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• เรื่องจากปก :

Earclip คอมพิวเตอร์พีซีสวม
หูอัจฉริยะ

• บทความพิเศษ :
EasyHos นำ�ทางคนไข้
หาหมอฉับไว ไม่หลงขั้นตอน

• ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
o ชิปอัจฉริยะตรวจจับ
สารเสพติด และวัตถุระเบิด
o พบ “หอยต้นไม้ชนิดใหม่
ของโลก” ในไทย

• หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ โลก :
พบร่องรอยการไหลของน้ำ�
บนพื้นผิวดาวอังคาร

Earclip คอมพิวเตอร์พีซี
สวมหูอัจฉริยะ
น

วัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ขนาดจิ๋วชนิดใหม่ใช้สวมหู ควบคุมโดย
การกะพริบตา กระดิกใบหูหรือขยับปาก เชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบลูทูธได้
พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อินฟราเรดเซ็นเซอร์ GPS เข็มทิศ และอุปกรณ์วัดความดัน
บรรยากาศ ครบครัน
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Editor’s Note

วีณา ยศวังใจ

ค้นหาสิ่งมีชีวิต
  จากต่างดาว

เ

คอมพิวเตอร์พีซี แล็ปท็อป แท็บเล็ต

ช้าวันที่เขียนต้นฉบับนี้ผมมีโอกาสเดินผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้รับ
หนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มาฉบับหนึ่ง
พอคลี่ปกออก เห็นข่าวพาดหัว ก็ต้องเป็นอันตาลุกวาวครับ!!
	ว้าว !! มาอีกแล้วข่าวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว เป็นข่าวทีไร ก็น่าตื่นเต้น
ทุกทีไป โดยครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ สตีเฟน ฮอว์กิง ออกมาให้
สัมภาษณ์วา่ โลกมนุษย์เราอาจโดนโจมตีจากพวกเอเลีย่ นหรือมนุษย์ตา่ งดาว
ได้ ซึ่งพวกนี้จะเดินทางไปเรื่อยๆ ในจักรวาลเพื่อยึดครองสร้างอาณานิคม
บนดวงดาวที่พวกเขาไปถึง
	มีคำ�ถามที่เรามักพบเห็นอยู่เสมอที่กล่าวว่า “โลกเราจะอยู่โดดเดี่ยว
คือเป็นดาวเพียงดวงเดียวในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกกระนั้นหรือ?”
ทั้ ง ๆ ที่ ใ นจั ก รวาลก็ มี ด วงดาวนั บ หมื่ น ล้ า นล้ า นล้ า นดวง (1x10 22 )
(https://www.youtube.com/watch?v=5Ex__M-OwSA) โอกาสที่จะมี
ดาวเคราะห์สักดวงที่มีสิ่งมีชีวิตแบบโลกเรามันก็น่าจะมีอยู่บ้าง นั่นจึงเป็น
ที่มาของโครงการเซติ (SETI- Search for Extraterrestrial Intelligence)
คือการค้นหาสิ่งมีชีวิตผู้ทรงปัญญาจากต่างดาว ซึ่งดำ�เนินการมาแล้วกว่า
สามสิบปี (โครงการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ศูนย์ดำ�เนินงานของสถาบันเซติ
อยูท่ เี่ มาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา) โดยการค้นหาคลืน่ สัญญาณ
แม่เหล็กไฟฟ้าที่คาดว่าอาจส่งมาจากต่างดาว นั่นคือ พวกเขาจะต้องมี
วิทยาการที่ก้าวล้ำ�หน้ามากกว่ามนุษย์เราเป็นแน่
	ภาพยนตร์ฮอลีวดู หลายเรือ่ งเกีย่ วกับมนุษย์ตา่ งดาว ได้มโนภาพมนุษย์ตา่ งดาว
พวกนี้อาจมีตัวสีเขียว ตาโตๆ ตัวลีบ หรืออาจเป็นดังอีที แต่นักวิทยาศาสตร์
บางคนก็ให้ความเห็นว่า ในความเป็นจริงเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวก็
อาจไม่ได้มีรูปร่าง ศีรษะ แขน ขา เป็นดังที่ในหนังจินตนาการไว้ เพราะมัน
อาจเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กดังเช่นแบคทีเรียเท่านั้น ซึ่งก็สอดคล้องกับ
หลักฐานของโครงการอวกาศของนาซาทีส่ ง่ ยานออกไปสำ�รวจยังดาวเคราะห์
ต่างๆ ในระบบสุรยิ ะของเรา ซึง่ ล่าสุดทีเ่ ป็นข่าวฮือฮา นัน่ ก็คอื ภาพถ่ายทีแ่ สดง
การค้นพบร่องรอยของการไหลของน้ำ�บนพื้นผิวดาวอังคาร (ข่าวในคอลัมน์
“หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก” ในสาระวิทย์ฉบับนี้)
	สิง่ นีเ้ ป็นหลักฐานทีส่ �ำ คัญมาก เพราะถ้าในอดีต ดาวอังคารมีน�้ำ อยูจ่ ริง นัน่
หมายถึงโอกาสทีจ่ ะมีสงิ่ มีชวี ติ อยูก่ ม็ โี อกาสเป็นไปได้สงู และถ้าหลักฐานทีพ่ บ
นีเ้ ป็นน�้ำ จริง และหากโชคดีทยี่ งั มน�้ำ อยูใ่ ต้ผวิ ดาวอังคาร ด้วย นัน่ คือ เมือ่ มีน�้ำ
โอกาสพบสิง่ มีชวี ติ ก็เป็นไปได้สงู ความใฝ่ฝนั ทีม่ นุษย์จะมาสร้างอาณานิคมอยู่
บนดาวอังคารก็มีความหวังมากขึ้น
	ฟังดูอาจเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ก็นี่ล่ะครับมนุษย์ ตราบใดที่ยัง
ไม่หยุดฝัน และยังตามล่าทำ�ความฝันให้เป็นความจริง ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งใน
อนาคต มนุษย์เราอาจมีดาวอังคารเป็นบ้านอาณานิคมรองรับที่อยู่ใหม่ของ
ชาวโลกก็เป็นได้

Google glass

Earclip
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ PC รุ่นแรกๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็น
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ต่อมามีการพัฒนารูปแบบให้มีขนาดเล็กลง
เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ หรือ Laptop เพือ่ ความสะดวกในการพกพา
ไปทำ�งานในสถานที่ต่างๆ และในปัจจุบันนักพัฒนาได้ย่อส่วนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้เล็กลงอีกจนมีหน้าตาเป็น Tablet หรือแบบ Smart
phone ที่รวมฟังก์ชันการทำ�งานของคอมพิวเตอร์เข้าไปอยู่ในเครื่อง
เดียวกับโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ อำ�นวยความสะดวกให้ผใู้ ช้งานได้มากยิง่ ขึน้
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอนาคตยังมีรปู ร่างหน้าตาเล็กลงได้อกี อย่าง
“Google glass” แว่นตาคอมพิวเตอร์สดุ ล�ำ้ ทีเ่ คยสร้างความฮือฮามาแล้ว
เมือ่ ไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมา และล่าสุดนักพัฒนาได้สร้าง “Earclip” คอมพิวเตอร์
ขนาดจิ๋วแบบสวมหู เทคโนโลยีตัวใหม่ท่ีจะมาเขย่าตลาด IT ในอีก
ไม่นานนี้
	 “Earclip” คือ อุปกรณ์ PC ขนาดจิว๋ ทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถสัง่ การได้
โดยการเคลื่อนไหวใบหน้าในลักษณะต่างๆ เช่น กะพริบตา กระดิก

