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Editor’s
Note
กรณี “บัตรพลังงาน” สะท้อนความอ่อนแอวัฒนธรรม
ทางวิทยาศาสตร์ของสังคมไทย

จาก

กรณีทเี่ ป็นข่าวโด่งดังเมือ่
ไม่ น านมานี้ ที่ มี บ ริ ษั ท
แห่งหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลที่มาชักชวน
ให้ชาวบ้านซื้อ“บัตรพลังงาน” ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายบัตร ATM ในราคาบัตร
ละ 1,100 ถึง 1,500 บาท โดยอ้าง
สรรพคุณว่า สามารถรักษาอาการโรค
ปวดเมื่อยต่างๆ ตามร่างกายได้ โดย
ใช้วิธีการนำ�บัตรไปแกว่งในแก้วน้ำ�แล้วนำ�มาดื่ม หรือนำ�แก้วน้ำ�วางทับบนบัตรแล้วดื่ม รวมทั้ง
การนำ�บัตรไปทาบหรือสัมผัสกับร่างกายในจุดที่ปวดเมื่อย ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ทางการโดยเฉพาะ
สาธารณสุขจังหวัดต้องเข้าไปตรวจสอบ
นอกจากนี้ สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานกำ�กับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ได้
ตรวจสอบบัตรพลังงานดังกล่าว พบว่าในแผ่นชิน้ การ์ด มีสารประกอบทีเ่ ป็นอันตรายอยูจ่ �ำ นวน
มาก ทั้งสารกัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม ไทเทเนียม ทอเรียม และโลหะหนักอีกกว่า 20 ชนิด
เช่น ตะกั่ว ปรอท และกำ�มะถัน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และเมื่อทดสอบด้วยการใช้กรรไกรตัด
บัตร ก็พบว่าภายในมีผงสีขาว จึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า อาจมีสารเคมีอยู่ภายในจริง
ดังนัน้ ในกรณีนี้ นอกจากบัตรดังกล่าวจะไม่สามารถรักษโรคได้จริงแล้ว ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกายจากสารกัมมันตรังสีด้วย !!
ตามเนือ้ ข่าวยังบอกอีกว่า นอกเหนือจากการนำ�บัตรพลังงานมาใช้รกั ษาโรคแล้ว ทางบริษทั ทีน่ �ำ
บัตรมาขาย ยังชักชวนให้ตัวแทนชาวบ้านไปอบรมเพื่อเชิญชวนให้หาสมาชิกและขายบัตรต่อๆ
กันไป หากชาวบ้านหาสมาชิกและขายบัตรได้ตามจำ�นวนที่กำ�หนด ก็จะได้เงินค่าตอบแทนด้วย
ซึ่งโดยรูปแบบแล้ว ไม่ต่างอะไรกับระบบขายตรงแบบแชร์ลูกโซ่เลย และนี่อาจเป็นเป้าหมาย
หลักของทางบริษทั หรือไม่ โดยนำ�เอาบัตรพลังงานมาอ้าง ซึง่ ในอดีตก็มเี หตุการณ์ลกั ษณะเช่น
นีเ้ กิดขึน้ และถูกจับดำ�เนินคดีกนั ไปแล้วหลายกรณี เพียงแต่เปลีย่ นรูปแบบของผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
และบริการไปเป็นในรูปแบบต่างๆ เท่านั้น
จากเหตุการณ์นี้ สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยเรายังขาดความรู้พื้นฐานและวิ ธีคิ ด ที่ เ ป็ น
วิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรครับ วัฒธรรมทางวิทยาศาสตร์เรายังไม่เข้มแข็งพอ
ทีจ่ ริงความหมายของผม มิได้หมายถึงว่าชาวบ้านจะต้องรูว้ า่ บัตรพลังงานมีสารกัมมันตรังสีอะไร
อยู่บ้าง แต่หากสังคมไทยเรามีการเรียรู้และมีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ จะทำ�ให้เรา
ฉุกคิดหรือชวนสงสัยมากขึ้น ว่าเจ้าบัตรนี้จะทำ�งานได้จริงหรือ เราควรมีการทดลองให้เห็นจริง
เชิงประจักษ์มากขึ้นหรือไม่ เช่น มีระยะการทดลองฟรีก่อน ถ้าดี ใช้ได้ผลค่อยซื้อ หรือวิธีการ
ขายแบบแชร์ลูกโซ่ หากได้ติดตามข่าวอยู่บ้าง ก็จะรู้เท่าทันถึงกลลวงที่บริษัทนำ�เสนอนี้มากขึ้น
แต่ดว้ ยพลังของสือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ บี ทบาทต่อสังคมไทยปัจจุบนั อย่างมาก ผมเชือ่ ว่าการเรียน
รูจ้ ากกรณีศกึ ษาเช่นนี้ ก็จะช่วยยกระดับของสังคมไทยได้อกี ทางหนึง่ และเป็นทางลัดทีจ่ ะทำ�ให้
วัฒนธรรมทางวิทยาศาตร์เราค่อยๆ ดีขึ้นได้ครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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วีณา ยศวังใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา เทียมจรัส

จำ�

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา เทียมจรัส นักวิจยั ทีมวิจยั
นวัตกรรมและข้อมูลเพือ่ สุขภาพ (HII) ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการนำ�เทคโนโลยีสมัย
ใหม่อย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ จึงได้วิจัยและพัฒนา “ระบบ
เซนเซอร์อัจฉริยะสำ�หรับสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและ
ผูป้ ว่ ย” หวังสร้างเทคโนโลยีทตี่ อบโจทย์ความต้องการใช้งาน
ของสังคมไทย และสร้างองค์ความรู้ ใหม่เพื่อต่อยอดสู่การ
พัฒนานวัตกรรมที่ใช้ได้จริง

นวนประชากรโลกในปัจจุบันยังคงมีแนว
โน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะเดียวกัน
ประชากรผู้สูงวัยก็มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้
สูง และประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รวมถึงประเทศไทย
ที่กำ�ลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ความต้องการบริการ
ด้านสุขภาพทั้งในการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย แต่จำ�นวนประชากรไทยในวัยทำ�งานและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถ
ช่วยดูแลผู้สูงอายุจึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง
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ไม่ได้เหมาะกับบริบทของประเทศไทยเท่าที่ควร ในส่วนงาน
วิจัยก็เลือกทำ�งานวิจัยแบบประยุกต์ที่มีประโยชน์ของผู้ ใช้
เป็นเป้าหมาย เพราะคิดว่าด้วยงบประมาณของประเทศที่มี
จำ�กัด เราอาจจะไม่เหมาะทีจ่ ะทำ�ฮาร์ดแวร์ตามเทรนด์วจิ ยั ด้วย
งบประมาณสู ง แต่ ยั งไม่ รู้ ว่ า จะเอาไปใช้ ป ระโยชน์ อะไร”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา เผยถึงแรงบันดาลใจ
ภายหลังจากเรียนจบปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุ ร ภา กลั บ มาเป็ น อาจารย์ ส อนนั ก ศึ ก ษาทางด้ า น
เทคโนโลยีโครงข่ายเซนเซอร์ร่างกายเป็นเวลากว่า 4 ปี
พร้อมทั้งทำ�วิจัยด้วย จึงพบว่าเทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์
ใช้เพื่อตรวจจับการล้ม (fall detection) ได้ค่อนข้างแม่นยำ�
จึงผันตัวเองมาเป็นนักวิจัยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. เพือ่ ทำ�วิจยั อย่าง
เต็มตัว โดยมุง่ หวังพัฒนาระบบให้มปี ระสิทธิภาพ และผลักดัน
เทคโนโลยีไปให้ถึงมือผู้ ใช้งานจริง

ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทเี่ ติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดทีท่ �ำ ให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมขึน้ มากมายภายใน
ช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา บวกกับทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตทีอ่ ปุ กรณ์คอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น แต่มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถสวม
ใส่หรือเป็นอุปกรณ์ฝังเข้าไปในร่างกาย เป็นแรงบันดาลใจให้
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาเอก
ทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายเซนเซอร์รา่ งกาย (body sensor
network) ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อิ ม พี เรี ย ลคอลเลจ ลอนดอน
(Imperial College London) สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุน
จากมูลนิธิอานันทมหิดล ในปี พ.ศ. 2545
“ช่ ว งที่ ผ่ า นมาเป็ น ยุ ค ที่ อิ น เทอร์ เ น็ ต เฟื่ อ งฟู ต่ อ ไป
เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ยเซนเซอร์ ไร้ส าย (wireless sensor
network) และระบบสมองกลฝังตัว (embedded system) จะมี
บทบาทมากขึ้น พอได้เจอกับ body sensor network เรา
ก็ ม องว่ า เทคโนโลยี นี้ กำ � ลั ง จะมาในอนาคต และเราก็ มี
เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รที่ ดี ถ้ า เราสานต่ อ ในเรื่ อ งนี้ ก็ น่ า จะนำ�
ประโยชน์ ม าสู่ ป ระเทศเราได้ พอกลั บ มาเป็ น อาจารย์
มหาวิทยาลัย ก็อยากจะนำ�ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีดงั กล่าว
มาถ่ า ยทอดให้ เ ด็ ก ๆ ทำ � ให้ พ วกเค้ า สามารถที่ จ ะคิ ด
แอปพลิเคชันต่อยอดสร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีได้ แทนการซือ้
เทคโนโลยีที่พัฒนาสำ�เร็จแล้วจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะ
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วิจัยการแพทย์เชิงป้องกัน
ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง

“ประเทศไทยกำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีประชากรอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยทรัพยากรที่
เรามีอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านสุขภาพ
แก่ประชากรกลุ่มนี้ ได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังขาดแคลน
บุ ค ลากรในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ด้ ว ยสั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรสูงอายุต่อจำ�นวนประชากรวัยทำ�งาน ดังนั้นการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและ
ดูแลผูส้ งู อายุจงึ เป็นสิง่ จำ�เป็น และถ้าไม่เริม่ ตอนนีก้ อ็ าจจะช้า
ไป เราอาจจะตามคนอืน่ ไม่ทนั ” ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรภา
กล่าว
นักวิจัย สวทช. จึงได้ศึกษาพัฒนาเพื่อนำ�เทคโนโลยีโครง
ข่ายเซนเซอร์ร่างกายและไอโอที (Internet of Things: IoT)
มาใช้สนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย
เริ่มจากศึกษาความต้องการของผู้ ใช้จากผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้
สูงอายุจากหลายๆ แหล่ง พบว่ามีความต้องการอุปกรณ์ทเี่ ข้า
มาใช้ ในเชิงป้องกันหรือเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุมากกว่าแค่การ
แจ้งเตือนเมื่อเกิดการล้ม
เมือ่ ได้ โจทย์วจิ ยั แล้วจึงได้ศกึ ษาและเก็บข้อมูลท่าทางการ
ล้มกว่า 13 ท่า และข้อมูลอิริยาบถของผู้สูงอายุมากกว่า 50
ราย รวมทั้งทดสอบการล้มด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาอุปกรณ์
และระบบสำ�หรับเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และแก้ ไข
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น ปัญหาแผลกดทับ
และการลื่นหกล้ม โดยในระยะแรกได้รับทุนสนับสนุนการ
พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบจากกองทุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้รับ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จากนั้นได้รับทุนกองทุน
นิวตัน (Institutional Links) และร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษทั
ไวซ์ไซท์ จำ�กัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซอฟต์แวร์อิสระ, บริษัท
เอเมทเวิรค์ ส์ จำ�กัด และบริษทั อัลฟ่า อีเอ็ม กรุป๊ จำ�กัด) สถาน
พยาบาล (โรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย) รวมทั้ ง ศู น ย์ แ ฮมลิ น อิ ม พี เรี ย ลคอลเลจ

เริ่มจากศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้จากผู้ดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุจากหลายๆ แหล่ง
พบว่ามีความต้องการอุปกรณ์
ที่เข้ามาใช้ในเชิงป้องกันหรือ
เฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุมากกว่า
แค่การแจ้งเตือนเมื่อเกิดการล้ม
ลอนดอน ในการพัฒนาต่อจนสำ�เร็จและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบทีน่ กั วิจยั พัฒนาขึน้ นีป้ ระกอบด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์
วัดการเคลื่อนไหว (motion sensor) ที่มีขนาดเล็กสำ�หรับ
ติดไว้กบั ตัวผูป้ ว่ ยหรือผูส้ งู อายุ ภายในมีเซนเซอร์วดั ความเร่ง
ทีส่ ามารถตรวจวัดการเคลือ่ นไหวในลักษณะท่าทางต่างๆ และ
ประมวลผลว่าอยู่ในสภาวะแบบใด เช่น การลุกจากเตียง
การเดิน มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น หรือผู้สวมใส่อยู่
ในสภาวะที่มีความเสี่ยง ระบบก็จะส่งข้อมูลที่ประมวลผล
แล้ ว ไปยั ง ตั ว รั บ สั ญ ญาณ และส่ ง ต่ อ ไปที่ เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ เ พื่ อ
แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลให้รีบเข้ามาช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ชุดอุปกรณ์ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะส�ำหรับสนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ระบบสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังถึงการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย คือ การนั่ง การเดิน การยืน หรือการนอนได้
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ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยมากขึ้นในผู้สูงอายุ สาเหตุเกิดจากความ
ชรา หรือความเสื่อมถอยของระบบประสาท จนส่งผลต่อการ
ใช้ชีวิตประจำ�วัน และอาจมีพฤติกรรมหรือมีสภาวะที่มีความ
เสีย่ งเป็นอันตรายถึงชีวติ จึงจำ�เป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ
จากผู้ดูแล และได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง แต่เนื่องจากข้อ
จำ�กัดของผูด้ แู ลที่ไม่อาจเฝ้าดูอย่างใกล้ชดิ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
การติดเซนเซอร์ไว้กับตัวผู้ป่วยจะช่วยเก็บข้อมูลเพื่อช่วยใน
การวิเคราะห์หรือวินจิ ฉัยได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น สภาวะการนอนหลับ
ระยะเวลาในการนอนหลับ อาการเฉื่อยชา และอาการว้าวุ่น
“เรื่องของแอปพลิเคชันการใช้ ในการเฝ้าระวังป้องกัน
ก่อนเกิดเหตุ จะเริ่มทดลองใช้ ในโรงพยาบาลก่อน เพื่อแจ้ง
เตือนให้พยาบาลเข้ามาดูแลก่อนที่ผู้ป่วยจะลุกขึ้นมาเองแล้ว
เกิดการล้มขึน้ ซึง่ หากนำ�ไปใช้ ในโรงพยาบาลจนเป็นทีย่ อมรับ
แล้ว เราก็จะพัฒนาเวอร์ชนั ต่อไปสำ�หรับใช้ตามบ้าน อาจเป็น
ลักษณะส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์มอื ถือ สามารถดูบนั ทึกย้อน
หลัง ทำ�ให้มขี อ้ มูลสำ�หรับวิเคราะห์หรือวินจิ ฉัยทางการแพทย์
ได้ดีขึ้น” นักวิจัย สวทช. กล่าว

ช่วยดูแลผู้ป่วยหนักและวิจัย
โรคสมองเสื่อม

อุปกรณ์เซนเซอร์ นอกจากจะแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยหรือ
ผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะที่ ไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการล้มได้
อย่างทันทีทันใดแล้ว ระบบนี้ยังสามารถนำ�ไปใช้ช่วยดูแลผู้
ป่วยที่มีอาการหนักหรือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งนักวิจัยได้พัฒนา
ระบบเซนเซอร์ของไทยให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานใน
แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ เช่น แจ้งเตือนช่วงเวลาในการพลิก
ตัว และองศาในการพลิกตัวผูป้ ว่ ย โดยได้รว่ มกับโรงพยาบาล
สมิติเวช ชลบุรี ทดสอบการใช้งานระบบเซนเซอร์นี้ในผู้ป่วย
ไอซียูที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งในต่างประเทศ
มีผลการวิจัยตีพิมพ์แล้วว่าการประยุกต์ ใช้อุปกรณ์วัดการ
เคลื่อนไหวในแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถช่วยลดแผลกด
ทับในผู้ป่วยได้
นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย นำ�ไปทดสอบในกลุ่มผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

ภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=Gzv1hD1yWe8
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ในการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและผูส้ งู อายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลได้เป็นอย่างดี โดยล่าสุดผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรภา ยังได้รับทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีใน
งานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำ�ปี 2561
จากผลงานวิจัยเรื่องนี้อีกด้วย
“สิ่งที่ทำ�ให้ยังอยากเป็นนักวิจัยอยู่ คือ เราได้ทำ�วิจัยใน
เรือ่ งทีเ่ ราถนัด สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าได้ และการที่
เรามีเครือข่ายพันธมิตรทีด่ ี สามารถดึงให้ทกุ คนมาทำ�ร่วมกัน
ได้ ทั้งภาคเอกชนที่สนใจและมีศักยภาพ หน่วยงานในต่าง
ประเทศที่มีเทคโนโลยีและอยากมาร่วมกับเราด้วย ถ้าเรา
สามารถผลักดันตรงนี้ ให้ส�ำ เร็จ ทุกฝ่ายสามารถไปด้วยกันได้
สุดท้ายความสำ�เร็จและประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ก็จะขยายไปสูว่ ง
กว้าง และเราก็หวังว่าถ้างานวิจัยครั้งนี้สำ�เร็จ เทคโนโลยีที่
เราวิจยั และพัฒนาจะได้กลับเข้ามาในประเทศและคุม้ ค่ากับ
ทีเ่ ราได้รบั ทุนได้รบั โอกาสให้ ไปเรียนต่อ” ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สุรภา กล่าวทิ้งท้าย

ดร.สุรภา รับรางวัลลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
(For Women in Science) ประจ�ำปี 2561
อย่างไรก็ตาม ความสำ�เร็จของงานวิจัยดำ�เนินมาถึงจุดนี้
ได้ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรภา และความร่วมมือเป็นอย่างดีของเครือข่ายวิจัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับต่าง
ประเทศ ทำ�ให้การศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทย
มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ ให้นัก
วิจัยสามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานได้หลากหลาย ลดเวลา
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์-

กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

อ

จั ด การข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น ต่ อ การตรวจประเมิ น
รูปร่างสามมิติของฝ่าเท้า และข้อมูลการออกแบบแผ่น
รองฝ่าเท้าให้เป็นฐานข้อมูลในการดำ�เนินการผลิต เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการและกระจายการให้
บริการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลอย่างมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่ดีได้อย่างทั่วถึง
การใช้แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล นอกจากจะทำ�ให้
ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย กระชับ ไม่อึดอัดแล้ว ยังช่วยให้เกิด
การกระจายแรงกดบริเวณฝ่าเท้าได้ดี ป้องกันการเสียดสี
ทีอ่ าจทำ�ให้เกิดแผล อีกทัง้ ยังช่วยปรับแนวของกระดูกส้น
เท้า ลดอาการปวดเท้าได้ นับเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และความสามารถของผู้สวมใส่ได้อย่างดี

าการเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้า เกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น ลักษณะกิจกรรมที่ทำ� โครงสร้าง
ของกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือลักษณะการ
กระจายน้ำ�หนักของฝ่าเท้า
ดังนั้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่เกี่ยวกับ
เท้าจึงเริ่มจำ�เป็นและมีความต้องการมากขึ้น ซึ่งขณะนี้
นักวิจัยไทยได้พัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการผลิต
แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้บริโภคได้แผ่นรอง
ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลในราคาที่เหมาะสมมาให้บริการแล้ว
นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) สวทช. ได้พัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย
การผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล โดยระบบดังกล่าว
ได้น�ำ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการ
ออกแบบและผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ตาม
สรีระที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ผ่านผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายในการบริหาร
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https://www.youtube.com/watch?v=dFlCIZSsPKs
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เตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง

ซั

อยู่ในท้องถิ่น
ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เตาชีวมวลแบบ
ปัน้ มือได้ดว้ ยตนเอง ให้กบั สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำ�บล
แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อปั้นใช้ ในครัวเรือน ซึ่ง
ชุมชนผลิตได้เอง รวมทั้งสร้างเป็นอาชีพหรือรายได้เพิ่ม
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
แกนนำ�ในพืน้ ทีส่ �ำ นึกรักบ้านเกิด ในการนำ�ซังข้าวโพดและ
เศษชีวมวลมาป็นแหล่งพลังงาน ช่วยลดปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือตอนบนด้วย

งข้าวโพดที่เป็นของเหลือทิ้ง ปกติจะมีการนำ�
มาทำ�เป็นเชื้อเพลิง แต่ปัญหาที่พบคือ เชื้อ
เพลิงจากซังข้าวโพดจะให้เปลวไฟน้อย เกิด
ควันเยอะ แต่ปัจจุบัน นักวิจัยไทยได้แก้ปัญหาดังกล่าวนี้
ได้แล้ว โดยพัฒนาเตาชีวมวลที่เหมาะกับการใช้เชื้อเพลิง
จากซังข้าวโพด
สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุนงบประมาณให้ อาจารย์
องอาจ ส่องสี พัฒนาเตาชีวมวลแบบปัน้ มือได้ดว้ ยตนเอง
ซึง่ เป็นเตาแก๊สซิไฟเออร์ทเี่ หมาะกับการใช้ซงั ข้าวโพดเป็น
แหล่งพลังงาน โดยจะเกิดควันน้อยกว่า ในขณะที่ให้ความ
ร้อนสูงกว่าเตาฟืนธรรมดา โดยซังข้าวโพด 1 กิโลกรัม
สามารถใช้หงุ ต้มได้ประมาณ 30 นาที ตัวเตาก็ผลิตได้งา่ ย
และมีต้นทุนต่ำ� ชาวบ้านสามารถทำ�เองได้ โดยใช้วัสดุที่มี

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=ZFyZCy0dDSE
https://www.youtube.com/watch?v=ZFyZCy0dDSE
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“นอนวูฟเวน” อุตสาหกรรมสิ่งทอที่น่าจับตามองในปี
2562

อุ

ต สาหกรรมสิ่ ง ทอของไทยถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง
อุตสาหกรรมที่น่าจับตามองและมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา และมียอด
การส่งออกสูงถึง 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังประเทศ
ต่างๆ ในโซนอาเซียน อเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วน 3% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย โดย
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของการมีห่วงโซ่อุปทาน
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็มีการใช้งานนอนวูฟเวนอย่าง
และห่วงโซ่คุณค่า (supply & value chain) ที่ครบถ้วน
แพร่หลายเช่นกัน ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะ
ตั้งแต่ต้นน้ำ� อย่างการผลิตวัตถุดิบ การย้อม ตกแต่งและ
มีการประยุกต์ ใช้นอนวูฟเวนมากยิ่งขึ้น
พิมพ์ผืนผ้า ไปจนถึงปลายน้ำ� อย่างการออกแบบและ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกนอนวูฟเวนไปยัง
ผลิตผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ รวมไปถึงการสร้างคุณค่าของ
ต่างประเทศโดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,000 ล้าน
อุตสาหกรรมสิ่งทอโดยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมามีส่วน
บาทต่อปี อีกทั้งยังมีความต้องการทางการลงทุนในกลุ่ม
ช่วยในระบวนการต่างๆ ภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในปี
นอนวูฟเวน จากทั้งในประเทศไทยและอาเซียน อย่าง
2562 นีย้ งั มีอกี หนึง่ อุตสาหกรรมย่อย ภายใต้อตุ สาหกรรม
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น และยังได้
สิ่งทอที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากอย่าง ‘นอนวูฟเวน’
รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลของประเทศไทยใน
(nonwovens)
แง่ของการลงทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
นอนวูฟเวน (nonwovens) เกิดจากผ้าที่ขึ้นรูปจาก
การลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนในการยกเว้น
เส้นใยโดยตรงที่ ไม่ได้มีการถักหรือทอทำ�ให้ลดระยะเวลา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกลุ่มธุรกิจนอนวูฟเวนเป็น
กระบวนการผลิตให้สั้นลง สามารถทำ� การผลิตได้ ใน
เวลา 3 ปี พร้อมกับการยกเว้นอากรนำ�เข้าเครื่องจักร
ปริมาณมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสิ่งทอทั่วไป ทั้งยังช่วยลด
วัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ ไม่ใช่
ต้นทุนทางการผลิตให้ต�่ำ ลง จึงเหมาะทีจ่ ะใช้กบั ผลิตภัณฑ์
ภาษีและการสนับสนุนเชิงให้ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ
ที่ใช้แล้วทิ้ง ประกอบกับคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกัน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอ
ไฟ ต่อต้านเชื้อแบคที่เรียได้ ทำ�ให้นิยมใช้นอนวูฟเวนใน
ลักษณะพิเศษ
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยนำ�มาเป็น
ดั ง นั้ น อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอนอนวู ฟ เวนจึ ง เป็ น
วัสดุสำ�หรับเช็ดทำ�ความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ ชุด
อุตสาหกรรมที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
ผ่าตัดแพทย์ หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5
ผ้าอ้อมเด็กหรือผู้ ใหญ่ ผ้าอนามัยสำ�หรับสตรี และมีการ
ใช้งานเป็นอย่างมากในกลุม่ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพและ
การแพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุhttps://www.mtec.or.th/wp-content/uploads/2019/03/Pre-PR_Release_ANDTEX-2019_TH.pdf
ภัณฑ์

กรกฎาคม 2562

https://www.mtec.or.th/wp-content/uploads/2019/03/Pre-PR_Release_ANDTEX-2019_TH.pdf
https://www.mtec.or.th/wp-content/uploads/2019/03/Pre-PR_Release_ANDTEX-2019_TH.pdf
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ฤทธิบ์ รรเทาอาการนอนไม่หลับของเมล็ดผักกาดหอม

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
ทางคลินิก ปกปิดสองฝ่ายแบบ prospective randomized เพื่อประเมินฤทธิ์ของเมล็ดผักกาดหอมในการ
รักษาโรคนอนไม่หลับของหญิงตั้งครรภ์ โดยทดลองใน
หญิงตัง้ ครรภ์เดีย่ ว (singleton pregnancy) อายุ 20-40 ปี
มี อ ายุ ค รรภ์ ในช่ ว ง 12-36 สั ป ดาห์ และมี ปั ญ หา
นอนไม่หลับ จำ�นวน 100 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ
50 คน กลุ่ ม แรกให้ รั บ ประทานแคปซู ล เมล็ ด
ผักกาดหอมบด (ขนาดวันละ 1,000 มก.) กลุ่มที่สอง
ให้รับประทานยาหลอก โดยให้รับประทานยาก่อนนอน
ทุกคืน ติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ จากนั้นประเมินคุณภาพ
การนอนหลั บ ก่ อ นเริ่ ม ทดลองและหลั ง ได้ รั บ เมล็ ด
ผักกาดหอมครบ 2 สัปดาห์ ด้วยแบบประเมินคุณภาพ
การนอนหลับ Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)

ผลการศึกษาพบว่า ค่าคุณภาพการนอนหลับของกลุม่
ที่ ได้รับแคปซูลเมล็ดผักกาดหอมดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ ได้รับยา
หลอกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนของ
การนอนหลับ (average sleep score) ของกลุ่มที่ได้รับ
แคปซูลเมล็ดผักกาดหอมน้อยกว่ากลุ่มที่ ได้รับยาหลอก
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และไม่พบรายงานการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากรับประทานเมล็ดผักกาดหอม
การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าเมล็ดผักกาดหอมสามารถช่วย
บรรเทาอาการนอนไม่หลับในหญิงตั้งครรภ์ได้
ข้อมูลจาก
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1463
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1463
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1463

