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ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส�ำ รวจ
ความคิดเห็นออนไลน์ของบุคลากร ประกอบด้วยนักวิจย
ั อาจารย์ และผูเ้ กีย
่ วข้องอืน
่ ๆ เกีย
่ วกับ
การค้นพบครั้งสำ�คัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก ที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ตอบแบบสำ�รวจในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดรวม 269 คน

โดยสรุปผลการสำ�รวจข่าววิทยาศาสตร์แห่งปี พ.ศ. 2562 มี 10 อันดับ เรียงตามลำ�ดับ ดังนี้
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ภาพถ่ายแรกสุดของหลุมดำ�
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ผูอ้ �ำ นวยการ EHT (Event Horizon Telescope) ประกาศผลสำ�เร็จของคณะนักวิจยั ใน
7 ประเทศและชุดเปเปอร์หลายฉบับที่ตีพิมพ์ ใน The Astrophysical Journal Letters รวมทั้งภาพถ่าย
หลุมดำ�มวลมหาศาลเป็นพิเศษ (เท่ากับ 6.5 พันล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเรา) ที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซี M87
โดยมันอยูห่ า่ งจากโลก 5.5 ล้านปีแสง การที่
จะจับภาพวัตถุที่อยู่ไกลขนาดนั้นและมอง
ไม่เห็น เพราะไม่มแี สงในตัวเอง ต้องใช้กล้อง
โทรทรรศน์ขนาดใหญ่เท่ากับโลก แต่ EHT
แก้ปญ
ั หาโดยใช้ชดุ กล้องนับสิบตัวทีก่ ระจาย
อยู่ ทั่ ว โลกและใช้ เ วลาราวสองปี ใ นการ
ถ่ายภาพ วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อ
สร้างภาพถ่ายหลุมดำ�นี้ขึ้นมา
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รักษาเอดส์ให้หายขาดได้
ในปัจจุบันทั่วโลกมีคนติดเชื้อ HIV อยู่เกือบ 37 ล้านคน และมีคนเสียชีวิตนับล้านในแต่ละปี โดยปีนี้
มีการทดลองนำ� retroviral nanoparticle มาใช้ ซึ่งประสบความสำ�เร็จป้องกันการเพิ่มจำ�นวนไวรัสได้ 99%
ในสั ต ว์ ท ดลอง และยั ง มี ก ารทดลองใช้
CRISPER ในการตั ด ดี เ อ็ น เอไวรั ส
ซึ่ ง ประสบความสำ � เร็ จ มากกว่ า 30%
ในหนูทดลอง
สำ � หรั บ ในคน ปี นี้ มี ผู้ ป่ ว ยรายที่ 2
ซึง่ รักษาหายขาดจากโรคนี้ ได้ (รายแรกเมือ่
12 ปีที่แล้ว) โดยรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่าย
ไขกระดูก
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คืบหน้าสู่ Quantum Supremacy
บริษัท Google ได้ประกาศในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ว่า ประสบความสำ�เร็จในการสร้างคอมพิวเตอร์
ควอนตัม (Quantum Computer) โดยตัวประมวลผลควอนตัมแบบ 53 qubit ทีส่ ร้างขึน้ สามารถแก้ โจทย์ปญ
ั หา
ในเวลาเพียง 200 วินาที ขณะที่เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบเดิมใช้เวลา 10,000 ปี ในการแก้
Hartmut Niven ผู้ อำ � นวยการ
Quantum Artificial Intelligence Lab
ของกูเกิลประเมินว่า การเติบโตของความ
สามารถในการคำ�นวณจะไม่เป็นแบบยกกำ�ลัง
(exponential) เลขตัวเดียว ดังกฎของมัวร์
เคยทำ�นายไว้อีกต่อไป แต่จะเติบโตแบบ
ยกกำ�ลังเลขสองตัวในไม่ช้านี้
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โลกกำ�ลังร้อนจนละลาย
ในปีนี้มีรายงานการละลายของน้ำ�แข็งบนโลกของเรามากมาย ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่กรีนแลนด์ถึง
แอนตาร์กติกา ไปจนจรดสุดยอดเขาหิมาลัย โดยเป็นการละลายแบบมีความเร่ง หากยังคงความเร่งอย่างที่
เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ธารน้ำ�แข็ง (glacier) จะ
ละลายจนแตกออกไปจนหมดทั่วโลกก่อน
สิ้นศตวรรษนี้
ทีมวิจัยจากประเทศเดนมาร์กตีพิมพ์
ลงใน Science Advances ประเมินว่า
เฉพาะกรีนแลนด์ทเี่ ดียว หากน้�ำ แข็งละลาย
ไปจนหมดก็จะทำ�ให้ระดับน้ำ�ทะเลสูงขึ้น
ถึง 13 นิ้ว
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กัญชารักษาทุกโรค?
ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD (Cannabidiol) ในกัญชาออกสู่ท้องตลาดจำ�นวนมาก
ซึ่งมีความหลากหลายสูง ตั้งแต่น้ำ�ดื่มกัญชา กาแฟกัญชา ไปยันเครื่องสำ�อาง และแม้แต่ยารักษาโรคในสุนัข
โดยหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์กัญชาจะมี THC เป็นตัวหลัก แม้ว่าพืชใกล้เคียงกัน (กัญชง)
จะไม่มตี วั นีก้ ต็ าม แต่ยาเพียงชนิดเดียวทีม่ ี
สารจากกัญชาและได้รบั การอนุมตั โิ ดย อย.
สหรัฐก็คอื Epidiolex ทีใ่ ช้รกั ษาโรคลมชัก แต่
ปีนมี้ เี ปเปอร์อธิบายสรรพคุณอีกหลายด้าน
ตั้งแต่การใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ลดความกังวล
และลดผลกระทบจากอาการ PTSD และ
ยังมีความเชือ่ ว่ารักษาโรคอืน่ ๆ ได้อกี มากมาย
ที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์
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ผ่าทางตันสร้างสมองจิ๋ว
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ร้ า งสมองขนาดเท่ า ยางลบดิ น สอได้ ม าหลายปี แ ล้ ว เรี ย กว่ า brain organoids
แต่ปัญหาที่พบคือ เซลล์ตรงกลางก้อนสมองจิ๋วนี้จะตายเพราะไม่มีเส้นเลือดนำ�อาหารและออกซิเจนไป
หล่อเลี้ยง ปีนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เอาชนะ
ปัญหานี้ ได้ กลุ่มแรกใส่เมมเบรนคั่นสมอง
ส่วนในไว้ ส่วนอีกทีมหนึง่ อาศัยการปรับสูตร
อาหารเลี้ยง โปรตีน และเลี้ยงสมองไว้
บนขัว้ ไฟฟ้า เก้าเดือนให้หลังสามารถตรวจ
พบคลื่นไฟฟ้าที่ซับซ้อนปริมาณมาก และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แยกแยะข้อมูลที่ ได้
ออกจากคลื่นสมองทารกไม่ได้เลย สมอง
แบบนี้มีประโยชน์ ในการใช้ศึกษาโรคและ
หาวิธีการรักษา
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สำ�รวจวัตถุที่ไกลที่สุดที่เคยทำ�ได้
ยานอวกาศ New Horizons ที่เคยสำ�รวจดาวพลูโตในปี พ.ศ. 2558 เคลื่อนผ่านวัตถุที่ ไกลที่สุดเท่าที่
มนุษย์เคยสำ�รวจด้วยยานอวกาศในวันปีใหม่
2562 ดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวมีชื่อว่า
Ultima Thule หรือชื่อแบบทางการคือ
2014 MU69 ที่เป็นก้อนหินอวกาศรูปทรง
คล้ า ยตุ๊ ก ตาหิ ม ะซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากโลกราว
4,000 ล้านไมล์ โดยอยู่ในแถบอุกกาบาต
หนาแน่นทีเ่ รียกว่า Kuiper Belt สัญญาณภาพ
ดีเลย์ถึง 6 ชั่วโมงจากระยะทางที่ ไกล
ขนาดนั้น
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ทดสอบดัดแปลงยีนด้วย CRISPR ในระดับคลินิก
หลังถกเถียงกันเรือ่ งจริยธรรมมาหลายปี ในทีส่ ดุ ปีนกี้ เ็ ริม่ มีการทดลองดัดแปลงแก้ไขดีเอ็นเอผิดปกติใน
ผู้ป่วยในระดับคลินิกด้วยเทคนิคคริสเพอร์-แคส 9 (CRISPR-Cas9) เทคนิคนี้เลือกตัดดีเอ็นเอตรงตำ�แหน่ง
จำ�เพาะและไม่ทิ้งดีเอ็นเอส่วนเกินเหลือ
ไว้ ใ นกระบวนการ ช่ ว งเดื อ นเมษายน
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ประกาศเริ่มใช้เทคนิคนี้ในการรักษาโรค
มะเร็งในผูป้ ว่ ยสองคน โดยนักวิจยั นำ�เซลล์
ในระบบภู มิ คุ้ ม กั น ออกมาแก้ ไ ขก่ อ นใส่
กลั บ เข้ า ร่ า งกายผู้ ป่ ว ย ขณะที่ UCSF
ทดสอบกับผู้ป่วยโรคซิกเคิลเซลล์
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สิ่งมีชีวิตนับล้านเสี่ยงสูญพันธุ์
รายงานจากสหประชาชาติที่ออกมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระบุว่า ถือเป็นสถิติใหม่สำ�หรับ
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่มีสปีชีส์ “มากกว่าล้านสปีชีส์” ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์พร้อมๆ กัน รายงานของ
IPBES ที่ อ าศั ย การประเมิ น จากแหล่ ง
ข้อมูลราว 15,000 ฐานข้อมูล ทีค่ รอบคลุม
ผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมใน
ช่วงมากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ทำ�ให้พบว่ามี
25% ของพืชและสัตว์ทั้งโลกที่อ่อนไหว
และเสีย่ งต่อการสูญพันธุ์ ในจำ�นวนนีร้ วมทัง้
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลมากกว่า 1/3
และสัตว์เลื้อยคลานมากกว่า 40% แม้แต่
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เลี้ยงไว้ ใช้งานหรือ
ใช้เป็นอาหารก็อาจสูญพันธุ์ได้มากกว่า 9%
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“เด็กคริสเพอร์” ครบ 1 ขวบ
มีเด็กหญิงฝาแฝดสองคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับการแก้ไขยีน (gene editing)
ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนด้วยเทคนิคคริสเพอร์ (CRISPR) ซึ่งผลงานของนักวิจัยชาวจีน He Jiankui ที่ ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ว่าเป็นการวิจัยที่ผิดจริยธรรม ปัจจุบันสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ของสหรัฐฯ
ยั ง ยิ น ยอมแค่ เ ปลี่ ย นแปลงยี น ในเซลล์
ร่างกาย (somatic cell) ทีจ่ ะ “ไม่ถา่ ยทอด”
ไปยังรุ่นถัดไปเท่านั้น มีกลุ่มนักวิจัยด้านนี้
ที่เข้าชื่อเรียกร้องให้ห้ามแก้ไขยีนในเซลล์
สืบพันธุแ์ ละตัวอ่อนออกไปก่อนไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี เพื่อรอดูผลการทดลองให้มากขึ้นอีก
กระนั้นเทคนิคดังกล่าวมีศักยภาพใช้รักษา
โรคพันธุกรรมที่ ไม่เคยมีทางรักษาได้เกือบ
6,000 โรคแล้ว และเริ่มมีการศึกษาวิธี
ประยุกต์ใช้ปอ้ งกันการติดเชือ้ HIV อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2564 เราจะกลับมาจัดอันดับข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทนี่ า่ สนใจ ให้ได้ตดิ ตามกันอีกนะครับ
เชื่อได้ว่าต้องมีข่าวที่สร้างความตื่นเต้นและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติแน่นอนครับ
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

