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แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์
ราวกับนิยายวิทยาศาสตร์ !!

เมื่อผมได้อ่านบทความเรื่อง แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์ (cover story ฉบับนี้)
ก็ทำให้รู้สึกทึ่ง และอึ้งไปเลยครับ
แ ม้ในวันนีอ้ าจจะยังไม่เป็นจริงสมบูรณ์แบบ เพราะอยูใ่ นขัน้ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์
กำลังวิจัยและพัฒนากันอยู่ แต่ก็ให้ความหวังและรู้สึกถึงความน่าตื่นเต้น น่าทึ่ง
บวกกับความสนใจ อยากรู้คำตอบสุดท้ายว่านักวิทยาศาสตร์จะสร้างผลงานอันน่า
อัศจรรย์นี้สำเร็จหรือไม่ ซึ่งนับเป็นการท้าทายธรรมชาติไม่น้อยเลย
โดยส่วนตัว ผมก็ว่าคงไม่ง่ายนักกับการที่เราจะทำสิ่งเลียนแบบการทำงาน
ของอวัยวะต่างๆ ให้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับอวัยวะมนุษย์จริงๆ ซึ่งผมถือว่าสุด
มหัศจรรย์ลำ้ ลึกทีส่ ดุ แล้วครับในบรรดาสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย เพราะมันช่างมีความซับซ้อน
อัจฉริยะ มีความสมดุลในตัวเอง จนไม่รู้จะสรรหาคำพูดใดมาเปรียบเปรยแล้วครับ
แ ค่การทำงานของระบบย่อยอาหารอย่างเดียว ผมว่ามันก็ชา่ งน่าทึง่ มากมายแล้ว
....ทำไมเราต้องใช้ฟนั เคีย้ วบดอาหารก่อน จากนัน้ ตามมาด้วยเอนไซม์และน้ำย่อยต่างๆ
ตัง้ แต่ในปากยันไปถึงกระเพาะอาหาร การทำงานของอวัยวะทีม่ สี ว่ นร่วมอีกมากมายทัง้
ตับ ไต ลำไส้ ม้าม ถุงน้ำดี ฯลฯ จนแปลงอาหารไปเป็นพลังงาน แล้วไหนจะเป็นระบบอืน่ ๆ
ของร่างกายอีก ทั้งระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบขับถ่าย
ระบบสื บ พั น ธุ์ เป็ น ต้ น ล้วนมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้ อ น น่ า อั ศ จรรย์ ยิ่ ง นั ก
เมือ่ รวมทุกระบบทัง้ ร่างกายแล้ว ผมจึงว่าการทำงานของอวัยวะคนเรานีส่ ดุ มหัศจรรย์
จริงๆ ครับ
ดั ง นั้ น เมื่ อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ะทำแผ่ น ชิ ป เลี ย นแบบอวั ย วะมนุ ษ ย์ ขึ้ น มา
ผมจึงว่าน่าตื่นเต้นไม่น้อย แม้จะไม่ได้ทั้งหมด และทำแยกเป็นส่วนๆ ไปก็ตาม
แต่เป้าหมายของการทำแผ่นชิปนี้ ก็เพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีในยา
หรือสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ว่าจะเป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่ออวัยวะมนุษ
ย์อย่างไร ข้อดีคือ เราไม่ต้องทดสอบกับมนุษย์จริง และผมว่าอีกหน่อยเราอาจลด
การใช้หรือไม่ตอ้ งใช้สตั ว์ทดลอง ทัง้ หนู กระต่าย หรือลิง ทีต่ อ้ งมาเป็นสัตว์ทดสอบสารพิษ
ในการคิดค้นยาหรือเครื่องสำอางใหม่ๆ แทนมนุษย์ก็เป็นได้
การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์สร้างความน่าตื่นเต้น กระทั่งเปลี่ยนโฉม
               โลกให้เราให้ประจักษ์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

ที่มา: Britt E. Erickson นิตยสาร Chemical & Engineering News
ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2557

แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์

ในอนาคตไม่นาน นักวิทยาศาสตร์อาจได้ใช้แผ่นชิป
อวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ทดสอบความเป็นพิษของยา
หรือตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและใน
สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคเพื่ อ เป็ น แนวทางการศึ ก ษา
ผลกระทบต่างๆ อันจะเกิดกับมนุษย์ได้

เรื่องเด่น
• เรื่องจากปก :

แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์

• สารคดีวิทยาศาสตร์ :

เทคโนโลยีซกั ล้างทำความสะอาดธนบัตร

• ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

o สารสกัดจากใบมะรุมช่วยบำรุง
เส้นประสาทและสมอง
o เลนส์ทวิทรรศน์ แปลงกล้องมือถือ
ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์

• หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
นักวิทยาศาสตร์เข้าใกล้
กับการหาวิธรี กั ษาเอดส์สำเร็จ

• ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ (ตอนสุดท้าย) :
ขอหวยพิลกึ มอมเหล้าคางคก
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ความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัสดุศาสตร์
ไมโครฟลูอดิ กิ ส์ (Microfluidics) ระบบชีววิทยา