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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	อินฟราเรดเซ็นเซอร์ทอ่ี ยูภ่ ายใน Earclip จะทำ�หน้าทีค่ อยตรวจ
จับสัญญาณการเคลือ่ นไหวเพียงเล็กน้อยทีเ่ กิดขึน้ ในหูของผูใ้ ช้งาน
ซึง่ สัญญาณจะมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไปโดยขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการ
ขยับหรือการเคลือ่ นไหวของดวงตาหรือปาก หรือการแสดงออก
ของใบหน้าในรูปแบบต่างๆ เช่น การยักคิว้ แลบลิน้ กระดิกจมูก
และรวมไปถึงการกระทบฟัน
	 การควบคุมหรือสัง่ การ Earclip ทำ�งานด้วยการขยับอวัยวะ
บนใบหน้า เปรียบได้กบั ผูใ้ ช้งานมี “มือทีส่ าม” เพิม่ เข้ามา โดยที่
ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้มอื ทัง้ สองข้างเพือ่ กดปุม่ หรือสัมผัสส่วนใดๆ ของ
อุปกรณ์ อุปกรณ์นจ้ี งึ เหมาะสำ�หรับผูใ้ ช้งานทีม่ อื ไม่คอ่ ยว่าง หรือ
ทีต่ อ้ งใช้มอื ทำ�งานอย่างอืน่ อยูต่ ลอดเวลา เช่น ผูด้ แู ลคนป่วยหรือ
คนชรา นักปีนหน้าผา ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ นักบินอวกาศ และ
รวมถึงผูพ้ กิ าร ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถสามารถสัง่ ให้ Earclip บอกข้อมูล
การจราจร บอกเส้นทาง หรือเชือ่ มต่อกับไอแพดเพือ่ ใช้เป็นอุปกรณ์
นำ�ทางก็ได้ Earclip ยังบอกได้แม้กระทัง่ ว่าดวงดาวทีค่ ณ
ุ กำ�ลังมอง
ดูอยูบ่ นยอดเขานัน้ คือดาวอะไร จากการคำ�นวณตำ�แหน่งทีอ่ ยูข่ อง
ผูใ้ ช้งานว่าอยูท่ ค่ี วามสูงเหนือระดับน�ำ้ ทะเลเท่าไหร่ คำ�นวณทิศทาง
และองศาทีส่ ายตากำ�ลังมองไป
	 Kazihiro Taniguchi อธิบายว่า “สมมติวา่ ผมยืนอยูบ่ นยอด
เขาและกำ�ลังมองดาวดวงหนึง่ อยู่ มันก็จะบอกผมได้วา่ ดวงดาว
ทีผ่ มกำ�ลังจ้องมองอยูน่ น่ั คือดาวซิรอิ สุ นะ และหากคุณใช้พซี จี ว๋ิ ตัว
นีร้ ว่ มกับสมาร์ตโฟนและเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต มันจะเชือ่ มโยงคุณ
ถึงใครคนอืน่ ทีอ่ ยูอ่ กี แห่งหนึง่ และกำ�ลังทำ�กิจกรรมอย่างเดียวกับ

ใบหู หรือขยับปาก พัฒนาขึ้นโดย Kazihiro Taniguchi และทีมวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยฮิโรชิมาซิตี ประเทศญี่ป่นุ โดยขณะนี้นักวิจัยกำ�ลังอยู่ระหว่าง
การทดสอบประสิทธิภาพการทำ�งานของอุปกรณ์ต้นแบบชนิดนี้ในเมือง
ฮิโรชิมา ทีค่ าดว่าจะเป็นเมืองแรกทีม่ กี ารวางจำ�หน่าย Earclip ในเร็วๆ นี้
	 Earclip มีน�ำ้ หนักเพียง 17 กรัม มีรปู ร่างหน้าตาทีถ่ กู ออกแบบมาให้มี
ลักษณะโค้งงอคล้ายกับ “Ikebana” ซึง่ เป็นศิลปะการจัดดอกไม้แบบดัง้ เดิม
ของญีป่ นุ่ และเพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถสวมใส่ไว้ทใ่ี บหูได้งา่ ยราวกับสวมต่างหู
แบบทัว่ ไป
	 ภายใน Earclip ประกอบไปด้วย อินฟราเรดเซ็นเซอร์ ไจโรเซ็นเซอร์
(gyro-sensor) GPS เข็มทิศ แบตเตอรี่ อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ
(barometer) ลำ�โพง และไมโครโฟน โดยใช้เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณแบบ
บลูทธู พร้อมด้วยไมโครชิปและหน่วยเก็บข้อมูล
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คุณอยู่ในเวลานั้น เช่น หากว่าพวกคุณกำ�ลังมองดูดวงดาวดวงเดียวกันอยู่ในเวลา
เดียวกัน แต่ต่างสถานที่กัน Earclip ก็จะเชื่อมพวกคุณให้ถึงกันได้ และพวกคุณก็
สามารถบอกเล่าแลกเปลีย่ นความประทับใจต่อสิง่ ทีพ่ วก คุณเห็นพร้อมกันได้ในทันที”
	 นอกจากนัน้ นักวิจยั ตัง้ ใจพัฒนา Earclip รุน่ ที่ 2 ทีจ่ ะเพิม่ ฟังก์ชนั การทำ�งานใน
การช่วยดูแลผูส้ งู วัยในครอบครัวด้วย โดยทำ�ให้ Earclip ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งช่วยฟัง
ช่วยดูแลสุขภาพของผูใ้ ช้งาน เช่น วัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมขิ องร่างกาย คอย
บันทึกว่าผูใ้ ช้งานมีการรับประทานบ่อยแค่ไหน จามบ่อยแค่ไหน ซึง่ จะช่วยเตือนได้
ตั้ ง แต่ เ นิ่ น ๆ เมื่ อ เริ่ ม จะมี อ าการป่ ว ย ในขณะที่ อุ ป กรณ์ วั ด ความเร่ ง หรื อ วั ด
การสั่นสะเทือนของวัตถุท่ฝี ังอยู่ในพีซี จะมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานเดินโซเซหรือ
ล้มลง และจะสั่งให้สมาร์ตโฟนส่งข้อมูลนี้ไปแจ้งให้ญาติทราบ หรือทำ�การเรียก
รถพยาบาลมารับตัวไปคนไข้ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลได้ทนั ที
	 นักวิจยั คาดว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ตวั นีใ้ ห้เสร็จสมบูรณ์ให้ทนั ช่วงคริสต์มาส
ในปี 2015 และอาจจะสามารถวางตลาดได้ในเดือนเมษายนปี 2016 เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล
http://www.tracktec.in/2014/03/japan-researchers-testing-tiny-ear-computer.html
http://www.techtimes.com/articles/3952/20140303/hello-earclip-japanese-scientists-develop-google-glass-type-contraption-for-the-ear.htm
แหล่งภาพ
http://www.cmbservices.net.au/wp-content/uploads/mac-or-pc.png
http://b-i.forbesimg.com/kellyclay/files/2013/12/glass.jpg
http://www.qsarticle.com/wp-content/uploads/tiny-ear-computer-620x339.jpg
http://jto.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/03/p1-ear-device-a-20140303.jpg
http://www.tracktec.in/2014/03/japan-researchers-testing-tiny-ear-computer.html
http://www.hindustantimes.com/Images/popup/2014/3/ear1.jpg
ชมคลิปวิดีโอได้ที่
http://www.sciencedaily.com/videos/670588.htm
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ชิปอัจฉริยะตรวจจับสารเสพติด
และวัตถุระเบิด