สวทช. แถลงผลงานปี 62 งานวิจัยตอบโจทย์และหนุน s-curve
ประเทศ พร้อมชี้ปี 63 มุ่งงานวิจัยขับเคลื่อน BCG ส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง

สำ�

นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าวผลงาน สวทช. ประจำ�ปี
พ.ศ. 2562 “NSTDA Beyond Limits: Sustainability Impact วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
นำ�เสนอผลสรุปและเผยผลงานโชว์ศักยภาพงานวิจัย สวทช. ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ที่สร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทิศทางการวิจยั และพัฒนา รวมถึงผลงานสำ�คัญทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 กับไฮไลต์สำ�คัญกับการนำ�เสนอบทบาทของ สวทช. (NSTDA BCG in
Action) ในเรื่อง BCG Economy Model
ดร.ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากการเดินหน้าผลักดันผลงานตลอดปีงบประมาณ 2562
ด้วยกลยุทธ์บริหารงานภายใต้แนวคิด ‘NSTDA Beyond Limit: 6-6-10’ ได้แก่ 6 Research
Pillars, 6 Frontier Research และ 10 Technology Development Groups (TDGs) ซึ่งเป็น
กรอบพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ขั้นสูง ที่สร้างขีดความสามารถของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตอบโจทย์ น โยบายประเทศไทย 4.0 ทำ � ให้ เ กิ ด ผลงานเด่ น สวทช. ในรอบปี 2562
ด้วยกันหลายผลงาน ซึ่งตอบโจทย์ ในกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ และเติมเต็มในส่วนของเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy
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Model ที่พร้อมใช้งานทันที และเป็นผลงาน
ที่ เ ป็ น ฟั น เฟื อ งสำ � คั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (new
s-curve)”
โดยตั ว อย่ า งผลงานที่ เ กิ ด ผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม ในกลุม่ อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร อาทิ ผลงาน LOMAR โดย
เอ็มเทค สวทช. เป็นน้ำ�ยางพาราข้นสำ�หรับ
ผสมกั บ แอสฟั ล ต์ เ พื่ อ ทำ � ถนน ทดแทน
การใช้น้ำ�ยางพาราข้นทางการค้า ในปี พ.ศ.
2562 มีการนำ�ไปใช้ปูลาดทางเพิ่มขึ้น 1,850
กิ โ ลเมตร สร้ า งผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
มากกว่า 1,200 ล้านบาท ผลงานเทคโนโลยี
แก้ ปั ญ หาโรคใบด่ า งมั น สำ � ปะหลั ง โดย
ไบโอเทค สวทช.ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
เพื่อแก้ปัญหามันสำ�ปะหลังที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้มากถึง 80% ทั้งในด้าน
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ไวรั สใบด่ า ง การพัฒนา
สายพั น ธุ์ แ ละผลิ ต ท่ อ นพั น ธุ์ ป ลอดโรค
และสารชีวภัณฑ์กำ�จัดโรค และแมลง
รายละเอียด > https://www.nstda.or.th/
th/news/12924
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NARIT เปิดบ้าน รับวันเด็กแห่งชาติ เยาวชนบุก
“ตะลุยโลกดาราศาสตร์” สุดคึกคักล้นทะลักทุกกิจกรรม
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มกราคม 2563 - สถาบั น วิ จัย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) (สดร.)
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เปิ ด บ้ า น “อุ ท ยาน
ดาราศาสตร์สิรินธร” จัดกิจกรรม “ตะลุยโลกดาราศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี 2563
เป็นครัง้ แรก ร่วมกับหอดูดาวภูมภิ าค โคราช ฉะเชิงเทรา สงขลา สุดคึกคัก ต้อนรับเยาวชนนับหมืน่
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรูด้ าราศาสตร์ ปลุกพลัง นักดาราศาสตร์รนุ่ เยาว์
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปีน้ี สดร.
จัดงานตะลุยโลกดาราศาสตร์ เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ ณ อุทยานดาราศาสตร์สริ นิ ธรเป็นครัง้ แรก
ในงานมีกจิ กรรมหลากหลาย อาทิ ชมท้องฟ้าจำ�ลองทันสมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในไทย เรียนรูด้ วงดาว
และอวกาศผ่านนิทรรศการดาราศาสตร์ 19 โซน ย้อนรอยภารกิจพิชติ ดวงจันทร์ในกิจกรรม Mission
to the moon พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมและกิจกรรมดาราศาสตร์บนเวที ตอบคำ�ถามดาราศาสตร์
เก้าอีด้ าวเคราะห์ ล้วงลึกเอกภพ ชิงของรางวัลมากมาย
นอกจากนีย้ งั จัดแข่งขันตอบปัญหา Astro Challenge: ปริศนาดาราศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีในงานดังกล่าวด้วย มีพอ่ แม่ ผูป้ กครองนำ�ลูกหลานมาร่วมงานกว่าห้าพันคน
ได้ทง้ั ความรู้ สาระ พร้อมความสุขสนุกสนานอิม่ เต็มทัง้ ครอบครัว
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ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีน้ี สดร.
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติท้งั หมด 6 แห่ง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย ได้แก่ ถนน
สายวิทยาศาสตร์ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ
อุ ท ยานดาราศาสตร์ สิ ริ น ธร อ.แม่ ริ ม
จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา
และสงขลา สร้างสรรกิจกรรมฐานการเรียนรู้
ดาราศาสตร์ท่ีน่าสนใจหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้เยาวชนทุกภูมิภาคสัมผัสและเรียนรู้
ดาราศาสตร์รว่ มกัน มีผสู้ นใจเข้าร่วมรวมนับ
หมืน่ คน กิจกรรมจัดขึน้ ตลอดทัง้ ช่วงกลางวัน
และกลางคื น โดยในช่ ว งค่ำ � ที่ ห อดู ด าว
ทุกแห่งยังมีกจิ กรรมดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์
ตัง้ แต่เวลา 18.00-22.00 น. อีกด้วย
สำ � หรั บ อุ ท ยานดาราศาสตร์ สิ ริ น ธร
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะเปิดให้บริการอย่าง
เต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป
รายละเอียด > https://www.facebook.com/
pg/NARITpage
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10 กระทรวง MOU ครั้งประวัติศาสตร์
คิกออฟฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สร้างมิติใหม่ Big Data ด้านเกษตร