และ เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด ทำให้นักวิจัย
สามารถประดิษฐ์ชิปที่มีการเลียนแบบอวัยวะ
ของมนุษย์ได้ เช่น ปอด และตับ โดยมีขนาด
เทียบเท่ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา หรือ
Memory Stick
แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์น้ี ผลิตจากพอลิเมอร์
ที่มีความยืดหยุ่น เช่น Polydimethylsiloxane
(PDMS) และ Microfluidics บนแผ่ น ชิ ป
จะมีรูพรุนขนาดนาโน (10-6) ซึ่งในรูดังกล่าว
จะบรรจุเซลล์และเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ทำหน้าที่
เสมือนชิ้นเนื้อเยื่ออวัยวะในร่างกาย มีการเลี้ยง
ด้ ว ยสารอาหารและเลื อ ด และมี ก ารควบคุ ม
สภาวะให้ใกล้เคียงกับภายในร่างกายมนุษย์มาก
ที่ สุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น ระดั บ ออกซิ เจน อุ ณ หภู มิ
ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น ดังนั้น นักวิจัยจึง
สามารถทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีในยาโดย
การใช้อวัยวะบนชิปได้ เหมือนกับการทดสอบจริงในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งนักวิจัยก็คาดว่าจะสามารถนำชิปอวัยวะมาใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
และในสินค้าอุปโภคบริโภคได้ นอกจากนี้ อวัยวะบนชิปยังถูกออกแบบให้มีกลไกปฏิกิริยาการทำงานในร่างกายภายใต้สภาวะจริง เช่น การหายใจหรือการบีบตัวของ
ทางเดินอาหาร การหดตัวของกล้ามเนือ้ เพือ่ เคลือ่ นอาหารผ่านเข้าสูร่ ะบบการย่อยอาหาร กระบวนการหายใจทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ ปอดมีตวั ขัดขวางการซึมผ่านและการดูดซึม
ของสารเคมี เป็นต้น
               เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง
สหรัฐฯ ได้ร่วมประชุมกับนักวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนโดย National
Academies Committee เพื่อศึกษาผลประโยชน์และข้อจำกัดของเทคโนโลยีชนิด
นี้สำหรับการนำมาใช้ทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาและทดสอบ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยที่องค์การอาหารและยา (Food
& Drug Administration: FDA) ประเทศสหรัฐฯ กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่นี้ที่อาจจะ
ช่วยเพิม่ ความเร็วในกระบวนการอนุมตั ยิ ารักษาผูป้ ว่ ยได้ และสามารถทีจ่ ะรวบรวม
กับข้อมูลความเป็นพิษเมื่อมีการผลิตยาประเภทใหม่
   John J. Bucher รองผู้อำนวยการ National Toxicology Program
กล่าวว่า อวัยวะบนชิปสามารถนำมาใช้ศกึ ษาได้อย่างมีศกั ยภาพในด้านผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ความหลากหลายของส่วนผสมทางเคมีและสามารถช่วยลดความ
ซับซ้อนของพารามิเตอร์ทางชีวภาพ เช่น แรงตึงผิวของออกซิเจน และอัตรา
การไหลทางกายภาพทำให้นกั วิจยั เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ในเรือ่ งของผลกระทบ
ที่เกิดจากการสะสมของสารพิษภายในร่างกาย
    ถึงแม้ว่าแผ่นชิปอวัยวะจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น
แต่ยังคงมีข้อจำกัด เช่น เซลล์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ ทำให้นักวิจัย
ยังไม่สามารถทำการทดสอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม Danilo
Tagle รองผู้อำนวยการโครงการพิเศษของ NIH’s National Center for
Advancing Translational Sciences กล่าวถึงเป้าหมายภายในระยะเวลา
10 ปีข้างหน้า สำหรับการพัฒนาอวัยวะบนชิปสำหรับระบบต่างๆ เช่น ตับ
ไต ปอด หัวใจ และลำไส้ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถนำมาดำเนินการได้อย่าง
สมบูรณ์และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาโรคทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง เช่น
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขข้ออักเสบ โรคกระเพาะ อาหารและลำไส้
และโรคมะเร็ง เป็นต้น

แหล่งข้อมูล
http://ostc.thaiembdc.org/13th/?p=2271
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิ ก าร

ประกาศผลสำรวจ 10 ข่าวดัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

กระทรวงวิทย์ฯ

กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดโครงการสำรวจ “10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
โดยให้ ป ระชาชนร่ ว มโหวต ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การสร้ า งกระแส
ความนิยมและส่งเสริมความเข้าใจข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสังคมไทยเป็นประจำทุกปี โดยจัดมาเป็นปีท่ี 21 แล้ว

สำหรับปี พ.ศ. 2557 นี้ ได้รวบรวมข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2556-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึง่ ข่าวทีผ่ า่ นการพิจารณาคัดเลือกมีจำนวนทัง้ สิน้ 29 ข่าว แบ่งเป็นข่าวในประเทศ 16 ข่าว และต่างประเทศ
13 ข่าว เปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมโหวตผ่านทางระบบออนไลน์ และแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน
ผลการสำรวจและจัดอันดับ10 ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ได้แก่
1. อีโบลา...ไวรัสอันตราย
6. อันตรายใช้ “ทิชชู” ซับน้ำมัน
2. ศิริราชคิดค้นแอนติบอดีต้านโรคไข้เลือดออก “อีโบลา”
7. 8 ตุลาชวนจับตาจันทรุปราคาเต็มดวงในวันออกพรรษา
3. ไฟโหมไหม้บ่อขยะสมุทรปราการ
8. ส่ง 2 นักวิทย์หญิงไทยลุยสำรวจขั้วโลกใต้
4. เจาะส้มตำถาดอร่อย...แฝงอันตราย
9. ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี
5. นักวิชาการชี้แผ่นดินไหวเชียงราย แรงสุดในรอบพันปี
10. “พิรดา” ว่าที่มนุษย์อวกาศหญิงไทยคนแรก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nstda.or.th/news/19717-nstda

สารสกัดจากใบมะรุม
ช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมอง
การ
ทดสอบฤทธิ์ บ ำรุ ง สมองของสารสกั ด จากใบมะรุ ม (Moringa
oleifera Lam.; MOE) ในเซลล์เพาะเลี้ยงของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส

(the primary culture of embryonic hippocampal neurons) โดยการบ่ม
เซลล์ดังกล่าวร่วมกับสารสกัดใบมะรุมด้วยสารละลายเอทานอล ขนาด
7.5, 15, 30 และ 60 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่า สารสกัดใบมะรุมสามารถ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ใช้
แต่ที่ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และในเบื้องต้นพบว่า
สารสกัดใบมะรุมจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองในระยะเริ่มแรก (the earlier stages of neuronal
differentiation) ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังทำให้จำนวนและความยาวของแขนงเซลล์ประสาท dendrite และ axon เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ทำให้กระบวนการสร้างจุดซีนแนปส์ (synaptogenesis) หรือการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สาร β-carotene
ซึ่งเป็นสารสำคัญในสารสกัดใบมะรุม ก็สามารถกระตุ้นการเกิดเซลล์ประสาทได้ แต่ประสิทธิภาพยังต่ำกว่าสารสกัดใบมะรุม