การตรวจสอบวัตถุพยานในสถานทีเ่ กิดเหตุ เช่น สารเสพติด หรือวัตถุ

ในปัจจุบนั มีขอ้ จำ�กัดหลายด้าน นักวิจยั ไทยจึงได้พฒ
ั นาเทคนิคใหม่ในการตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีทเ่ี ป็นวัตถุพยาน เพือ่ ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
	นักวิจยั สวทช. ใช้เทคโนโลยีฟลิ ม์ บางเชิงแสง พัฒนาชุดตรวจวัดสารเคมี
ด้วยสัญญาณรามานชนิดพกพาได้ สำ�หรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อ
การตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารระเบิดในสภาพแวดล้อมจริงนอก
ห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยเทคนิคการใช้พ้นื ที่ผิวขยายสัญญาณรามาน หรือ
surface-enhanced Raman substrate (SERS)
	ชุดตรวจประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดเคลื่อนที่และชิปขยายสัญญาณ
รามาน ซึง่ มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้งานง่าย มีความไวสูงต่อสารเคมีทต่ี อ้ งการ
ตรวจวัดมากกว่าการตรวจวัดสัญญาณรามานโดยทั่วไป 10-100 เท่า จึง
สามารถตรวจวิเคราะห์ชนิดของสารเสพติด หรือแยกแยะชนิดของสารระเบิด
เพือ่ หาแหล่งทีไ่ ด้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ� แม้มปี ริมาณสารเคมีตกค้างอยูใ่ นจุด
เกิดเหตุในปริมาณน้อยมากก็ตาม

ระเบิด มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ สาวไปถึงผูก้ ระทำ�
ผิดและผูบ้ งการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชือ่ ถือ แต่ดว้ ยเทคนิคทีใ่ ช้อยู่

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

ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดกระเทียมดำ�
ที่ผ่านการบ่ม (aged black garlic extract)

เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เผยผลการศึกษาฤทธิล์ ดไขมันของสารสกัดกระเทียมดำ�ทีผ่ า่ นการบ่ม
ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไขมันในเลือดสูงทัง้ ชายและหญิง (อายุระหว่าง 19-80 ปี)
จำ�นวน 60 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทาน
สารสกัดกระเทียมดำ�ทีผ่ า่ นการบ่มวันละสองครัง้ ขนาดครัง้ ละ 3 กรัม (6 กรัม/
วัน) ในช่วงเวลาก่อนอาหารมือ้ เช้าและเย็น นานติดต่อกัน 12 สัปดาห์ กลุม่ ที่
2 ให้รบั ประทานยาหลอก (placebo)
	 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทำ�การเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์ค่า
ทางชีวเคมีพบว่า ค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมัน คอเลสเตอรอล และ LDLcholesterol (ไขมันชนิดไม่ด)ี ในเลือดของผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุม่ ไม่แตกต่างกัน แต่คา่
HDL-cholesterol (ไขมันดี) ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานสารสกัดกระเทียมดำ�
ทีผ่ า่ นการบ่มมีคา่ สูงกว่าผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอกอย่างมีนยั สำ�คัญ นอกจากนี้
ยังพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่รับประทานสารสกัดกระเทียมดำ�ที่ผ่านการบ่มมีค่า
apolipoprotein B ลดลง และมีค่าอัตราส่วนของ LDL-lipoprotein
cholesterol/apolipoprotein B เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ เมือ่ เทียบกับกลุม่
ควบคุมและเทียบกับค่าเลือดเริ่มต้นก่อนการทดลอง ซึ่งทั้งสองค่านี้เป็น
ค่าประเมินความเสีย่ งของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

	ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้วา่ การรับประทานสารสกัดกระเทียมดำ�ทีผ่ า่ น
การบ่มอาจมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดอัตราความเสีย่ งของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไขมันสูงได้

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1099
ภาพจาก http://mrvitaminsnews.com.au/immune-system/theres-garlic-theres-black-garlic/
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คนไทยได้เฮ..

แพนด้าหลินฮุ่ยตั้งท้อง

จ าก สาระวิทย์ฉบับที่ 29 ที่ได้นำ�เสนอข่าวสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ทำ�

ตัง้ ครรภ์ดว้ ยเครือ่ งอัลตราซาวนด์ทท่ี นั สมัยทีส่ ดุ ทีเ่ พิง่ นำ�มาใช้กบั หลินฮุย่ พบว่า
หลินฮุย่ มีการตัง้ ท้องแน่นอน เพราะภาพจากเครือ่ งอัลตราซาวนด์ แสดงให้เห็น
ถึงตัวอ่อนทีอ่ ยูในมดลูกหลินฮุย่ อย่างชัดเจน นับเป็นข่าวดีของคนไทยทีช่ น่ื ชอบ
แพนด้าทีจ่ ะมีโอกาสได้ยลโฉมแพนด้าน้อยในอนาคตอันใกล้น้ี

การผสมเทียมแพนด้าช่วงช่วง กับหลินฮุย่ ซึง่ ล่าสุดเมือ่ 11 กันยายน ทีผ่ า่ นมา
ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แถลงข่าวถึงความคืบหน้าผลการผสมเทียมดังกล่าว
โดยจากหน้าเพจเฟซบุก๊ ของสวนสัตว์เชียงใหม่รายงานว่า ผลจากการตรวจการ

https://www.facebook.com/FanpageChiangMaiZoo/posts/962282617151788?notif_t=notify_me_page

พบ “หอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก” ในไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ

“หอยบุษราคัม”

จากการศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์หอยทากบกในประเทศไทย

ประเทศไทยมีรายงานมากกว่า 20 ชนิด และสามารถพบได้ในแหล่งที่อยู่
ธรรมชาติทว่ั ภูมภิ าค ซึง่ หอยต้นไม้เหล่านีล้ ว้ นมีลวดลายและสีสนั ของเปลือก
หอยทีแ่ ปลกตาแตกต่างกันไป
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2558 ตนและคณะ
นักวิจยั ได้ตพี มิ พ์ผลงานวิจยั ของการค้นพบหอยต้นไม้สวยงามชนิดใหม่ของโลก
สองชนิด โดยชนิดแรกจากเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือและ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

