ของจีน มี
การให้บริการสกูตเตอร์ไฟฟ้า จักรยาน
และยานพาหนะขนส่ ง แบบสามล้ อ
ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ซึ่ ง ช่ ว ยลดการ
ปล่อยก๊าซพิษ แต่ในบางครัง้ ก็ท�ำ ให้คน
เดินเท้าตกใจกับการทำ�งานที่ค่อนข้าง
เงียบเชียบ
คณะกรรมาธิการขนส่งของเมืองยัง
บอกอีกว่า รถแท็กซี่ ไฟฟ้ากว่า 20,000
คันของเสินเจิ้น จะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนได้ประมาณ 850,000 ตันต่อปี
อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มในการใช้
พลั ง งานไฟฟ้ า ทั้ ง หมดไม่ ไ ด้ ร วมการ
บริ ก ารแบบ Uber ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มใน
ประเทศจีน
การจัดเตรียมสถานีชาร์จไฟให้แก่
รถแท็กซี่นั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ตั้งแต่
เสินเจิน้ เปิดตัวรถแท็กซี่ ไฟฟ้า 100 คัน
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2553
Cui Dongshu เลขาธิการสมาคม
รถยนต์ โดยสารจีนชีว้ า่ เครือข่ายสถานี
ชาร์จไฟสาธารณะราว 20,000 สถานี

ของเมืองเสินเจิ้น น่าจะเพียงพอที่
จะตอบสนองต่อความต้องการของ
บรรดารถแท็กซี่ไฟฟ้าได้
รถแท็กซี่ ไฟฟ้าทั้งหมดจะได้รับ
การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อคอยบอกคน
ขั บ ว่ า มี ที่ ไ หนบ้ า งที่ กำ � ลั ง ต้ อ งการ
แท็กซี่ เช่น ที่สนามบิน สถานีรถไฟ
หรือสถานทีอ่ นื่ ๆ นอกจากนีย้ งั แสดง
ค่าโดยสารและเส้นทางของรถแท็กซี่
อย่างชัดเจน ซึง่ คณะกรรมาธิการขน
ส่งเสินเจิน้ กล่าวว่า จะช่วยป้องกันไม่
ให้คนขับแท็กซี่เก็บค่าโดยสาร แพง
เกินไป หรือป้องกันไม่ให้ ใช้เส้นทาง
ที่วกวน
เมื อ งเสิ น เจิ้ น ซึ่ ง อยู่ ติ ด กั บ
ฮ่องกงเป็นที่ตั้งของบริษัท Huawei
Technologies และยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง
ของบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ของจีน
อีกหลายบริษัทด้วย

https://www.voathai.com/a/china-electric-taxi/4741658.html
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

นักวิทยาศาสตร์พบหินจากโลก

ไปอยู่บนดวงจันทร์
ในปี ค.ศ. 1971 นักบินอวกาศใน
โครงการอะพอลโล 14 เดินทาง
ไปยังดวงจันทร์แล้วนำ�ตัวอย่าง
หินบนดวงจันทร์กลับมายังโลก
เพื่อศึกษา

ล่

าสุดเมื่อปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์
ผลการวิเคราะห์หินบนดวงจันทร์ลงในวารสาร Earth and Planetary
Science Letters ว่า ในตัวอย่างเหล่านั้นมีเศษหินเก่าแก่โบราณจาก
บนโลกอยู่ด้วย! โดยมันกระเด็นไปอยู่บนดวงจันทร์เนื่องจากโลกของเราถูกชน
โดยดาวเคราะห์น้อย หรือดาวหางอย่างรุนแรงเมื่อ 4 พันล้านปีก่อน ซึ่งในตอน
นั้นดวงจันทร์อยู่ใกล้กับโลกมากกว่านี้ราว 3 เท่า
เหตุทนี่ กั วิทยาศาสตร์รวู้ า่ มันเป็นหินจากโลกเพราะเมือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบ
แล้วพบว่า มันประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์ และแร่อื่นๆ ที่พบทั่วไปบน
โลกของเราแต่หายากมากบนดวงจันทร์ นอกจากนีล้ กั ษณะของผลึกยังบ่งชีว้ า่ หิน
ก้อนนี้เกิดจากการะบวนการทางธรณีบนโลกที่ระดับความลึกราว 20 กิโลเมตร
จากผิวโลก
นักวิทยาศาสตร์เชือ่ ว่าอุกกาบาตทีช่ นโลกอย่างรุนแรงทำ�ให้มเี ศษหินบนโลก
ปลิวไปตกบนดวงจันทร์จำ�นวนหนึ่ง ต่อมาเศษหินจากโลกเหล่านี้อาจถูกกลบฝัง
ด้วยอุกกาบาตที่พุ่งชนผิวดวงจันทร์