ณ

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แทนกระทรวงฯ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวง กษ. และอีก 8 หน่วยงาน
ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึง่ จะเป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตรทีต่ อ่ ยอด
มาจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ซึ่งเดิมมีหน่วยงานเพียง 3 หน่วยงานที่เริ่ม
ดำ�เนินการในระยะต้น ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ชือ่ เดิมของกระทรวง อว.) และสำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ชือ่ เดิมของสำ�นักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์: สพร.)
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สำ � หรั บ ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการเกษตรที่
ดำ�เนินการร่วมกันภายใต้บนั ทึกความร่วมมือฯ
นี้ จะมีขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านเกษตรกรและ
ด้านสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ ข้อมูล
เหล่านีม้ ปี ระโยชน์ทง้ั ในด้านการวางแผนเชิง
นโยบายของภาครัฐ การวางแผนการผลิตทาง
การเกษตรของภาคเอกชน รวมไปถึงเกษตรกร
ยังสามารถใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ เพือ่ วางแผนการ
เพาะปลูกและติดตามข้อมูลราคาสินค้าทาง
การเกษตรได้อีกด้วย ฐานข้อมูลนี้ ไม่เพียง
เป็นประโยชน์ ในด้านการให้บริการข้อมูลแก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตรเท่านัน้
แต่ฐานข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการวิจยั โดยเฉพาะการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) และการนำ�ข้อมูล
ไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(AI) เพือ่ ให้เกิดการวางแผนและการตัดสินใจ
ทีแ่ ม่นยำ�มากขึน้ อีกด้วย
รายละเอียด > https://www.nstda.or.th/th/
news/12956-20191225
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โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวง อว. 2563 บริการฝังรากฟันเทียม

ผู้

เข้าร่วมโครงการ บริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ จำ�นวน 4,000 ราก
คุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีอายุต�ำ่ กว่า 60 ปี ไม่ตอ้ งมีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มโี รคประจำ�ตัวทีเ่ ป็นข้อห้ามในการรักษา
3. สูญเสียฟันกราม 1-2 ซี่ แต่ยงั มีฟนั คูส่ บในตำ�แหน่งตรงกันข้าม
4. ต้องมีสภาพกระดูกและเหงือกทีเ่ หมาะสมและพอเพียง
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทางการแพทย์ (ผ่านการวินฉิ ยั โดยทันตแพทย์)

หมายเหตุ : ผูป้ ว่ ย 1 ราย ได้รบั การฝังรากฟันเทียม 1 หรือ 2 ราก และการบูรณะฟันตามการวินจิ ฉัยของทันตแพทย์

ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
1. คลิกปุม่ ลงทะเบียนด้านล่าง (ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 6
มกราคม พ.ศ. 2563)
2. กรอกรายละเอียดในฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วนและกดส่ง
ข้อมูล
3. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลผูล้ งทะเบียน
4. แจ้งผลผู้ได้รบั สิทธิเ์ บือ้ งต้นเพือ่ พบทันตแพทย์ท�ำ การตรวจวินฉิ ยั
ความเหมาะสมในการฝังรากฟันเทียม
5. ผูท้ ผ่ี า่ นการวินฉิ ยั ของทันตแพทย์ ให้ฝงั รากฟันเทียมได้ จึงจะได้
รับคิวการรักษาต่อไป

• ราคา 20,000 บาทต่อราก ไม่รวมค่า ct scan และค่าปลูกกระดูก
• ให้บริการเฉพาะทีศ่ นู ย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขัน้ สูง (ADTEC)
ทีเ่ ดียวเท่านัน้
• www.adtec.or.th

รายละเอียด > http://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/1813

มกราคม 2563
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

โลกขยับเข้าใกล้ “การสูญพันธุ์ระดับมหึมา ครั้งที่ 6”
จากเหตุไฟป่าออสเตรเลีย
7 มกราคม ค.ศ. 2020

เปลวเพลิงทีไ่ หม้ลก
ุ ลามผืนป่ากว้างใหญ่ของออสเตรเลีย
มาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือน ได้ทำ�ลายระบบนิเวศและ
คร่าชีวิตสัตว์ต่างๆ ไปแล้วเกือบ 500 ล้านตัว

นั

สัตว์บกทีเ่ อาตัวรอดได้จากไฟป่าครัง้ นีจ้ ะต้องมีความสามารถ
พิเศษ เช่น อาจจะลงไปอาศัยในน้�ำ ได้ชว่ั คราวแบบสัตว์เลือ้ ยคลาน
บางประเภท หรือสามารถกลบฝังตัวเองไว้ ใต้ดนิ หรือซ่อนตัว
หนีไฟในซอกหลืบทีล่ กึ และแคบแบบหนูตวั เล็กๆ ได้
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ท่เี กิดจากไฟป่าถือเป็นการคัดเลือก
โดยธรรมชาติอย่างหนึง่ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญ
ของโครงสร้างชีวมณฑลโลก เช่นเดียวกับที่การสูญพันธุ์ของ
ไดโนเสาร์ได้เปิดทางให้เกิดยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครองโลก
มาแล้ว

กวิทยาศาสตร์จ�ำ นวนหนึง่ มองว่า เหตุไฟป่ารุนแรงใน
ออสเตรเลียครัง้ นี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนล่าสุดว่าสิง่
มีชวี ติ ทัว่ โลกกำ�ลังก้าวเข้าสูภ่ าวะการสูญพันธุร์ ะดับมหึมา ครัง้ ที่ 6
(the sixth mass extinction) อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
นับตัง้ แต่ยคุ บรรพกาลทีส่ ง่ิ มีชวี ติ ชนิดพันธุ์ใหม่ๆ เริม่ เกิดขึน้
และขยายจำ � นวนเพิ่ม อย่ า งรวดเร็ ว ในยุ ค แคมเบรี ย นเมื่อ
540 ล้านปีกอ่ นเป็นต้นมา โลกได้พบกับการสูญพันธุค์ รัง้ ใหญ่
ของสิง่ มีชวี ติ มาแล้วถึง 5 ครัง้ ซึง่ โดยเฉลีย่ เหตุการณ์นเ้ี กิดขึน้
ในทุก 100 ล้านปี จากเหตุความเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ความเปลีย่ นแปลงฉับพลันทางธรณีวทิ ยา เช่น ภูเขาไฟระเบิด
รุนแรง หรือเหตุอกุ กาบาตยักษ์จากห้วงอวกาศพุง่ ชนโลกซึง่ ทำ�
ให้ไดโนเสาร์สญ
ู พันธุ์ไป