นอกจากนี้ การทดสอบในหลอดทดลองพบว่า สารสกัดใบมะรุมสามารถยับยั้งการตายตามปกติของเซลล์สมองด้วย
จากผลการทดลองข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้วา่ สารสกัดใบมะรุมมีฤทธิก์ ระตุน้ การเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทรวมทัง้ มีฤทธิป์ กป้องสมองด้วย
ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1038
ภาพจาก: http://www.phoomtai.com/product/865/1/
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ

ต้นอ่อนกระเทียม

กหลัาร
ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนกระเทียม (Allium sativum )
ง จากงอกในระยะต่ า งๆ เพื่ อ ประเมิ น ว่ า ระยะต้ น อ่ อ นของกระเที ย มที่

แตกต่ างกันนั้นส่งผลในการต้านอนุมู ล อิ ส ระเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งไร โดย
ทดสอบสารสกัดเอทานอลของกระเทียมดิบและต้นอ่อนกระเทียมที่เจริญใน
ระยะ ต่างๆ ด้วยเทคนิค DPPH และ ORAC พบว่าต้นอ่อนกระเทียมทีม่ อี ายุ 5 วัน
มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระสูงสุด ในขณะทีส่ ารสกัดเอทานอลของกระเทียมดิบมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระที่ต่ำกว่า และยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายใน
ต้นอ่อนที่มีอายุ 5–6 วัน มีความแตกต่างกับต้นอ่อนที่มีอายุ 0–4 วัน อย่าง
ชัดเจน ซึง่ เป็นการยืนยันว่าต้นอ่อนทีม่ อี ายุ 5 วัน มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระมากทีส่ ดุ
ต้นอ่อนกระเทียมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1036
ภาพจาก: http://frynn.com/wp-content/uploads/2013/07/Garlic-2.jpg

“ไขอ้อย” นำมาทำผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเวชสำอาง
สกัด

นั“กากหม้
ก วิอกรอง”
จั ย เพืนาโนเทค
สวทช.ประสบความสำเร็ จ ในการคิ ด ค้ น เทคโนโลยี ส กั ด ไขอ้ อ ยจาก
่อนำมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลิปสติกบำรุงริมฝีปาก และโลชันบำรุงเล็บ

“อ้ อ ย” เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ ของไทยซึ่ ง ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมผลิ ต น้ ำ ตาลทราย และ
ในกระบวนการผลิตนี้ จะมีไขอ้อยติดที่กากหม้อกรองจำนวนมาก โดยโรงงานน้ำตาลถือเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
นำไปใช้ประโยชน์เพียงทำเป็นปุ๋ยหรือถมที่ดินเท่านั้น ในแต่ละปีมีจำนวนกว่า 2 ล้านตันจากโรงงาน
น้ำตาล 51 แห่งทั่วประเทศ นักวิจัยจากนาโนเทค สวทช. จึงได้คิดค้นและประสบความสำเร็จในการสกัดไขอ้อย
จากกากหม้ อ กรองเพื่ อ นำมาใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ไขอ้ อ ยเหล่ า นี้ เนื่ อ งจากสารสกั ด จากไขอ้ อ ย
มีสารพอลิโคซานอล (Policosanal) ทีส่ ามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ ทีมวิจยั เตรียมต่อยอดผลิต
“พอลิโคซานอล” ชนิดแคปซูลพร้อมรับประทาน เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงถึงสองหมื่นบาทต่อกิโลกรัม

นอกจากนี้ สารสกัดจากไขอ้อยยังสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มสารสำคัญในเครื่องสำอาง เสมือนเป็นยานพาหนะขนาดจิ๋วที่จะ
นำพาสารสำคัญซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอาง 2 ชนิด
ได้แก่ ลิปสติกบำรุงริมฝีปาก และโลชันบำรุงเล็บ
ส ำหรับลิปสติกบำรุงริมฝีปาก เนือ่ งจากริมฝีปากของคนเราเป็นส่วนทีบ่ อบบาง
และมั ก พบว่ า มี ป ากแห้ ง ปากลอกได้ ง่ า ย จึ ง พั ฒ นาลิ ป สติ ก บำรุ ง ริ ม ฝี ป ากที่ ใช้
เทคโนโลยีการพัฒนาอนุภาคสตรักเจอร์นาโนลิปิดแคร์ริเออร์ หรือเอ็นแอลซี (NLC)
ซึ่งบรรจุวิตามินอีไว้ภายใน เพื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญในสูตรตำรับ ซึ่งพบว่าสูตร
ลิปสติกจากไขอ้อยมีการกระจายตัวบนผิวได้ดีและมีเนื้อลิปสติกนุ่มกว่าสูตรไขปาล์ม
คานูบาอีกด้วย

ส่วนโลชันบำรุงเล็บ นำมาใช้เพื่อบำรุงเล็บให้เงางามและบำรุงจมูกเล็บ
(ผิวหนังอยู่ด้านข้างเล็บ) ให้นุ่มและชุ่มชื้นสุขภาพดีขึ้นด้วยเช่นกัน
งานวิจัยนี้มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังผู้ประกอบการเพื่อนำสูตรตำรับ
ดังกล่าวไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ได้ในทันที
4
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เตือนใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด
อาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตือนหญิงทีน่ ยิ มใช้ผา้ อนามัยแบบสอด
ไม่ควรใช้เกิน 8 ชัว่ โมงต่อชิน้ เสีย่ งติดเชือ้ อันตรายถึงชีวติ แนะก่อนซือ้ ให้ตรวจสอบวันหมดอายุ