รูปจาก
http://dannypowertools.com/แนะนำ�-เมล็ดผักกาดหอม-1000-เม/
http://dannypowertools.com/แนะนำ�-เมล็ดผักกาดหอม-1000-เม/
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สดร. ชวน “ตัง้ ชือ่ ไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะ”
ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึง่ ในเอกภพ

ส

ถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์ก าร
มหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวน
ประชาชน “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ”
ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ ร่วมเฉลิมฉลอง
100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ สามารถเสนอชื่อ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2562
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สหพันธ์ดาราศาสตร์
นานาชาติเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มสมาคมหรือหน่วยงาน
ด้านดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อร่วมกันส่งเสริม
ด้านดาราศาสตร์ ในทุกด้าน ได้แก่ งานวิจัย การสื่อสาร
การศึกษาและการพัฒนาดาราศาสตร์ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก ในปีนี้ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ

กรกฎาคม 2562

ครบรอบ 100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ จึงเปิด
โอกาสให้ประเทศทั่วโลกร่วมกันตั้งชื่อดาวเคราะห์นอก
ระบบสุรยิ ะ ประเทศละ 1 ระบบ ประกอบด้วยดาวเคราะห์
นอกระบบสุริยะ 1 ดวง และดาวฤกษ์แม่ 1 ดวง โดย
พิจารณาให้สิทธิ์ตั้งชื่อระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
ทีส่ ามารถสังเกตการณ์ผา่ นกล้องโทรทรรศน์ได้ ในประเทศ
นั้นๆ มุ่งหวังให้มนุษย์ตระหนักว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้นเป็น
เพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในเอกภพ ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และสร้างความตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของประชาคมโลก
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 82 สมาชิกระดับประเทศ
ของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ได้รับสิทธิ์ตั้งชื่อดาว
เคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b และดาวฤกษ์แม่
WASP-50b การร่วมเสนอชือ่ นีจ้ ะช่วยสร้างความตระหนัก

12

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ สดร. แต่งตั้ง และสหพันธ์
ดาราศาสตร์ น านาชาติ เ ห็ น ชอบ ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่
กำ�หนด จากนั้น สดร. จะประกาศรายชื่อที่ ได้รับการคัด
เลือกจำ�นวน 3 รายชื่อ และให้ประชาชนร่วมโหวตทาง
ออนไลน์ เมื่อได้ชื่อที่มีคะแนนโหวตสูงสุดแล้ว สดร. จะ
เสนอไปยังสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเพื่อพิจารณา
ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2562
ต่อไป ชื่อนี้จะถูกใช้ควบคู่กับชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่
และให้เครดิตแก่ผู้ตั้งชื่อด้วย ดร.ศรัณย์กล่าวปิดท้าย

และความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ภายในประเทศ ต่อยอด
ความความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์ ให้แก่คนไทย
อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นดาราศาสตร์ ข อง
ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ
สดร. จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ “ตั้งชื่อไทยให้
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” ผ่านช่องทางออนไลน์ที่
http://bit.ly/NameExoWorldsThailand2019 ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
สำ�หรับขัน้ ตอนการคัดเลือกชือ่ ดาวเคราะห์นอกระบบ
สุริยะที่ประชาชนเสนอเข้ามาจะถูกพิจารณาคัดเลือกโดย

ข้อมูลจำ�เพาะดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและดาวฤกษ์แม่

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2554 ภายใต้ โครงการ Wide Angle Search for
Planets (WASP) ด้วยวิธกี ารผ่านหน้า (Transit Method) จัดเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิ ะประเภทดาวพฤหัสบดีรอ้ น
(Hot Jupiter) ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ โคจรรอบดาวฤกษ์แม่ WASP-50 ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สีเหลือง ประเภท
เดียวกับดวงอาทิตย์ อยู่บริเวณทางใต้ของกลุ่มดาวแม่น้ำ� (Eridanus) ห่างจากระบบสุริยะประมาณ 750 ปีแสง ปัจจุบัน
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b ยังคงเป็นบริวารดวงเดียวที่โคจรรอบดาวฤกษ์แม่ดวงนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://exoplanet.eu/catalog/wasp-50_b/
https://www.aanda.org/articles/aa/
pdf/2011/09/aa17198-11.pdf
ที่มาของข่าว
http://www.narit.or.th/index.php/prnews/3911-narit-wasp-50b-name
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มนุษย์รับไมโครพลาสติก
เข้าร่างกายนับแสนอนุภาคต่อปี

ผลการศึกษาล่าสุดจากทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำ�มหาวิทยาลัย
วิกตอเรียของแคนาดาพบว่า คนเราโดยทั่วไปกลืนกินชิ้นส่วน
ไมโครพลาสติกที่เล็กจิ๋วเข้าสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยปีละถึงกว่า 5
หมื่นอนุภาค ทั้งยังหายใจเอาไมโครพลาสติกในอากาศเข้าไปอีก
ในปริมาณเกือบเท่ากัน ทำ�ให้เป็นไปได้สูงว่า ในแต่ละปีมนุษย์รับ
ไมโครพลาสติกเข้าร่างกายไปถึงกว่าแสนอนุภาค

ง

านวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ ในวารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”
(Environmental Science and Technology ) โดยระบุว่าได้รวบรวมข้อมูล
จากงานวิจัยที่มีอยู่เดิม 26 ชิ้น ซึ่งตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกที่มีอยู่ใน
น้ำ�ดื่ม เบียร์ และอาหารบางชนิด เช่น ปลา หอย เกลือ น้ำ�ตาล รวมทั้งปริมาณไมโคร
พลาสติกในอากาศตามเมืองใหญ่หลายแห่ง แล้วนำ�มาคำ�นวณเพื่อประมาณการถึง

กรกฎาคม 2562
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ระดับไมโครพลาสติกที่เข้าสู่ร่างกาย
ของแต่ละคนในหนึ่งปี
ผลที่ ไ ด้ พ บว่ า ผู้ ใ หญ่ รั บ ไมโคร
พลาสติ ก เข้ า ไปด้ ว ยการกิ น อาหาร
ปีละราว 5 หมื่นอนุภาค ส่วนเด็กได้
รั บ ไมโครพลาสติ ก ด้ ว ยวิ ธี เ ดี ย วกั น
ปีละราว 4 หมื่นอนุภาค แต่อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขนีย้ งั ไม่รวมปริมาณไมโคร
พลาสติกจากอาหารประเภทอืน่ ทีย่ งั ไม่
ได้มีการตรวจวิเคราะห์ เช่น เนื้อ นม
ผัก และผลไม้
“ตัว เลขประมาณการนี้ คิด จาก
อาหารเพียงส่วนหนึ่งที่เรากินเข้าไป
เท่านั้น หรือเท่ากับพลังงานราว 15%
ที่ ได้รับจากการกินทั้งหมด” ดร.คีแรน
ค็อกซ์ ผู้นำ�ทีมวิจัยกล่าว “ถ้าคิดรวม
อาหารประเภทอื่นๆ ที่กินกันเป็นปกติ
เข้าไปให้ครบถ้วนแล้ว ปริมาณไมโคร

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

พลาสติกที่ ได้รับต่อปีน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
หลายแสนอนุภาคเลยทีเดียว”
ดร.ค็อกซ์ยงั ระบุวา่ ผูท้ ดี่ มื่ น้�ำ บรรจุ
ขวดพลาสติกเป็นประจำ� มีโอกาสจะได้
รับไมโครพลาสติกเข้าร่างกายสูงกว่า
ผู้อื่นหลายเท่า เนื่องจากน้ำ�ดื่มชนิดนี้
มีชิ้นส่วนพลาสติกขนาดจิ๋วปนเปื้อน
อยู่มากกว่าน้ำ�ประปาโดยเฉลี่ยถึง 22
เท่า คิดเป็นปริมาณที่เข้าสู่ร่างกายได้
ถึงปีละ 130,000 อนุภาค
ส่ ว นไมโครพลาสติ ก ในอากาศที่

เข้ า สู่ ร่ า งกายผ่ า นการสู ด ลมหายใจนั้ น
นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะถูกดูดซึมเข้า
สู่อวัยวะภายใน โดยร่างกายจะไม่ขับมัน
ออกมาด้วยวิธีการไอหรือจาม
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครทราบแน่
ว่าการรับไมโครพลาสติกเข้าสูร่ า่ งกายนัน้
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ แต่ก่อน
หน้ า นี้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ บ างรายออกมา
เตือนว่า ไมโครพลาสติกอาจปลดปล่อย
สารพิษออกมาขณะอยู่ในร่างกาย หรือ
บางชิ้นอาจมีขนาดเล็กมากจนสามารถ

ทะลุ ผ่ า นเนื้ อ เยื่ อ ต่ า งๆ และทำ � ให้
ภูมิคุ้มกันมีปฏิกิริยาต่อต้านได้
ดร.ค็อกซ์ กล่าวย้ำ�ว่า “เรายังไม่
ทราบชัดว่าไมโครพลาสติกก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายคนเราหรือไม่ แต่ขอ้
เท็จจริงทีว่ า่ เรารับมันเข้าไปเป็นปริมาณ
สูงในแต่ละปี ก็ทำ�ให้น่าห่วงอยู่ไม่น้อย
ส่วนตัวผมเองนั้นพยายามหลีกเลี่ยง
การกินอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
รวมทั้งน้ำ�ดื่มบรรจุขวดพลาสติกให้ ได้
มากที่สุด เท่าที่จะทำ�ได้”

https://www.bbc.com/thai/features-48541027

อินเดียตั้งเป้าสร้าง
สถานีอวกาศในปี ค.ศ. 2030
องค์การอวกาศอินเดียประกาศแผนการส่งสถานีอวกาศในปี
ค.ศ. 2030

