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Editor’s
Note
ความอัจฉริยะของ AI -ปัญญาประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
ปนน่าสะพรึงกลัว

เชื่อ

ว่าปัจจุบันนี้ผู้อ่านคงจะเริ่มคุ้นเคยกับคำ�ว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์กันบ้างแล้ว
นะครับ เพราะนับวัน AI จะเริม่ เข้ามาเกีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ ของคนเรามากขึน้ ทุกที
AI เป็นคำ�ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ คือศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชา
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ ให้เครือ่ งจักรมีความอัจฉริยะ และ
ได้กลายมาเป็นส่วนสำ�คัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
ถ้าถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฉลาดหรือไม่
อาจารย์ผู้ ใหญ่ท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ผมเคารพนับถือ คือ รศ. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
ท่านกล่าวกับผมว่า “คอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้ฉลาดกว่าคน แต่มันเก่งกว่าคนต่างหาก”
คนเราคือผู้พัฒนามัน เขียนโปรแกรมหรือกำ�หนดเงื่อนไขต่างๆ ให้มันทำ�งาน มันคิดเองไม่เป็น
ซึ่งมันก็ทำ�ได้ดีและเก่งกว่าคน ตัวอย่างเช่น ให้มันหาผลลัพธ์ของการคูณเลขที่มีตัวตั้งและ
ตัวคูณเป็นเลขจำ�นวน 10 หลัก ถ้าคนเราคิดคำ�นวณธรรมดาบนกระดาษก็คงใช้เวลานาน แต่
ถ้าใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์ก็จะได้คำ�ตอบในเวลาเพียงอึดใจ
หรือการทำ�งานบางอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งทำ�ซ้�ำ ๆ กัน เช่น ขันนอตเป็นแสนๆ ตัวเพือ่
ประกอบอุปกรณ์บางอย่าง ถ้าใช้แรงงานมนุษย์ก็คงน่าเบื่อ แถมคุณภาพงานอาจไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อทำ�ไปนานๆ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ อันเกิดจากความอ่อนล้า แต่ถ้าให้คอมพิวเตอร์
ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำ�งาน ก็จะทำ�ได้อย่างแม่นยำ� ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
และด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบนั ทำ�ให้การพัฒนาศาสตร์ดา้ นปัญญา
ประดิษฐ์เป็นไปอย่างน่าทึง่ จนทำ�ให้เส้นแบ่งของความฉลาด คิดเป็น สร้างสรรค์งานได้ อันเป็น
ลักษณะเฉพาะของมนุษย์ กลายเป็นเส้นบางๆ เมือ่ เทียบกับความเก่ง ความอัจฉริยะ อันเกิดจาก
การประมวลผลที่ซับซ้อนมากๆ ได้ และรุกคืบมาใกล้เคียงสู่การคิดเป็นมากยิ่งขึ้น จนบางครั้ง
ทำ�ให้เราเผลอคิดไปว่า นี่คือมนุษย์ ในร่างของเครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์หรือเปล่า
การพัฒนาความอัจฉริยะของ AI เราอาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
• ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans)
• ระบบที่กระทำ�เหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans)
• ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally)
• ระบบที่กระทำ�อย่างมีเหตุผล (Systems that act rationally)
ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่ใช่เรือ่ งน่าแปลกอันใดสำ�หรับความอัจฉริยะของ AI แต่เราอาจต้องทึง่ อย่างการ
ค้นหาเรื่องราวต่างๆ เพียงเราพิมพ์คำ�สำ�คัญผ่านเว็บ google มันก็จะแสดงผลมาให้เราทราบ
อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องพึ่งห้องสมุดเป็นสำ�คัญดังแต่ก่อน หรือการคลิกฟังเพลงเก่าสักเพลงใน
youtube ระบบก็จะแสดงเพลงเก่าที่ใกล้เคียงกันอีกมากมายมาให้เราเลือกรับชมรับฟัง
ในฉบับหน้า เราลองมาดูกันครับ ว่า AI ทำ�อะไรได้อีก และอัจฉริยะขั้นเทพขนาดไหนแล้ว

ติดต่อกองบรรณาธิการ

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

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร

ปัจ

Cover
Story

จุบนั หลายประเทศทัว่ โลกให้ความสนใจ
ทำ�งานวิจัยบนสถานีอวกาศอย่างมาก
ด้วยเพราะสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ�ซึ่งไม่
เหมือนกับบนพืน้ โลกทีม่ แี รงโน้มถ่วงอาจช่วยสร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจในเรือ่ งของแรงโน้มถ่วงทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโต
การพัฒนา รวมถึงกระบวนการภายในของพืชและสัตว์ที่อาจ
ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต ดังเช่น ประเทศ
ญีป่ นุ่ โดย องค์การสำ�รวจอวกาศญีป่ นุ่ (Japan Aerospace
Exploration Agency, JAXA) ได้ลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในอวกาศโดยมนุษย์แห่งแรกของญีป่ นุ่ หรือ
ที่รู้จักในชื่อ ‘คิโบะโมดูล (Kibo Module)’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station,
ISS)
ทีผ่ า่ นมา JAXA ได้ด�ำ เนินงานวิจยั ในอวกาศอย่างต่อเนือ่ ง
และมีงานวิจัยเสร็จสิ้นไปแล้วหลายชิ้น อาทิ การศึกษาผล
ของสภาพไร้แรงโน้มถ่วงที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ด้วยการส่งสัตว์
ชนิดต่างๆ ขึ้นไป เช่น ลิง สุนัข กบ แมลง ปลา แมลงสาบ
ตัวอ่อนของมอด และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ซึ่งความรู้ที่ ได้
จากการทดลองสามารถนำ�มาใช้ปรับปรุงการรักษากล้ามเนื้อ
กับสำ�หรับผู้พิการและผู้ป่วย การทดลองปลูกพืชบนสถานี
อวกาศ เช่น ข้าว ผักกาด หัวไชเท้า กะหล่�ำ ถัว่ พืชผักสวนครัว

ปริทศั น์ เทียนทอง

ต่างๆ เพื่อนำ�องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์มาพัฒนาเทคนิค
ด้านเกษตรกรรม เทคนิคการเพาะปลูกแบบต่างๆ
ล่ า สุ ด ประเทศไทยได้ เ ตรี ย มส่ ง งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และ โปรตีนโปรตีน สำ�หรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย” ของ ดร.ชัยรัตน์
อุทยั พิบลู ย์ นักวิจยั อาวุโส ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมงาน ขึน้ ไปทดลอง
บนสถานีอวกาศนานาชาติ ในห้องทดลองคิโบะโมดูลของ
องค์การสำ�รวจอวกาศญีป่ นุ่ เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผลึกโปรตีนที่อยู่ ในหลอดทดลองถูกบรรจุในกล่อง
พร้อมส่งให้องค์การสำ�รวจอวกาศญี่ปุ่นเพื่อนำ�ขึ้นไป
ทดลองปลูกผลึกบนสถานีอวกาศนานาชาติ

ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส ไบโอเทค
สวทช.
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ด้วยจรวด SpX-18 (Dragon) ของบริษัท SpaceX โดยข้อ
เสนองานวิจัยของ ดร.ชัยรัตน์ เป็นหนึ่งในหัวข้องานวิจัย
ภายใต้ โครงการ National Space Exploration ซึ่งเป็นความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า ง สำ � นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA)กับ
ไบโอเทค สวทช. ที่ผ่านการคัดเลือกเมื่อปี พ.ศ. 2560
ดร.ชัยรัตน์กล่าวว่า “ทีมวิจัยมีความสนใจพัฒนายาต้าน
มาลาเรียชนิดใหม่เพื่อใช้รักษาโรคมาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันมี
ปัญหาในการรักษาเนื่องจากเชื้อมาลาเรียมีการดื้อยาที่ใช้ ใน
การรักษากันอยู่ ดังนั้นการพัฒนายาต้านมาลาเรียชนิดใหม่
ที่สามารถฆ่าเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้ จึงถือเป็นความจำ�เป็น
อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ในส่วนของงานวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุน
จากจิสด้าในการส่งไปทดลองบนอวกาศในครั้งนี้นั้น เป็นการ
ทดลองปลูกผลึกโปรตีนของเชื้อมาลาเรียซึ่งเป็นเป้าหมาย

ผลึกโปรตีนที่ปลูกขึ้นในสภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วงบนอวกาศจะได้
ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพของผลึ ก
โปรตี น ที่ ดี ก ว่ า การปลู ก ผลึ ก
โปรตีนบนพื้นโลก