เป็นเวลากว่า 30 ปี ของคณะนักวิจยั จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ�โดย
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา ในฐานะหัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ ได้ประมาณการว่ามีหอยทากบกใน
ประเทศไทยทัง้ สิน้ ราว 1,000-1,500 ชนิด และยังค้นพบหอยทากชนิดใหม่
ของโลกประมาณ 100 ชนิด ซึง่ หลายชนิดมีความโดดเด่น เช่น หอยทากจิว๋
ทีม่ รี ปู ร่างหลากหลายแปลกตา และหอยนักล่าทีม่ ลี �ำ ตัวสีสดใส รวมถึงหอย
ต้นไม้ทม่ี สี สี นั สวยงาม จนได้รบั การขนานนามว่า “อัญมณีแห่งพงไพร” หรือ
“Gems of the forest” โดยปัจจุบนั หอยต้นไม้สกุล Amphidromus ใน
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สิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้เก็บตัวอย่างมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 และได้รบั พระราชทาน
ชื่อหอยชนิดนี้ว่า “หอยบุษราคัม” ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amphidromus
principalis Sutcharit & Panha, 2015 (แอมฟิโดรมัส พรินซิพาลิส) จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“จากลักษณะของเปลือกที่มีสีเหลืองแวววาว เปรียบดั่งพลอยบุษราคัม
ลำ�้ ค่า เป็นทรัพยากรสำ�คัญและมีมูลค่าแก่การอนุรักษ์บนผืนป่าในหมู่เกาะ
แห่งท้องทะเลไทย หอยบุษราคัมมีเปลือกสีเหลืองแวววาว มีสีลำ�ตัวสีขาว
นวลอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบชื้นตามเกาะในอ่าวไทย บริโภคสาหร่าย
และไลเคนบนผิวต้นไม้ ดำ�รงชีวิตบนต้นไม้ตลอดชีวิต มีเปลือกเวียนทาง
ด้านซ้ายทุกตัวทั้งประชากร ศัตรูธรรมชาติคือนกหลายชนิดและหนู มีการ
ผลิตเมือกจากเท้าและแมนเทิลที่มีสีขาวใส ช่วยเคลือบผิวลำ�ตัวให้ขาว
มันแวววาว มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบำ�รุงผิวพรรณที่ละเอียดอ่อน มี
ศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมเวชสำ�อางได้อีกด้วย ทั้งนี้ ความหมายภาษา
ละตินคำ�ว่า “principalis” มีความหมายว่า “of the princess” อันหมาย
ถึงองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์
ทรงเป็นองค์ประธานแห่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริฯ ด้วย” ศ. ดร.สมศักดิ์ กล่าวและเพิม่ เติม
หอยชนิดทีส่ องทีค่ น้ พบใหม่คอื หอยต้นไม้ชนิด “หอยนกเหลืองแม่สอด”
หรือ หอยนกขมิน้ ขอบวงน�้ำ ตาล Amphidromus globonevilli Sutcharit &
Panha, 2015 (แอมฟิโดรมัส โกลโบเนวิลไล) จากอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
หอยชนิดนีอ้ าศัยเฉพาะถิน่ บนต้นไม้ตลอดชีวติ เปลือกมีสเี หลือง มีแถบสีน�้ำ ตาล
อยูต่ ามรอยเวียนของเปลือกรองสุดท้ายและวงสุดท้าย ลำ�ตัวมีสนี ้ำ�ตาลอ่อน
“โดยหอยทัง้ สองชนิดใหม่ทค่ี น้ พบนีน้ บั เป็นทรัพยากรชีวภาพทีใ่ ช้เป็นดัชนี
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และได้เห็นธรรมชาติของหอยอันเป็นปรากฏการณ์
ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารนำ�หอยมาเป็นดัชนีการอนุรกั ษ์ปา่ การนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ สูอ่ ตุ สาหกรรมความงามได้อกี ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การค้นพบในครัง้ นีท้ �ำ ให้ “หอยบุษราคัม” กลายเป็นทรัพยากรทาง
พันธุกรรมทีส่ �ำ คัญและนำ�ไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ระบบนิเวศป่าอันจำ�เพาะ การค้นพบ
ครั้งนี้ได้รับตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ZooKeys
2015” อันเป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
แก่สาธารณชน และสร้างความตระหนักให้แก่คนไทยให้เห็นความสำ�คัญและ
ช่วยกันอนุรกั ษ์ดแู ล” ศ. ดร.สมศักดิ์ กล่าวทิง้ ท้าย

วว. พัฒนางานวิจัยเพื่อสุขภาพ การแพทย์ สังคม
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์

นางฉันทรา พูนศิริ รองผูว้ า่ การวิจยั และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
รักษาการในตำ�แหน่งผู้ว่าการ เปิดเผยว่า วว.มุ่งวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทย
และช่วยลดการนำ�เข้าเทคโนโลยีการแพทย์จากต่างประเทศ เพือ่ ความมัน่ คง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืนของประเทศ ดังนี้

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนางานวิจยั เพือ่ สุขภาพ การแพทย์
สังคมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หลากหลายสาขา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชน ลดการนำ�เข้าจากต่างประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการใช้เทคโนโลยี
คุณภาพมาตรฐานสากล เสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของประเทศ
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นวัตกรรมการแพทย์ ได้แก่ เฝือกอ่อนย่อยสลายได้ ใช้ดามกระดูกหรือข้อ
เพือ่ ควบคุมการเคลือ่ นไหวหรือจัดอวัยวะทีบ่ าดเจ็บให้อยูใ่ นท่าทีต่ อ้ งการ คืน
รูปร่างต้นแบบได้ มีลกั ษณะอ่อนตัวสามารถดัดแปลงเป็นรูปต่างๆ ได้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ
ต�ำ่ 65-70 องศาเซลเซียส และยังคงสภาพหลังการดัดตลอดช่วงการใช้งาน
เครือ่ งอัลตราโซนิกส์กายภาพบำ�บัด มีความถีส่ งู ประมาณ 1 ล้านเฮิรตซ์
ทำ�ให้เลือดหมุนเวียนได้ดี เหมาะสำ�หรับการบำ�บัดกล้ามเนือ้ ต่างๆ ของร่างกาย
เครื่อง CPM เข่าสำ�หรับกายภาพบำ�บัด ช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่า
อย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัด ลดระยะเวลาในการพักฟื้น และเวลาการทำ�
กายภาพบำ�บัด
เครื่องดึงหลัง-คออัตโนมัติ ใช้บำ�บัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอน
รองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง กล้ามเนือ้ หลังและกระดูกสันหลัง ลดการกดทับ
เส้นประสาทหรือเพิม่ การเคลือ่ นไหวของกระดูกสันหลัง
รถนัง่ เคลือ่ นทีอ่ เนกประสงค์ อำ�นวยความสะดวกแก่ผสู้ งู อายุ/ผูบ้ กพร่อง
ทางร่างกาย ในการบริหารร่างกาย กายภาพบำ�บัด ลุกยืน ระบบขับถ่าย ควบคุม
การเคลือ่ นที่ ระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง
กาวติดฟันปลอม มีลกั ษณะเป็นเนือ้ ครีม ใช้งานง่าย ยึดติดทัง้ ในสภาวะเย็น
และร้อน (37°C และ 60°C)
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำ�รุงสมองและ
เสริมสร้างความจำ�ป้องกันโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดผักใบเขียว ผลิตภัณฑ์

ปรับสมดุลเพื่อความผ่อนคลายจากสารสกัดพืชวงศ์กระเพรา ผลิตภัณฑ์
ปรับสมดุลและควบคุมความดันโลหิตสูงจากสารสกัดพืชวงศ์เปล้าและผักบุง้
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันแผลในกระเพาะอาหารจากสารสกัดกล้วยและขิง ผลิตภัณฑ์
ยาทาภายนอกแก้ฟกบวมจากไพล ผลิตภัณฑ์ทาภายนอกไพลเจอร์สกิ เจลต้าน
การอักเสบลดการบวมของข้อเข่า เจลสูตรลูกประคบผงสมุนไพรอบตัว และ
ผลิตภัณฑ์รกั ษาโรคริดสีดวงทวารจากเพชรสังฆาต
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำ�หรับผูส้ งู อายุ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
อาหารมือ้ หลัก อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารทีส่ ะดวกต่อการบริโภค เหมาะกับ 5 โรคฮิตทีพ่ บในผูส้ งู อายุ ได้แก่ ภาวะ
โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะโรคข้อ (เกาต์) ภาวะโรค
กระดูกพรุน ภาวะโรคสมองและระบบประสาท ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
สำ�หรับผูส้ งู อายุ จะช่วยชะลอและป้องกันภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังต่างๆ
ของผูส้ งู อายุ เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยของรัฐบาลในการรักษาพยาบาลและ
ดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากการนำ�
วัตถุดิบในประเทศมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ เพิ่ม
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคไปยังตลาดต่างประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม

http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4951-2015-08-27-04-19-45.html