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3818-earths-rock-on-the-moon
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อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไป
ได้ว่าหินก้อนนี้เกิดขึ้นบนดวงจันทร์
แต่ อ าจเกิ ด ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มไม่
ธรรมดาที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคย
พบเห็นว่าเกิดกับหินก้อนไหน (เช่น
มันอาจเกิดขึน้ ใต้ผวิ ดวงจันทร์ทรี่ ะดับ
ความลึกมากๆ ทำ�ให้หินมีลักษณะ
แปลกออกไป) และด้วยความที่มัน
เป็นหินตัวอย่างชิ้นแรกที่มีลักษณะ
เช่นนี้จึงทำ�ให้ยากต่อการสรุปฟันธง
คำ � อธิ บ ายเรี ย บง่ า ยที่ สุ ด เท่ า ที่
มี ต อนนี้ คื อ มั น เกิ ด ขึ้ น บนโลกแล้ ว
กระเด็นไปอยู่บนดวงจันทร์นั่นเอง

บทความ

พิเศษ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

“ซูเปอร์ฟูลมูน”

สดร. เผยภาพ
คืนวันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย
ภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีสุด
อลังการ คืนวันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562 ชาว
ไทยให้ความสนใจรอชมทั่วประเทศ
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น

ายศุ ภ ฤกษ์ คฤหานนท์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
ทางดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ดวงจันทร์
เต็มดวงโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวัน
ออก สังเกตเห็นได้ตงั้ แต่เวลาประมาณ
18:15 น. ปรากฏในตำ � แหน่ ง ใกล้
โลกที่สุดในรอบปี หรือซูเปอร์ฟูลมูน
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(Super Full Moon) ทีร่ ะยะห่างประมาณ
356,836 กิโลเมตร หากเปรียบเทียบ
กับดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดใน
รอบปี จะมีขนาดใหญ่กว่า 14% และ
สว่างกว่า 30% สร้างความตื่นตาให้
กั บ ประชาชนกว่ า พั น ชี วิ ต ที่ เ ดิ น ทาง
มาร่วมกิจกรรม ”สังเกตปรากฏการณ์
ดวงจันทร์เต็มใกล้ โลกที่สุดในรอบปี”
ทั้ง 4 จุดสังเกตการณ์ ได้แก่ หอดูดาว
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม

จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ
บริเวณลานชมวิวนางเงือก หาดสมิหลา
จ.สงขลา ต่างพากันชมดวงจันทร์ผ่าน
กล้องโทรทรรศน์หลายรูปแบบ จดจ้อง
รายละเอียดหลุมอุกกาบาตและภูเขา
บนดวงจันทร์ พร้อมบันทึกภาพความ
สวยงามของดวงจันทร์ดว้ ยความตืน่ เต้น

ด้านโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ
กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
77 จังหวัด ที่รับมอบกล้องโทรทรรศน์
จาก สดร. ได้นำ�กล้องโทรทรรศน์มา
จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์เต็ม
ดวงใกล้ โลกที่สุดในรอบปี เชิญชวน
นักเรียนและชุมชนรอบข้างร่วมชมดวง
จันทร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ คึกคักไม่
แพ้กัน

บรรยากาศกิจกรรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้ โลกที่สุดในรอบปี ณ อุทยานดาราศาสตรสตร์สิรินธร
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

มีนาคม 2562
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บรรยากาศ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

บรรยากาศ ณ บริเวณลานชมวิวนางเงือก หาดสมิหลา
จ.สงขลา

เปรียบเทียบขนาดของดวงจันทร์ ในระยะที่ ไกลจากโลกมากที่สุดและใกล้ โลก
มากที่สุด

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้ โลกที่สุด
ในรอบปี 19 กุมภาพันธ์ 2562
-อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

แม้ว่าดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้ โลกทุกเดือน แต่อาจไม่ปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง สำ�หรับ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้ โลกที่สุดใน
รอบปี” ครั้งต่อไปตรงกับวันที่ 8 เมษายน 2563 ห่างจากโลกประมาณ 357,022 กิโลเมตร
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งานสื่อสารสังคม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ลูกประคบสมุนไพรลดเซลลูไลต์

สกว. สนับสนุนนักวิจัยจาก ม.นเรศวร ต่อยอดภูมิปัญญาไทยหลังพัฒนา “ลูกประคบลดเซลลูไลต์” จากสมุนไพร
หลากชนิด ผลการทดสอบในอาสาสมัครพบว่าลดได้จริงและปลอดภัย เตรียมพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเจล

ผู้

หญิงส่วนใหญ่มกั กังวลกับปัญหาเซลลูไลต์ทเี่ กิดขึน้ อันเนือ่ งจากไขมันส่วนเกินในชัน้ ใต้ผวิ หนังทีส่ ะสมพอกพูน
หนาขึ้น จนทำ�ให้เกิดเป็นลักษณะผิวหนังขรุขระ ไม่เรียบเนียน แลดูเป็นคลื่นคล้ายผิวเปลือกส้ม คณะวิจัย
จากสถานวิจยั เครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึง่ มี รศ. ดร.กร
กนก อิงคนินันท์ เป็นหัวหน้าโครงการ จึงได้พัฒนาสูตรตำ�รับลูกประคบสำ�หรับลดเซลลูไลต์ โดยคัดสรรสมุนไพรที่มี
ศักยภาพในการลดเซลลูไลต์ เช่น สมุนไพรทีม่ ฤี ทธิเ์ พิม่ การไหลเวียนโลหิต มีฤทธิย์ บั ยัง้ การผลิตไขมัน หรือกระตุน้ การ
สลายไขมัน และสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอักเสบ มาเป็นส่วนประกอบของลูกประคบ รวมถึงพัฒนาวิธกี ารควบคุมคุณภาพ
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รศ. ดร.กรกนก อิงคนินันท์
วัตถุดิบ และประเมินประสิทธิภาพใน
การใช้ลดเซลลูไลต์ของลูกประคบที่
พัฒนาขึ้นในอาสาสมัครเชิงคลินิกเพศ
หญิงจำ�นวน 21 คน
ผลจากการศึกษาพบว่า ลูกประคบ
ที่พัฒนาขึ้นช่วยลดความรุนแรงของ
เซลลู ไ ลต์ และมี ค วามปลอดภั ย สู ง
โดยได้เปรียบเทียบระหว่างลูกประคบ
ที่พัฒนาจากงานวิจัยที่ขาด้านหนึ่ง กับ
ลูกประคบหลอกที่ ไม่มีตัวยาสมุนไพร
ที่ ต้ น ขาของอาสาสมั ค รที่ ข าอี ก ด้ า น
หนึ่ง โดยใช้เวลา 30 นาที สัปดาห์ละ
2 ครั้ง เป็นเวลานาน 2 เดือน ซึ่งได้
มีการประเมินประสิทธิภาพใน 3 ด้าน
คือ วัดเส้นรอบวงต้นขา วัดความหนา
แน่นของชั้นไขมัน และวัดระดับความ
รุนแรงของเซลลูไลต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า ต้นขาที่ใช้ลูกประคบสมุนไพรที่
พัฒนาขึ้นมีเส้นรอบวงความหนาของ

ชั้นไขมัน และระดับความรุนแรงของ
เซลลูไลต์ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อ
เทียบกับต้นขาอีกข้างที่ได้รบั ลูกประคบ
หลอก ในขณะที่ผลการศึกษาประเมิน
ความปลอดภัยพบว่า ลูกประคบจาก
งานวิจัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
ใดๆ ที่เป็นอันตรายต่ออาสาสมัคร
น.ส.งามรยุ งามดอกไม้ นักศึกษาผูร้ บั
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) หนึง่ ในคณะวิจยั กล่าวว่า
ลูกประคบดังกล่าวได้รบั การจดอนุสทิ ธิ
บัตรเรียบร้อยแล้ว โดยสมุนไพรหลักที่
เป็นสมุนไพรไทยรสร้อน เพิ่มการไหล
เวียนของโลหิต กระตุน้ การสลายไขมัน
นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรซึ่งมีคาเฟอีน
ที่เป็นตัวออกฤทธิ์สลายไขมันอีกด้วย
“จุ ด เด่ น ของงานวิ จั ย นี้ คื อ การ
เพิ่มมูลค่าให้กับลูกประคบดั้งเดิมจาก
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยซึง่ มักใช้ ในการลดอาการ

น.ส.งามรยุ งามดอกไม้

ปวดเมื่อย โดยคณะวิจัยได้พัฒนาสูตร
ใหม่จากการศึกษารายงานวิจัยต่างๆ ที่
มีอยู่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เกี่ยวข้อง และ
นำ�มาสมุนไพรอีกส่วนเข้ามาเพิ่มเติม
โดยผลิตภัณฑ์ลูกประคบนี้จะนำ�ไปใช้
ในสปาเป็นหลัก แต่หากใครสนใจซือ้ ไป
ใช้เองที่บ้านก็ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
สัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ผลัดกัน
นวดประคบด้วย”
ทัง้ นีค้ ณะนักวิจยั ได้รบั ทุนให้ท�ำ วิจยั
ต่อยอดจาก คปก. และศูนย์ความเป็น
เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เพือ่
ทดสอบเชิงลึกในการหากลไกการยับยัง้
การสร้างไขมันหรือกระตุ้นการสลาย
ไขมันจากองค์ประกอบของลูกประคบ
และพัฒนาตำ�รับสูตรเจลลดเซลลูไลต์
ที่ มี ส ารสกั ด จากลู ก ประคบ รวมถึ ง
การทดสอบประสิทธิภาพตำ�รับทีพ่ ฒ
ั นา
ได้ ในอาสาสมัครด้วย

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ลูกประคบลดเซลลูไลท์”
ในงานประชุมวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

https://www.trf.or.th/medicine-public-health-news/13243-research-and-development-of-an-anti-cellulite-product-from-thai-herbal-compress
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“แฮก”