และสังเกตภาชนะบรรจุผ้าอนามัยต้องสะอาด ผนึกสนิท ไม่ชํารุด

ผ้าอนามัย จัดเป็นเครื่องสําอางควบคุม มีส่วนประกอบหลักเป็นวัสดุที่มีคุณลักษณะ
ซึมซับของเหลวได้ดี เช่น เยื่อกระดาษ สําลี แผ่นเจล เป็นต้น ผ้าอนามัยจําแนกเป็น 2 ชนิด คือ
ผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอก และผ้าอนามัยชนิดสอดหรือแทมปอน โดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย (ราชกิจจานุเบกษา 23 เมษายน 2553) ระบุคุณภาพทางจุลชีววิทยาดังนี้ คือ
จํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ ต้องไม่เกิน 500 โคโลนีต่อกรัม และต้องไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค อาทิ
ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) สตาฟิโลค็อคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) แคนดิดา อัลบิ แคนส์ (Candida
albicans) คอสตริเดียม (Clostridium spp.)
จากกรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการเครื่องสําอาง ได้มีประกาศเรื่อง
การแสดงคําเตือนที่ฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด ดังนี้
1. ไม่ควรใช้เมื่อภาชนะบรรจุฉีกขาด
2. ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4-8 ชั่วโมง
3. ขณะใช้ หากมีอาการเป็นไข้ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนหน้ามืด ท้องเดิน และมีผื่นแดงขึ้นตามผิวกาย ให้นําผ้าอนามัยออก และรีบไป
พบหรือปรึกษาแพทย์ทันที
ข้อมูลจาก: สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 (http://www.dmsc.moph.go.th/userfiles/files/newletter%2012%2057.pdf)
ภาพจาก: http://thedrinkinghat.files.wordpress.com/2011/10/tc-6i_tampon.jpg

นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัล
“Chair Professor” จาก SCG
รศ.ดร.เฉลิ
ม
พล
เกิดมณี นักวิจยั อาวุโส ห้องปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยาและ
ชีวเคมีด้านพืช หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
ได้รับรางวัล Chair Professor จาก บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
หรือ SCG โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน  240,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี
รางวัล Chair Professor มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิชา
การดีเด่น และสร้างผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศในวงกว้าง
ที่ผ่านมา รศ.ดร.เฉลิมพล เคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.
2542 จากมูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีผลงาน
วิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัล Japan
International Award 2007 for Young Agricultural Researchers จากกระทรวงเกษตร
ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเชิญเป็นรองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2555
    รศ.ดร.เฉลิมพล ดำเนินโครงการวิจัยด้านการเกษตรที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ (ระหว่างปี 2552-2557) มูลค่ามากกว่า
1,200 ล้านบาท อาทิ โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพือ่ การฟืน้ ฟูพนื้ ทีด่ นิ เค็ม โครงการพัฒนาสายพันธุพ์ ชื ทนเค็ม เช่น ยูคาลิปตัสและอ้อยทนเค็ม
และได้ขยายผลแก่เกษตรกรเพือ่ นำไปปลูกบนพืน้ ทีด่ นิ เค็ม ซึง่ เป็นการเยียวยาปัญหาให้แก่เกษตรกรในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หา และยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้
ปัจจุบันมีผลงานยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง
มกราคม 2558
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สวทช. เปิดตัว “เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพา”
ใช้แปลงกล้องมือถือของคุณให้เป็นกล้องจุลทรรศน์
“เลนส์ทวิทรรศน์


แบบพกพา” เป็นผลงานการคิดค้น
และพัฒนาของนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำจากพอลิเมอร์
มีกำลังขยาย 50 และ 100 เท่า สามารถติดเชื่อมต่อกับเลนส์หน้ากล้องทั้ง
กล้องหน้าและกล้องหลังของแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้ ซึ่งจะเปลี่ยน
คุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพมือถือให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้

กล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการศึกษารายละเอียดของ
สิง่ ของเล็กๆ มีประโยชน์ทงั้ ในวงการการศึกษา การเกษตร และอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น ใช้ดูเซลล์พืช รากพืช หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ หรือใช้ใน
การส่องดูชนิ้ งานโบราณเพือ่ ดูตำหนิ หรือปรับใช้กบั ผูน้ ยิ มพระเครือ่ งก็ได้ แต่
หากต้องการบันทึกภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์ จำเป็นต้องติดอุปกรณ์ถา่ ยภาพ
เพิ่มเติมเข้าไป ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกล้องจุลทรรศน์ไม่ได้
ออกแบบมาเพือ่ การพกพา หรือเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ถา่ ยภาพอย่างสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้น นักวิจัยเนคเทค
จึ ง ได้ คิ ด ค้ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยใช้ เ วลาศึ ก ษาวิ จั ย 4 เดื อ น
จึงได้ผลงานวิจัย “เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพา” เป็นผลสำเร็จ
http://www.it24hrs.com/2014/twi-vis-lens/

ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery

ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

ภาพถ่ายค้างคาวแวมไพร์ หรือ ค้างคาวดูดเลือด (vampire bat)
ค้สปีชาีสงคาว
ดูดเลือดในโลกนี้มีอยู่ 3
์ กระจายพั น ธุ์ อ ยู่ ใ นแถบอเมริ ก า

กลางและอเมริกาใต้ มักอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มตามถ้ำ ซอกหลืบ หรือตามที่มืดแคบ
เมือ่ ถึงเวลากลางคืน ค้างคาวกินเลือด จะออก
หากิน โดยเมื่อเจอเหยื่อที่กำลังหลับอยู่
ก็จะบินลงไปใกล้ๆ และคลานเข้าหาเหยื่อ
จมูกของค้างคาวกินเลือด มีตวั รับทีส่ ามารถ
จับคลื่นความร้อนที่แผ่ออกมาจากตัวของ
เหยื่อได้ ช่วยให้พวกมันหาตำแหน่งของ
เส้นเลือดใต้ผวิ หนังเหยือ่ ได้โดยง่าย หลังจาก
ที่ใช้ฟันอันแหลมคมเจาะลงไปบนผิวหนัง
ของเหยือ่ แล้ว ก็จะเลียกินเลือดอย่างเพลิเพลิน
ไม่มีขาดช่วง เพราะในน้ำลายของค้างคาว
ดูดเลือดมีสารทีป่ อ้ งกันการแข็งตัวของเลือด
อยู่ ในระหว่างที่กินเลือดนั้น ค้างคาวจะขับปัสสาวะออกมาด้วย
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปจนบินไม่ขึ้น
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ภาพจาก : https://student.societyforscience.org

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
นักวิทยาศาสตร์เข้าใกล้กับ
การหาวิธีรักษาเอดส์สำเร็จ
แต่ปลัจ่าสุจุดนับกวิทันยาศาสตร์
นี้เรายังไม่มียาหรือวิธีการใดที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้
สามารถปลดรหัสเคมีขั้นพื้นฐานของเชื้อ HIV เอดส์
และค้นพบวิธีจัดการเชื้อไวรัสเอดส์นี้ด้วยการใช้ไวรัสตัวอื่นในการต่อสู้