เตือนภัย! อย่าหลงเชื่อโฆษณา
“ยาร่วมหว่านหัวใหญ่ สมุนไพรประดง 109”

ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจาก

ตรวจสอบสถานทีผ่ ลิตยา พบว่า ตำ�บลบ้านหล่ม อำ�เภอดอกคำ�ใต้ จังหวัดพะเยา
ไม่มชี อ่ื “วัดถ�ำ้ ไซย้อย” และหลวงพ่อแก้ว ธรรมโล ผูป้ รุงยา ตามทีร่ ะบุบนฉลาก
นอกจากนี้ ฉลากยังระบุรายละเอียดสรรพคุณยา ใช้รกั ษาโรคประดงเรือ้ รัง
โรคเศรษฐี เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเส้น ปวดเมือ่ ยตามร่างกาย ปวดข้อ
มึนชา โรคเลือดทำ�พิษ ตกใจง่าย หัวใจสัน่ วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย สายตาสัน้
ผดผืน่ คันตามร่ายกาย เป็นยาเจริญอาหาร ช่วยกินข้าวได้ นอนหลับดี ยานีถ้ า้
ผูป้ ว่ ยได้กนิ ตัง้ แต่ 100 เม็ดขึน้ ไปจะเป็นยาอายุวฒ
ั นะ ถ้าเป็นมากให้กนิ มาก
เป็นต้น ทัง้ นีข้ อ้ ความดังกล่าวเป็นการจูงใจให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรใี ห้ด�ำ เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ยาแผนโบราณ ชือ่ “ยาร่วมหว่านหัวใหญ่ สมุนไพรประดง 109” ซึง่ ฉลากระบุ
ใบอนุญาตเลขที่ บ.ภ.2480/2553 สถานทีผ่ ลิตอยูท่ ว่ี ดั ถ�ำ้ ไซย้อย บ้านหล่ม
ตำ�บลบ้านหล่ม อำ�เภอดอกคำ�ใต้ จังหวัดพะเยา มีหลวงพ่อแก้ว ธรรมโล เป็น
ผูป้ รุงยานัน้ ในประเด็นดังกล่าวนี้ อย. เคยได้รบั เรือ่ งร้องเรียนแล้วหลายครัง้
และได้ด�ำ เนินการตรวจสอบพบว่ายาดังกล่าวไม่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนตำ�รับยา
แผนโบราณ และได้ประสานงานไปยังสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพือ่
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มาใช้ ดังนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอเตือนภัย
ผูบ้ ริโภคอย่าได้หลงเชือ่ โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวพบว่าเป็นฉลากปลอม ไม่พบสถานทีผ่ ลิตและ
ชือ่ ผูผ้ ลิตบนฉลาก ระวังอย่าตกเป็นเหยือ่ หลงเชือ่ ซือ้ ยามารับประทาน เพราะ
อาจได้รบั อันตรายจากการใช้ยา ทัง้ เสียเงินโดยไม่มคี วามจำ�เป็น ซ�ำ้ ร้าย อาจ
ได้รบั อันตรายถึงชีวติ
	หากผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ ยาแผนโบราณมารับประทาน ขอให้ซอ้ื จากร้านขาย
ยาทีม่ ใี บอนุญาตขายยาเท่านัน้ โดยปรึกษาแพทย์ เภสัชกร ก่อนซือ้ ยาทุกครัง้
อย่าหลงเชือ่ โฆษณาขายยาทางอินเทอร์เน็ต วิทยุชมุ ชน เคเบิลทีวี ตลาดนัด ตาม
วัด หรือรถเร่ขายตามทีต่ า่ งๆ เพราะ อย. ไม่เคยอนุญาตให้มกี ารโฆษณาขายยา

อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ยาทีม่ กี ารโฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
เป็นการโฆษณาทีผ่ ดิ กฎหมาย หลอกลวงผูบ้ ริโภค ก่อนซือ้ ยาแผนโบราณให้สงั เกต
บนฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำ�รับยาซึง่ แสดงว่าได้รบั อนุญาตจาก อย. แล้ว โดย
ทะเบียนยาแผนโบราณกรณีทผ่ี ลิตในประเทศ ฉลากต้องระบุตวั อักษร G ตาม
ด้วยลำ�ดับที่ / ปี พ.ศ. สองหลักสุดท้าย และมีรายละเอียดอืน่ ๆ ทีฉ่ ลากระบุ อาทิ
ชือ่ ผูผ้ ลิต วัน เดือน ปี ทีผ่ ลิต เลขทีห่ รือครัง้ ทีผ่ ลิต ปริมาณยาทีบ่ รรจุ เป็นต้น
อย่าซือ้ ยาเพียงเพราะคำ�โฆษณาชวนเชือ่ หรือพูดกันปากต่อปากว่าใช้แล้วได้ผล
ทัง้ นี้ หากผูบ้ ริโภคพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รบั อนุญาต
หรือ พบเห็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง แจ้งมาได้ทส่ี ายด่วน อย.1556
หรือ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทีพ่ บเห็นการกระทำ�ความผิดนัน้

ห้องภาพวิทย์ SciGallery

ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

ภาพถ่ายตัดขวางของลิ้นแมว

น่ี

คือ “ลิ้นแมว” ซึ่งเป็นภาพตัดขวางที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ Polarised light micrograph แสดงให้เห็นปุ่มรับรสที่อยู่บนลิ้น
โดยลายเส้นสีด�ำ ข้างในคือการฉีดสีเข้าไป เพือ่ แสดงให้เห็นลักษณะของเส้นเลือด
ปุม่ รับรสนีม้ พี น้ื ผิวทีห่ ยาบ มีไว้ใช้แตะหรือสัมผัสอาหารเข้าปาก สังเกตได้จากตอนทีแ่ มวใช้ลน้ิ เลียน�ำ้ นมในจานอาหาร รวมถึงการเลียขนซึง่ ไม่
เพียงเพือ่ การทำ�ความสะอาดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการช่วยปรับอุณหภูมใิ นร่างกาย เพือ่ ทำ�ให้แมวรูส้ กึ สงบและผ่อนคลาย
อีกด้วย

ภาพจาก : http://www.wellcomeimageawards.org/2015/cat-tongue
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นาซายืนยันค้นพบร่องรอยการไหลของน้ำ�
บนพื้นผิวดาวอังคาร
น้ำ�เป็นสิ้ ่งที่สำ�คัญที่สุดอย่างหนึ่งในเอกภพ โดยเฉพาะสำ�หรับทุกชีวิต