ความทรงจำ�มนุษย์
อนาคตที่น่าสะพรึงกลัว

จ

ะเป็นอย่างไรหากคนเราสามารถย้อนกลับไปดูเศษ
เสี้ยวความทรงจำ�จากช่วงเวลาต่างๆ ได้ง่าย เหมือน
ที่เราเลื่อนดูรูปในอินสตาแกรม
จะเป็นอย่างไรหากในโลกอนาคต แฮกเกอร์สามารถเข้า
ถึงความทรงจำ�ในหัวคุณและขู่ลบล้างข้อมูลทุกอย่างเพื่อรีด
ไถเงิน
นี่อาจจะฟังดูเกินจริง แต่โลกอนาคตที่ว่าอาจมาถึงเร็ว
กว่าที่คุณคิด !!

ในอนาคต ความทรงจำ�คนเรา
อาจถูก “แฮก” ได้ เราจะป้องกัน
ความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ ?

มีนาคม 2562
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แฮกความทรงจำ�

ผ่าสมอง

อย่างไรก็ตาม ไพครอฟต์บอกว่า อาจมีผลกระทบ “ร้ายแรง”
มากหากอำ�นาจการควบคุมความทรงจำ�ตกอยูใ่ นมือของผูท้ ี่ไม่
ปรารถนาดี ลองจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไร หากแฮกเกอร์
สามารถเข้าไปตัง้ ค่าในสมองของผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันได้ และ
สามารถควบคุมความคิดและการกระทำ� และแม้กระทัง่ ทำ�ให้
ผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตชั่วคราวได้
นอกจากนี้ แฮกเกอร์ยงั อาจสามารถขูล่ บล้างความทรงจำ�
ของเหยื่อได้เพื่อรีดไถเงิน
หากนักวิจยั สามารถถอดรหัสและทำ�ความเข้าใจสัญญาณ
ประสาทในระบบความจำ�ของคนเราได้ เราไม่อาจคาดเดาได้
เลยว่าจะทำ�ให้เกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง อาทิ แฮกเกอร์ต่าง
ชาติอาจจะพยายามสืบค้นข่าวกรองด้วยการเจาะระบบข้อมูล
ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในกรุงวอชิงตัน ดีซี
จากการทดลองในปี ค.ศ. 2012 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ สามารถ
รู้ถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น บัตรธนาคารและรหัสผ่าน ด้วย
การสังเกตการณ์คลื่นสมองของคนที่ใส่หูฟังสำ�หรับเล่นเกม

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านประสาทวิทยา เรา
อาจสามารถปรับปรุงพัฒนาระบบความทรงจำ�ของมนุษย์ได้
เร็วๆ นี้ และอีกไม่กที่ ศวรรษ เราอาจสามารถปรับเปลีย่ น และ
เขียนความทรงจำ�ในหัวเราขึ้นมาใหม่ได้
การผ่าตัดฝังอุปกรณ์พเิ ศษในสมองมีแนวโน้มจะกลายมา
เป็นเทคโนโลยีสำ�คัญสำ�หรับศัลยแพทย์ทางประสาท
การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก (deep brain stimulation
หรือ DBS) มีสว่ นช่วยรักษาผูป้ ว่ ยหลากหลายโรค ไม่วา่ จะเป็น
อาการสั่น โรคพาร์กินสัน หรือโรคย้ำ�คิดย้ำ�ทำ� (OCD) ขณะนี้
มีผู้ป่วยที่รักษาด้วยเทคโนโลยีนี้แล้วราว 1.5 แสนคนทั่วโลก
นอกจากนี้ เทคโนโลยีนี้ยังอาจทำ�ให้สามารถควบคุมโรค
เบาหวานและโรคอ้วนด้วยวิธีใหม่ๆ ได้อีกด้วย
ขณะนี้มีการค้นคว้าวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเตรียมนำ�
เทคโนโลยีนี้ ไปรักษาโรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม โรคทูเร็ตต์
(ความผิดปกติของระบบประสาท ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการอย่าง
กล้ามเนื้อกระตุกซ้ำ�ๆ กะพริบตาและทำ�เสียงออกมาโดยไม่
สามารถควบคุมได้) รวมถึงอาการทางจิตประเภทอื่นๆ
หน่ ว ยงานค้ น คว้ า ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การทหารของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือ The US Defense Advance
Research Projects Agency (DARPA) มีโครงการพัฒนา
ระบบวงจรประสาทไร้สายเพือ่ นำ�ไปผ่าตัดปลูกฝังเพือ่ ช่วยฟืน้
ความทรงจำ�สำ�หรับทหารที่สมองได้รับบาดเจ็บ
ลอรี ไพครอฟต์ นักวิจัยประจำ� Nuffield Department of
Surgical Sciences ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บอกว่า จะ
ไม่แปลกใจเลย หากมีการผ่าตัดปลูกฝังเพื่อช่วยเสริมความ
ทรงจำ�ในเชิงพาณิชย์ภายเวลา 10 ปีข้างหน้า
ในอีก 20 ปี เทคโนโลยีอาจพัฒนาถึงขัน้ ทีส่ ามารถจับและ
กระตุน้ สัญญาณที่ใช้ ในการสร้างความทรงจำ�ได้ ภายในกลาง
ศตวรรษนี้ เราอาจจะสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงความทรง
จำ�ของเราก็ได้
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ควบคุมอดีต

ประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ด้วยการไปแทรกแซงความทรงจำ�ของ
คน หรือแม้กระทั่งป้อนความจำ�ใหม่ๆ เข้าไปในสมองคน
นายกาลอฟบอกว่า หากเรายอมรับว่าจะมีเทคโนโลยี
ในลักษณะแบบนี้ เราอาจสามารถควบคุมการกระทำ�ของคน
ได้ หากคนประพฤติในทางที่เราไม่อยากให้พวกเขาทำ� เรา
สามารถหยุดพวกเขาได้ด้วยการกระตุ้นสมองในส่วนที่ทำ�ให้
เกิดอารมณ์ ในเชิงลบได้
ในทางเดียวกัน เราก็สามารถส่งเสริมพฤติกรรมต่างๆ ด้วย
การกระตุ้นสมองในส่วนที่ทำ�ให้เกิดความสุขได้

ดิมิทรี กาลอฟ นักวิจัยจาก Kaspersky Lab บริษัท
เพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์ บอกว่า การแฮกสมองและการ
ปรับเปลี่ยนความทรงจำ�อย่างมุ่งร้าย เป็นเรื่องท้าทายต่อ
ความปลอดภัยของคน และบางกรณีเป็นลักษณะที่ใหม่และ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นักวิจัยจาก Kaspersky และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ร่วมมือกันในโครงการทีม่ งุ่ หาความเสีย่ ง และวิธกี ารโจมตีทาง
ไซเบอร์ทอี่ าศัยเทคโนโลยีในลักษณะนีซ้ งึ่ กำ�ลังพัฒนามากขึน้
เรื่อยๆ
รายงานการวิจัยของพวกเขาที่มีชื่อว่า “The Memory
Market: Preparing for a future where cyberthreats target
your past” ระบุวา่ ด้วยระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนั ซึง่ ก้าวหน้าไปกว่าทีค่ นทัว่ ไปตระหนัก มีความขัดแย้ง
ที่ชัดเจนระหว่างความปลอดภัยในเชิงสุขภาพและเชิงข้อมูล
ของคนไข้
รายงานฉบั บ นี้ ร ะบุ ว่ า ไม่ ใ ช่ เรื่ อ งที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้ ที่ เรา
จะจินตนาการถึงยุคที่รัฐบาลเผด็จการ พยายามจะเขียน

มีนาคม 2562

เจาะข้อมูล

การแฮกข้อมูลจากเครือ่ งมือทางการแพทย์ไม่ใช่เรือ่ งใหม่
เมือ่ ปี ค.ศ. 2017 ทางการสหรัฐฯ เรียกคืนอุปกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ว่ ย
ให้อัตราการเต้นหัวใจเร็วขึ้นและสม่ำ�เสมอ หรือ pacemaker
465,000 เครื่อง หลังจากพิจารณาว่าอุปกรณ์เหล่านี้เสี่ยงต่อ
การโจมตีทางไซเบอร์
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องค์ ก ารอาหารและยาสหรั ฐ ฯ หรื อ FDA ระบุ ว่ า
ผู้ไม่ปรารถนาดีสามารถเข้าไปแทรกแซงเครื่องมือนี้ ได้ โดย
อาจปรั บ เปลี่ ย นจั ง หวะการเต้ น ของหั ว ใจคน หรื อ ทำ � ให้
แบตเตอรี่หมด ซึ่งทั้งสองกรณีอาจนำ�ไปสู่การเสียชีวิตได้
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ บอกว่า เมื่อเครื่องมือ
ทางการแพทย์มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
เรื่อยๆ ความเสี่ยงที่จะมีการโจมตีทางไซเบอร์ก็มีมากขึ้นตาม

ไพครอฟต์ระบุว่า ในอนาคต การผ่าตัดปลูกฝังในสมอง
จะซับซ้อนขึน้ และถูกนำ�ไปใช้รกั ษาอาการหลากหลายขึน้ และ
จะมีหลายปัจจัยที่ดึงดูดและทำ�ให้การโจมตีทางไซเบอร์ง่าย
ขึน้ หากเราไม่พฒ
ั นาวิธแี ก้ปญ
ั หาสำ�หรับการปลูกฝังสมองใน
รุ่นแรก ความปลอดภัยสำ�หรับผู้เข้ารับการผ่าตัดในรุ่นต่อๆ
ไปก็จะน้อยลง และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจะทำ�ให้ผู้ โจมตี
ไซเบอร์จะมีความได้เปรียบมากกว่าเดิมอีก