ติดตามการรายงานข่าวและชมคลิปวิดีโอได้ที่
http://www.voathai.com/media/video/scientists-getting-closer-to-finding-aids-hiv-cure/2543665.html

เทคโนโลยีการพิมพ์หุ่นจำลองหัวใจสามมิติ
ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดหัวใจ
ปัมากจว่จุาจะเป็
บันนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปวัสดุสามมิติกำลังเป็นที่จับตามอง
ที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมโลกในหลายๆ ด้ า น ดั ง เช่ น

ทางด้านการแพทย์ มีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิตมิ าใช้ชว่ ยในการผ่า
ตัดหัวใจ โดยช่วยให้ศัลยแพทย์ประเมินสภาพการณ์ของอวัยวะก่อนการผ่าตัด
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและชมคลิปวิดีโอได้ที่
http://www.voathai.com/content/three-d-printed-model-heart-nm/2543732.html

ยานโอไรออนกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย
ภายหลังการบินทดสอบเป็นเวลาสี่ชั่วโมงครึ่ง
ยาน
แคปซูลอวกาศโอไรออน (Orion) ขององค์การนาซา ซึ่งเป็นแคปซูล
อวกาศที่สร้างขึ้นเพื่อจะพามนุษย์ออกเดินทางไปในห้วงอวกาศไกลมากกว่า

ครั้งใดๆ ประสบความสำเร็จในการทดลองบินครั้งแรกแบบไร้นักบินอวกาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยยานได้กลับลงสู่ผืนน้ำของมหาสมุทร
แปซิฟิกอย่างปลอดภัย ภายหลังจากที่ทดสอบการบินเป็นเวลาสี่ชั่วโมงครึ่ง
ความสำเร็จในการทดลองบินในครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่แห่งการสำรวจ
อวกาศในห้วงลึกขององค์การอวกาศนาซา สหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/1634-orion-nasa
ภาพจาก NASA Aeronautics (via Twitter as @NASAAero)
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สารคดี
วิทยาศาสตร์
วี ณ า ยศวั งใจ

เทคโนโลยีซักล้าง
ทำความสะอาดธนบัตร

สองนั ก วิ จั ย ชาวอเมริ กั น คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารซั ก ล้ า งทำ
ความสะอาดธนบั ต รเก่ า มอมแมมให้ ก ลั บ มาสะอาด
เหมือนใหม่ได้

ธนบั
ต
ร
โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 3-15 ปี ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของการใช้งานและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนธนบัตร ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผง

เชื้อจุลินทรีย์ หรือคราบไขมัน จากการหยิบจับและเปลี่ยนผ่านมือผู้ใช้งานนับ
ไม่ถว้ น เมือ่ คราบไขมันทีส่ ะสมอยูบ่ นธนบัตรทำปฏิกริ ยิ ากับออกซิเจนในอากาศ
ก็จะทำให้ธนบัตรเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซีด และเก่า จนไม่สามารถใช้งานกับ
เครือ่ งตรวจนับธนบัตรได้ จึงต้องมีการพิมพ์ธนบัตรใหม่เพือ่ หมุนเวียนใช้ในระบบ
การเงินแทนที่ธนบัตรเก่าที่หมดอายุการใช้งาน และจะต้องถูกนำไปทำลายทิ้ง
ในแต่ละปีธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องทำลายธนบัตร
ทิ้ ง เป็ น จำนวนมากถึ ง 1.5 แสนตั น และพิ ม พ์ ธ นบั ต รใหม่ ขึ้ น มาทดแทน
รวมแล้วประมาณ 1.5 แสนล้านฉบับ ซึ่งงบประมาณในการพิมพ์ธนบัตรใหม่
ทั่วโลกคิ ด เป็ น มู ล ค่ า ประมาณ 1 หมื่น ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (ประมาณ 3
แสนล้านบาท) ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการทำลายธนบัตรเก่า

เพื่อเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการพิมพ์ธนบัตรใหม่
Nabil Lawandy และ Andrei Smuk สองนักวิจัยชาวอเมริกันจาก Spectra
Systems Corp. ในโรดไอแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระบบ

รักษาความปลอดภัยของสินค้า เงินตรา และธุรกรรมต่างๆ จึงได้คิดค้นเทคนิค
พิเศษทีช่ ว่ ยซักล้างทำความสะอาดธนบัตรเก่ามอมแมมให้กลับมาสะอาดเหมือน
ใหม่ได้ ซึง่ ผลงานวิจยั นีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Industrial and Engineering
Chemistry Research เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
นักวิจัยได้ทดลองใช้ Supercritical carbon dioxide (คาร์บอนได
ออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต) ร่วมกับคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound)
ภายใต้ อุ ณ หภู มิ แ ละความดั น ที่ เ หมาะสมในการทำความสะอาดธนบั ต รใน
สกุลเงินต่างๆ ทั้งธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร ปอนด์ รูปี รูเบิล และหยวน
พบว่าสามารถช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนธนบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นคราบไขมัน หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ที่สะสมอยู่บนธนบัตรมาแล้ว
เป็นเวลานาน โดยที่ไม่ทำลายรายละเอียดด้านความปลอดภัยต่างๆ บนธนบัตร
ทั้งส่วนที่เป็นเยื่อกระดาษ พอลิเมอร์ สีหมึก และลายน้ำ ในขณะที่ใช้สาร
ทำความสะอาดหรื อ ตั ว ทำละลายอื่ น ๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สารออกซิ ไ ดซ์
หรือสารมีขวั้ จะทำให้รายละเอียดต่างๆ บนธนบัตรเสียหายได้ แต่ Supercritical
carbon dioxide ซึ่งก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีคุณสมบัติกึ่งของเหลวและ
ก๊าซ ไม่ใช่สารออกซิไดซ์และไม่มีขั้ว จึงมีความปลอดภัยสูง และโดยทั่วไปมี
การใช้ในกระบวนการสกัดสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอยู่แล้ว

ดังนั้น การล้างธนบัตรด้วยวิธีเทคนิคพิเศษใหม่นี้จึงช่วยให้ธนบัตรเก่า
กลับมาดูเหมือนธนบัตรใหม่อีกครั้ง ช่วยยืดอายุการใช้งานธนบัตร และช่วย
ประหยัดงบในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ได้ไม่น้อยเลย