หลักฐานที่สำ�คัญที่สุดว่า ดาวอังคารมีน้ำ�ที่เป็นของเหลว ไหลอยู่บนพื้น
ผิวของดาวอังคาร ณ ปัจจุบันนี้
	ภาพจาก Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) เปิดเผยให้เห็นถึง
แร่ธาตุทเี่ กิดการไหลบนเนินเขารอบหลุมอุกกาบาตเฮล (Hale Crater) ซึง่
ร่องรอยสีด�ำ เหล่านีเ้ ป็นพวกแร่ธาตุและผลึกเกลือทีล่ ะลายอยูก่ บั น�้ำ และ
เกิดขึน้ จากการไหลอย่างต่อเนือ่ งของน้ำ�ลงไปตามเนินเขาเหล่านี้ แร่ธาตุ
ทีล่ ะลายอยูใ่ นน�้ำ เหล่านีจ้ ะทำ�ให้จดุ เยือกแข็งของน�้ำ ลดลง ซึง่ อาจจะมาก
พอทีจ่ ะทำ�ให้สามารถคงสภาพของของเหลวเอาไว้บนพืน้ ผิวดาวอังคารได้
	นอกจากนี้ องค์การนาซาคาดว่าน้ำ�ที่ไหลอยู่อาจจะไหลอยู่ภายใต้
พื้นผิวตื้นๆ แต่ซึมออกมามากพอที่เผยให้เห็นในรูปของแร่ท่ีเปียกน้ำ�
บนพื้นผิวเบื้องบน จากข้อมูลทางสเปกตรัมนาซาเชื่อว่าแร่ธาตุเหล่า
นี้น่าจะอยู่ในรูปของแมกนีเซียมเปอร์คลอเรต ซึ่งในบางกรณีสามารถ
ทำ�ให้น้ำ�คงสภาพของเหลวเอาไว้ได้ถึงที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส
โดยบนโลกสามารถพบได้ ม ากในบริ เวณทะเลทราย และสามารถ
นำ � ไปใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ขั บ ดั น ของจรวดได้ ปกติ แ ล้ ว เมื่ อ คนพู ด ถึ ง น้ำ�
บนดาวอังคาร เรามักจะพูดถึงน้ำ�จำ�นวนมากในอดีตของดาวอังคาร
หรือน้ำ�แข็งที่ถูกขังอยู่ลึกใต้พื้นผิวปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่า
ดาวอังคารมีน�ำ้ ทีเ่ ป็นของเหลวทีไ่ หลอยูบ่ นพืน้ ผิวได้ แต่อย่างไรก็ดผี ลการ
ศึกษาเรือ่ งน�้ำ บนดาวอังคารนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ นักดาราศาสตร์มกี ารศึกษา
เรือ่ งนีม้ าต่อเนือ่ งยาวนานหลายปีแล้ว และสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จะนำ�เสนอข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ

บนโลก นำ�เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่จำ�เป็นสำ�หรับทุกชีวิตเสียจนเราไม่สามารถ
จินตนาการได้ถงึ ชีวติ ทีป่ ราศจากน�้ำ ด้วยเหตุนกี้ ารหาน�้ำ ทีเ่ ป็นของเหลว
นอกโลก จึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะการที่ค้นพบน้ำ� ย่อม
หมายถึงความเป็นไปได้ที่คนเราจะไปอาศัยอยู่ หรือแม้กระทั่งความเป็น
ไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลก
ความเป็นไปได้ของน้ำ�บนดาวอังคาร เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สนใจ
อยู่เสมอ นับตั้งแต่นักดาราศาสตร์ จิโอวานี เชียพาเรลลี (Giovanni
Schiaparelli) หรือแม้กระทัง่ เพอร์ซวิ าล โลเวลล์ (Percival Lowell) ที่
สังเกตเห็นโครงสร้างเหมือนกับ “คลอง” ทีอ่ าจจะเกิดจากอารยธรรมบน
ดาวอังคาร อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคลองดังกล่าวเป็นเพียงภาพลวงตา
และภาพรายละเอียดสูงไม่ได้พบโครงสร้างเหล่านีแ้ ต่อย่างใด แม้กระนัน้
ก็ตาม ภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นผิวดาวอังคารยังเผยให้เห็นถึงร่องเขา
ที่ดูคล้ายจะถูกกัดเซาะด้วยของเหลว ลำ�ธาร สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ� ที่
ดูเหมือนจะไหลลงสู่มหาสมุทรที่แห้งผาก เหมือนจะบ่งชี้ว่าในอดีต
ดาวอังคารอาจจะเคยมีน�้ำ มาก่อน ยานสำ�รวจพืน้ ผิวดาวอังคารจำ�นวนมาก
ที่ถูกส่งไปสำ�รวจดาวอังคาร มีภารกิจที่สำ�คัญที่สุดในการค้นหาร่อยรอย
และหลักฐานถึงการมีน้ำ�ในรูปของของเหลวบนพื้นผิว
	เราทราบว่าพื้นผิวปัจจุบันของดาวอังคารไม่สามารถคงสภาพของ
น้ำ�ที่เป็นของเหลวอยู่บนพื้นผิวได้ แต่แร่ธาตุต่างๆ ที่ยานสำ�รวจ Spirit
Opportinity Curiosity ฯลฯ ที่ค้นพบ บ่งชี้ให้เห็นว่า พื้นผิวดาวอังคาร
เคยมีน�้ำ ซึง่ เป็นของเหลวทีไ่ หลอยู่ แต่เราไม่รวู้ า่ เกิดอะไรขึน้ กับน�้ำ เหล่านัน้
และน้ำ�หายไปไหน จนกระทั่งล่าสุด นาซาได้ออกมาเปิดเผยการค้นพบ

เรียบเรียงโดย มติพล ตั้งมติธรรม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2259-nasa-confirms-evidence-liquid-water-mars
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วี ณ า ยศวั งใจ
ฝ่ า ยสื ่ อ วิ ท ยาศาสตร์ สวทช.

EasyHos นำ�ทางคนไข้
หาหมอฉับไว ไม่หลงขั้นตอน

ก

แอปพลิเคชันใหม่ พัฒนาโดยนักวิจยั สวทช. ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้คนไข้ในการไปพบแพทย์
ที่โรงพยาบาล ทั้งทราบขั้นตอนในการติดต่อ จำ�นวนคิวในการรอ แผนผังห้องต่างๆ ระยะเวลา
ที่ใช้แต่ละขั้นตอน และแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความแออัด
ในโรงพยาบาล ที่นั่งไม่เพียงพอต่อคนไข้ที่มารอคิวจำ�นวนมาก ที่จอดรถไม่
เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลให้คนไข้เกิดความเครียด รู้สึกหงุดหงิดรำ�คาญใจ
	 ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้ไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่
มักประสบพบเจอด้วยตนเองและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกับ
ดร.ชาลี วรกุลพิพฒ
ั น์ นักวิจยั หน่วยวิจยั เทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมัน่ คง
และนวั ต กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นทีม่ าของการพัฒนา
ระบบนำ�ทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ หรือ อีซี่ฮอส (EasyHos)
	ดร.ชาลี ให้ขอ้ มูลว่า อีซฮี่ อสเป็นระบบให้บริการผูป้ ว่ ยนอก ช่วยอำ�นวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐ โดยออกแบบให้

ารไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรัฐอาจเป็นฝันร้ายของใครหลายคน
เพราะคนไข้ส่วนใหญ่ต้องรีบไปตั้งแต่เช้าเพื่อรับบัตรคิว แต่กว่า
จะได้พบหมอก็ต้องนั่งรอนานกันเป็นชั่วโมงหรือเสียเวลาไปครึ่ง
ค่อนวัน ครั้นจะลุกไปทำ�ธุระอื่นก็ไม่กล้า เพราะกลัวว่าหากลุกไปแล้วอาจ
จะพลาดคิวของตนเอง ทำ�ให้เสียเวลาต้องกลับมารอคิวใหม่
	 คนไข้อกี จำ�นวนไม่นอ้ ยเมือ่ ไปถึงโรงพยาบาลแล้วไม่รวู้ า่ จะต้องไปติดต่อ
ทีไ่ หน ติดต่อใคร อย่างไร หรือไม่รขู้ น้ั ตอนอันยุง่ ยากทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาล
โดยเฉพาะคนไข้ที่เพิ่งไปโรงพยาบาลนั้นครั้งแรก จะสอบถามพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่กล้า หรือถามไปแล้วเกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่ นกัน ก็ยงิ่ ทำ�ให้
เสียเวลาด้วยกันทัง้ คนไข้และพยาบาลผูใ้ ห้บริการ ทำ�ให้หลงขัน้ ตอน หลงทาง
กว่าจะทราบว่าตนเองจะต้องทำ�อะไรบ้าง ก็เสียเวลาไปมาก และเกิดความรูส้ กึ
ว่าการไปโรงพยาบาลรัฐแต่ละครั้งไม่ราบรื่น
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ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและคนไข้ไม่ต้องทำ�
อะไรเพิ่มเติมให้ยุ่งยากมากขึ้น เพียงนำ�ข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้ว
และเป็นข้อมูลที่คนไข้ควรจะทราบ นำ�มาวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดการ
ข้อมูลด้วยเทคนิค Big Data Analysis เพื่อให้มีการแสดงผลให้คนไข้ทราบ
ผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนของคนไข้ทใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์
	วิธกี ารใช้งานอีซฮี่ อสนัน้ เริม่ แรกคนไข้ตอ้ งสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด
ที่บัตรประจำ�ตัวของคนไข้ ระบบก็จะแสดงชื่อคนไข้ขึ้นมา พร้อมทั้งแจ้งขั้น
ตอนที่คนไข้ต้องปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนที่แผนกผู้ป่วยนอก
เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่คนไข้
จำ�เป็นต้องทราบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย คนไข้ก็จะทราบทันทีว่าขั้นตอนต่อ
ไปต้องทำ�อะไร สถานที่ที่ต้องไปติดต่อ จำ�นวนคิวที่ต้องรอ และเวลาที่ใช้
ไปในการรอคิว หากคนไข้ไม่ทราบจุดที่ต้องการไปติดต่อ ก็สามารถกดปุ่ม
เลือกให้ระบบแสดงแผนทีใ่ นโรงพยาบาล ซึง่ ระบบจะแสดงตำ�แหน่งทีค่ นไข้
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อยู่และตำ�แหน่งของสถานที่นั้นๆ พร้อมเครื่องหมายบอกเส้นทางให้คนไข้
เดินไปตามแผนที่อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ คนไข้สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้ง
แอปพลิเคชันอีซฮี่ อสได้ทเี่ ว็บไซต์ของโรงพยาบาลทีม่ กี ารใช้งานระบบอีซฮี่ อส
ซึ่งวิธีการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับขั้นตอน
การทำ�งานของแต่ละโรงพยาบาล
	“จุดเด่นของอีซ่ีฮอสคือ สามารถใช้ได้จริงโดยที่โรงพยาบาลไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แต่
ช่วยให้คนไข้สามารถทราบข้อมูลการใช้บริการของตนเองในโรงพยาบาลได้
โดยคนไข้แทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม และแทบไม่ต้องกดปุ่มใดๆ บน
อุปกรณ์เลย เหมือนมีเพื่อนหรือมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่า
ต่อไปต้องทำ�อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ต้องรออีกกี่คิว แต่ละคิวใช้เวลารอนาน
แค่ไหน ก็จะช่วยคนไข้กไ็ ม่ให้สบั สนหรือหลงขัน้ ตอน ไม่เสียเวลา และไม่ตอ้ ง
คอยสอบถามเจ้าหน้าที่” ดร.ชาลี อธิบาย
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	นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่า อีซี่ฮอสไม่ได้ช่วยให้คนไข้ได้พบแพทย์เร็วขึ้น
เพราะถึงอย่างไรคนไข้กต็ อ้ งรอพบแพทย์ตามคิวทีไ่ ด้รบั แต่อซี ฮี่ อสจะช่วยให้
คนไข้สามารถบริหารจัดการเวลาทีอ่ ยูใ่ นโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่หลงขั้นตอน ช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดและความรู้สึก
หงุดหงิดรำ�คาญใจจากการรอคิวนานหรือหลงขั้นตอน
	“คนไข้ทไี่ ปใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรอ
คิวพบแพทย์อยู่แล้ว แต่เดิมทีคนไข้ต้องนั่งรอคิวโดยที่ไม่มีทางทราบได้เลย
ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของตัวเอง จะลุกไปทำ�ธุระอย่างอื่น เช่น กินข้าว หรือไป
เข้าห้องน้ำ� ก็ไม่กล้าไป แต่เมื่อมีอีซี่ฮอส คนไข้จะรู้ได้เลยว่าตัวเองต้องรออีก
กี่คิว รอนานอีกกี่นาทีถึงจะถึงคิวเรา ก็จะสามารถลุกไปทำ�ธุระอื่นได้โดยไม่
ต้องกังวล และไม่ต้องเสียเวลานั่งรอโดยเปล่าประโยชน์” ดร.ชาลี อธิบาย
	เมื่อคนไข้ได้รับการตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบอีซี่ฮอสยัง
สามารถแสดงยอดใบเสร็จ รวมทั้งรายการยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้คนไข้ทราบ
ล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงคิวชำ�ระเงิน ทำ�ให้คนไข้สามารถเตรียมเงิน
ค่าใช้จ่ายให้พอดีได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาหากเกิดกรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน
กว่าเงินที่คนไข้เตรียมไว้เมื่อถึงคิวจ่ายเงิน
	 ทีมนักวิจยั ได้น�ำ ระบบนำ�ทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาลรัฐไปทดสอบ
ใช้งานจริงที่สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เป็นอย่างดี ลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล คนไข้ไม่หลงขั้นตอน ไม่
เสียเวลา หมดปัญหาคนไข้รอคิวผิดที่ ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ผิดทาง ในขณะที่
พยาบาลและเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลก็ปฏิบตั งิ านหลักของตนได้อย่างเต็มที่ ไม่

ต้องเสียเวลาค้นข้อมูลเพือ่ คอยตอบคำ�ถามคนไข้ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่สถานพยาบาลด้วย
	สำ�หรับคนไข้ทกี่ งั วลว่าข้อมูลการรักษาพยาบาลของตนอาจจะรัว่ ไหลได้
ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะนักวิจัยยืนยันว่าระบบอีซ่ีฮอสมีความปลอดภัยต่อ
ข้อมูลของคนไข้อย่างแน่นอน เนือ่ งจากระบบจะแสดงเฉพาะข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น
ในการเข้ารับบริการของคนไข้เท่านั้น และจะลบข้อมูลออกทันทีท่ีคนไข้ได้
ผ่านขั้นตอนนั้นๆ ไปแล้ว โดยไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ในสมาร์ตโฟนหรือ
แท็บเล็ตของผู้ใช้
	ด้วยข้อเด่นดังกล่าวของระบบอีซี่ฮอส จึงได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ หรือ Mobile
e-Government Award 2014 (MEGA 2014) และได้รบั รางวัล ชมเชยจาก
การประกวด ICT Excellence Awards 2015 ประเภทโครงการนวัตกรรม
	ปัจจุบันมีการนำ�ระบบอีซี่ฮอสไปนำ�ร่องใช้งานจริงที่สถาบันทันตกรรม
และยังได้รับความสนใจเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลรัฐอีกหลายแห่ง โดยใน
อนาคตนักวิจัยมองว่าอาจจะพัฒนาแพลตฟอร์มสำ�หรับเป็นศูนย์กลางการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการคนไข้ของโรงพยาบาลรัฐแต่ละแห่งไว้ในที่
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ระบบอีซี่ฮอสและโรงพยาบาลรัฐมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการมากยิ่งขึ้น
	 มี แ อปพลิ เ คชั น ที่ ช่ ว ยอำ � นวยความสะดวกให้ ค นไข้ ไ ด้ ใช้ ง านแบบนี้
การไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลรัฐก็จะไม่ใช่ฝันร้ายหรือเป็นเรื่องน่าเบื่ออีก
ต่อไป