การป้องกันทางไซเบอร์

เป็นเรื่องดีที่การออกแบบเครื่องมือจะสามารถลดความ
เสี่ยงส่วนมากได้ แต่นายกาลอฟ บอกว่ามาตรการการรักษา
ความปลอดภัยทีส่ ดุ คือการสอนให้แพทย์และคนไข้ระมัดระวัง
อาทิ ตั้งรหัสผ่านที่มีความซับซ้อนสูง
แหล่งข้อมูล

https://www.bbc.com/thai/international-47243448
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพยานอวกาศฮายาบูซะ 2 (Hayabusa2)
ลงแตะดาวเคราะห์น้อยริวกุ (Ryugu)

อ

งค์การสำ�รวจอวกาศญีป่ นุ่ (Japan Aerospace Exploration Agency) หรือแจ็กซ่า (JAXA) แถลงอย่างเป็น
ทางการว่า ยานอวกาศฮายาบูซะ 2 (Hayabusa2) ลงแตะดาวเคราะห์นอ้ ยริวกุ (Ryugu) ทีอ่ ยูห่ า่ งจากโลก 300
ล้านกิโลเมตร เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยได้ยงิ กระสุนใส่พน้ื ผิวดาวเคราะห์นอ้ ยให้เกิดฝุน่ ฟุง้ พร้อมกับเก็บตัวอย่าง
กลับมายังโลก เพือ่ ให้นกั วิทยาศาสตร์ได้ไขปริศนากำ�เนิดสิง่ มีชวี ติ และระบบสุรยิ ะต่อไป
Credits ภาพ: HANDOUT/Reuters
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สวทช. ร่วมกับภาครัฐ สานต่อโครงการ
พระราชดำ�ริฯ หวังสร้างความรูเ้ พือ่ ต่อยอด
สูก่ ารพัฒนา

ณ

สเปกตรัม

เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำ�ร่องใช้น�ำ้ มันไบโอ
ดีเซล B10 สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภค และ
ช่วยลดปริมาณฝุน่ จิว๋ PM2.5

ณ

บ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สิ ริ น ธร : กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (กปร.) สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
พร้อมด้วยสำ�นักงานคณะการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
จัดกิจกรรมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้าน
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรม
ชนเผ่าเด็กกำ�พร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การศึกษาดูงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนวิ ท ยาศาสตร์ ข องคณะครู โ รงเรี ย นวั ฒ นธรรมชน
เผ่าเด็กกำ�พร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระหว่างวันที่
4–8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

ห้องประชุมกำ�พล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ :
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วม
มือในการนำ�ร่องใช้น้ำ�มันไบโอดีเซล B10 ภายใต้ โครงการ
สนับสนุนการเพิม่ สัดส่วนการใช้น�้ำ มันไบโอดีเซลให้สงู ขึน้ โดย
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำ�ปี 2560 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วม
มือครั้งนี้ มีแผนงานการนำ�ร่องใช้น้ำ�มันไบโอดีเซล B10 กับ
รถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความ
พร้อมใช้น้ำ�มันไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และ
ช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
https://www.nstda.or.th/th/news/12375-20190205-nstda

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12392-20190212-b10
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จิสด้าเปิดรับไอเดียการทดลองในสภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วง

ชวนน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
“GISTDA for KIDS CAMP #5”

สำ�

จกรรมเพื่ อ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ และเปิ ด โอกาสให้
เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเทคโนโลยี
อวกาศ
พบกับการบรรยายและการปฏิบตั กิ าร (workshop) โดยการ
กำ�กับดูแลของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอวกาศ
ตอบข้อสงสัยอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท (รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่า
เอกสาร และของที่ระลึก) Download ใบสมัครได้เลยที่...

กิ

นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ จิ ส ด้ า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนิสิต
นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จำ�นวน 1-3 คน และอาจารย์
ที่ปรึกษา 1 คน / ทีม ส่งความคิดสร้างสรรค์ผ่านข้อ
เสนองานวิจยั การทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ภายใต้
กิจกรรม SEIC (Space Experiment Ideas Contest) ชิง
เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท เปิดรับสมัครตัง้ แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2562
*เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเร็วๆ นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที : Website: http://learn.gistda.or.th
Facebook: National Space Exploration
E-Mail: NSE@gistda.or.th

มีนาคม 2562

https://drive.google.com/open?id=1Icbe_yegGkbKe9IT7KlM1uhc83vWb3qO

ส่งใบสมัคร ผ่าน E-mail : spaceinspirium@gistda.or.th

สอบถามรายละเอียดพิ่มเติม

โทร. 082-345-3491 หรือ 062-335-4343
https://www.gistda.or.th/main/th/node/2945
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โครงการประกวดเรือ่ งสัน้ แนววิทยาศาสตร์ ครัง้ ที่ 4