แหล่งข้อมูล:
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140108112702.htm
http://articles.latimes.com/2014/jan/08/science/la-sci-sn-scientists-launder-dirty-money-20140108
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21594239-cleaning-old-bank-notes-carbon-dioxide-better-destroying-them
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ie403307y
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ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์
จุ ม พล เหมะคี ร ิ น ทร์

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการพบพืชแปลก สัตว์แปลก วัตถุประหลาด หรือปรากฏการณ์อันน่าพิศวงทั้งหลาย แล้วผู้คนพากันไปกราบไหว้เพื่อขอโชคลาภ มักจะปรากฏ
เป็นข่าวอยู่เนืองๆ อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้คลายความสงสัยของปมปริศนาในเรื่องแปลกดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการให้
ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง และวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน....คอลัมน์ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ จึงได้รวบรวมเรื่องราวแปลกที่เคยเป็นข่าว พร้อมทั้งคำอธิบายจาก
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอผู้อ่านทุกท่าน

มอมเหล้า
“คางคก” คาบแผ่นทองคำเปลว

ขอหวยพิลึก

ทาแป้งที่ท้องขูดหาเลข

เรือ่ งของพิธกี รรมและความเชือ่ บางอย่างของคนไทย บางครัง้ ก็ยากทีจ่ ะเข้าใจ

และนึกไม่ถงึ ว่าคนเราจะมีวธิ กี ารขอหวยจากคางคกได้นา่ ทึง่ และซับซ้อนขนาดนี้
ดังเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวนี้ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
ตามรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของ นสพ.ข่าวสดรายวัน รายงานว่า
เรื่องเกิดขึ้นที่ ตลาดบ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าของคางคกได้ถูกหวยติดต่อกัน
สามงวด โดยได้ตัวเลขมาจากการทำพิธีขอหวยจากคางคก ชาวบ้านจึงพากันมา
กราบไหว้เพื่อขอหวยบ้าง พิธีกรรมดังกล่าวคือ จะจับคางคกมากรอกเหล้าขาว
ประมาณ 3-4 ฝา ตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง กระทั่งคางคกตัวแดงก่ำจึงนำ
แผ่นทองคำเปลวใส่ปากให้คางคกคาบไว้ แล้วจับหงายท้องโรยด้วยแป้งฝุ่นหอม
ก่อนจะใช้นิ้วมือลูบเบาๆ กระทั่งปรากฏเป็นลายคล้ายตัวเลขขึ้นมาให้ชาวบ้าน
เพ่งมองตีเป็นตัวเลขต่างๆ และยิ่งถ้าจะให้พิธีนี้ได้ผลแม่นยำ ก็มีข้อแม้ว่า คนที่
เป็นผูท้ ำพิธนี จ้ี ะต้องเป็นพ่อม่ายหรือแม่มา่ ย หรือผัวเมียทีห่ ย่าร้างกันแล้วเท่านัน้

สำหรับวิธกี ารขอหวยพิลกึ เช่นนี้ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผูอ้ ำนวยการ
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า “เรื่ อ งนี้ ผ มก็ ไ ม่ เข้ า ใจกั บ การกระทำแบบนี้

เหมือนกัน แต่ก็น่าสนใจในแง่ประเพณี วัฒนธรรม ความสัมพันธ์เชิงสังคมว่า
มีการพัฒนากระบวนการที่ซับซ้อนขนาดนี้มาได้อย่างไร แต่ที่แน่ๆ คางคก
ไม่สามารถให้หวยได้หรอกครับ ชาวบ้านไปตีเป็นเลขกันไปเองต่างหาก แต่สตั ว์ก็
คล้ายกับคนที่หากได้รับแอลกอฮอล์มากๆ ก็อาจเป็นพิษและตายได้”
หมายเหตุ คอลัมน์ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ ได้ลงในสาระวิทย์ต่อเนื่องกันมา
แล้ว 22 ตอน นับตัง้ แต่ฉบับแรก โดยตอนนีเ้ ป็นตอนสุดท้ายแล้วครับ สำหรับผูท้ ี่
สนใจรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถติดตามได้จากหนังสือ ความเชือ่ กับวิทยาศาสตร์
ดังรายละเอียดในกรอบครับ

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

เรื่องราวของความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ ขณะนี้ได้จัดทำเป็นหนังสือพ็อคเก๊ตบุ๊คแล้ว ความหนา
228 หน้า รวบรวมข่าวแปลก 100 ข่าว แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชแปลก
กลุ่มสัตว์ประหลาด กลุ่มเห็ดราน่าทึ่ง กลุ่มวัตถุปริศนาน่าฉงน และกลุ่มปรากฏการณ์พิศวง ราคา
100 บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th ค่าจัดส่งฟรี  

สมาชิกสาระวิทย์
ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
มกราคม 2558
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นายกฯ ส่งมอบของขวัญปีใหม่เป็นประธานเปิดงาน
“โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ

เป็ น ประธานเปิ ด งาน “โครงการคื น ความสุ ข ให้ เ ธอ...เยาวชน” เป็ น
ของขวัญปีใหม่ 2558 ให้แก่เด็กและเยาวชน เนรมิตศูนย์วิทยาศาสตร์
เพือ่ การศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ห่งใหม่
นำร่องบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย เปิดให้เข้าชม 17 ธันวาคม เป็นต้นไป

โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
และของขวัญวันเด็กทีล่ ำ้ ค่าแก่เยาวชนไทย


โครงการฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) นิทรรศการภายใน
อาคาร คือ นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” จัดแสดงภายในอาคาร 2
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดแสดงเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
17 ธันวาคมเป็นต้นไป โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เปลี่ยนโฉมพื้นที่ 600
ตารางเมตร ในอาคาร 2 ให้เป็นนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ โดย
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และการสนับสนุนจากสถาบัน
วิ จัย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (สดร.) สำนั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้
ด้วยความสุข สนุกสนาน ผ่านสือ่ Interactive ทีส่ ร้างความตืน่ เต้น ทีส่ อดคล้อง
กับหลักการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทีเ่ ป็นแนวทางการศึกษาทีไ่ ด้บรู ณาการ
ความรูร้ ะหว่างศาสตร์วชิ าต่างๆ ได้แก่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=2156:2014-12-22-04-42-23&Itemid=684