เ

ค. ซีวาน หัวหน้าองค์การอวกาศ
อินเดีย ระบุว่า สถานีอวกาศนี้
จะเป็นโครงการที่ดำ�เนินการโดย
อินเดียทั้งหมด ไม่ได้เป็นความร่วม
มือในลักษณะสถานีอวกาศนานาชาติ
ในปัจจุบัน และสถานีอวกาศแห่งนี้
จะรองรั บ โครงการส่ ง นั ก บิ น อวกาศ
3 นายของอิ น เดี ย ขึ้ น สู่ อ วกาศในปี
ค.ศ. 2022
โครงการสถานี อ วกาศอิ น เดี ย
จะเป็นกุญแจสำ�คัญในภารกิจสำ�รวจ
อวกาศของอิ น เดี ย และในเดื อ น
กรกฎาคมนี้ อิ น เดี ย มี แ ผนการที่ จ ะ
เดินหน้าภารกิจไปดวงจันทร์อีกเป็น
ครั้งที่สอง

https://www.voathai.com/a/india-plans-to-set-up-space-station/4958294.html
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ทรงพจน์ สุภาผล
เรียบเรียงรายงานจาก CNN

งานวิจัยชี้ “เปิดไฟนอน”

อาจทำ�ให้รอบเอวเพิ่ม
รายงานการวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ ในวารสารการแพทย์ JAMA
Internal Medicine ชีว้ า่ การนอนหลับโดยทีเ่ ปิดไฟหรือเปิดทีวที งิ้
ไว้ อาจเกี่ยวข้องกับรอบเอวของเราได้

นั

กวิจัยที่ National Institute of Environmental Health Science ในรัฐนอร์ท
แคโรไลนา เปิดเผยรายงานการศึกษาเรือ่ งผลกระทบของแสงทีม่ ตี อ่ การนอน
โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างเป็นสตรีชาวอเมริกนั 43,722 คน อายุระหว่าง 35–74 ปี
และใช้เวลา 5 ปี (ค.ศ. 2003-2009) ภายใต้การวิจัยที่มีชื่อว่า Sister Study
ผลการวิจัยพบว่า การมีแสงสว่างภายในห้องตอนกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นแสงจาก
หลอดไฟหรือจากทีวีที่เปิดทิ้งไว้ อาจมีความเชื่อมโยงกับน้ำ�หนักที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
ตัวอย่างเหล่านั้น
คุณเดล แซนด์เลอร์ ผู้นำ�การวิจัยครั้งนี้ชี้ว่า ได้ ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตอบ
แบบสอบถาม โดยเลือกพฤติกรรมการนอนของตนเองใน 4 กลุม่ คือ 1.นอนแบบปิดไฟ
2.เปิดไฟหัวนอนทิง้ ไว้ 3.เปิดไฟไว้นอกห้อง 4.เปิดไฟสว่างหรือเปิดทีวที งิ้ ไว้ ในห้องนอน

ผลวิจัยชี้ ให้เห็นว่า 22% ของคน
ที่ เ ปิ ด ไฟสว่ า งหรื อ เปิ ด ที วี ทิ้ ง ไว้ ต อน
นอนหลับมีโอกาสที่จะมีน้ำ�หนักตัวเกิน
มาตรฐาน และ 33% มีโอกาสที่จะเป็น
โรคอ้วน และเมื่อเจาะลึกลงไป พบว่า
ในกลุ่มตัวอย่างที่ 4 นี้ โดยเฉลี่ยแล้วน้ำ�
หนักจะขึ้นราว 5 กิโลกรัมหรือมากกว่า
นั้น ในช่วง 5 ปีที่ทำ�การสำ�รวจ หรืออาจ
มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index
– BMI) เพิ่มขึ้นราว 10% เทียบกับคน
ที่นอนแบบปิดไฟ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ใ ห้ ตั ว เลขในทำ � นอง
เดียวกับงานวิจยั เมือ่ 3 ปีกอ่ น ซึง่ ตีพมิ พ์
ในวารสาร Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ที่ชี้ว่าการ
เปิดไฟไว้ขณะนอนหลับอาจเพิม่ ค่า BMI
ราว 10% เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม คุณเดล แซนด์เลอร์
ระบุว่า ข้อจำ�กัดของงานวิจัยชิ้นนี้คือใช้
วิธีให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ซึ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้มาก ดังนั้น
จึงแนะนำ�ให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องนี้
ถึงกระนั้น ดร.แนทาเนียล วัตสัน
ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาแห่ง
University of Washington กล่าวว่า งาน
วิจัยชิ้นนี้ช่วยเน้นย้ำ�ถึงสิ่งที่แพทย์และ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพยายามแนะนำ � มาโดย
ตลอด คือการทำ�ให้ช่วงเวลานอนหลับ
ของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
ดีต่อสุขภาพมากที่สุด ด้วยการกำ�จัด
สิง่ รบกวนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น แสงไฟ ทีวี หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

https://www.voathai.com/a/sleeping-with-lights-on/4955562.html
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นาโนวัคซีนแบบแช่ แก้โรคระบาด
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลา
นาโนเทค ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
พัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีนดูดซึมทางเหงื อก
และเกาะติดเยื่อเมือกแบบแช่ แก้ปัญหาโรคระบาด
และควบคุมโรคติดเชื้อในปลานิล ลดการใช้ยาและ
สารเคมี ช่วยเพิม่ มูลค่าแก่อตุ สาหกรรมสัตว์น�้ำ ไทย

17

ป

ลานิล เป็นปลาที่ประชาชนนิยมบริโภค
กั น เป็ น จำ � นวนมาก นั บ ว่ า เป็ น เป็ น ปลา
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำ�คัญของไทย แต่
ปัญหาที่พบก็คือ การเกิดโรคติดเชื้อในปลานิล ซึ่งที่
ผ่านมาแก้ปัญหาด้วยวิธีฉีดยาแก่ปลาทีละตัว ซึ่งก่อ
ความยุ่งยาก เพราะต้องใช้เวลาและแรงงานไม่น้อย
อีกทั้งมีต้นทุนสูง

กรกฎาคม 2562
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พิเศษ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโน
เทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้รว่ มมือ
กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีน
ในรูปของอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติดูด
ซึ ม ทางเหงื อ กและเกาะติ ด เยื่ อ เมื อ ก
ทดแทนการฉี ด แบบเดิ ม ซึ่ ง นั บ ว่ า ได้
ผลดี นาโนวัคซีนสามารถควบคุมโรคติด
เชื้อในปลานิลได้ดี แก้ปัญหาโรคระบาด
ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลานิล โดย
ใช้ได้กับปลานิลทุกขนาด ครั้งละจำ�นวน
มาก ทำ � ให้ ใ ช้ ต้น ทุ น ต่ำ � ประหยัด เวลา
และแรงงาน อีกทั้งช่วยให้ปลาแข็งแรง
ลดการใช้ยาและสารเคมี ได้เนื้อปลาที่
ปลอดภัยกับผูบ้ ริโภค สะอาด เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมเลีย้ ง
ปลาและผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ ได้มีการ
ทดสอบแล้วที่ณันต์ธชัยฟาร์ม อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ
ดร.ธี ร พงศ์ ยะทา นั ก วิ จั ย ศู น ย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
สวทช. เปิดเผยว่า งานวิจัยนาโนวัคซีน
แบบแช่ มีโจทย์มาจากผู้ประกอบการที่

ต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดที่
สร้า งความเสียหายร้ายแรงกับปลานิล
เศรษฐกิจ โดยทีมวิจัยได้ทำ�การออกแบบ
สังเคราะห์นาโนวัคซีนและลงมือศึกษา
ความเป็นไปได้ ในการป้องกันโรคในปลานิล
ทั้ ง ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและระดั บ
ภาคสนาม ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสำ�เร็จ ทำ�ให้
ได้นาโนวัคซีนแบบดูดซึมทางเหงือกและ
เกาะติดเยื่อเมือก เพื่อใช้ ในการให้วัคซีน
แบบแช่ สามารถใช้ ได้กับปลาทุกขนาด
และครั้งละจำ�นวนมาก เมื่อเทียบกับวิธี
แบบเดิ ม ที่ ใ ช้ ฉี ด ด้ ว ยเข็ ม ที ล ะตั ว ทั้ ง บ่ อ
ซึ่งวิธีใหม่นี้จะมีต้นทุนที่ต่ำ� ประหยัดเวลา
และแรงงานมาก โดยงานวิจัยนี้สามารถ
ขยายผลและต่อยอดนำ�ไปใช้ประโยชน์ทงั้
ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์
ได้ เพื่อลดความเสียหายจากการเกิดโรค
ระบาดในปลานิล โดยเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ของปลาต่อโรค และลดการใช้ยาปฏิชวี นะ
ที่ อ าจนำ � ไปสู่ ก ารเกิ ด ภาวะเชื้ อ ดื้ อ ยา
อีกด้วย
ด้าน ผศ. น.สพ. ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ�
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์