ข้อมูลจาก: BBC Thai
https://www.bbc.com/thai/international-51022104
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แคปซูลอวกาศของ ‘โบอิ้ง’
กลับสู่พื้นโลก อย่างปลอดภัย
23 ธันวาคม ค.ศ. 2019

แคปซูลอวกาศ Starliner ของบริษัทเครื่องบิน โบอิ้ง (Boeing) กลับสู่พื้นโลก
อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2019 โดยหล่นลงมาจากอวกาศพร้อม
ร่มชูชพ
ี ทีบ
่ ริเวณทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโก หลังจากเกิดปัญหาขัดข้องทีซ
่ อฟต์แวร์
ควบคุม ทำ�ให้โบอิ้งต้องตัดสินใจเรียกแคปซูลลำ�นี้กลับโลกก่อนกำ�หนด

ก

เพือ่ การเดินทางและท่องเทีย่ วในอวกาศ
และแม้วา่ ภารกิจหลักจะล้มเหลว แต่การลงจอดในวันอาทิตย์
ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำ�คัญของการส่งยานอวกาศไป
นอกโลกของสหรั ฐ ฯ เพราะเป็ น ครั้ง แรกที่แ คปซู ล แบบที่
ออกแบบโดยบริษทั อเมริกนั เพือ่ ให้มนุษย์เดินทางไปด้วยได้นน้ั
สามารถกลับสู่พ้นื ดินบนโลกได้ แทนที่จะเป็นการตกลงไปใน
ทะเลเหมือนกับครัง้ ทีผ่ า่ นๆ มา

ารลงจอดมีขน้ึ เมือ่ เวลาใกล้ 8 โมงเช้าของวันอาทิตย์ท่ี
22 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ตามเวลาในสหรัฐฯ โดย
แคปซูลดังกล่าวลงจอดอย่างแม่นยำ�ที่ทะเลทรายไวต์แซนด์
หลังจากใช้เวลาอยูใ่ นอวกาศราว 48 ชัว่ โมง
เดิมทียานอวกาศ Starliner มีภารกิจทีจ่ ะไปยังสถานีอวกาศ
ระหว่างประเทศ ตามสัญญาทีโ่ บอิง้ ทำ�ไว้กบั องค์การอวกาศสหรัฐฯ
หรือ นาซ่า แต่เนือ่ งจากปัญหาขัดข้องทำ�ให้ภารกิจนี้ ไม่ส�ำ เร็จ
โบอิง้ เป็นหนึง่ ในบริษทั เทคโนโลยีหลายบริษทั ของสหรัฐฯ
เช่น SpaceX ของนายอิลอน มัสก์ และ Blue Origin ของเจฟฟ์
เบโซส ที่กำ�ลังทดสอบส่งยานอวกาศขึ้นไปนอกโลก โดยตั้ง
ความหวังว่าสักวันจะสามารถส่งมนุษย์ไปกับยานอวกาศเหล่านัน้

มกราคม 2563

ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/boeing-starliner-capsulelanding/5215985.html
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แพทย์อเมริกันแนะแนวทางใหม่
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
1 มกราคม ค.ศ. 2020

การศึกษาฉบับใหม่ระบุวา่ การเปลีย
่ นแปลงคำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพ
อาจนำ�ไปสูก
่ ารลดระดับคอเลสเตอรอล และช่วยให้ผท
ู้ ม
ี่ ค
ี วามเสีย
่ ง
สูงต่อการเป็นโรคหัวใจได้รับการรักษาได้ดียิ่งขึ้น

โ

รคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ อันดับต้นๆ ของโลก และ
คอเลสเตอรอลในระดับที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญของ
โรคนี้ โดยที่ผ่านมา แพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วยโดยดูท่ีระดับ
คอเลสเตอรอลตัวร้าย หรือทีเ่ รียกว่า LDL
ในปี พ.ศ. 2556 แนวทางปฏิบัติใหม่ในสหรัฐฯ แนะให้
แพทย์ตรวจสอบความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจโดยรวม
ให้แพทย์พจิ ารณาอายุ ความดันโลหิต อาการของโรคเบาหวาน
และปัจจัยอืน่ ๆ ของผูป้ ว่ ย
แนวคิดของแนวทางปฏิบัติน้กี ็คือ ผู้ท่มี ีความเสี่ยงสูงสุด
จะได้รบั ประโยชน์สงู ทีส่ ดุ จากยาลดคอเลสเตอรอล “สเตติน”
นักวิจยั ได้ศกึ ษาข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC)
ข้อมูลดังกล่าวนี้มีผลการวัดระดับคอเลสเตอรอลจากผู้ ใหญ่
มากกว่า 32,000 คน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2559
ในกลุ่มคนที่ทานยาสเตติน ระดับคอเลสเตอรอลตัวร้าย
โดยเฉลีย่ ลดลง 21 จุดตลอดระยะเวลาทีท่ �ำ การศึกษา นอกจากนี้
ระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมและไขมันชนิดอื่นๆ ในเลือด

ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
นายแพทย์ Michael Miller เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโรคหัวใจที่
ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ คาดว่าความเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคหัวใจและอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองจะ
ลดลง 15% ถึง 20%
ด้านนายแพทย์ Arora จากมหาวิทยาลัยแอละบามา เตือนว่า
ยังไม่พบว่ามีการรักษาเพิม่ ขึน้ ในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกลุม่ อืน่ ๆ
และว่ายังมีอกี หลายคนที่ไม่ทราบว่าตัวเองมีปญ
ั หาในเรือ่ งระดับ
คอเลสเตอรอล ซึง่ คำ�แนะนำ�สำ�หรับผูป้ ว่ ยเหล่านีก้ ค็ อื ควรไป
ตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลหากยังไม่ได้ตรวจวัดในระยะนี้
รายงานการศึกษานี้ ตีพมิ พ์อยูใ่ นวารสาร the American
College of Cardiology
ข้อมูลจาก: VOA Thai
https://www.voathai.com/a/new-recommends-to-lowerchoresterol-level/5179685.html
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องค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคปอดบวมในจีน
อาจเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสชนิดใหม่
9 มกราคม ค.ศ. 2020

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การระบาดของโรคปอดบวม
ในจีนอาจเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสชนิดใหม่

สำ�

องค์การอนามัยโลกระบุวา่ อาการของผูป้ ว่ ยบ่งชีว้ า่ โรคนี้
อาจมีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ แต่จำ�เป็นต้องมี
การตรวจสอบเพิม่ เติม
ทางการจีนระบุวา่ จำ�นวนของผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ เป็น 59 คน โดย
7 คนมีอาการสาหัส

หรับสาเหตุของโรคปอดบวมที่ ได้แพร่ระบาด
ในเมืองอูฮ่ น่ั ประเทศจีน ตัง้ แต่เดือนธันวาคม ปี
ค.ศ. 2019 ยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั
องค์ ก ารอนามั ย โลกระบุ ใ นวั น พุ ธ ที่ 8 มกราคมว่ า
การทดสอบโดยทางการจีนชี้ว่า โรคปอดบวมดังกล่าวไม่ใช่
ทัง้ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์ส, โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ 2012 หรือเมอร์ส, ไข้หวัดนก
และโรคติดเชือ้ อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั

มกราคม 2563

ข้อมูลจาก: NHK World-Thai
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/210258/
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สาระ
App

แนะนำ�แอปดี มีความรู้

iPhysics
iPhysics เป็นแอปลิเคชันบน App Store
ในระบบ iOS ที่ได้ทำ�การรวบรวมสูตรในวิชา
ฟิ สิ ก ส์ เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกสำ � หรั บ ใช้
ในการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4–6
มีความง่ายต่อการใช้งาน โดยที่ไม่จำ�เป็น
ต้องพกหนังสือไปในที่ต่างๆ เพื่อการท่องจำ�
สูตรฟิสิกส์ต่างๆ

สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
App Store ระบบ iOS
https://apps.apple.com/th/app/iphysics/id723602286?l=th
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ภัทรา สัปปินันทน์
ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.