ทีมวิจัยการปลูกผลึกโปรตีน

สิงหาคม 2562
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ทีมนักวิจัยไทยส่งมอบผลึกโปรตีนให้ JAXA
อวกาศนานาชาติแล้ว จะถูกดึงเชื่อมต่อเข้ากับคิโบะโมดูล
ของ JAXA และนักบินอวกาศญี่ปุ่นจะนำ�เอาสารโปรตีนเข้าสู่
ภายในยานเพื่อเก็บรักษาและเริ่มกระบวนการทดลองต่อไป
ดร.ชัยรัตน์กล่าวว่า “หลังจากปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศ
สำ � เร็ จ แล้ ว จะมี ก ารนำ � ผลึ ก โปรตี น กลั บ มาที่ โ ลกเพื่ อ ทำ �
การทดลองต่อ โดยจะมีการวิเคราะห์ โครงสร้างของโปรตีน
ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เราได้ข้อมูลโครงสร้างของโปรตีน
เป้าหมายยาที่ชัดเจนมากขึ้น และจะช่วยให้ทีมวิจัยสามารถ
ออกแบบยาต้านมาลาเรียชนิดใหม่ทมี่ คี วามจำ�เพาะต่อโปรตีน
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อันจะนำ�ไปสูก่ ารสร้าง
ยาต้านเชื้อมาลาเรียดื้อยาชนิดใหม่ เพื่อใช้ ในการรักษาโรค
ติดเชื้อที่สำ�คัญนี้ ซึ่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งโลกมากกว่า 4 แสน
คนต่อปี”
ทัง้ นี้ โครงการ National Space Exploration เป็นโครงการ

ของยาต้านมาลาเรีย โดยทีมนักวิจัยจะส่งสารโปรตีนขึ้นไป
เพือ่ ทดลองปลูกผลึกในห้องปฏิบตั กิ ารอวกาศคิโบะโมดูลของ
ประเทศญีป่ นุ่ บนสถานีอวกาศนานาชาติ ซึง่ ผลึกโปรตีนทีป่ ลูก
ขึ้ น ในสภาวะไร้ แ รงโน้ ม ถ่ ว งบนอวกาศจะได้ ลั ก ษณะและ
คุณภาพของผลึกโปรตีนทีด่ กี ว่าการปลูกผลึกโปรตีนบนพืน้ โลก”
โดยขณะนี้ มี ก ารส่ ง สารโปรตี น ของไทยจากไบโอเทค
สวทช. ไปถึง JAXA เรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบและเตรียม
พร้อมตามขัน้ ตอนมาตรฐานสำ�หรับการเตรียมงานวิจยั ทดลอง
บนสถานีอวกาศนานาชาติ จากนั้นสารโปรตีนจะถูกส่งไป
เก็บรักษาภายใต้การควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐานงานวิจัย
ที่ NASA Kennedy Space Center ก่อนถูกนำ�ส่งด้วยจรวด
SpX-18 (Dragon) ของบริษัท SpaceX ในวันอาทิตย์ที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ฐานยิงบริเวณแหลมคานาเวอรัล
รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยเมื่อจรวดเข้าใกล้กับสถานี
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ผลึกโปรตีนที่ปลูกในอวกาศ
นอกจากนี้ยังมี “โครงการอาหารไทยไปอวกาศ” ซึ่งเป็น
พัฒนาอาหารไทยให้เป็นอาหารสำ�หรับนักบินอวกาศ โดยจะ
ศึกษาการถนอมอาหารที่เหมาะสม การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สำ�หรับอาหารไทย และการทดสอบอาหารไทยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของนักบินอวกาศ โดยล่าสุดทางโครงการวิจัยได้ร่วม
กับบริษทั Start up ด้านอวกาศในประเทศไทย ทดสอบเบือ้ งต้น
ด้วยการส่งทุเรียนอบแห้งไปในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
อย่างไรก็ดี การสนับสนุนโครงการทดลองงานวิจัยของ
คนไทยในอวกาศนับเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะขยายขีดความ
สามารถและเปิดกว้างด้านการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อวกาศของคนไทยได้มากขึน้ ช่วยให้เกิดจินตนาการอันกว้างไกล
และนำ�องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ ได้จากการทดลองใน
สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ�มาพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีอวกาศ
ของไทยได้ ในอนาคต ซึง่ ขณะนีป้ ระเทศไทยได้จดั ทำ�ร่างแผน
แม่บทอวกาศแห่งชาติ 20 ปี (National Space Master Plan)
เพื่อรองรับและผลักดันภาคอุตสาหกรรมอวกาศที่จะเติบโต
ขึ้นในอนาคต
ผูอ้ า่ นสามารถติดตามข้อมูลความเคลือ่ นไหวโครงการได้ที่
Facebook: National Space Exploration

เจ้าหน้าที่ JAXA น�ำผลึกโปรตีนเก็บในห้องปฏิบัติการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานวิจัยของไทยก้าวไปสู่การ
ศึกษาวิจยั และทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศ
สามารถทีจ่ ะเป็นต้นแบบของธุรกิจอวกาศและการลงทุนด้าน
อวกาศให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ตลอดจนเพือ่ ต่อยอดการขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยในอนาคตต่อ
ไป โดยโครงการนี้ยังมีงานวิจัยของนักวิจัยไทยที่รอส่งขึ้นไป
ทดลองบนสถานีอวกาศอีกหลายเรื่อง เช่น “การศึกษาการ
ชักนำ�หัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ำ�หนัก” ซึ่งนักวิจัย
ต้องการศึกษาว่าในสภาวะอวกาศที่ปราศจากแรงโน้มถ่วงนั้น
มันสำ�ปะหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจะสามารถ
สะสมแป้งเพื่อทำ�ให้เกิดหัวที่ส่วนรากได้หรือไม่ โครงการวิจัย
นีน้ บั เป็นการพัฒนาความรูด้ า้ นพฤกษศาสตร์ ด้านเทคนิคการ
ออกแบบระบบปิดสำ�หรับการปลูกพืช ซึง่ สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งอาหารและออกซิเจนสำ�หรับนักบินอวกาศบนสถานี
อวกาศได้
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หนอนแม่โจ้ : เปลี่ยนขยะเป็นรายได้

ก

กำ � จั ด ขยะอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยหนอนแมลงวั น ลาย bsf หรื อ
“หนอนแม่โจ้” และเทคนิคการผลิตหนอนแม่โจ้ ให้แก่
เกษตรกรและผู้สนใจ
คำ�ม่อนฟาร์ม เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้ารับการ
อบรมนี้ และนำ�มาต่อยอดคิดค้นสูตรในการเลี้ยงหนอน
แม่โจ้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ จนขยายจำ�นวนได้มากถึง 50
กิโลกรัมต่อวัน มีตลาดรองรับ สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งความสำ�เร็จนี้ ทำ�ให้คำ�ม่อนฟาร์มได้เข้าร่วมโครงการ
“คนกล้ า คื น ถิ่ น เชี ย งใหม่ ” ซึ่ ง เป็ น โครงการสำ � หรั บ
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่กล้าทำ�และพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็น
smart farmer ด้วย

ารกำ�จัดขยะอินทรีย์ พวกเศษอาหาร เศษผัก
ผลไม้นั้น มีหลายวิธีที่นอกจากจะกำ�จัดขยะ
อิ น ทรี ย์ ไ ด้ แ ล้ ว ยั ง ได้ ผ ลผลิ ต ที่ นำ � มาใช้
ประโยชน์ต่อได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ นักวิจัยไทยได้ค้นพบ
ตัวช่วยใหม่ในการกำ�จัดขยะอินทรีย์ที่เลี้ยงง่าย แถมยัง
สร้างรายได้ได้ด้วย
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คน้ พบแมลงวันลาย
bsf จากโรงกำ�จัดขยะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็น
แมลงวันที่สามารถพบได้ ในประเทศไทย จากการศึกษา
พบว่า ตัวหนอนของแมลงวันลาย bsf นี้มีศักยภาพในการ
กำ�จัดขยะอินทรีย์ได้ดีไม่แพ้ไส้เดือนดิน และตัวหนอนยัง
เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงทีน่ �ำ ไปใช้เลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ
และสัตว์สวยงาม เช่น ไก่ชน ปลามังกร นก และสัตว์
เลื้อยคลานต่างๆ ได้ด้วย
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ร่วมกับ สวทช.
ภาคเหนือ ขยายผลการศึกษาด้วยการจัดฝึกอบรมการ

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=vEoJfIrVVN8

7

สิงหาคม 2562

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

รากฟันเทียมไทย PW PLUS

ผู้

เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ เพือ่ บริการผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้นอ้ ย
และด้อยโอกาส จำ�นวน 8,400 ราย ช่วยเพิ่มโอกาสให้
คนไทยได้เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง โดยไม่
ต้องพึ่งพาของนำ�เข้าจากต่างประเทศ
ปัจจุบนั บริษทั พีดบั บลิว พลัส จำ�กัด ร่วมมือกับศูนย์ความ
เป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนารากฟันเทียมขนาดเล็ก
สำ�หรับยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่น
คือใช้เวลาในการรักษาน้อย และค่าใช้จา่ ยถูกกว่ารากเทียม
ปกติ จนได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี
พ.ศ. 2558 และได้ประกาศขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมไทย
ในปี พ.ศ. 2560