อพวช. ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition
“เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง” ไปจนถึง 30 เมษายน 2558

องค์ ก าร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขานรับนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชน ขยายเวลา

การจัดแสดงนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง” ไปจนถึง 30 เมษายน 2558 โดยเปิดให้เข้าชมฟรี
นทิ รรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก ยุคน้ำแข็ง” เป็นนิทรรศการจากประเทศอาร์เจนตินา ประกอบด้วยหุน่ ยนต์สตั ว์
ดึกดำบรรพ์ทส่ี ญ
ู พันธุเ์ คลือ่ นไหวได้ เป็นการเรียนรูเ้ รือ่ งราวในอดีต วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของโลกนับตัง้ แต่ยคุ เริม่ แรกจนมาถึงการเกิด
“ยุคน้ำแข็ง” แสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพแวดล้อมของยุคน้ำแข็ง ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ทีต่ อ้ งมีการปรับตัวเพือ่ การอยูร่ อด สัตว์หลายชนิดต้องอพยพย้าย
ถิน่ ฐาน หลายชนิดสูญพันธุไ์ ป และบางชนิดมีววิ ฒ
ั นาการเชือ่ มโยงมาเป็นสัตว์ในปัจจุบนั ทีเ่ ราเห็นและคุน้ เคย รวมถึงบรรพบุรษุ ของมนุษย์กถ็ อื กำเนิดขึน้ ในยุคน้ำแข็งนี้
เช่นเดียวกัน
      นิทรรศการประกอบไปด้วย 5 โซนสำคัญ ได้แก่ โซนที่ 1 เปิดกล่องความทรงจำโลก โซนที่ 2
การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน โซนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โซนที่ 4 แมมมอธ และโซนที่ 5 กิจกรรม
เสริมสร้างจินตนาการ
           ผสู้ นใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition “เปิดประสบการณ์แสนสนุก ยุคน้ำแข็ง”
ได้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยเปิดให้
เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.30-16.00 น. และทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา
09.30-17.00 น. ปิดบริการเฉพาะวันจันทร์
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=2157:ice-age-the-exhibition&Itemid=684
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ไทยลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับมาเลเซีย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยนางรัตนา เล็งศิรวิ ฒ
ั น์ รองผูอ้ ำนวยการ TCELS ได้ลงนาม
ร่วมมือกับ “BiotechCrop” หน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชวี ภาพ ประเทศมาเลเซีย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ในกรอบกว้างคือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การผลิตยา เครื่องมือแพทย์
การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ การจับคู่ธุรกิจระหว่างเครือข่ายของ TCELS กับ
BiotechCrop อีกทัง้ ยังเน้นด้านการแลกเปลีย่ นและพัฒนาบุคลการทางด้าน
เทคโนโลยีชวี ภาพระหว่างสองหน่วยงานด้วย
http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/257

ผู้บริหาร-นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ
เข้าเฝ้าฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก
ร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี นำผูบ้ ริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ
คณะทำงานโครงการวิจยั ขัว้ โลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ก่อนเดินทางเข้าร่วมการศึกษา
วิจัยวิทยาศาสตร์ข้ัวโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (CHINARE31: 31th Chinese Antarctic Research Expedition)

สำหรับในปี พ.ศ. 2557/2558 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้รว่ มกับคณะ
ทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ ทำการคัดเลือกนักวิจัยไทย และ
ถวายรายชือ่ เพือ่ ขอพระราชวินจิ ฉัยเป็นขัน้ ตอนสุดท้าย ซึง่ ทรงมีพระราชวินจิ ฉัย
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจ
ทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ 31 (CHINARE31) โดยมี
กำหนดเดินทางไปกับเรือตัดน้ำแข็ง Xue Long เพือ่ ทำงานวิจยั ด้านสมุทรศาสตร์
ณ บริ เวณสถานี วิ จั ย จงซาน (Zhongshan Station) ทวี ป แอนตาร์ ก ติ ก
ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสานต่อ

ความร่ ว มมื อ ศึ ก ษาวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ขั้ ว โลกระหว่ า งไทยและจี น ตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากที่ได้
เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://princess-it.org/project/s-t/royal-project/2013-09-27-09-50-23/chinare31.html
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บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีรักษาโรคเบาหวานในไทย
ภ ายหลั ง จากที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจับคูธ่ รุ กิจ ในงานไบโออินเตอร์เนชันแนล
ณ เมืองซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา เมื่อกลางปีท่ีผ่านมา โดยในจำนวน
หน่วยงานที่เดินทางไปในครั้งนั้น มีบริษัทออสเตรียโนวา (ประเทศไทย)
รวมอยู่ด้วย และได้มีโอกาสเจรจาธุ รกิ จ กั บ บริษัท Nuvilex จนนำไป
สู่การลงนามความร่วมมือกัน เพื่อลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การหุม้ เซลล์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการรักษาโรคเบาหวานมูลค่าหลายล้านดอลลาห์สหรัฐ
โดยห้องปฏิบตั กิ ารหน่วยวิจยั และหน่วยผลิตซึง่ จะดำเนินการตามหลักการ GMP
(Cell Encapsulation หรือ Cell in a box)  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ ฯ ลงพื้นที่ จ.ยโสธร
รับโจทย์พร้อมหนุนนวัตกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ หวังเพิ่มมูลค่าการส่งออกตลาดโลก
27 ธันวาคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับนโยบายข้าวจาก
นายกรั ฐ มนตรี ลงพื้ น ที่ รั บ โจทย์ พร้ อ มนำวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ปรับกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยลงพื้นที่เยี่ยมชม
เกษตรกรกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาร่วมใจ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างประสบความสำเร็จจากการพลิกฟื้นผืนดิน
ให้ชาวบ้านหันมาทำนาและการเกษตรอินทรีย์ บนพืน้ ฐานปฏิญญาชาวนา
สมัครสมานสามัคคี รวมกลุม่ สหกรณ์ ทำการเกษตรอินทรียท์ ไ่ี ด้มาตรฐาน
สากล ยึดหลักปฏิบตั ติ นด้วยหลักศีล 5 ลด ละ เลิก อบายมุข สร้างสุขยัง่ ยืน
พร้อมการนี้ได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านน้ำอ้อม
อ.ค้อวัง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างที่เข็มแข็งนำร่องประสบความสำเร็จใน
การผลิตข้าวอินทรียไ์ ด้มาตรฐานสากล EU BCS USDA Fairtrade อย.ฯ โดย
80% ในการผลิตได้สง่ ออกต่างประเทศ ทำรายได้มลู ค่ากว่า 600 ล้านต่อปี
ส่วนอีก 20% ขายภายในประเทศ ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อม
หนุนนวัตกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มมากขึ้น
คาดหวังเพิม่ ยอดส่งออกข้าวในตลาดโลก