“Bicbok
แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป”
เสริมความปลอดภัยให้ทางเดิน
‘ยางมะตอย’ ใครว่ามีดีแค่เป็นวัตถุดิบหลักก่อสร้างถนน เพราะวันนี้นักวิจัย
ไทยสามารถพัฒนา ‘แผ่นยางมะตอยสำ�เร็จรูป’ สู่การใช้งานในภาคครัวเรือน
นำ�ไปปูปิดพื้นที่ขนาดเล็กต่างๆ เช่น โรงจอดรถ บริเวณซักล้าง ทางเดินในสวน
ซึ่งความพิเศษของวัสดุ นอกจากมีคุณสมบัติรับแรงกระแทกได้ดี มีพื้นผิว
ขรุขระช่วยลดการลื่นไถล และเพิ่มความปลอดภัยได้แล้ว ยังใช้งานง่าย สะดวก
ติดตั้งได้ด้วยตัวเองแบบ Do It Yourself (DIY)

มกราคม 2563

18

บทความ
พิเศษ

(ซ้าย) นายพรพรต สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบิทูเมน อินโนเวชั่น จำ�กัด และ (ขวา) ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. กับผลงาน“พื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป ขนาดต่างๆ และสีสันต่างๆ ทั้งสีดำ�เขียวและแดง

น

ายพรพรต สุ ข สวั ส ดิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทบิทูเมน อินโนเวชั่น
จำ�กัด อธิบายว่า ยางมะตอยเป็นวัสดุปูปิด
พื้นถนนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่
การนำ�ไปใช้งานยังไม่หลากหลายเท่าที่ควร
เนือ่ งด้วยการลาดยางมะตอยและการซ่อมแซม
ถนนต้องอาศัยกระบวนการนึ่งยางมะตอย
ให้รอ้ น และคลุกเคล้ากับหินบดก่อนนำ�ไปบด
อัดทับผิวถนน ซึง่ ต้องใช้เครือ่ งจักรขนาดใหญ่
และพืน้ ทีใ่ นการทำ�งาน ทีผ่ า่ นมาจึงมีผปู้ ระกอบการ
บางรายพัฒนายางมะตอยแบบผสมสำ�เร็จรูป

(ready mixed asphalt) ชนิดบรรจุถงุ เพือ่ ให้
สามารถใช้ปดิ ผิวหรือซ่อมแซมจุดเสียหายของ
ถนนขนาดเล็กทีม่ พี นื้ ทีจ่ �ำ กัดได้ แต่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวยังมีขั้นตอนการใช้งานที่ ไม่สะดวก
อยู่หลายประการ อาทิ ต้องใช้แรงอย่างมาก
ในการบดอัดและเกลี่ยวัสดุให้เรียบเนียน
รวมถึ ง ต้ อ งทิ้ ง ไว้ ส องถึ ง สามวั น เพื่ อ ให้
ยางมะตอยคงรู ป และมี ก ลิ่ น ลดน้ อ ยลง
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมองหาวิธกี ารใหม่เพือ่ ให้ยาง
มะตอยใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น จนเกิด
แนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้น
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ยางมะตอยสำ�เร็จรูปพร้อมใช้งาน
บริษทั บิทเู มน อินโนเวชัน่ จำ�กัด ร่วมกับ
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
(เอ็มเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ‘แผ่นพื้นยางมะตอย
สำ�เร็จรูป’ พร้อมใช้งาน ที่สามารถปูปิดทับ
พื้นผิวที่หลากหลายได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้
เครื่องจักร ไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญและใช้
งานได้กบั พืน้ ทีท่ กุ ขนาด โดยยังคงคุณลักษณะ
ที่โดดเด่นของยางมะตอยด้านต่างๆ
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พื้นด้านหลัง
แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป ออกแบบ
ให้มีเส้นใยยึดติดกันเป็นแผ่นได้ดีขึ้น
ง่ายต่อการติดตั้งทุกสภาพพื้นผิว
ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล นักวิจัยอาวุโส
ของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์และวัสดุ
ก่อสร้าง เอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า แผ่นพื้น
ยางมะตอยสำ�เร็จรูปทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นนวัตกรรม
วัสดุปดิ ผิวทีม่ คี วามโดดเด่นในด้านคุณสมบัติ
และความสะดวกในการใช้งาน สอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยม
สินค้าประเภท DIY โครงสร้างวัสดุมี 3 ชั้น
ชัน้ บนเป็นชัน้ ยางมะตอยผสมหินกรวด เพือ่ ให้
สามารถกันน้�ำ รับน้�ำ หนัก และแรงเสียดทาน
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ได้ ดี ชั้ น กลางเป็ น ชั้ น ที่ มี ต าข่ า ยไฟเบอร์
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเสริมแรงป้องกันการ
ฉีกขาด และรักษารูปทรงของแผ่นพื้นยาง
มะตอย ส่วนชัน้ ล่างจะเป็นยางมะตอยทีป่ รับ
สู ต รเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ สร้ า งแรงยึ ด เกาะกั บ
พื้นผิวที่จะนำ�ไปปิดทับ ทำ�ให้สะดวกต่อการ
ใช้งาน ไม่ตอ้ งอาศัยวัสดุยดึ เกาะเหมือนวัสดุ
ปิดผิวทั่วไป
“แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูปสามารถ
ออกแบบให้มขี นาดและความหนาได้หลากหลาย
ตามลั ก ษณะพื้ น ผิ ว และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ใช้ ง าน โดยทั่ ว ไปมี ข นาด 50x50 และ
50x100 เซนติเมตร และมีความหนาตั้งแต่
5-30 มิลลิเมตร เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
และขนส่ง มีราคาขายประมาณ 270-450
บาทต่อตารางเมตร ขึ้นกับคุณลักษณะและ
ความหนาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะใกล้เคียงกับ
ราคาของกระเบือ้ งเซรามิกทัว่ ไป โดยแผ่นพืน้
ยางมะตอยสำ�เร็จรูปมีจดุ เด่นทีก่ ารใช้งานง่าย
เพี ย งลอกแผ่ น กระดาษออกจากผิ ว ด้ า น
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ล่างของผลิตภัณฑ์ ก็สามารถปูทับลงบน
พื้นผิวที่ต้องการได้ทันที เพราะกาวชั้นล่าง
มีแรงยึดเกาะสูงสามารถใช้งานได้กับพื้นผิว
เกือบทุกประเภท เช่น พื้นกระเบื้องเซรามิก
พื้นคอนกรีต พื้นดินลูกรัง พื้นหญ้า รวมถึง
พืน้ ทีม่ คี วามลาดชันและไม่สม่�ำ เสมอ ทีส่ �ำ คัญ
แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูปสามารถตัด
เป็นรูปทรงทีต่ อ้ งการได้งา่ ย เพียงใช้คตั เตอร์
กรี ด แล้ ว ใช้ มื อ หั ก ตามแนว จึ ง สะดวกต่ อ
การนำ � ไปใช้ กั บ พื้ น ที่ ทุ ก ขนาดและรู ป ทรง
สามารถใช้งานได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง
โดยหากเป็ น การใช้ ง านในพื้ น ที่ ก ลางแจ้ ง
หลังปูพน้ื จะมีขน้ั ตอนยาแนวด้วยเทปกาว
ยางมะตอยเพื่อเชื่อมรอยต่อของแต่ละแผ่น
เป็นผืนเดียวกัน ป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นแทรก
ตามแนวรอยต่อ”
ทั้ ง นี้ จ ากการวิ เ คราะห์ แ ละทดสอบ
สมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานวัสดุปดิ ผิว
พบว่าแผ่นพืน้ ยางมะตอยสำ�เร็จรูปทีพ่ ฒ
ั นา
มีคณ
ุ สมบัตสิ �ำ คัญใกล้เคียงกับการปิดพืน้ ผิว