ป่วยที่สูญเสียฟันมักมีปัญหาการล้มของฟัน
ข้างเคียงมาสู่ช่องว่าง ทำ�ให้ฟันห่าง มีเศษ
อาหารติดซอกฟันได้ง่าย ส่งผลให้ฟันผุหรือ
เหงือกอักเสบตามมา
การรักษาโดยทัว่ ไปก็จะใส่ฟนั ปลอม หรือทำ�สะพานฟัน
แต่ปจั จุบนั นีเ้ รามีรากเทียมฝีมอื คนไทย ซึง่ เป็นเทคโนโลยี
ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ป่ ว ยเคี้ ย วอาหารได้ ใ กล้ เ คี ย งฟั น ธรรมชาติ
มากที่สุด
จากผลงานวิ จั ย เทคโนโลยี ร ากเที ย มของ สวทช.
บริษัทพีดับบลิว พลัส จำ�กัด ได้นำ�มาบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน ISO 13485 สู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์
และเป็ น ผู้ ผ ลิ ต รากเที ย มรายแรกและรายเดี ย วของ
ประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE Mark โดยที่
ผ่านมา ได้ผลิตรากเทียมให้กับโครงการรากฟันเทียม
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การรับประทานอะโวคาโดช่วยลดระดับตัวชี้วัดภาวะ
เสี่ยงหัวใจและเมตาบอลิกในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนและ
น้ำ�หนักเกิน

เ

ชนิด HDL และลดระดับ tumor necrosis factor-alpha
ว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
ซึ่งเป็นไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาแบบไขว้สลับ
ร่างกายอย่างมีนัยสำ�คัญ
ในอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วนและน้ำ�หนักเกิน จำ�นวน
แสดงให้เห็นว่าการปรับลดปริมาณคาร์ โบไฮเดรต
31 คน (ชาย 21 คน หญิง 18 คน) อายุ 25-60 ปี สลับให้
ในมื้อให้อาหาร และทดแทนด้วยการให้อะโวคาโดซึ่ง
รับประทานอาหารเช้า 3 แบบ คือ อาหารเช้าแบบควบคุม
เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA,
อาหารเช้าร่วมกับอะโวคาโดครึง่ ผล (68 ก.) และอาหารเช้า
monounsaturated fat) และไขมั นไม่ อิ่ มตั วเชิ ง ซ้ อน
ร่วมกับอะโวคาโดเต็มผล (136 ก.) โดยเว้นระยะระหว่าง
(PUFA, polyunsaturated fat) ไฟเบอร์ วิตามินและเกลือแร่
การรับประทานอาหารเช้าแต่ละแบบครั้งละ 4 สัปดาห์
ต่างๆ มีผลต่อการลดระดับน้�ำ ตาลและไขมันในเลือด ซึง่ จะ
ผลการทดลองพบว่า ระดับน้�ำ ตาลและอินซูลนิ ในเลือด
ช่ ว ยลดภาวะเสี่ ย งหั ว ใจและเมตาบอลิ ก ในผู้ ป่ ว ยที่ มี
และการขยายของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือด
ภาวะอ้วนและน้ำ�หนักเกินได้
(flow mediated vasodilation) ในอาสาสมัครที่ ได้รับ
อาหารเช้าร่วมกับอะโวคาโดทั้งสองขนาดลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญเมือ่ เทียบกับกลุม่ ควบคุม โดยไม่พบความแตกต่าง http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1464
ระหว่างการรับประทานอะโวคาโดครัง้ ละครึง่ ผลกับเต็มผล http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1464
อย่างไรก็ตามเฉพาะการรับประทานอะโวคาโดแบบเต็มผล
เท่านัน้ ทีม่ ผี ลลดระดับไตรกลีเซอไรด์ เพิม่ คอเลสเตอรอล
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/health-benefits-avocado
https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/health-benefits-avocado
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ผลของการดืม่ กาแฟต่อการฟืน้ ฟูระบบลำ�ไส้ภายหลัง
การผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบสูตินรีเวช

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
ผลจากการศึกษาพบว่า การให้ผู้ป่วยดื่มกาแฟหลัง
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
การผ่าตัดมีผลช่วยลดช่วงระยะเวลาในการผายลมและ
การดื่มกาแฟต่อการฟื้นฟูระบบลำ�ไส้ภายหลังการ
การขับถ่ายครั้งแรกหลังการผ่าตัดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
ผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบสูตินรีเวชจำ�นวน 114
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (30.2±8.0 ต่อ 40.2±12.1
คน ซึง่ ผูป้ ว่ ยทัง้ หมดเป็นผูท้ ผี่ า่ นการผ่าตัดมดลูกผ่านหน้า
ชั่วโมง และ 43.1±9.4 ต่อ 58.5±17.0 ชั่วโมง ตาม
ท้อง และตัดรังไข่ออกไปด้วยทั้งสองข้างร่วมกับการเลาะ
ลำ�ดับ) และผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารปกติได้เร็ว
ต่อมน้ำ�เหลืองในอุ้งเชิงกราน
ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (3.4±1.2
ในการศึกษา ได้แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
ต่อ 4.7±1.6 วัน) นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มควบคุม
ให้ดมื่ กาแฟวันละ 3 ครัง้ (ครัง้ ละ 1 ถ้วย หรือ 100 มิลลิลติ ร
มีอาการท้องอืดมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ดื่มกาแฟคิดเป็น
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกาเฟอี น ไม่ เ กิ น 100 กรั ม ) ในเวลา
ร้อยละ 30.4 ต่อ 10.3 ตามลำ�ดับ ผลการศึกษาดังกล่าว
10:00, 15:00 และ 19:00 น. โดยเริ่มให้ดื่มครั้งแรก
แสดงให้เห็นว่า การดื่มกาแฟมีผลช่วยฟื้นฟูระบบลำ�ไส้
ในช่วงเช้าหลังวันผ่าตัด ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 ให้เป็น
ของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดในระบบสูตินรีเวชได้
กลุ่มควบคุม โดยดูแลไม่ให้ ได้รับอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่มีกาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ ประเมินผลด้วยการบันทึกhttp://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1466
ช่วงเวลาในการผายลมและขับถ่ายครัง้ แรกหลังการผ่าตัด
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1466
การเคลื่อนไหวของลำ�ไส้ และระยะเวลาที่ผู้ป่วยสามารถ
รับประทานอาหารปกติได้
https://www.simplyhealthyfamily.org/why-do-people-drink-coffee/
https://www.simplyhealthyfamily.org/why-do-people-drink-coffee/
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เครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลายแบบอัตโนมัติ

ปั

จจุบันเครื่องแยกเม็ดทะลายปาล์มอัตโนมัติที่
ใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรม
น้ำ�มันปาล์มทั่วไป ส่วนใหญ่สั่งนำ�เข้ามาจาก
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ก ารสึ ก หรอเร็ ว และยั ง ต้ อ งสั่ ง เพิ่ ม
เข้ า มาจากต่ า งประเทศอยู่ เ สมอ ดั ง นั้ น สถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์
และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ภายใต้การดำ�เนินโครงการ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและมู ล ค่ า
พื ช ไร่ ชุ ม ชน เล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้

ทำ � การวิ จั ย และพั ฒ นาเครื่ อ งแยกผลปาล์ ม ออกจาก
ทะลายแบบอัตโนมัติขึ้น ใช้งานได้ง่าย สะดวก และมี
ประสิทธิภาพสูง มุง่ เน้นให้สามารถช่วยรักษาคุณภาพและ
เพิ่มปริมาณผลผลิต
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเครือ่ งแยกผลปาล์ม
ออกจากทะลายแบบอัตโนมัติโดย วว. ร่วมกับบริษัท
เอสเทอร์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด พบว่าเป็นทีน่ า่ พอใจ เครือ่ งฯ
สามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายด้วยกำ�ลังผลิต 10
ตันต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสู่เชิงพาณิชย์ ได้
สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ชมุ ชนชาวสวนปาล์มเป็นมูลค่า
เพิ่มได้ถึงร้อยละ 9.82

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว.
โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9362
E-mail : tistr.or.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/190701_111549.pdf
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ไทยคว้าอันดับ 11 จาก 34 ประเทศ ในการแข่งขัน
ฟิสกิ ส์สปั ระยุทธ์ระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 32

ป

ระเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสกิ ส์
สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 32 (International Young Physicists’ Tournament
2019) ระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ
โปแลนด์
ผลการแข่งขัน ทีมประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง โดยทำ�คะแนนรวม 5 รอบได้ 191.0 คะแนน ได้
อันดับที่ 11 จาก 34 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดผลการแข่งขันได้ที่
https://cc.iypt.org/iypt2019/rank/
ที่มา
https://www.facebook.com/ipst.thai/
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ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการประจำ�ปี 2562
ตามที่ ส ถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วม
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการประจำ�ปี 2562 ซึ่งผลการ
แข่งขัน ปรากฏว่าเยาวชนไทยสามารถสร้างชือ่ เสียงให้กบั
ประเทศชาติ โดยคว้ารางวัลมาได้ดังนี้

ชีววิทยาโอลิมปิก : 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
1 เหรียญทอง ได้จาก

- นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม

2 เหรียญเงิน ได้จาก

ฟิสิกส์โอลิมปิก : 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง

- นางสาวอภิษฎา สมใจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม
- นายภูมพิ ฒ
ั น์ เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม

1 เหรียญทอง ได้จาก

- นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ

1 เหรียญทองแดง ได้จาก

3 เหรียญเงิน ได้จาก

- นายกฤติน เวณุนันทน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ

- นายพั ส กร โพธานั น ท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึษา
กรุงเทพฯ
- นายปัณณธร ปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงแทพฯ
- นายสิรพิ งษ์ ฉายานพรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม

1 เหรียญทองแดง ได้จาก

- นายญาณภัทร พินจิ พิชติ กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่
14-21 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี มี
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำ�นวน 285 คน จาก 72 ประเทศ/
เขตการปกครอง โดยผู้ที่ทำ�คะแนนสูงสุดเป็นลำ�ดับที่
1 และ 2 คือนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และผูท้ ที่ �ำ
คะแนนสูงสุดเป็นลำ�ดับที่ 3 คือนักเรียนจากสหรัฐอเมริกา
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่
7-15 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล มี
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 360 คน จาก 78 ประเทศ/เขต
การปกครอง
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เคมีโอลิมปิก : 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

คณิตศาสตร์โอลิมปิก : 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

1 เหรียญทอง ได้จาก

3 เหรียญทอง ได้จาก

- นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จ.ระยอง
- นายพิชญุตม์ แสงรุง่ คงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย กรุงเทพฯ
- นายปพณ ละเภท โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์
จ.นครปฐม

- นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ

3 เหรียญเงิน ได้จาก

- นายชลภัทร วรงค์ชยกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม
- นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
- นายสรรค์ เ ปรม เตชะวิ เ ชี ย ร โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ

3 เหรียญเงิน ได้จาก

- นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ
- นายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย กรุงเทพฯ
- นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กรุงเทพฯ

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่
21-30 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำ�นวน 309 คน จาก 80
ประเทศ และมีประเทศร่วมสังเกตการณ์ โดยไม่ส่งผู้เข้า
ร่วมการแข่งขันอีกจำ�นวน 6 ประเทศ ในปีนี้มีผู้ ได้รับ
รางวัลแบ่งออกเป็นเหรียญทอง จำ�นวน 37 คน เหรียญ
เงิน จำ�นวน 64 คน เหรียญทองแดง จำ�นวน 95 คน และ
เกียรติคุณประกาศ จำ�นวน 23 รางวัล

สำ�หรับคะแนนรวมของทีมประเทศไทยทำ�ได้เป็นอันดับที่
5 ของโลก โดยมีคะแนนรวม 185 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนน
รวมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ โอลิมปิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่
10-22 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร มี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 621 คน แบ่งเป็นชาย 556 คน และ
หญิง 65 คน จาก 112 ประเทศ/เขตการปกครอง ประเทศ
ทีท่ �ำ คะแนนรวมได้สงู สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สหรัฐอเมริกา

สิงหาคม 2562

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/ipst.thai/
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รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2562

มู

นวัตกรรมมากมาย รวมไปถึงการก่อตั้ง “ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน” (Centre of Excellence for Energy Storage Technology, CEST) และ
โรงงานต้นแบบสำ�หรับผลิตอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน ณ
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดระยอง
ด้วยผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผศ. ดร.มนตรี จึงได้มบี ทบาท
หน้าทีส่ �ำ คัญทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้าน
ต่างๆ และมีผลงานวิจัยที่ ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
รวมถึงได้ตพี มิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารระดับโลกมากมาย
โดยได้พัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบถ่าน
กระดุม แบบกระเป๋า และแบบทรงกระบอก ในระดับ
โรงงานต้นแบบ มีการสร้างเทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บ
พลั ง งานของประเทศไทยที่ ส ามารถใช้ ง านได้ ใน
หลากหลายอุปกรณ์ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า
ภายใน 2 ปีนบั จากนี้ ผศ. ดร.มนตรี มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ผลิตแบตเตอรีล่ เิ ทียมซัลเฟอร์ ทีส่ ามารถกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้ ในปัจจุบัน
สูงถึง 3-5 เท่า ซึ่งจะทำ�ให้แบตเตอรี่สำ�หรับยานยนต์
ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานขึน้ จากปัจจุบนั 5-6 ปี เป็น
10 ปี และจะพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ที่ทำ�ให้
ยานยนต์ไฟฟ้าวิง่ ได้ระยะไกลขึน้ ถึง 1,000 กิโลเมตร ขณะ
ทีแ่ บตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน วิง่ ได้ระยะ 400-500 กิโลเมตร
และมีต้นทุนที่ต่ำ�กว่าถึง 5 เท่า โดยคาดว่าภายใน 5 ปี
จากนี้ แบตเตอรีล่ เิ ทียมซัลเฟอร์จะเข้ามาแทนทีแ่ บตเตอรี่
ลิเทียมไอออน และหากเทคโนโลยีพฒ
ั นาจนทำ�ให้ตน้ ทุน
ต่ำ�ลง จะมีผลทำ�ให้ราคายานยนต์ไฟฟ้าถูกลง สามารถ
ต่อยอดสู่การผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทยได้
เอง ลดการนำ�เข้าจากต่างประเทศซึง่ จะสร้างความมัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว

ลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ดี เ ด่ น และนั ก วิ ท ยาศาสตร์
รุ่นใหม่ประจำ�ปี 2562
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2562 ได้แก่
ผศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ อาจารย์ประจำ�สำ�นักวิชา
วิ ท ยาการพลั ง งาน สถาบั น วิ ท ยสิ ริ เ มธี (VISTEC)
ผู้คิดค้นและพัฒนา “วัสดุกราฟีนสู่นวัตกรรมอุปกรณ์
กักเก็บพลังงานไฟฟ้า” ได้รับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท
ผศ. ดร.มนตรี เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านนาโน
เทคโนโลยี โดยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญและผลักดันให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ในด้านอุปกรณ์เชิงไฟฟ้าเคมีหลากหลายชนิด
ได้ คิ ด ค้ น และพั ฒ นาวั ส ดุ ก ราฟี น แอโรเจลที่ มี พื้ น ที่ ผิ ว
และรูพรุนจำ�เพาะสูง ลดการซ้อนทับกันของแผ่นกราฟีน
เมื่อนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในอุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมี
ยิง่ ยวด แบตเตอรีช่ นิดลิเทียมซัลเฟอร์ และอุปกรณ์กกั เก็บ
พลังงานแบบผสมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง พบว่าให้คา่ การเก็บ
ประจุสงู ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับวัสดุตง้ั ต้น ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างสรรค์
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ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

สำ�หรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ ประจำ�ปี 2562 ได้รบั พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่
1. ดร.ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจยั ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผลงานวิจยั “ตัวพาอนุภาคนาโน เพือ่ การนำ�ส่งยาใน
ร่างกายอย่างแม่นยำ�”

2. ผศ. ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผลงานวิ จั ย “ความหลากหลาย
นิ เ วศวิ ท ยาและวิ วั ฒ นาการของไบรโอไฟต์ แ ละ
ไลเคนส์”

3. ผศ. ดร.ภู ว ดล ธนะเกี ย รติ ไ กร อาจารย์ประจำ�
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานวิจยั “นวัตกรรม
นิติพันธุศาสตร์ แก้ไขปัญหาความมั่นคง”

สิงหาคม 2562
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

ดนตรีช่วยพัฒนาสมองทารก
ที่คลอดก่อนกำ�หนดได้อย่างไร
นั ก วิ จั ย ในสวิ ต เซอร์ แ ลนด์
พบว่า การเปิดเพลงที่แต่ง
ขึ้ น มาเป็ น พิ เ ศษให้ ท ารกที่
คลอดก่อนกำ�หนดฟัง มีสว่ น
ช่วยพัฒนาสมองทีบ่ อบบาง
ของพวกเขา

ท

ารกทีเ่ กิดก่อนครบกำ�หนดอาจมีปญ
ั หาเกีย่ วกับระบบประสาท นัน่ คือเหตุผล
ที่ทำ�ให้ทารกเหล่านี้ต้องฟังบทเพลงพิเศษเพื่อช่วยพัฒนาระบบประสาท
อันเดรส์ ฟอลเลนไวเดอร์ แต่งเพลงนีข้ นึ้ เพือ่ ช่วยพัฒนาการทำ�งานของ
สมองของทารก และนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเจนีวาพบว่าวิธีนี้ ได้ผล
ผลการศึกษาพบว่า ทารกที่ ได้ฟังเพลง มีกิจกรรมทางสมองที่ดีขึ้น ในอนาคต
นักวิจัยหวังว่าจะมีทารกมากขึ้นที่ ได้ประโยชน์จากการฟังเพลงที่ผ่อนคลาย และช่วย
กลบเสียงดังรบกวนในห้องไอซียูสำ�หรับเด็กแรกเกิด

แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bbc.com/thai/international-48595675
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อาหารฟาสต์ฟู้ดบวกการ
ไม่สนใจออกกำ�ลังกายส่งผลถึง

โรคความจำ�เสื่อมได้
นักวิจยั เตือนการไม่สนใจ
ออกกำ�ลังกายจนล่วงวัย
กลางคนอาจสายเกินไป
ที่จะทวงความจำ�กลับคืน