อ ่านรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่
http://www.nstda.or.th/news/19737-organic-rice-
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สาระน่ารู้จาก อย.
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด
สวัสดีปีใหม่ฮะคุณผู้อ่าน เหมียวขอให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพแข็งแรง สดชืน่

แจ่มใสกันตลอดปีเลยนะฮะ
ย้อนกลับไปในฉบับที่ 21 เหมียวถามว่า “เกรเกอร์ เมนเดล”
(Gregor Mendel) ได้รบั การยกย่องให้เป็นบิดาของวิทยาศาสตร์สาขาใด
คำตอบก็คอื

“พันธุศาสตร์”

เกรเกอร์ โจฮัน เมนเดล

เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย นอกจากการสอนหนังสือแล้ว
เมนเดลยังมีหน้าที่ดูแลสวน ซึ่งในสวนนี้เป็นเหมือนห้องทดลองของเขา เมนเดลเก็บ
รวบรวมและทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาหลายสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้นและเมล็ด
แตกต่างกัน 7 ลักษณะคือ
1. เมล็ดกลมและเมล็ดย่น
2. เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลืองและสีเขียว
3. ดอกสีม่วงและดอกสีขาว
4. ฝักอวบและฝักแฟบ
5. ฝักสีเขียวและฝักสีเหลือง
6. ตำแหน่งดอกติดอยู่ที่ปลายกิ่งและดอกเป็นกระจุกที่ปลายยอด
7. ต้นสูงและต้นเตี้ย
เขาศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปี จนได้ข้อสรุปและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับผล
การทดลองผสมพันธุ์ถั่วของเขา แต่ในเวลานั้น ผลการศึกษาของเมนเดลไม่เป็นที่ยอมรับ
จนเวลาผ่านไป 34 ปี Erich von Tschermak, Hugo de Vries, Carl
Correns และ William Jasper Spillman ได้ทำการทดลองผสมพันธุ์
พืชชนิดอื่นแล้วได้ผลออกมาเหมือนกับรายงานที่เมนเดลเคยเสนอไว้ เป็น
ผลให้ผลการศึกษาของเมนเดลกลับมาเป็นที่ยอมรับ และตัวเขา
ก็ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งพันธุศาสตร์”
แม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตาม

ผูท้ ไ่ี ด้รบั จานรองแก้ว
เกรเกอร์ เมนเดล มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
คุณธัญญรัศม์ สุรเสฏฐ์ชนะ
คุณรัตนากร แสนศักดิ์
คุณศุภพล ถาวรวงษ์
คุณลภัสรดา คงหลำ
คุณจริยา กาหยี

ปัญหาประจำฉบับที่ 22
คำถามเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์โลกฉบับ
ต้อนรับปีใหม่ 2558 นี้ เหมียวอยากรู้ว่า
เซอร์ไอแซก นิวตัน มีผลงานเด่นๆ
อะไรอีกบ้าง ที่นอกเหนือจากเรื่องแอปเป้ิล
กับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงสากลอันเลื่องชื่อ

ทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้า
เหมียวมีของรางวัลรออยู่

ส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่

รางวัลที่ 1 ชุดเครือ่ งเขียน ประกอบด้วย
สมุดบันทึก I love science 4 เล่ม
ดินสอ 5 แท่ง และถุงผ้าสปันบอนด์ 1 ใบ
จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว “ไอแซก นิวตัน”

กองบรรณาธิการสาระวิทย์
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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

หมดเขตส่งคำตอบ

จำนวน 5 รางวัล

วันที่ 28 มกราคม 2558

คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์
ฉบับที่ 23 สำหรับของรางวัล ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
ศูนย์หนังสือ สวทช.
ราคาชุดละ 190 บาท

สนุกกับชุดการทดลอง

Science Behind Technology (3)
ในชีวิตประจำวันเรารู้จักสีที่ได้จากธรรมชาติมากมาย เช่น สีม่วงจากดอกอัญชัน สีเขียวจากใบเตย
สีเหลืองจากขมิ้น หรือแม้แต่สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ นอกจากนี้ยังมีสีผสมอาหารที่มนุษย์
สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อ
การบริโภคและทำให้เรามีอาหารที่มีสีสันหลากหลาย น่ารับประทาน
สาระวิทย์ฉบับนี้จะชวนคุณหนูวัย 6 ขวบขึ้นไปมา
สนุกกับการทดลองเปลี่ยนสีสารเคมีสุดท้าทาย
กับชุดทดลองเสกสีตามใจนึก อย่างที่
คุณหนูๆ จะได้รับความรู้
สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.
คู่ความสนุกไป
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
พร้อมๆ กัน
Email: cyberbookstore@nstda.or.th
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore
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ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-m๐il (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 .........../............./....................

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้         
           2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง
กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายสือ่ วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

คำคม นักวิทย์
นำชั ย ชี ว วิ ว รรธน์

I have no special talents
I am only passionately curious
- Albert Einstein

ข้าพเจ้า หาได้มีพรสวรรค์ใดไม่
ข้าพเจ้า เพียงแต่ช่างสงสัยอย่างลึกซึ้ง
- แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(14 มีนาคม พ.ศ. 2422 – 18 เมษายน พ.ศ. 2498)

นักฟิสกิ ส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชือ้ สายยิว ผูค้ ดิ ค้นทฤษฎีสมั พัทธภาพ
และสมการอันลือลัน่ เกีย่ วกับพลังงานและมวล คือ E = mc2
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