บทความ
พิเศษ

พื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป สำ�หรับปูเป็นทางเดินได้สะดวก ติดตั้งง่าย

พื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป สำ�หรับปูเป็นทางเดิน และใช้สีต่างๆ เพื่อเตือนการเดิน
สำ�หรับพื้นต่างระดับ
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ด้วยยางมะตอยตามวิธกี ารลาดยางปกติ คือ
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับแรงกระแทก
และเสียดสีได้ดี พื้นผิวมีความขรุขระเล็ก
น้อยช่วยเพิ่มแรงเสียดทานลดการลื่นไถล
ไม่ดูดซับน้ำ�และความชื้น ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
มี ความทนทานและง่ า ยต่ อ การดูแลรัก ษา
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณสมบัติช่วย
เก็บเสียงและลดการสะสมความร้อนจาก
แสงแดด ซึง่ เป็นการลดข้อจำ�กัดหรือปัญหา
ที่เกิดจากวัสดุปิดผิวทั่วไปอีกด้วย
นายพรพรต กล่าวเสริมว่าจากการสำ�รวจ
ตลาดและเสี ย งสะท้ อ นจากผู้ เ คยใช้ ง าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ มี ค วาม
เหมาะสมอย่างยิง่ ในการนำ�ไปใช้เสริมความ
ปลอดภัยจากการลืน่ ไถลให้กบั พืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการ
เช่น พื้นที่ซักล้าง พื้นที่ลาดชัน ทางเดิน
ทางจักรยาน ที่จอดรถ ทางรถวิ่ง รวมถึง
บริเวณไหล่ทางหรือเกาะกลางถนนทีต่ อ้ งการ
ป้องกันหญ้าขึน้ นอกจากนัน้ ยังสามารถนำ�ไป
ใช้ปดิ ทับผิวดินเพือ่ ลดการฟุง้ กระจายของฝุน่
จากแทนการใช้อฐิ บล็อกตัวหนอนหรือการเท
พืน้ คอนกรีตได้ เพราะวัสดุปดิ ผิวทีม่ คี วามแข็ง
เหล่านัน้ หากชัน้ ดินทีร่ องรับเกิดการทรุดตัวลง
อาจทำ�ให้คนเดินเกิดอุบัติเหตุจากการสะดุด
พืน้ ส่วนทีแ่ ตกหักหรือไม่สม่�ำ เสมอได้ ซึง่ แผ่น
พื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูปจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้
เพราะสามารถปรับสภาพตามพืน้ ผิวทีท่ รุดตัว
ลงเล็กน้อยโดยไม่ฉีกขาด แต่หากในกรณี
พืน้ ผิวมีการทรุดตัวมากจนผลิตภัณฑ์ฉกี ขาด
ก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายด้วยการปูปิดทับ
ด้วยแผ่นใหม่
“แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป” ได้มี
การผลิตและจัดจำ�หน่ายทางออนไลน์แล้ว
ในชื่อ “Bicbok” ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้นตอนการ
วางแผนขยายการจำ�หน่ายไปสู่ห้างร้านทั่ว
ประเทศ จากความสำ�เร็จในการร่วมมือพัฒนา
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พื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป ค่ายรถยนต์หนึ่งนำ�ปูเป็นพื้นถนนในงานแสดงรถยนต์ ให้ดูเสมือนว่ารถกำ�ลังลังอยู่บนถนนจริงๆ
ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูปจน
เป็นทีย่ อมรับในตลาด และสามารถขยายกำ�ลัง
การผลิตสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม ดร.พิทักษ์
และบริษัทบิทูเมน อินโนเวชั่น จำ�กัด มีแผน
พัฒนาร่วมกันต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจ
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และนำ�ไปใช้งานได้หลากหลาย
ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น การพั ฒ นากระบวนการเพิ่ ม
ลวดลายและสีสันให้กับพื้นผิว การพัฒนา
วัสดุให้สามารถลดการสะสมความร้อนและ
คายความร้อนได้ดยี ง่ิ ขึน้ ซึง่ เป็นหนึง่ ในจุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG
economy model โดยการนำ�น้ำ�ยางพารา
ซึง่ เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของประเทศ
และเศษวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรมต่างๆ
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มาใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ ทั้ ง วั ส ดุ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ที ม วิ จั ย มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการสร้าง
สรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนี้
“แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป” เป็น
อีกหนึ่งผลงานความร่วมมือระว่าง สวทช.
กับเอกชน ในการนำ�ความต้องการของผูป้ ระกอ
บการมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมร่ว
มกัน โดย สวทช. ไม่เพียงสนับสนุนนักวิจัย
ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทำ�วิจัย
เท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจั ด สร้ า งเครื่ อ งจั ก รต้ น แบบ และ
สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็น
ใบเบิ ก ทางสู่ ต ลาดใหญ่ ทั้ ง ของภาครั ฐ
และเอกชนอี ก ด้ ว ย ผลงาน “Bicbok
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แผ่นพื้นยางมะตอยสำ�เร็จรูป” พร้อมให้
ทุ ก คนได้ นำ � ไปทดลองใช้ เ สริ ม สร้ า งความ
ปลอดภั ย ให้ กั บ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยแล้ ว สั่ ง ซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ลงานนวั ต กรรมของนั ก วิ จั ย
และผู้ ป ระกอบการไทยได้ ที่ Facebook
“Bicbok”

สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สาระน่ารูจ้ าก อย.

มกราคม 2563

24

สาระน่ารูจ้ าก อย.
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คอลัมน์
แนะนำ�

สาระวิทย์
ในศิลป์ 3
วริศ า ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิส ิกส์ สนใจเรื ่องเกี ่ยวกับอวกาศ
และสั ต ว์ เ ลี ้ ย งตั ว จิ ๋ ว เวลาว่ า งชอบทำ � งานศิ ล ปะ กำ � ลั ง ค้ น หาสู ต รผสมที ่ ล งตั ว ระหว่ า ง
วิท ย์กับ ศิล ป์
Instagram : iizeewj

Flag’s Facts

ทีโ่ รงเรียนฉันมีเพือ
่ นร่วมชัน
้ เรียนทีม
่ าจากหลากหลายประเทศด้วย
กัน แต่ละประเทศก็มีวิธีการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติตน
ด้วยวิธีที่ต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี วัฒนธรรม อาหาร
ชุดประจำ�ชาติ และอย่างหนึ่งที่ตรงไปตรงมาแถมขาดไม่ได้เลยก็
คือ ธงประจำ�ชาติ ที่เราทุกคนต้องมีติดประจำ�กายเพื่อใช้ในโอกาส
สำ�คัญต่างๆ
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ภาพกิจกรรมเพนต์หน้างาน International Show โรงเรียน UWCAC จาก ig: SOUTHIDA SOMCHANMAVONG

อ

ย่างเช่นเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่
ผ่านมา ได้มกี จิ กรรม International
Show ขึ้น เป็นกิจกรรมการแสดงออก
ถึงความหลากหลายของชนชาติผ่าน
การเพนต์ ใบหน้าเป็นรูปธงประจำ�ชาติ
นัน้ ๆ ฉันเองก็ไปร่วมด้วย ทัง้ เพนต์หน้า
ให้เพื่อนๆ ทั้งเป็นนางแบบซะเอง ซึ่ง
ทำ�ให้ฉันได้สังเกตเห็นถึงกระบวนการ
เพนต์ธง การแบ่งสัดส่วน การเลือกสี
ซึ่งน่าสนใจเอามากๆ สาระวิทย์ ในศิลป์
ฉบับนี้ ฉันจึงอยากเสนอเรื่องราวของ
ความสวยงามของธงประจำ�ชาติที่เกิด
จากการใช้คณิตศาสตร์มาช่วยผสมใน
ขั้นตอนการออกแบบ จนได้ผลสรุปที่
เป็นผลงานของศิลปะความงามและ
การคำ�นวณเชิงเรขาคณิต
“ธง” แผ่ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ที่ เ ป็ น
รูปแบบของสากลโลก ที่ประกอบด้วย
ลวดลายสีสนั ไม่ซ�้ำ แบบ เมือ่ ลองสังเกต
ดูจะพบเห็นลักษณะทีม่ คี วามคล้ายคลึง