สิงหาคม 2562

ก

ารศึกษาของมหาวิทยาลัย Australian National University (ANU) ใน
ออสเตรเลีย ที่วิเคราะห์ผลการวิจัยระหว่างประเทศราว 200 ชิ้น โดยอาศัย
กลุ่มตัวอย่างกว่า 7,000 คน ซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Frontier in
Neuroendocrinology ระบุความเกี่ยวพันระหว่างการทานอาหารแคลอรีสูงประเภท
ฟาสต์ฟู้ดกับโรคทางสมอง โดยเฉพาะโรคความจำ�เสื่อม
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วคนในยุคนี้ทานอาหารที่มีแคลอรีสูงกว่าเมื่อ 50 ปี
ก่อน จากชีวติ ทีร่ บี เร่งและการมีอาหารทางเลือกทีเ่ ร็วและสะดวก ตัวอย่างเช่น อาหาร
ฟาสต์ฟดู้ หนึง่ มือ้ ซึง่ ประกอบด้วยเบอร์เกอร์ มันฝรัง่ ทอด กับเครือ่ งดืม่ นัน้ จะมีแคลอรี
ประมาณ 650 หน่วย ซึ่งเท่ากับราวหนึ่งในสี่ของความต้องการแคลอรีสำ�หรับผู้ชายใน
แต่ละวัน และเท่ากับประมาณหนึ่งในสามของความต้องการแคลอรีสำ�หรับผู้หญิงใน
แต่ละวัน
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ศาสตราจารย์ Nicolas Cherbuin
ของมหาวิทยาลัย ANU อธิบายว่าอาหาร
ที่มีแคลอรีสูง เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ด
มีความเกี่ยวพันกับโรคอ้วนและปัญหา
เบาหวานประเภทสอง และถ้าประกอบกับ
การขาดกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
หรือการออกกำ�ลังกายด้วยแล้ว ก็จะ
ทำ�ให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกาย หรือ
inflammation ซึ่งนำ�ไปสู่ปัญหาการ
ทำ�งานของเซลล์สมองและปัญหาความ
จำ�เสื่อมเมื่อเราอายุมากขึ้นได้
นั ก วิ จั ย เตื อ นว่ า ถึ ง แม้ อ าการ
ความจำ � เสื่ อ มส่ ว นใหญ่ มั ก จะแสดง
ให้เห็นในช่วงเลยวัยกลางคนไปแล้ว
ก็ตาม กระบวนการซึ่งสร้างความเสีย
หายให้กับเซลล์ประสาทและทำ�ให้เกิด

โรคความจำ � เสื่ อ มหรื อ สมองฝ่ อ นี้ จ ะไม่
สามารถแก้ ไขให้กลับคืนได้เมื่อย่างเข้า
วัยกลางคน แต่เรือ่ งนีก้ อ็ าจป้องกันได้หาก
เราเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และ
สนใจออกกำ�ลังกายในเชิงป้องกันตั้งแต่
ยังเยาว์วัย
ขณะนี้มีผู้คนราวหนึ่งในสามของโลก
มีน้ำ�หนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วน และมี
ราว 50 ล้านคนซึ่งเป็นโรคความจำ�เสื่อม
ดังนั้นคำ�แนะนำ�อย่างชัดเจนของนักวิจัย
จากการศึกษาเรื่องนี้คือ อย่าละเลยเรื่อง
ความสำ�คัญและความจำ�เป็นของการดูแล
สุขภาพตัวเอง การเลือกทานอาหารที่ดีมี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ และสนใจออกกำ�ลังกาย
ตั้งแต่ในช่วงวัยหนุ่มสาว เพราะถ้ารอให้
เวลาล่วงเลยไปถึงช่วงวัยกลางคนหรือวัย

ทองแล้วก็อาจจะสายเกินไป
องค์การอนามัยโลกให้คำ�แนะนำ�
ด้วยว่า การออกกำ�ลังกายอย่างสม่�ำ เสมอ
โดยเฉพาะการออกกำ�ลังกายประเภท
Cardio ซึ่งทำ�ให้หัวใจเต้นแรง การ
ไม่ สู บ บุ ห รี่ และละเว้ น การบริ โ ภค
แอลกอฮอล์ ในปริมาณที่มากเกินไป
การควบคุมน้ำ�หนักตัว การทานอาหาร
ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ การรั ก ษา
ระดั บ ความดั น โลหิ ต และระดั บ
คอเลสเตอรอลให้ เ หมาะสม รวม
ทั้ ง การได้ น อนหลั บ พั ก ผ่ อ นอย่ า งมี
คุ ณ ภาพและเพี ย งพอ ล้ ว นเป็ น
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงของ
โรคความจำ�เสื่อมได้

https://www.voathai.com/a/fast-food-dementia-ct/4964841.html

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�ไฮเทคมอบประสบการณ์
การสัมผัสเสมือนจริงแก่ผู้เข้าชม
การไปเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์ สวนสัตว์ หรือพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�้ำ ไม่ได้เป็น
เพียงการเข้าชมนิทรรศการ หรือดูสัตว์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ช่วยให้ผเู้ ข้าชมได้รบั ประสบการณ์
ในเชิงโต้ตอบที่กระตุ้นประสาทสัมผัสได้

ที่

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพิ่งจะสร้าง
อาคารใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
จากกำ�แพงฟองสบูท่ เี่ ราสามารถให้ฟองแตกได้เสมือนจริง ซึง่ แสดงข้อมูล
เกีย่ วกับมหาสมุทร ไปจนถึงโรงละครทีจ่ ดั แสดงในอาคารใหม่ที่ใช้ชอื่ ว่า Pacific Visions
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ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ� Aquarium of the
Pacific ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มุ่งหวังให้
ผู้เข้าชมให้ความสนใจเรื่องราวต่างๆ
ของมหาสมุทรและโลก
Jerry Schubel ประธานพิพธิ ภัณฑ์
สัตว์น้ำ� Aquarium of the Pacific
กล่าวว่า ทางพิพธิ ภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจ ความยิง่ ใหญ่
ความงดงามของมหาสมุทรโลก และ
สิ่งที่สำ�คัญก็คือทุกคนสามารถเข้าถึง
พิพิธภัณฑ์นี้ ได้ เช่นการทำ�ภาพยนตร์
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

สำ � หรั บ คนหู ห นวก หรื อ คนตาบอด
ด้วยการใช้อุปกรณ์ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมรู้
เสมือนสัมผัสได้จริงบนหน้าจอขนาดใหญ่
Alex Driskill-Smith ประธานบริษทั
Ultrahaptics อธิบายว่า ผู้เข้าชมจะ
วางมือลงบนพืน้ ทีว่ า่ ง จากนัน้ เจ้าหน้าที่
จะฉายแสงที่ให้ความรู้สึกลงที่มือ โดย
ใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ซึ่งเป็นคลื่นเสียง
ที่เราไม่สามารถได้ยิน
บริษัท Ultrahaptics ซึ่งเป็นผู้ ให้
บริการเทคโนโลยีน้ี กำ�ลังสร้างประสบการณ์
ทีเ่ สมือนการสัมผัสได้จริง เพือ่ ให้ความ
บันเทิงให้แก่ผู้เข้าชมตลอดทั้งปีหน้า
ส่วนตัวอุปกรณ์เองจะมีจำ�หน่ายทั่วไป
ในตลาดตลอดช่วงสองสามปีข้างหน้า

นี้ด้วยเช่นกัน
Alex อธิบายอีกว่า อุปกรณ์ดังกล่าว
จะมีลำ�โพง ultrasonic อยู่ข้างใน ซึ่งจะ
ปล่ อ ยคลื่ น อั ล ตราซาวด์ อ อกมาในช่ ว ง
เวลาที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละครั้ง
คลื่ น เหล่ า นี้ จ ะถู ก คำ � นวณให้ ไ ปถึ ง จุ ด
โฟกัสจุดเดียวบนมือ เพื่อที่จะสามารถ
สแกนทัว่ ๆ มือไปได้ และสร้างเป็นรูปทรง
ต่างๆ ได้บนมือ
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์
นี้ จ ะถู ก เชื่ อ มต่ อ แบบไร้ ส ายกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ในการจัดการการแสดง
และคลืน่ อัลตราซาวด์ที่ใช้สร้างการสัมผัส
เสมื อ นจริ ง นั้ น ต้ อ งทำ � งานไปพร้ อ มๆ
กั บ เอฟเฟกต์ อื่ น ๆ ของภาพยนตร์ ที่

ทุกคนสามารถสัมผัสได้ เช่นการทำ�ให้
มีลมพัด และแม้แต่การทำ�ให้ที่นั่งสั่น
สะเทือนด้วย
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
เทคโนโลยีเหล่านี้คือการให้ผู้เข้าชม
ทุกคนสามารถได้ชื่นชมความงดงาม
ของมหาสมุทรในแบบที่ลึกซึ้งได้

แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่
https://www.voathai.com/a/hign-tech-aquarium-virtual-touch/4975164.html
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พิเศษ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ย้อนรอยตู้เย็นน้ำ�มันก๊าด
สูก่ ารพัฒนาตูเ้ ย็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต
ฝีมือวิศวกรไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานตู้เย็นน้ำ�มันก๊าดอายุกว่า 60 ปี แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) โดยมีพระราชดำ�ริให้ท�ำ การซ่อมแซมเพือ่ สามารถกลับมาใช้งาน
นำ�ได้อีกครั้ง… ล่าสุดทีมวิศวกรซินโครตรอนไทย ประสบความสำ�เร็จฟื้นคืนชีพ
ตู้เย็นได้อีกครั้ง เตรียมต่อยอดพัฒนาตู้เย็นพลังงานสะอาดในอนาคต
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ส

มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว
รองผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
ผศ. ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วทิ ยา อาจารย์ประจำ�
สาขาวิชาวิศวกรรมการทำ�ความเย็นและ
การปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน พร้ อ มที ม
วิศวกรซินโครตรอนไทย เข้าเฝ้าฯ ถวาย
รายงานความสำ�เร็จในการซ่อมแซมตูเ้ ย็น
น้ำ�มันก๊าด อายุกว่า 60 ปี จนสามารถนำ�
กลับมาใช้งานได้จริง พร้อมกันนี้ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำ�
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คณะครูและนักเรียนนายร้อย จปร. ชั้น
ปีที่ 5 เข้าชมนิทรรศการ ย้อนรอยตู้เย็น
น้�ำ มันก๊าด จากอดีตพัฒนาสูป่ จั จุบนั พร้อมชม
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การสาธิตการใช้งานตู้เย็นฯ เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2562 ณ พิพธิ ภัณฑ์พระตำ�หนัก
บ้านสวนปทุม จ.ปทุมธานี

บทความ
พิเศษ
ซึม (absorbent) ในระบบองค์ความรูท้ เี่ กิด
ขึน้ จากการซ่อมแซมตูเ้ ย็นน้�ำ มันก๊าดครัง้ นี้
นำ�ไปสู่การพัฒนาตู้เย็นประหยัดพลังงาน
3 ระบบ ประกอบด้วย การใช้พลังงานจาก
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจาก
แก๊สหุงต้ม และพลังงานจากน้ำ�มันก๊าด
ในเครือ่ งเดียวกัน ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วงการ
พัฒนา และจะนำ�ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

ประโยชน์ของตูเ้ ย็นน้�ำ มัน
ก๊าดในอนาคต

ตูเ้ ย็นน้�ำ มันก๊าดหรือตูเ้ ย็นแอมโมเนีย
แบบตะเกียงน้ำ�มันก๊าด เป็นตู้เย็นที่ไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้ระบบทำ�ความเย็น
แบบดูดซึม อาศัยพลังงานความร้อนใน
การขับเครือ่ งทำ�ความเย็นให้ท�ำ งาน ระบบ

ทำ�ความเย็นแบบดูดซึมมีส่วนประกอบที่
สำ�คัญคือ เครื่องกำ�เนิดไอ (generator)
เครื่องควบแน่น (condenser) เครื่อง
ระเหย (evaporator) ส่วนสารทำ�ความเย็น
คือแอมโมเนีย (NH3) โดยใช้น�้ำ เป็นสารดูด

เทคโนโลยีการทำ�ความเย็นแบบดูดซึม
ในตูเ้ ย็นแอมโมเนียแบบตะเกียงน้�ำ มันก๊าด
เป็ น เทคโนโลยี ที่ มี ใ ช้ กั น มานานแล้ ว
ไม่ต่ำ�กว่า 60 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบัน
อาจจะไม่เป็นทีร่ จู้ กั และมีใช้อยูใ่ นวงจำ�กัด
แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างและพัฒนาตู้
เย็นฯ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ยังคงเป็น
ประโยชน์ กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ช นบท
หรื อ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ แ ละห่ า งไกล
จากเทคโนโลยี (เช่น พื้นที่บนภูเขาสูง ใน
ทะเล หรือแม่น้ำ� ที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่
บนเรือ) ให้สามารถเก็บรักษาหรือถนอม
อาหาร ผลผลิ ต ทางการเกษตร และ
ของสดประเภทต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ และ
นม ฯลฯ ในสภาพอากาศร้อน รวมไป
ถึงใช้เพื่อเก็บวัคซีนหรือยาบางประเภท
สำ�หรับทีมแพทย์ชนบท ที่จำ�เป็นต้องเก็บ
ไว้ ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิด
การเน่าเสีย เป็นต้น

https://www.slri.or.th/th/slrinews/ย้อนรอยตู้เย็นน้ำ�มันก๊าด-สู่การพัฒนาตู้เย็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต-ฝีมือวิศวกรซินโครตรอนไทย.html
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6

ปัจจัยกระตุน้ หัวใจวาย
ที่คุณอาจไม่รู้ !!

เผย 6 ปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัวที่หลายคนอาจคาดไม่
ถึง อันนำ�ไปสู่การเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด...
คร่าชีวิตผู้คนจำ�นวนมาก

สิงหาคม 2562

24
24

บีบีซีไทย

เ

ป็ น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว่ า การสู บ
บุหรี่ โรคอ้วน และการออกกำ�ลังกาย
ไม่ เ พี ย งพออาจทำ � ให้ คุ ณ มี โ อกาส
เกิดภาวะหัวใจวายได้มากขึน้ แต่คณ
ุ รูห้ รือ
ไม่ว่ายังมีปัจจัยอื่นที่คุณอาจไม่ทราบว่า
สามารถกระตุ้นให้หัวใจวายได้ และการ
มองข้ามปัจจัยเหล่านี้ก็อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิต
ข้อมูล จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
ระบุว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดคือกลุ่ม
โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ
ของคนทัว่ โลก และนีค่ อื ปัจจัยเสีย่ งให้เกิด
โรคนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจมองข้าม
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1. ไม่ใช้ไหมขัดฟัน

ฟันและหัวใจของเรามีความเชือ่ มโยงกันมากกว่าทีเ่ ราคิด
งานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่า คนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
มักมีอัตราการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนปกติ
อาการเลือดออกทีเ่ หงือกและเหงือกอักเสบอาจทำ�ให้เชือ้
แบคทีเรียในช่องปากเข้าสูก่ ระแสเลือดได้ และอาจทำ�ให้เกิด
คราบไขมันในหลอดเลือดแดง
นอกจากนี้ยังอาจกระตุ้นให้ตับผลิตโปรตีนบางชนิดขึ้น
ในระดับสูง ซึง่ จะทำ�ให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบขึน้ อันจะนำ�
ไปสู่อาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน
หรือแตก
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ทำ�ได้ โดยการใช้ ไหม
ขัดฟันเป็นประจำ� และพบทันตแพทย์ตามกำ�หนดเวลาที่
เหมาะสม

2. การเกลียดหัวหน้างาน

นี่ ไม่ใช่เรื่องตลก แต่ความรู้สึกชิงชังเจ้านายอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจของคุณได้
งานวิจัยจากสวีเดนที่ทำ�การศึกษาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่ง
ตีพิมพ์ ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal พบ
ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดกี บั หัวหน้างานอาจเพิม่ โอกาสการ
เกิดภาวะหัวใจวายได้ถึง 40%
“ความเครียดในทีท่ �ำ งานอาจกระตุน้ ให้เกิดภาวะหัวใจวาย
ได้” นพ.วีเจย์ กุมาร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโรคหัวใจจากสถาบันสุขภาพ
หัวใจในเมืองออร์แลนโดของสหรัฐฯ กล่าว ความเครียดใน
ทีท่ �ำ งานประกอบกับปัจจัยอืน่ ๆ เช่น การนอนหลับไม่เพียงพอ
และการทานอาหารที่ ไ ม่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพยิ่ ง เพิ่ ม ความเสี่ ย ง
เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจขึ้นไปอีก
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3. เหตุการณ์ที่สร้าง
บาดแผลทางจิตใจ

เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงกะทันหัน
เช่น การเสียชีวติ ของสมาชิกในครอบครัวอาจสร้างความเสีย
หายให้หัวใจคุณได้จริงๆ
ข้อมูลจากสมาคมวัยหมดประจำ�เดือนแห่งอเมริการะบุวา่
เส้นเลือดของผู้หญิงที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจอย่างรุนแรง 3 ครัง้ ในชีวติ หรือมากกว่านัน้ มีประสิทธิภาพ
การทำ�งานทีย่ �่ำ แย่กว่าผูห้ ญิงที่ไม่เคยประสบเหตุแบบเดียวกัน
พญ.แจ็ค กี ยูบานี แพทย์ โรคหัวใจ ระบุวา่ ภาวะเครียดสูง
สามารถกระตุน้ ให้รา่ งกายผลิตอะดรีนาลีนมากผิดปกติ ซึง่ จะ
ไปเพิม่ อัตราการเต้นของหัวใจและเพิม่ ภาวะความดันโลหิตสูง

4. ความรู้สึกเหงา

งานวิจัยอีกชิ้นที่ตีพิมพ์ ในวารสารการแพทย์ British
Medical Journal พบหลักฐานบ่งชีว้ า่ คนทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
สังคมน้อยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 29% และมีโอกาส
เกิดภาวะหัวใจวายเพิ่มขึ้น 32%
ที่เป็นเช่นนี้เพราะความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายสามารถ
กระตุ้นให้เกิดความเครียดได้ และคนที่รู้สึกเหงามักไม่ค่อยมี
ใครคอยปรับทุกข์และระบายความรู้สึกต่างๆ
งานวิจยั จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดทีต่ พี มิ พ์เมือ่ ปี 2014
ได้ทำ�การวิเคราะห์ผู้หญิงกว่า 700,000 คนในช่วงเวลา 8 ปี
และพบว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคู่รักมีความเสี่ยงน้อยลง 28%
ที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเมื่อเทียบกับผู้หญิงโสด
ที่ใช้ชีวิตตามลำ�พัง
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สารคดี
วิทยาศาสตร์
5. โรคซึมเศร้า

สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา ระบุว่า 33% ของผู้ป่วย
ที่เกิดภาวะหัวใจวายในสหรัฐฯ อาจเป็นผู้ที่มีอาการซึมเศร้า
ร่วมด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญสันนิษฐานว่าคนทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตอาจถูก
ถาโถมด้วยอารมณ์ตา่ งๆ จนยากทีจ่ ะตัดสินใจในเรือ่ งสุขภาพ
ของตนเอง
ดร.นี กา โกลด์เบิร์ก ผู้อำ�นวยการศูนย์ โจน เอช ทิช เพื่อ
สุขภาพสตรี ในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ ระบุว่า ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ามักไม่สามารถควบคุมตัวเองให้มพี ฤติกรรมทีส่ ง่ ผลดี
ต่อสุขภาพได้ เช่น การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และ
การจำ�กัดการดื่มแอลกอฮอล์
“คนทีต่ กอยูใ่ นสถานการณ์เลวร้าย มักหันไปหาสิง่ ทีช่ ว่ ย
ทำ�ให้สบายใจ โดยที่ ไม่คำ�นึงว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ
หรือไม่” ดร.โกลด์เบิร์ก กล่าว

6. วัยทอง

ผูห้ ญิงมีแนวโน้มมากขึน้ ทีจ่ ะเกิดภาวะหัวใจวายเมือ่ เข้าสู่
วัยทองหรือวัยหมดประจำ�เดือน
ผูเ้ ชีย่ วชาญชีว้ า่ ภาวะเช่นนีอ้ าจเกีย่ วโยงกับการทีผ่ หู้ ญิง
กลุ่มนี้มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติในร่างกายลดลง
เชือ่ กันว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน ส่งผลดีตอ่ ผนังหลอดเลือดแดง
และช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น
พญ.ยูบานี เสริมว่า อายุทมี่ ากขึน้ ทำ�ให้หลอดเลือดแข็งขึน้
และมีความยืดหยุ่นน้อยลง ซึ่งจะไปเพิ่มระดับความดันใน
หลอดเลือด
อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สุ ข ภาพ และการออกกำ � ลั ง กายเป็ น ประจำ � สามารถช่ ว ย
ต้านทานภาวะเหล่านี้ ได้

https://www.bbc.com/thai/features-47372105
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graphic

ที่มา
http://www.medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra005.png
ชมวิดีโอสาธิตได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=-8AOimHQ-qc
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพถ่ายทางดาวเทียมของภูเขาน้ำ�แข็ง A68

ภู

Credit: Copernicus Data 2019/SEA/Sentinel-1/A.Luckman/Swansea Uni

เขาน้�ำ แข็ง เอ 68 เป็นภูเขาน้�ำ แข็งที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มีขนาดยาวประมาณ
160 กม. ซึ่งแยกตัวออกมาจากทวีปแอนตาร์กติกามาได้ 2 ปีแล้ว โดย
ภาพถ่ายทางดาวเทียมเผยให้เห็นว่า ภูเขาน้�ำ แข็ง เอ 68 กำ�ลังลอยหมุนไป
ในทะเลเวดเดลล์ และเคลื่อนตัวไปทางเหนือตามแนวคาบสมุทรแอนตาร์กติก
มีช่วงเวลาหนึ่งที่ภูเขาน้ำ�แข็ง เอ 68 ลูกนี้ติดอยู่ในบริเวณที่มีก้นทะเลตื้น แต่ใน
เวลาต่อมา มันก็เคลื่อนตัวต่อไปได้ ภาพดาวเทียมนี้ ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่
เดือน มกราคม ค.ศ. 2018 ถึง กรกฎาคม ค.ศ. 2019
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กองบรรณาธิ การ

อว.หารือแนวทางความร่วมมือกับ Beijing
Great Wall Enterprise Institute (GEI)

สวทช. ร่วมเปิดตัว Selfie eXtreme
โดยบริษทั โปร-ทอยส์ จำ�กัด หนึง่ ใน
สตาร์ตอัปทีไ่ ด้รบั การบ่มเพาะ และ
คว้ารางวัล ITEX2018

วัน

18

ที่ 8 กรกฎาคม 2562 อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษา
(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำ�สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิง่ นำ�คณะผูเ้ ชีย่ วชาญจาก Beijing
Great Wall Enterprise Institute (GEI) เข้าพบนายปฐม
สวรรค์ปญ
ั ญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กับ
Beijing Great Wall Enterprise Institute (GEI) ณ ห้องประชุม
4A อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.
ทั้ ง นี้ อั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษา (ฝ่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ) ประจำ � สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ปั ก กิ่ ง
เห็ น ควรผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ที่ เ ป็ น
รู ป ธรรมในการนำ � องค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า น
การกำ�หนดนโยบายและแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
Startup และการสนับสนุนอุตสาหกรรมเศษฐกิจใหม่จาก
คลังสมองของจีน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศษฐกิจใหม่อย่าง
เป็นรูปธรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค Software Park
และ Food Innopolis เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ในระยะยาวต่อไป

ก.ค. 62 ทีท่ รูดจิ ทิ ลั พาร์ค กรุงเทพฯ : สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดยศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ดำ�เนินการ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการและสตาร์ตอัปอย่างต่อเนือ่ ง ผ่าน
โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และโครงการ Startup
Voucher ซึง่ บริษทั โปร-ทอยส์ จำ�กัด เป็นหนึง่ ในผูป้ ระกอบการ
ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงบริษทั ฯ ยังรับ
บริการจากกลไกสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. ในการทำ�
โครงการเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
โดยบริษัทฯ ได้รับทุน Startup Voucher สร้างชื่อ
เสียงให้แก่ประเทศไทย ด้วยการไปประกวดนวัตกรรม
ต่ า งประเทศ และได้ รั บ รางวั ล กลั บ มามากมาย อาทิ
โครงการ Taiwan startup gateway 2017 โดยงานแถลง
ข่าวครั้งนี้ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการศูนย์
บ่มเพาะฯ สวทช. ร่วมเปิดตัวนวัตกรรม Selfie eXtreme
ซึง่ ได้รบั รางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ITEX ประจำ�ปี 2018 ที่ประเทศ
มาเลเซีย โดยการสนับสนุนจาก สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.nstda.or.th/th/news/12668-20190718-startup-voucher

https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/279-beijing-great-wall-enterprise-institute-gei
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิด หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
สงขลา

ประชาชนแห่รว่ มงานเสวนา
ดาราศาสตร์แห่งปีฉลอง “ครบรอบ
50 ปี มนุษย์คนแรกเหยียบดวงจันทร์”

20

กรกฎาคม 2562 - กรุงเทพฯ สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
(สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จัดงานเสวนาดาราศาสตร์แห่งปี “50 years
- First man on the moon : ครบรอบ 50 ปี มนุษย์คน
แรกเหยียบดวงจันทร์” ย้อนร้อยเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์
เมือ่ ครัง้ ยานอะพอลโล 11 นำ�มนุษย์เหยียบดวงจันทร์เป็น
ครัง้ แรก โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผูอ้ �ำ นวยสถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมด้วยคุณสุทธิชยั หยุน่ หนึง่ ในผูร้ ว่ ม
เหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ขณะปล่อยยานอะพอลโล 11 ณ
แหลมคานาเวอรัล สหรัฐอเมริกา มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
กว่ า 300 คน แน่ น ห้ อ งประชุ ม ดร.ถาวร พรประภา
ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

ส

ถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน)
(สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จัดพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา สงขลา” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
สงขลา ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อันเป็นหอดูดาวภูมภิ าคสำ�หรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 3
ของไทย ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วิชาการที่สำ�คัญของภาคใต้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3986-narit-songkla-open

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3985-narit-astronomy-talk
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จิสด้าจับมือกรมการข้าว ร่วมถอดบทเรียน
โครงการพายโมเดล

วว.จัดอบรมภายใต้ “โครงการชุมชนจัด
ตัง้ หมูบ่ า้ นนวัตกรรมต้นแบบสีเขียว
เพือ่ สร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน”

ดร.