อ

งค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำ�กัด จัดทำ� “โครงการประกวด
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเปิด
โอกาสให้ผู้ที่รักการเขียนและรักในวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ
ถ่ า ยทอดงานเขี ย นแนววิ ท ยาศาสตร์ ใ นรู ป แบบเรื่ อ งสั้ น
และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนว
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” โดยท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับ
โครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะการ
เขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสคร์ และการประกวดเรื่องสั้นแนว
วิทยาศาสตร์

โครงการประกวดภาพยนตร์สน้ั ครัง้ ที่ 4 ปี
2562

อ

งค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วม
กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลังใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึง
ได้จัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” ขึ้น
ภายใต้หัวข้อ “Science around us” ชิงเงินรางวัลกว่า
300,000 บาท เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมา
สนใจสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ด้วย
หวังว่าโครงการนี้จะเป็นบันใดสำ�คัญขั้นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง
สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมใจกันสร้างสังคมวิทยา
ศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
เปิดรับสมัครและส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ –
15 พฤษภาคม 2562 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามข่าวสารได้ที่
www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm www.shortsciencefilm.com

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำ � นั ก พั ฒ นาความตระหนั ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473
โทรสาร 0 2577 9990
Email: burawat@nsm.or.th
http://www.nsm.or.th/event/competition/shortsciencefilm.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที :
http://www.nsm.or.th/science-short-story-2/3440การอบรมเรือ่ งสัน้ แนววิทยาศาสตร์-ครัง้ ที-่ 4.html
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ชาวยะลาปลืม้ ซินโครตรอนลงพืน้ ที่ มอบเครือ่ งเพาะเลีย้ งถัง่ เช่าสีทองอัจฉริยะ มัน่ ใจ ถัง่ เช่าช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ เกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนใต้

ซิ

นโครตรอน ไทยแลนด์ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ
ร่วมกับภาคเอกชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ บริษทั
เซโก ฟาร์ม ประสบความสำ�เร็จพัฒนาเครือ่ งการเพาะเลีย้ ง
ถั่งเช่าสีทองอัจฉริยะ ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง
และการระบายอากาศได้แบบอัตโนมัตผิ า่ นระบบสมาร์ตโฟน
พร้อมมอบแก่กลุม่ เกษตรกรทดสอบการใช้งานวิจยั เชิงพืน้ ที่
มั่นใจ ระบบเพาะเลี้ยงอัจริยะนี้ จะได้ถั่งเช่าสีทองที่โตเร็ว
อัดแน่นด้วยสารอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ว่าฯ ยะลา
พร้อมผลักดันเกษตรกร ปลูกถั่งเช่าสีทอง ส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มรายได้สู่ชุมชน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.slri.or.th/th/slrinews/ชาวยะลา-ปลื้ม-ซินโครตรอน-ลงพื้นที่-มอบเครื่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองอัจฉริยะ-มั่นใจ-ถั่งเช่า-ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร-3-จังหวัดชายแดนใต้.html

สนช.ลงพืน้ ทีช่ มุ ชน อมก๋อย-ขุนตืน่ น้อย จ.เชียงใหม่ ส่งมอบกังหันน้�ำ ขนาดเล็ก เพือ่ ผลิตไฟฟ้าให้กว่า
40 ครัวเรือน นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน

เ

มือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทีผ่ า่ นมา สำ�นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย
สมาคมพลั ง งานทดแทนสู่ ชุ ม ชนแห่ ง ประเทศไทย และ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ลงพื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง
โครงการการขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหัน
น้ำ�ขนาดเล็กสำ�หรับชุมชน ณ ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อย อำ�เภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำ�การส่งมอบกังหันน้ำ�ขนาด
เล็กสำ�หรับผลิตไฟฟ้าให้กับพื้นที่ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อย และ
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ขุนตื่นน้อย เพื่อ
ใช้ส�ำ หรับให้แสงสว่างและใช้ประโยชน์ภายในชุมชน เนือ่ งจาก
พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพพลังงานน้ำ�เพียงพอต่อการนำ�ไปใช้
ประโยชน์ โดยการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เพือ่ แก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nia.or.th/nia/th/hydraulic-turbine/

มีนาคม 2562
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คณิตศาสตร์ของชีวติ
ชีวิต
ชีวิต
(1)+(2) 2 ชีวิต
ดังนั้น
ชีวิต
			

+ ความรัก = ความสุข
- ความรัก = ความเศร้า
= ความสุข + ความเศร้า
= ความสุข + ความเศร้า
-------------------------         2

……………(1)
……………(2)

               ชีวิต =1/2 ความสุข + 1/2 ความเศร้า
นั่นแหละ คือความจริงของชีวิต...
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บ้านนักคิด