ผศ. น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดค�ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
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มหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การ
พัฒนาวัคซีนแบบแช่ในปลาเริ่มต้นจาก
การพยายามหาวิธีการที่สามารถให้วัคซีน
ปลาได้ แ บบง่ า ยๆ เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารฉี ด
แบบเดิ ม ค่ อ นข้ า งยุ่ ง ยาก จำ � เป็ น ต้ อ ง
วางยาสลบปลาและจับปลามาฉีดวัคซีน
ทีละตัว ปลาค่อนข้างเครียดและบอบช้ำ�
ทำ�ให้การทำ�วัคซีนแบบนี้ ไม่ สั ม ฤทธิ์ ผล
เท่าที่ควร จึงได้หันมาให้ความสนใจกับ
การแช่ ป ลาด้ ว ยแอนติ เ จนของเชื้ อ ที่
เคลือบไว้ดว้ ยอนุภาคนาโนทีส่ ามารถเกาะ
ติดกับเยื่อเมือกของปลาได้ และกระตุ้น
ภูมคิ มุ้ กันให้ปลาได้เป็นอย่างดี เพราะปลา
มีระบบภูมิคุ้มกันแบบเยื่อเมือกอยู่หลาย
แห่งทัว่ ร่างกาย นับว่านาโนเทคโนโลยีเป็น
เทคโนโลยีที่นำ�มาพัฒนาวัคซีนได้หลาย
ชนิด จึงเกิดการทำ�วิจัยร่วมกันระหว่าง
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ และ
นาโนเทค สวทช. ตามโจทย์และสมมุตฐิ าน
ที่ตั้งขึ้น เพื่อให้ ได้วัคซีนนาโนต้นแบบที่
สามารถแก้ ปั ญ หาให้ ผู้ ป ระกอบการได้
ด้วยนาโนเทคโนโลยี จนปัจจุบันมีผลงาน
ทางวิชาการทั้งอนุสิทธิบัตรและผลงาน
วิจัยตีพิมพ์ร่วมกัน
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“จากการเริ่ ม ต้ น ที่ ก ารผลิ ต วั ค ซี น
ต้นแบบจากเชือ้ แบคทีเรียทีก่ อ่ ให้เกิดโรค
เหงือกเน่าในปลานิลหรือโรคคอลัมนาริส
ต่อไปคิดว่าจะมีการยกระดับการผลิต (up
scale) ไปสู่เชิงพาณิชย์ (commercial
scale) โดยอาศัยความร่วมมือกับภาค
เอกชน นอกจากนี้ ก็มีแนวคิดที่จะพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออื่นๆ ในปลานิล
ด้วยนาโนเทคโนโลยี เช่น วัคซีนป้องกัน
โรคติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต จากเชื้ อ
Aeromonas วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
Franciscella วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ในกระแสโลหิตจากเชื้อ Edwardsiella
รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดไปพัฒนา
วัคซีนในปลาอื่นๆ ด้วย เช่น ปลากระพง
ปลาเก๋า และปลาคาร์ฟ” ผศ. น.สพ. ดร.
ชาญณรงค์ กล่าว
ขณะที่ นายธีระชัย นาคเกิด เจ้าของ
ณั น ต์ ธ ชั ย ฟาร์ ม เกษตรกรรุ่ น ใหม่
ผู้ เ พาะเลี้ ย งปลานิ ล ใน อ.บางบ่ อ
จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ณันต์ธชัยฟาร์ม
เพาะเลีย้ งปลานิลเป็นหลัก โดยเลีย้ งด้วย
อาหารเม็ดสำ�เร็จรูป พร้อมทั้งจำ�หน่าย
ปลาเนื้ อ ทั้ ง ขายส่ ง ตลาดและขายปลี ก

นายธีระชัย นาคเกิด
เจ้าของณันต์ธชัยฟาร์ม

บางส่ ว น ในฐานะเกษตรกรคนรุ่ น ใหม่
เห็ น ว่ า การใช้ น วั ต กรรมนาโนหรื อ
เทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ� โดยเฉพาะปลา
เป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็นและสำ�คัญ เช่น
งานวิ จั ย นาโนวั ค ซี น เพราะในปั จ จุ บั น
การเลีย้ งปลายังไม่มกี ารใช้วคั ซีนกันอย่าง
แพร่หลาย คงใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ
กั น อยู่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพปลาเนื้ อ และ
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้วัคซีนดังกล่าวจะ
ช่ ว ยให้ ป ลาแข็ ง แรง ลดการใช้ ย าและ
สารเคมีได้ ทำ�ให้อัตราจำ�นวนปลาเพิ่มขึ้น
ช่วยลดต้นทุนในการเลีย้ ง และทีส่ �ำ คัญได้
เนื้อปลาที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค สะอาด
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง ผลดี ต่ อ
อุตสาหกรรมเลี้ยงปลาและผู้บริโภคปลา
โดยตรง
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสาหร่ายของไทย

ส

ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลงาน
วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสาหร่ายน้ำ�จืด
ขนาดเล็กมาเป็นเวลากว่า 25 ปี วว.ตระหนักถึงศักยภาพ
และความสำ�คัญของสาหร่ายขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ใน
การตอบสนองธุรกิจอุตสาหกรรม บทบาทในด้านต่างๆ

วว. จัดตั้งคลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายน้ำ�จืด
และน้ำ�เค็มขนาดเล็กจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ
ทำ�การเพาะเลี้ยง วิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัย เพื่อ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร อาหาร เภสัช
สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน
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มากขึน้ ตามลำ�ดับ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ (bio-based economy)
วว. นับเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศทีม่ กี ารดำ�เนินงาน
ด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การมีคลังเก็บรักษาสายพันธุ์
สาหร่าย เพือ่ รวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุส์ าหร่ายน้�ำ จืดและ
น้ำ�เค็มขนาดเล็ก (freshwater and marine microalgae) จาก
แหล่งต่างๆ ทั่วประเทศพร้อมทั้งจัดทำ�ฐานข้อมูลกว่า 1,000
สายพันธุ์ มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง วิเคราะห์ และทดสอบ
ที่สำ�คัญและโดดเด่น คือ วว. มีระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
กลางแจ้งระดับการเพาะเลี้ยงต่อเนื่องและครบวงจร ปริมาตร
รวม 400,000 ลิตร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR Algal Excellent
Center, TISTR ALEC) ได้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่น
ดิน ภายใต้ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรชีวภาพด้านสาหร่าย พร้อมทั้งดำ�เนินการวิจัย
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

มุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่าย
เพื่อเป็นวัตถุดิบ (feedstock) ใน
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร
อาหาร เภสัช สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับอาเซียน

21

กรกฎาคม 2562

บทความ
พิเศษ

และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายแก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในการนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร อาหาร เภสัช สิ่งแวดล้อม
และพลังงานอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
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จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมา วว. มีผลงาน
ด้านสาหร่ายในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ในด้านอนุรกั ษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่าย
อย่างยั่งยืนโดยการจัดตั้งคลั งสาหร่ า ย
วว. ณ เทคโนธานี เป็นการดำ�เนินงาน
ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention Biological
Diversity, CBD) ทีว่ า่ ด้วยการอนุรกั ษ์นอก
ถิ่นกำ�เนิด (ex situ conservation) และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (sustainable
utilization) ด้านการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน ตลอด
จนด้านงานบริการ (มีลูกค้าขอรับบริการ
จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ) ได้แก่
การทดสอบผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อ
สาหร่าย บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบด้านสาหร่าย
และสารพิษจากสาหร่าย (การประปานครหลวง)
รวมถึ ง งานบริ ก ารวิ จั ย ตามความต้ อ งการของภาค
เอกชน เช่น ร่วมงานบริการวิจัยกับบริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน) บริ ษั ท ปตท. สำ � รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
จำ�กัด (มหาชน) บริษัทเดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น บริษัทIHI
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัทมาลีสามพราน จำ�กัด
บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) กอปรกับ
ขี ด ความสามารถของนั ก วิ จั ย ในการนำ � สาหร่ า ยมาใช้
ประโยชน์จากสาหร่ายในด้านต่างๆ และความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร ในการ
ดำ�เนินงานด้านสาหร่ายน้ำ�จืดและน้ำ�เค็มขนาดเล็กอย่าง
ครบวงจร และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. มีความพร้อม
เป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการยกระดับงานวิจัย พัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่าย อย่างครบวงจร
กับทุกภาคส่วน เชื่อมั่นว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย
วว. จะเป็นกำ�ลังหลักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0
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graphic

ที่มา :
http://www.medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra004.png
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ :
http://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=35
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพหัวหมาป่าโบราณที่ถูกรักษาไว้ใต้น้ำ�แข็ง
มานานกว่า 32,000 ปี

ช

Credit: HO / YAKUTIA ACADEMY OF SCIENCES / AFP

าวบ้านทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณริมแม่น�ำ้ ไทเรกห์ทยัค (Tirekhtyakh River) แถบอาร์กติกในสาธารณรัฐยาคูเตียของรัสเซีย
ได้พบหัวหมาป่าโบราณทีม่ คี วามยาว 41.5 เซนติเมตร อยู่ในสภาพดีทง้ั สมองและเนือ้ เยือ่ ยังคงเหลืออยู่ โดยคาดว่ามัน
น่าจะตายไปขณะอายุระหว่าง 2-4 ปี เมือ่ 32,000 ปีกอ่ น ในสมัยไพลสโตซีน (Pleistocene epoch) ซึง่ เป็นช่วงเวลา
ทีเ่ ป็นยุคน้�ำ แข็งเกิดขึน้ และถูกเก็บรักษาไว้ใต้แผ่นดินเยือกแข็ง ทำ�ให้สว่ นหัวทีป่ กคลุมด้วยขนหนายังอยู่ในสภาพค่อนข้างดี และ
มีฟนั ทีแ่ ข็งแรงเหลืออยูห่ ลายซี่ ซึง่ แผ่นดินเยือกแข็งได้คงสภาพสมอง เนือ้ เยือ่ อ่อนไว้