วัน

อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผูว้ า่ การกลุม่ วิจยั
และพั ฒ นาด้ า นพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้ “โครงการ
ชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านนวัตกรรมต้นแบบสีเขียว เพื่อสร้าง
รายได้ ให้แก่ชุมชน” สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี 1 โดยมี นายมนัสพันธ์ ดอนก้องไพร
ปลัดหัวหน้ากลุม่ งานบริการงานปกครอง อำ�เภอแก่งคอย
จ.สระบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี ดร.เรวดี อนุวฒ
ั นา
นักวิจยั อาวุโส ศูนย์เชีย่ วชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาด
และสิ่ ง แวดล้ อ ม วว. เป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู้
เรื่ อ งการเพิ่ ม มู ล ค่ า ขยะชุ ม ชน ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ ศาลาประชาคม ทีว่ า่ การอำ�เภอแก่งคอย จ.สระบุรี

ที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ�โดย
นายปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ นายธนากร
สงวนตระกูล (Academy) และนายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ
ฝ่ า ยทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ เ ข้ า ร่ ว มการถอดบทเรี ย น
โครงการพายโมเดล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำ�โดย
รองอธิบดีกรมการข้าว และผอ. ศูนย์ต่างๆ รวมถึงอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และ
ชาวบ้ า น รวมจำ � นวนทั้ ง สิ้ น 40 คน เพื่ อ ร่ ว มกั น ศึ ก ษา
และใช้ เ ป็ น ต้ น แบบแนวทางขยายผลการบริ ห ารจั ด การ
เกษตรและทรั พ ยากรเชิ ง พื้ น ที่ บ นที่ สู ง ด้ ว ยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์พระปรีชา
สามารถของพระเจ้ า อยู่ หั ว ราชกาลที่ 10 และสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีพื้นที่ทำ�กินที่พอเพียงและ
มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gistda.or.th/main/th/node/3238

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownewsphp?Category=newsboard&No=1302
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Sci
Society
นวัตกรรม “ทีน่ อนน้�ำ เพือ่ สุขภาพ” ผลิตจากยางพารา ทนทาน-ยืดหยุน่ สูงสร้าง
รอยยิม้ ให้กบั ผูป้ ว่ ยแผลกดทับฟืน้ ตัวเร็วขึน้

แผลกดทับมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ต้องการพัฒนาและ
แก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับการผลิตทีน่ อนน้�ำ สำ�หรับผูป้ ว่ ยแผลกดทับ
ซึง่ แต่เดิมได้ทดลองนำ�ถุงปัสสาวะทีย่ งั ไม่ได้ ใช้งานมาบรรจุน�ำ้
ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 จำ�นวนหลายถุง และนำ�ไปใช้กับ
ผู้ป่วยแผลกดทับเพื่อทดลองนอน
ผลที่ ได้รับเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากถุงน้ำ�ที่ทำ�ขึ้นนั้น
สามารถชะลอการเกิดแผลกดทับของผูป้ ว่ ยได้ จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาต่อยอดทำ�เป็นต้นแบบที่นอนน้ำ�โดยใช้วัสดุจาก
ยางพารานำ�มาผลิตเป็นถุงน้�ำ ลักษณะคล้ายกระเป๋าน้�ำ ร้อน
แทนถุงปัสสาวะ แต่เมือ่ ผูป้ ระกอบการผลิตใช้งานกับผูป้ ว่ ย
ได้ระยะหนึง่ ก็พบปัญหา คือถุงน้�ำ ทีท่ �ำ จากยางพารามีการรัว่
แตกไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการ จากนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ได้เข้ามาปรึกษากับทางเอ็มเทค และทีมวิจัยได้วิเคราะห์
ถึงปัญหาแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตถุงน้ำ�
ซ้�ำ ได้ ถึงแม้วา่ จะผลิตซ้�ำ ได้กย็ งั เจอปัญหารัว่ แตกเหมือนเดิม
ทีมวิจยั จึงเข้าไปช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดว้ ย
เทคโนโลยีของเอ็มเทค สวทช.

ศู

นย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ช่ ว ยผู้ ป ระกอบการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หา
การผลิตที่นอนน้ำ�เพื่อสุขภาพสำ�หรับผู้ป่วยแผลกดทับ
พร้อมจับคู่ธุรกิจผลิตจำ�หน่ายในระดับอุตสาหกรรม
นายปริญญา จันทร์หุณีย์ วิศวกรอาวุโส กลุ่มวิจัยวัสดุ
และอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ จากเอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า
ทีมเอ็มเทคได้ทำ�งานร่วมกับผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด เคทีซี ที่นอนน้ำ� ซึ่งมีประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/12669-20190719-mtec

Sci
jokes

เรื่องของจำ�นวนจริง และจำ�นวนจินตภาพ
ได้สิ เขาอยู่ไหนล่ะ
เขาอยู่นี่ไง !

ทำ�ไมไม่มีใครเห็นตัวนายล่ะ
ไม่รู้สิ

เฮ่...พวกนาย มาพบเพื่อนใหม่
ของฉันมั้ย

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

บ้านนักคิด

ฉบั
บ
ที่แล้วเหมียวมีคำ�ถามว่า นอกจากพะยูนแล้ว
ยังมีสัตว์อะไรอีกบ้างที่เป็นสัตว์ป่าสงวน

นกกระเรียน Grus antigone
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae
นกแต้วแล้วท้องดำ� Pitta gurneyi
และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2562 ซึ่งจะประกาศใช้แทนฉบับ พ.ศ. 2535 ในเดือน
พฤศจิกายนปีนี้ มีเพิ่มขึ้นอีก 4 ชนิด รวมเป็น 19 ชนิด คือ
เต่ามะเฟือง Dermochelys coriacea
ปลาฉลามวาฬ Rhincodon typus
วาฬบรูด้า Balaenoptera edeni
วาฬโอมูระ Balaenoptera omurai

ของไทย ไปดูค�ำ ตอบกันฮะ

ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2535 มีสตั ว์ปา่ สงวนจำ�นวน 15 ชนิด ได้แก่
กระซู่ Didermocerus sumatraensis
กวางผา Naemorhedus griseus
กููปรีหรือโคไพร Bos sauveli
เก้งหม้อ Muntiacus feae
ควายป่า Bubalus bubalis
พะยูนหรือหมูน้ำ� Dugong dugon
แมวลายหินอ่อน Pardofelis marmorata
แรด Rhinoceros sondaicus
ละองหรือละมั่ง Cervus eldi
เลียงผาหรือเยืองหรือกูร�ำ หรือโครำ� Capricornis sumatraensis
สมเสร็จ Tapirus indicus
สมันหรือเนื้อสมัน Cervus schomburgki

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 76
ของรางวัลคือ กิฟต์เซ็ต “I love science”
(สมุดโน้ต + พวงกุญแจหม้อห้อม) ผู้ได้รับรางวัลได้แก่
คุณศิรวิ รรณ อิสสระวงศ์เทวา คุณณิชาพร กรชวลิตสกุล
คุณนริศราเค้าฉิม คุณศรัณย์พร เลิศสีมาพร และ
คุณชันม์จิรา ก่อสกุล

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 77

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 77

เดือนนี้โรคไข้เลือดออกกำ�ลังระบาดหนักเลยนะฮะ เหมียวรู้แต่
ว่าเราต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายมากัดเรา แต่ก็ยังงงๆ ว่า ถ้า
ยุงลายมากัดแล้ว เราเป็นไข้เลือดออกได้ยังไง คุณผู้อ่าน

รางวัลที่ 1
NSTDA tumbler
จำ�นวน 1 รางวัล

ช่วยอธิบายวงจรโรคไข้เลือดออกให้เหมียว
ฟังหน่อยเถอะฮะ ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและ
เชื้ออะไรเป็นสาเหตุของโรค

รางวัลที่ 2
สมุดโน้ต I love science
จำ�นวน 3 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 ส ิงหาคม 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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นิทานเมฆ
น้อยขี้เล่น
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง:
บรรณาธิการ:
ที่ปรึกษาวิชาการ:
ภาพประกอบ:
จำ�นวนหน้า:
ราคา:

ย่าง

ฤทัย จงสฤษดิ์
จินตนา ศรีธิหล้า และ รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
บัญชา ธนบุญสมบัติ
กฤษณะ กาญจนาภา และ วชิราวรรณ ทับเสือ
28 หน้า
75 บาท

เข้าเดือนหก ฝนก็ตก พรำ�พรำ�..... เด็กๆ คงเกิดไม่ทันเพลงนี้ แต่เด็กๆ เกิดทันที่
จะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาล เมื่อถึงหน้าฝนทีไร ก็มีบรรยากาศ
ที่น่าสนใจให้เด็กๆ ได้ดูกันเยอะแยะ
ร่วมผจญภัยกับเมฆน้อยขีเ้ ล่น สนุกกับการแปลงร่างเมฆน้อยขีเ้ ล่นเป็นรูปต่างๆ การเดินทางของเมฆ
น้อยขี้เล่นจากท้องฟ้าสู่เบื้องล่าง นำ�พาความชุ่มชื้นคืนสู่ผืนดินและไร่นา ก่อเกิดความมีชีวิตชีวา
แก่เหล่ากุ้ง หอย ปู ปลา และผู้คน

พิเศษ!!
สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเอง
ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

ลด 20%
เหลือราคาเล่มละ
สิงหาคม 2562 60 บาท

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสัง่ ซือ้ ได้ท่ี ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: nstdabookstore@nstda.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore
สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่
https://bookstore.nstda.or.th/shop/product/web-403488-4876
36

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

เ

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เก้งหม้
อ
,
ฟานดำ
�
Muntiacus feae

ก้งหม้อ หรือ ฟานดำ� เป็นสัตว์ปา่ สงวน 1 ใน 15 ชนิดของไทย (ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
พ.ศ. 2535) พบเห็นได้ยากในธรรมชาติ พบกระจายพันธุบ์ ริเวณป่าแถบภาคตะวันตกและภาคใต้ ตัว
เมียไม่มเี ขา แต่มขี นขึน้ เป็นกระจุกกลางกระหม่อม ชาวบ้านในหลายท้องทีจ่ งึ เรียกว่า “กวางจุก”
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คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Be less curious about people and more curious about ideas.
Marie Curie
จงอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับผู้คนให้น้อยลง แต่เกี่ยวกับแนวคิดให้มากขึ้น
มารี กูรี

มารี กูรี

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

เป็น

https://openlysecular.org/freethinker/marie-curie/

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

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
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