ป

ระเด็นร้อนในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา หนีไม่พ้นเรื่องเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM2.5 หรือชื่อเต็มยศว่า Particulate Matter ที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กจิ๋วมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน หลายคนคงสงสัยเหมือนเหมียวว่า เจ้าฝุ่นจิ๋ว
ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหล่านี้มาจากไหนกันนะ จริงๆ เจ้าฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ปกติก็มีปะปนอยู่ในอากาศร่วมกับฝุ่นละอองและก๊าซ
ต่างๆ อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ สภาพอากาศปิด มันเลยไม่ได้ปลิวไปไหน ประกอบกับการทำ�กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
เรา ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ เผาวัชพืชในที่โล่ง ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นควันจากพื้นที่ที่มี
การก่อสร้าง รวมทัง้ ควันจากการหุงต้มอาหาร ทีไ่ ปช่วยเพิม่ ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดจิว๋ นีข้ นึ้ ไปอีก เมือ่ ของเก่าไปไม่ได้ ของใหม่มา
เพิ่ม ก็เลยเกิดการสะสมจนกลายเป็นวิกฤติการณ์ฝุ่น PM2.5 ฮะ
คุ ณ ผู้ อ่ า นคงได้ รู้ จั ก ฝุ่ น ชนิ ด นี้ ดี ขึ้ น และรู้ จั ก วิ ธี ป้ อ งกั น รั บ มื อ กั น ได้ แ ล้ ว นะฮะ ยั ง ไงก็ อ ย่ า ลื ม ตรวจดู ส ภาพอากาศจาก
แอปพลิเคชันรายงานคุณภาพอากาศ ถ้าค่าปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นจิ๋วได้ และ
ที่สำ�คัญต้องช่วยกันลดกิจกรรมที่จะทำ�ให้เกิดฝุ่นพิษเหล่านี้กันด้วยนะฮะ

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่
71

ฝุนจิ๋ว

PM2.5

ปลิวมาจากไหน?

โรงงานอุตสาหกรรม
และโรงไฟฟา

ที่พักอาศัย
การกอสราง

การเผาในที่โลง
การคมนาคม
ขนสง

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 72

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 72
ต่อเนื่องจากเรื่องฝุ่น PM2.5 นะฮะ
เหมียวอยากรู้ว่านอกจาก PM2.5
แล้ว ยังมีสารมลพิษทางอากาศอะไร
อีกบ้างที่นำ�มาใช้ในการคำ�นวณหาค่า
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

รางวัลที่ 1 กระเป๋า
แคนวาส I love science
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1 ขวดน้ำ� สวทช. ได้แก่
คุณปองพล พลการกุล
รางวัลที่ 2 กระเป๋าผ้า Innovation
Product by NSTDA ได้แก่
คุณพิมญดา ทะนันชัย
รางวัลที่ 3 กระเป๋าใส่ขวดน้ำ� ได้แก่
คุณดิสธร เดชวัชระ
คุณศศิวิมล เกตุแก้ว
คุณวิลาสินี ทองฉิม
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science
จำ�นวน 4 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

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

หมดเขตส่งคำ�ตอบ 20 มีนาคม 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 73
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประที ป ด้ ว งแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

ลุมพูขาว
Ducula bicolor

ลุ

มพูขาวเป็นนกทีม่ ขี นาดกลาง ตัวเต็มวัยมีสสี นั ของขน
คลุมตัวเป็นสีขาวแกมครีม ตัดกับสีของปลายหาง
และขนปีกที่เป็นสีดำ�ชัดเจน เป็นนกที่พบเฉพาะตาม
เกาะกลางทะเล อาศัยอยู่ในป่าชายเลนและป่าชายหาด ไม่ค่อย
พบตามแผ่นดินใหญ่
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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

One, remember to look up at the stars and not down at your feet.
Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it.
Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don’t throw it away.

- Stephen Hawking

ข้อแรก จำ�ไว้ว่าจงมองขึ้นไปยังดวงดาว และอย่าก้มมองแต่เท้าตัวเอง
สอง อย่าหยุดทำ�งาน งานให้ความหมายและจุดหมาย และชีวิตคงว่างเปล่าหากปราศจากมัน
สาม หากโชคดีพอที่จะพบกับความรัก จงจดจำ�มันเอาไว้ และอย่าโยนทิ้งไป

- สตีเฟน ฮอว์กิง

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

เ

ป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำ�เอาทฤษฎีสัมพัทธภาพ (theory of
relativity) และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา... พ.ศ. 2545 บีบีซีจัดให้เขาเป็น
1 ใน 100 ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หนังสือวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนคือ ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) ทำ�สถิติ
ติดอันดับหนังสือเบสต์เซลเลอร์ติดต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์ เขามีโรคประจำ�ตัวที่เป็นโรคพันธุกรรมคือ ALS (amyotrophic lateral
sclerosis) ที่ทำ�ให้ค่อยๆ กลายเป็นอัมพาต และติดต่อสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์ข้อความและเสียงแทน
http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/stephen-hawking-4.jpg

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

37

มีนาคม 2562