ในการออกแบบของรูปแบบทีเ่ รียบง่าย
แต่คงความยิง่ ใหญ่และกลิน่ อายประจำ�
แต่ละประเทศ การสือ่ ถึงประเทศของตน
ผ่านรูปแบบเรียบๆ และสีพื้นๆ เพียง
ไม่ กี่ สี เ พื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การจดจำ � และ
นำ�เสนอ เพราะธงคือสิ่งแรกที่เราได้
เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง แผ่ น ดิ น ถิ่ น ฐาน
ของเผ่าพงศ์ของเรา อีกทัง้ ต้องสามารถ
แยกแยะได้อย่างถูกต้องชัดเจนแม้จะ
มองเห็นในระยะไกล ธงส่วนใหญ่จึงมี
รูปแบบรูปร่างทางเรขาคณิตทีม่ กี ารแบ่ง
สั ด ส่ ว นของพื้ น ที่ ธ งสี่ เ หลี่ ย มนี้ อ ย่ า ง
ลงตั ว เกิ ด เป็ น ความงามที่ ไ ด้ จ าก
การคำ�นวณเป็นอย่างดี ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ออกมาเป็นธงประจำ�ชาติทรี่ จู้ กั กัน
ไปทั่วโลก
ถ้าเรานึกถึงธงทีเ่ รารูจ้ กั ดีและจำ�ได้
แม่นชนิดที่ว่า นึกภาพในหัวและวาด
ออกมาได้ เ ป๊ ะ ๆ ก็ ค งไม่ พ้ น ธงที่ เ ป็ น
สีพื้นเรียบๆ ไม่ได้มีตราสัญลักษณ์หรือ
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รูปร่างทีน่ อกเหนือจากรูปทรงเรขาคณิต
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สี พื้ น ที่ แ บ่ ง ออก
เป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน ธงที่เราเห็น
นั้นจะประกอบไปด้วยสีสันหลากหลาย
แต่กถ็ อื เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ด้วยความจริง
ทีว่ า่ ธงส่วนใหญ่นนั้ มักประกอบไปด้วย
เพียง 3 สีหลักๆ และการจับคู่สีที่ใช้
กันเยอะทีส่ ดุ ก็คอื แดง ขาว และน้�ำ เงิน
ยกตัวอย่างแบบใกล้ตวั ทีส่ ดุ ก็ธงชาติ
ประเทศไทยของเรา ประกอบไปด้วย
สามสี ย อดนิ ย มที่ เ ราเรี ย กกั น ว่ า
ธงไตรรงค์ แถมการออกแบบและ
สั ด ส่ ว นของแต่ ล ะแถบสี ถ้ า เรา
ลองวั ด ความกว้ า งของแต่ ล ะแถบ
และเอามารวมกั บ จะพบว่ า แต่ ล ะสี
มีสัดส่วนเท่าๆ กันบนผืนธงคือ 1 ส่วน
ใน 3 ส่วนของพืน้ ทีธ่ งทัง้ หมด แสดงถึง
ความสมดุ ล เท่ า กั น ในแต่ ล ะสี ที่ สื่ อ
ถึงสถาบันต่างๆ นั่นเอง
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เยื้ อ งเบนไปทางซ้ า ยหน่ อ ยๆ จนได้
สัดส่วนออกมาเป็นเลขไม่ลงตัว

เพื่ อ ความเรี ย บง่ า ยที่ ฝั ง อยู่ ใ น
ความทรงจำ�ของคนมอง ธงส่วนใหญ่
จึ ง เน้ น ความสมดุ ล และสมมาตร
เท่าเทียมกัน อย่างธงสาธารณรัฐเช็ก
ที่ใช้อตั ราส่วนแบบแบ่งครึง่ ๆ ทัง้ แนวกว้าง
และยาว ประกอบกับรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่วสีน้ำ�เงิน ที่มีส่วนสูงยาวเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของความยาวธงพอดี

แต่ บางธงก็ แ หวกแนวออกมาให้
สัดส่วนไม่เป๊ะซะทีเดียว อย่างธงประเทศ
เดนมาร์ก ที่แถบสีขาวที่ตัดกันตั้งฉาก
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ต รงกลางซะที เ ดี ย ว แต่ ก ลั บ
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ส่วนเนือ้ หาทางคณิตศาสตร์ทล่ี งลึก
ไปกว่ า นั้ น อย่ า งหลั ก การอั ต ราส่ ว น
ทองคำ � ก็ ถู ก นำ � มาใช้ ใ นการกำ � หนด
สัดส่วนด้านกว้างต่อด้านยาวของธงชาติ
โตโกในทวีปแอฟริกา คือมีสัดส่วนเป็น
2:3.23607 หรือเท่ากับอัตราส่วนทองคำ�
(phi) φ ≈ 1.618034

ทำ�ให้ธงชาติโตโกถูกจัดเป็นหนึ่ง
ในธงทีม่ อี ตั ราส่วนเป็นจำ�นวนอตรรกยะ
(คือจำ�นวนที่ ไม่สามารถเขียนได้ ในรูป
เศษส่ ว นที่ มี ทั้ ง ตั ว เศษและส่ ว นเป็ น
จำ�นวนเต็มได้) อีกหนึ่งนั้นคือธงของ
ประเทศเนปาลที่ ไ ม่ ส ามารถกำ � หนด
สั ด ส่ ว นออกมาได้ นั่ น เพราะไม่ ไ ด้ มี
รู ป ร่ า งเป็ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ที่ มี เ พี ย ง
ด้านกว้างยาวแค่นั้น แต่กลับเป็นรูปที่
เกิดจากสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปทับ
ซ้อนกัน
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บางประเทศก็มกี ารเล่นกับองศาของ
แถบสี ตัง้ เป็นแนวตัง้ บ้าง แนวยาวบ้าง
หรื อ ตั ด ขวางตามแนวเส้ น ทแยงมุ ม
ไปเลย เนือ่ งจากแต่ละประเทศก็ตา่ งภาษา
แต่ธงถือเป็นภาษาสากล จึงมักไม่มี
การใส่ตัวอักษรใดๆ ลงบนธง หลาย
ประเทศจะใช้รูปสัญลักษณ์บนธงสื่อ
ความหมายแทน ตัง้ แต่รปู สัญลักษณ์บวก
รูปดาว พระอาทิตย์ พระจันทร์ เพิ่ม
เข้ามาบนธงด้วย เพือ่ บ่งบอกถึงลักษณะ
พิเศษของชาตินั้นๆ เช่น ดวงอาทิตย์
กลมแดงบนธงชาติ ป ระเทศญี่ ปุ่ น
หรือใบเมเปิลบนธงแคนาดา ซึ่งรูปร่าง
เหล่านี้ก็ล้วนมีพื้นฐานจาก geometric
form ทั้งนั้น
จากที่ ได้ยกตัวอย่างธงของนานา
ประเทศไป จะเห็นได้ว่าความสมมาตร
การแบ่งสัดส่วน การทำ�มุม ลากเส้น
และสร้ า งรู ป ทรง ก็ นั บ เป็ น หนึ่ ง ใน
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ก ลื น
เข้ากับการวาดรูปออกแบบทางศิลปะ
แบบแยกกั นไม่ อ อก “ความสมดุ ล ที่
สร้างโดยมนุษย์อย่างมีหลักการ ก่อให้เกิด
ความสวยงามเชิงศิลปะที่มีนัยสำ�คัญ
และสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
สากล อีกทัง้ ยังช่วยสร้างความแตกต่าง
บนความเหมื อ นอั น เป็ น อั ต ลั ก ษณ์
ของแต่ประเทศได้เป็นอย่างดี”
แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมจาก

https://www.crwflags.com/fotw/flags/xfcsts.html
https://digitalsynopsis.com/design/flagstories-colors-symbols-data-infographics/

ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระรอกหลากสี
Callosciurus finlaysonii

กระรอกหลากสีมีสีสันผันแปรและมี
รูปแบบหลากหลาย ตั้งแต่สีขาว ครีม
เทา หรือแดง มีขนาดความยาวหัวและ
ลำ�ตัวรวมกันประมาณ 20 เซนติเมตร
มีหางยาวประมาณ 21 เซนติเมตร
พบได้ทั้งในเขตป่าและเขตเมือง มีนิสัย
ออกหาอาหารกินในเวลากลางวัน ทำ�รัง
ด้วยกิง
่ ไม้และใบไม้เพือ
่ ใช้ในการพักผ่อน
และออกลูก พบมีการจับมาขาย
เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ก่ อ น อื่นเลยเหมียวต้องขอ

สวัสดีปีใหม่ 2563 ขอให้คุณผู้อ่าน
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะฮะ
คำ�ถามฉบับส่งท้ายปี เหมียวถามว่า
“ ค ว า ม ห น า แ น่ น ( d e n s i ty ) ”
คื อ อะไร แล้ ว ถ้ า เหมี ย วเทน้ำ � เปล่ า
น้ำ�มัน และน้ำ�ผึ้งลงไปในแก้ว ของ
เหลวทั้ ง สามชนิ ด นี้ จ ะเรี ย งลำ � ดั บ
อย่
งไรฮะ
SciาQuiz:
บ้านนัไล่กคิจดากก้
82 นแก้วขึ้นไป

ความหนาแน่ น (density) คื อ ค่ า
มวลของสสารต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร
มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หรือ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าเรา
เทน้�ำ เปล่า น้�ำ มัน และน้�ำ ผึง
้ ลงในภาชนะ
ของเหลวทัง
้ สามอย่าง จะเรียงตัวเป็นชัน
้
โดยน้ำ�ผึ้งที่มีความหนาแน่นมากที่สุด
จะอยูล
่ า่ งสุด ถัดขึน
้ มาเป็นน้�ำ เปล่า และ
ชั้นบนสุ
เป็นน้ำ�มันฮะ
ก่อนอื่นเลยเหมียวต้องขอสวัสดีปีใหม่ 2563 ขอให้คุณผู้อ่านมีสุขภาพแข็
งแรงทัด
้งกายและใจนะฮะ
คาถามฉบับ
ส่งท้ายปี เหมียวถามว่า “ความหนาแน่น (density)” คืออะไร แล้วถ้าเหมียวเทน้าเปล่า น้ามัน และน้าผึงลง
ผู้ไวด้ของเหลวทั
รับรางวั
ลประจำ
�ฉบั
่ 81ไล่จากก้นแก้วขึ้นไป
ไปในแก้
้งสามชนิ
ดนี้จะเรียงล
าดับอย่บาที
งไรฮะ

น้ำมัน

800-900
กก./ลบ.ม.

น้ำเปลา
1,000

กก./ลบ.ม.

น้ำผึ้ง

1,400

กก./ลบ.ม.

รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ Circular Economy ได้แก่ คุณวิลาสินี ทองฉิม
ความหนาแน่น (density) คือ ค่ามวลของสสารต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร มีหน่วยเป็น
รางวั
ที่ 2เมตร
สมุหรืดอโน้
แก่ เซนติ
คุณเมตร
ศตพร
อารยางกู
คุณอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตต์ คุณมลวิภา เมืองพระฝาง
กิโลกรั
มต่อลูลกบาศก์
กรัมตต่อได้
ลูกบาศก์
ถ้าเราเทน้
าเปล่า น้ามันรและ
น้าผึ้ง ลงในภาชนะ ของเหลวทั้งสามอย่างจะเรียงตัวเป็นชั้น โดยน้าผึ้งที่มีความหนาแน่น
มากทีบ
่สุดต้
จะอยู
่างสุดบ
ถัดปี
ขึ้นห
มาเป็
า และชั้นบนสุ
เป็นน้ามันฮะ
ฉบั
อ่ลนรั
นูนน้าเปล่
เรามาเล่
นดเกมครอสเวิ
ร์ดศัพท์ภาษา แนวนอน

อัผู้ไงด้รกฤษเรื
่ งหนู
ำ ใบ้
ับรางวัลประจอ
าฉบั
บที่ 81 ๆ กันดีกว่าฮะ ไม่ยากเลย เหมียวมีค�
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ Circular Economy ได้แก่ คุณวิลาสินี ทองฉิม

ทีรางวั
่เป็ลทีน่ 2ข้สมุอดโน้เท็
จจริงเกี่ยวกับหนูไว้ให้แล้ว
ต ได้แก่ คุณศตพร อารยางกูร คุณอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตต์ คุณมลวิภา เมืองพระฝาง
ฉบับต้อนรับปีหนู เรามาเล่นเกมครอสเวิร์ดศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องหนูๆ กันดีกว่าฮะ ไม่ยากเลย เหมียวมีคาใบ้ที่
เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนูไว้ให้แล้ว
1

2

1

2

5

3

4
4

3

5

แนวนอน 2563
มกราคม

แนวตัง

30

หนูเป็นสมาชิกในอันดับสัตว์ฟันแทะ
หนูมักออกหากินในเวลากลางคืน
หนูบางชนิดกินซากสัตว์เป็นอาหาร
โรคที่ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ อ ยู่ ใ น
ปัสสาวะของสัตว์พาหะ เช่น หนู หมู
วัว หมา
5. วงศ์หนู เป็นครอบครัวใหญ่ มีความ
หลากหลายและมีจ�ำ นวนสปีชส
ี ม
์ ากทีส
่ ด
ุ
ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1.
2.
3.
4.

แนวตั้ง
1. mouse หมายถึ ง หนู ข นาดเล็ ก ถึ ง
ปานกลางในสกุลที่มีหนูหริ่งบ้านเป็น
สมาชิก
2. หนูกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
3. หนูและหมัดของหนูเป็นพาหะนำ�โรค
ระบาดที่คร่าชีวิตคนเป็นจำ�นวนมาก
4. ลูกหนูแรกเกิดจะยังไม่มีขนและยังไม่
ลืมตา
5. rat คือ หนูทม
ี่ ข
ี นาดใหญ่กว่า mouse
ในบ้านเราจะหมายถึงหนูในสกุลหนึ่ง
ที่มีสมาชิก เช่น หนูท่อ หนูจี๊ด

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 82

รางวัลที่ 1 สมุดบันทึกปกผ้านาโน
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science
จำ�นวน 3 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อ และผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 28 มกราคม 2563
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 83
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

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

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

Falsity in intellectual action is intellectual immorality.
- Thomas Chrowder Chamberlin
ความไม่ถูกต้องในทางวิชาการ ถือเป็นความไร้ศีลธรรมทางวิชาการ
- โทมัส โชรเดอร์ แชมเบอร์ลิน

โทมัส โชรเดอร์ แชมเบอร์ลิน
(25 กันยายน ค.ศ. 1843 - 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1928)

เ

ป็นนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันและนักการศึกษา เขาก่อตั้งวารสาร Journal of Geology (ที่มีชื่อเสียงมาก
ในวงการธรณีวิทยา) ขึ้นในปี ค.ศ. 1893 และทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการของวารสารดังกล่าวนาน
หลายปี
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก

ใบสมัครสมาชิก

- ได้รับ “นิตยสารสาระวิทย์” e-magazine
รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ซื้อหนังสือของ สวทช. ได้รับลด 20%
ณ ศูนย์หนังสือ สวทช.
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์

https://bookstore.nstda.or.th/

https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

ติดต่อกองบรรณาธิการสาระวิทย์
ได้ทางอีเมล

หรือ Scan QR Code

sarawit@nstda.or.th

ที่อยู่

ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ (MPC)
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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จัดทำ�โดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