กรกฎาคม 2562
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กองบรรณาธิ การ

ชวนเมกเกอร์รนุ่ ใหม่ ประชันไอเดียสร้าง
นวัตกรรมเพือ่ สังคมทีย่ ง่ั ยืน โครงการ
Enjoy Science: Young Makers
Contest ปี 4

แชมป์ออกแบบและสร้างหุน่ ยนต์ ครัง้ ที่ 12
(RDC 2019) เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ
“IDC RoBoCon 2019” ทีส่ หรัฐอเมริกา

5

ศู

มิถุนายน 2562 – โครงการ Chevron Enjoy
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำ�โดย
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด จับมือ
พันธมิตรหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) และสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ สานต่อ โครงการ “Enjoy Science:
Young Makers Contest ปี 4” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือ
นักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน-นักศึกษา
ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ ใน
หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น ชิงรางวัล
ใหญ่ทริป ร่วมงาน Maker Faire มหกรรมแสดงผลงานของ
เหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ
รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.nstda.or.th/th/news/12589-20190605-young-makers-contest

กรกฎาคม 2562

น ย์ ก ารค้ า พั น ธุ์ ทิ พ ย์ ประตู น้ำ � - รศ. นพ.สรนิ ต
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณศิรวิ รรณ ตัณฑเวชกิจ
รองผู้ อำ � นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
(เอ็มเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และ ศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มแสดงความยิ น ดี แ ละมอบรางวั ล ให้
แก่ ที ม นั ก ศึ ก ษาสุ ด ยอดนั ก ประดิ ษ ฐ์ ผู้ ช นะการแข่ ง ขั น ใน
“โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย ปี 2562 (The 12th Thailand Robot
Design Camp : RDC2019)” ภายใต้แนวคิด “Robot for
a Greener Planet” ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วม
การแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon 2019 ระหว่าง
วันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology :
MIT) สหรัฐอเมริกา
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วว. จับมือบริษทั อสมท. จำ�กัด (มหาชน) มุง่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจยั วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาประเทศ

ด

ร.ชุ ติ ม า เอี่ ย มโชติ ช วลิ ต ผู้ ว่ า การสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ บริษทั

อสมท.จำ�กัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
“การประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม (วทน.) ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน
สังคมและประเทศชาติ” โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการ
นวัตกรรม วว. รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานของทั้งสอง
หน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นเกียรติดว้ ย เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน
2562 ณ ห้อง 601 อาคารอำ�นวยการ 1 บริษทั อสมท. จำ�กัด
(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1288

ซินโครตรอน เปิดบ้านรับเยาวชนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน
The 8th ASEAN Plus Three Junior Science

ส

ถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้การ
ต้อนรับคณาจารย์และเยาวชน พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่
จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากโครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior
Science (APTJSO#3) กว่า 150 ท่าน เนื่องในโอกาสเดินทาง
มาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและห้องปฏิบัติกการ
แสงสยาม เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน The 8th ASEAN Plus Three Junior
Science จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2562 เป็นกิจกรรม
ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และ ASEAN+3 Centre for the Gifted in Science (ACGS) สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ คี วามสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วม โดยมีเยาวชนจากทัง้ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
มาเลเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม จีน เกาหลี และสวีเดน เป็นต้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.slri.or.th/th/slrinews/ซินโครตรอน-เปิดบ้านรับ-เยาวชนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน-the-8th-asean-plus-three-junior-science.html
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งานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี

ส

มาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการสารอาหารและสารพฤกษเคมี
ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ในด้านการวิจัยทาง
โภชนาการรวมไปถึงการทดสอบเพือ่ ประกอบการขึน้ ทะเบียนกับ อย. โดยความร่วมมือ
ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางและเสริมอาหาร, บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มูลนิธิ
แบรนด์เฮลธ์เพือ่ การวิจยั สุขภาพของคนไทย และบริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำ�กัด ใน
ความร่วมมือครัง้ นี้ ทีเซลส์ยงั ให้การสนับสนุนการวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยงห่วงโซ่อตุ สาหกรรม
อาหารสุขภาพ และรองรับการเกิดอุตสาหกรรมโภชนพันธุศาสตร์ตอ่ ไปในอนาคต
http://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/1401

กรมวิทยาศาสตร์บริการจับมือ ม.ศิลปากร ร่วมเป็นภาคีวจิ ยั บูรณาการวิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตอบโจทย์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม

17

มิถุนายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดี
กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ประชุมหารือร่วม
กับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รักษาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์และนักวิจัย จาก
คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยในเชิงสหสาขาวิชา เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่คุณสมบัติวัตถุดิบต้นน้ำ�
มาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิตกลางน้ำ� และ
การต่อยอดออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ลายน้ำ � อั น จะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ ไปสู่เป้า
หมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และนำ�คนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 ในที่สุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dss.go.th/index.php/dssnews/1160-97-2562
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อย. หารือจับคูค่ วามร่วมมือวิจยั กัญชา

น

พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เปิดเผยภายหลังการประชุมประสาน
ความร่วมมือดำ�เนินการเกี่ยวกับการผลิตกัญชาทางการ
แพทย์ แ ละการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาคการผลิต การวิจัย และการใช้ประโยชน์ เพื่อ
ให้เกิดการผลิตและการนำ�ไปใช้ประโยชน์ โดยเร็ว อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย หรือการจับคู่ (matching) ระหว่าง
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและกลุ่มที่คาดว่ามีกำ�ลังการ
ผลิตกัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือภายในพื้นที่ โดยมี
องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.นเรศวร
ม.วลัยลักษณ์ ม.มหิดล ม.รังสิต สภาเกษตรกรแห่งชาติ
และหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย เป็นต้น
ลักษณะของการจับคูจ่ ะเป็นการจับกันในพืน้ ที่ ระหว่าง
สถาบันการศึกษา กลุ่มที่คาดว่ามีกำ�ลังการผลิต และภาค
บริการคือโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีรูปแบบหรือโมเดล
ของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ ที่ทำ�ร่วมกับ อ.เดชา ศิริภัทร
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เป็นรูปแบบกลาง

ซึ่งจะส่งให้แต่ละแห่งดูเป็นตัวอย่างในการจับคู่ แต่หากจะ
จับคู่ในรูปแบบอื่นก็สามารถดำ�เนินการได้ หากจับคู่ออกมา
ในรูปแบบคล้าย ๆ กันในลักษณะของการวิจัย ก็จะได้ข้อมูล
ผู้ป่วยที่ใช้อยู่ทั้งประเทศในภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการทำ�โครงการต่อไป รวมถึงเป็นวิธีช่วยให้
ผู้ป่วยที่มีการใช้ยากัญชาอยู่แล้ว ได้ ใช้ยาต่อไปในรูปแบบ
ของการมาร่วมวิจัยโดยไม่ต้องขาดยา
นอกจากนี้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติแจ้งว่ากลุ่มสภา
เกษตรกร รวมถึงวิสาหกิจชุมชนย่อยที่มีกำ�ลังการผลิต 10
กว่าแห่ง ยินดีที่จะร่วมจับคู่ด้วย ซึ่งหากเกิดการจับคู่กับ
หน่วยงานภาครัฐทีข่ ออนุญาตไปแล้วก็สามารถร่วมมือกันได้
ทันที โดยทาง อย. ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=2&cat=50&content_id=1620
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บ้านนักคิด

ฉบั
บ
ที่ 75 จากบทเสภาตอน ขุนแผนลุแก่โทษ กล่าวถึงนกหลายชนิดเลย เหมียวให้คุณผู้อ่านช่วยหาว่านกอะไรที่อยู่ใน
วงศ์นกกา (Corvidae) เช่นเดียวกันกับนกขุนแผน ไปดูเฉลยกันฮะ
นกกระลางลางล้วงได้ด้วงจิก ลูกอ้าปากริกร้องวอนแม่
ดุเหว่าจับเถาตำ�ลึงแล	เห็นลูกสุกแดงแจ๋เข้าจิกกิน
นกขมิ้นจับเถาขมิ้นเครือ	คาบเหยื่อเผื่อลูกแล้วโผผิน
สาลิกาพาหมู่เที่ยวจู่บิน เขาคูคู่ถิ่นอยู่ริมรก
กระทาปักหาตัวเมียจ้อ	ชูคอปีกกางหางหก
ค้อนทองร้องรับกันป๊กป๊ก	นกตุ่มเปรียวปรื๋อกระพือบิน
ไก่ป่าขันแจ้วอยู่แนวไพร	เขี่ยคุ้ยขุยไผ่เป็นถิ่นถิ่น
หารังเรียกคู่อยู่กับดิน	หยุดกินวิ่งกรากกระต๊ากไป ฯ

นกขุนแผน

นกสาลิกาเขียว

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 75

รางวัลที่ 1 กระเป๋าแคนวาส I love science ได้แก่ คุณวรธน พ่วงจินดา
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจหม้อห้อม I love science ได้แก่ ด.ญ.ชนาภา รชตะสมบูรณ์ คุณอรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร
		
คุณสุภิสรา บัวหอม

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 76

ช่“น้วองงมาเรี
นีว้ นั ๆ เหมียวไม่คอ่ ยได้ท�ำ อะไรเลยฮะ นอกจากเกาะจอรอดูความน่ารักของ
ยม” ลูกพะยูนน้อยทีพ่ ลัดหลงกับแม่ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำ�ไมต้อง

ประคบประหงมน้องมาเรียมกันขนาดนัน้ เหตุผลหนึง่ ก็เป็นเพราะพะยูนเป็นสัตว์ปา่
สงวนของไทย นัน่ หมายความว่า เป็นสัตว์ทม่ี จี �ำ นวนประชากรเหลือน้อย ใกล้สญ
ู พันธุ์
เต็มที ในทะเลไทยมีจ�ำ นวนประชากรพะยูนเหลือเพียงหลักร้อยตัวเท่านัน้ ฮะ การดูแล
ช่วยเหลือลูกพะยูน 1 ตัว ให้มชี วี ติ รอดได้จงึ เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญมากๆ เพราะหนึง่ ชีวติ นีอ้ าจจะ
ช่วยเพิม่ จำ�นวนประชากรพะยูนให้เพิม่ ขึน้ ได้อกี และไม่เพียงแต่พะยูนเท่านัน้ นะฮะ ยังมีสตั ว์
ป่าอีกหลายชนิดทีใ่ กล้จะสูญพันธุแ์ ละอยูใ่ นบัญชีรายชือ่ สัตว์ปา่ สงวนของไทย คุณผูอ้ า่ นช่วยบอก
เหมียวหน่อยฮะว่า นอกจากพะยูนแล้ว ยังมีสตั ว์อะไรอีกบ้างทีเ่ ป็นสัตว์ปา่ สงวนของไทย

พะยูนน้อย- น้องมาเรียม
ภาพโดย Sirachai (Shin) Arunrugstichai
https://www.bbc.com/thai/thailand-48494062

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 76
กิฟต์เซ็ต “I love science”
(สมุดโน้ต + พวงกุญแจหม้อห้อม)
จำ�นวน 5 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

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

หมดเขตส่งคำ�ตอบ 20 กรกฎาคม 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

กรกฎาคม 2562
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เมื
อ
่
วันที่ 27-28 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา สวทช.จัดงาน
“ตลาดนัดงานวิจยั ” ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย ภายในงานมีการน�ำสินค้านวัตกรรมจากผลงาน
วิจยั ของ สวทช. และเครือข่าย มาแสดงและให้ผสู้ นใจได้
มาชม ชิม ช้อป กันมากมายในราคาพิเศษ เพราะบริษทั
ผูผ้ ลิตมาเอง

รายชื่อผลิตภัณฑ์และผูผ้ ลิตในงาน

อาหารทดแทนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมและลด
น�ำ้ หนัก อาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูป้ ว่ ยโรคไต /
บริษทั เบนส์เวล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
น�ำ้ ตาลไอโซมอลทูโลส / บริษทั น�ำ้ ตาลราชบุรี จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ไล่ยงุ ด้วยเทคโนโลยีนาโนเอ็นแคป
ซูเลชัน่ / บริษทั 864 ดีพร้อม จ�ำกัด
ชาบัว ตรีสตั ตบงกช (เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ) / บริษทั อรอิน
อโรมาติกส์ จ�ำกัด
กาแฟรังนก และ SPM Coffee / บริษทั ไมโครอินโนเวต
จ�ำกัด
ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว / บริษทั แปซิฟคิ
เมล็ดพันธุ์ จ�ำกัด
เครือ่ งดืม่ ทีผ่ ลิตจากพืชผักผลไม้ /บริษทั โออิชิ เทรดดิง้
จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์จากผงชาร์โคลจากเหง้ามันส�ำปะหลัง ได้แก่
ผงดับกลิน่ ผงล้างผัก ทรายแมว / บริษทั ต้อม คาซาวา
จ�ำกัด
ยางรองส้นเท้าจากยางธรรมชาติ / บริษัทรับเบอส์
อินโนเทค จ�ำกัด
ครีมบ�ำรุงผิวหน้า สารสกัดจากมะขามป้อม ยูสุ EUSU
/ บริษทั โกลเด้นคอสเมติก จ�ำกัด
ครีมลดริว้ รอย “ไลโซยัง” / บริษทั ซูพรีม บิซ จ�ำกัด
อาหารแช่แข็ง นวัตกรรมอาหารยุคใหม่จากไข่ ได้แก่
โยเกิร์ตไข่แดง ไข่ดาวลาบ ออมเล็ตซอสครีมเห็ด
ออมเล็ตกะเพรากุง้ ไข่หวานเสียบไม้ / ฟาร์มแม่สะอาด
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง / บริษทั พี.เค.เบเกอรี่ จ�ำกัด
ผลิตเครือ่ งดืม่ และอาหารเสริมจากขมิน้ ชัน / บริษทั โฟร์
มายด์ส จ�ำกัด
ผลไม้แปรรูปจากมะขามหวาน ภายใต้แบรนด์ จีด๊ จ๊าด
และลูกอมคล้ายเจลลี่ จากผลไม้แปรรูป ทีไ่ ม่มสี ว่ นผสม
ของเจลลาติน / บริษทั 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จ�ำกัด
ผลิตสินค้าเพือ่ สุขภาพ ผลิตอาหารจากเต้าหู้ และนำ�้ นม
ถั่วเหลือง ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้และ
สมุนไพร / บริษทั อินทัชธนกร จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ เฮอร์บสิ ทาร์ เซรัม่ ชะลอวัย ลดริว้
รอย / บริษทั ไอเดียทูเอ็กซ์เพิรท์ จ�ำกัด

ตลาดนัด
งานวิจัย

สนใจติดต่อสอบถาม
และสั่งซื้อได้ที่
https://www.kidbright.io/shop

ข้าวต้มผูส้ งู วัย / บริษทั ซีพี ฟูด้ แล็บ จ�ำกัด
สเปรย์เย็น สเปรย์ไพล และผงส�ำหรับล้างผัก ผลไม้ / บริษทั แอดวาเทค
จ�ำกัด
สารเสริมการเจริญเติบโต สารผสมอาหารสัตว์ ปุย๋ อินทรีย-์ ออมเพชร
/ บริษทั กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ�ำกัด
แอปพลิเคชัน่ ลิลนู า่ / บริษทั ซิสเท็มเมทริก อินโนเวชัน่ ส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
ชาสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ / บริษทั เดอะกีฟวิง่ ที จ�ำกัด
เจลอาบนำ�้ ยาสีฟนั / บริษทั ช่อคูณ จ�ำกัด
กุง้ โอเมก้า / บริษทั ภูเก็ตกรีนชริมป์ จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่-หมูแปรรูป / บริษทั เบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน)
ยาสีฟนั dentamate / บริษทั โนวัส อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
“HOM HOM” ผลิตภัณฑ์สดู ดมจากระบบห่อหุม้ สารสกัดหอมแดง /
บริษทั อิงพราวด์ จ�ำกัด

Sci
jokes
แกอาจจะเรียกพวกเขาว่า
นักวิทยาศาสตร์ แต่สำ�หรับฉัน
พวกเขาคือพวก “ปาปารัสซี”

https://gjismyp.wordpress.com/teaching-resources/teaching-cartoons/

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
เฟซบุก๊ สาระวิทย์
กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาลิ
ก
าเขี
ย
ว
Cissa chinensis

ส

าลิกาเขียวเป็นนกขนาดกลาง มีปากสีแดง ขนคลุมตัวสีเขียว มีลายแถบสีดำ�พาดผ่านตา ปีก
สีแดงอมน้�ำ ตาลแดง ผสมพันธุ์ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน ทำ�รังเป็นรูปถ้วยขนาด
ใหญ่ อาหารได้แก่ แมลง สัตว์ขนาดเล็กพวกกบ กิ้งก่า งู นก รวมทั้งซากสัตว์ต่างๆ
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คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

All my life through, the new sights of Nature made me rejoice like a child.
Marie Curie
ตลอดชั่วชีวิตของฉัน การได้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติทำ�ให้ฉันเริงร่าราวกับเด็กน้อย
มารี กูรี

มารี กูรี

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

เป็น

https://www.biography.com/people/marie-curie-9263538

นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ทภี่ ายหลังได้สญ
ั ชาติฝรัง่ เศส เป็นผูบ้ กุ เบิกการทำ�วิจยั
เกีย่ วกับกัมมันตภาพรังสี เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกที่ได้รางวัลโนเบล และนับ
ถึงปัจจุบันยังคงเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงเพียงคนเดียวที่เคยได้รางวัลโนเบล 2 ครั้ง รวมทั้ง
ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียวที่เคยได้รางวัลโนเบลวิทยาศาสตร์ 2 สาขาที่แตกต่างกัน
คือ สาขาฟิสิกส์ (ค.ศ. 1903 ร่วมกับสามีคือ ปิแอร์ กูรี และนักฟิสิกส์อีกท่านหนึ่งคือ อองรี
เบกเคเรล) และสาขาเคมี (ค.ศ. 1911) เธอตั้งชื่อธาตุเคมีชนิดใหม่ชนิดแรกที่ค้นพบว่า
โปโลเนียม (polonium) เพื่อเป็นการระลึกถึงแผ่นดินเกิด

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.

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

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

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