13

ฉบับที่ 31
ตุลาคม 2558

สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
Science
Jokes

http://www.asadasif.com/?itemid=69
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https://witsanook.files.wordpress.com/2015/03/sakura-thailand.jpg
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“Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี”
ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการ

ยิง่ ใหญ่แห่งปี จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม “Thailand Industry Expo 2015
มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า
พัฒนาด้วยนวัตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2558 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ�ของ
ประเทศ คาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 6 วัน 500 ล้านบาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20485-nstda

อพวช. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย
“Cradle of Mankind : ณ ดินแดนต้นกำ�เนิดมนุษยชาติ”
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำ�ประเทศไทย จัดนิทรรศการ
ภาพถ่าย “Cradle of Mankind : ณ ดินแดนต้นกำ�เนิดมนุษยชาติ” ระหว่าง
วันที่ 9 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30–19.30 น. ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 4 กรุงเทพฯ
หวังเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า
ต่างๆ ที่ยังคงดำ�รงวิถีชีวิตอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเคนยาในบริเวณ
โดยรอบทะเลสาบเทอร์คานา ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า
บริเวณดังกล่าวคือแหล่งต้นกำ�เนิดเผ่าพันธุ์แรกเริ่มของมนุษยชาติเมื่อ
2 ล้านปีที่ผ่านมา
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=4803:cradle-of-mankind&Itemid=684
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำ�เนินทรงวางศิลาฤกษ์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำ�หรับประชาชน
เต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรง
วางศิลาฤกษ์ ณ ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวัน
ที่ 23 กันยายน 2558
	 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ศูนย์เรียนรู้
ดาราศาสตร์ทสี่ �ำ คัญในภาคใต้ เป็นหอดูดาวภูมภิ าคสำ�หรับประชาชนเต็มรูป
แบบแห่งที่ 3 ของไทย ตัง้ อยูพ่ กิ ดั ละติจดู 7 องศาเหนือ สังเกตวัตถุในซีกฟ้าใต้
ได้ดกี ว่าภูมภิ าคอืน่ สภาพท้องฟ้ายังเอือ้ ให้สงั เกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
ในช่วงฤดูฝนได้ดี มีภารกิจหลักคือสนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน
งานวิจัยดาราศาสตร์สำ�หรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
ในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจรอีกด้วย
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 25 ไร่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
เขารูปช้าง ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีทวิ ทัศน์โดยรอบ
สวยงาม มองเห็นทั้งทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ภายในประกอบด้วย
อาคารฉายดาว มีโดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ติดตั้ง
เครือ่ งฉายดาวระบบฟูลโดมดิจทิ ลั ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล และอาคาร
หอดูดาว มีโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
18 ฟุ ต เปิ ด ออกได้ 180 องศา สั ง เกตท้ อ งฟ้ า ได้ ร อบทิ ศ ทาง ติ ด ตั้ ง
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร

พร้อมอุปกรณ์สำ�หรับงานวิจัยดาราศาสตร์ มีระเบียงดาวหลังคาเลื่อน
ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีก 5 ชุด ให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้าและ
จัดกิจกรรมดาราศาสตร์
	หากแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำ�คัญของภูมิภาค
ในฐานะหอดูดาวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้
ชาวสงขลา ชาวใต้ และชาวไทยทุกคน คาดว่าจะเปิดดำ�เนินการประมาณ
ปี 2561

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2250-princess-sirindhorn-narit-songkha-observatory

ก.ไอซีทีมอบใบรับรอง IPv6 ให้ TCELS เผยเป็นหน่วยแรกใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับ
ใน งานสัมมนา IPv6 ประจำ�ปี 2558 นางทรงพร โกมลสุรเดช

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้มอบ
หนังสือรับรองแก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
(TCELS) ในฐานะเป็นหน่วยงาน 1 ใน 28 ที่ดำ�เนินการตาม แผนปฏิบัติการ
เพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำ�เนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทย (2556-2558) และมีความพร้อมในการให้บริการแก่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตพืน้ ฐานและบริการทีร่ องรับ IPv6 นับเป็นหน่วยงานแรกในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการรับรอง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
“ลองกอง” ของ วว.
สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จทอดพระเนตรและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี “ผลิตภัณฑ์ลองกอง” ของ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในงาน
“วันลองกอง”...ของดีเมืองนรา ประจำ�ปี 2558 ซึง่ จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 17-26 กันยายน 2558 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ว ว. นำ � ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นา ร่ ว มจั ด แสดงในงาน
“วันลองกอง”...ของดีเมืองนรา ประจำ�ปี 2558 ดังนี้ เครื่อง
คัน้ น�้ำ ลองกอง มีประสิทธิภาพคัน้ น�้ำ ลองกอง โดยสามารถแยก
กากและน�้ำ ออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขอนามัย
โดยไม่ทำ�ให้เมล็ดแตก มีกำ�ลังการผลิต 300 ลิตร/ ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ลองกอง พัฒนาขึ้นเพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล มีจำ�นวน 5
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำ�ลองกอง มี 2 แบบ คือ แบบ
พลาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวด และแบบสเตอริไรซ์บรรจุแยม และ
เยลลี่ลองกอง ลองกองลอยแก้ว และลองกองแช่อิ่มอบแห้ง
นอกจากนี้ วว. ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางจากลองกอง
จำ�นวน 3 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชอื่ “เดอ-ลองกอง - De LongKong”
ทีพ่ ฒ
ั นาสูตรตำ�รับจากสารสกัดทีม่ ศี กั ยภาพของเปลือกผลลองกอง
(Lansium domesticum Corr.) ที่มีฤทธิ์ชีวภาพโดดเด่นคือ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอนุมูลอิสระชนิดที่มีอันตราย
สูงต่อเซลล์รา่ งกาย ฤทธิต์ า้ นการกลายพันธุ์ ฤทธิล์ ดการอักเสบ
และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
	ผลิตภัณฑ์ทั้งสาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า มีลักษณะ
เป็นของเหลวใส ใช้สำ�หรับทำ�ความสะอาดผิวหน้า ช่วยเพิ่ม
ความชุม่ ชืน้ ลดการอักเสบจากเชือ้ แบคทีเรีย และบำ�รุงผิวหน้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ทนเนอร์ สำ � หรั บ ผิ ว หน้ า ปราศจากแอลกอฮอล์
ใช้สำ�หรับเช็ดหน้าหลังการทำ�ความสะอาด เหมาะสำ�หรับผู้ที่
มีสภาพผิวมันและเกิดสิวง่าย และผลิตภัณฑ์มาสก์พอกหน้า
ใช้ สำ � หรั บ พอกและนวดเพื่ อ ทำ � ความสะอาดผิ ว หน้ า โดย
ปราศจากผงขัด ช่วยในการกำ�จัดสิ่งสกปรกและดูดซับความ
มันบนใบหน้า ช่วยผลัดเซลล์ผวิ เก่า และกระตุน้ การสร้างเซลล์
ผิวใหม่
http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=517
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เตรียมพบกับ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ
(Science Film Festival 2015)
3 พ.ย. – 20 ธ.ค. 58
ที่ศูนย์จัดฉายทั่วทุกภูมิภาค เช้าชมฟรี!!
	 เทศกาลนี้ ผู้ชมจะได้อิ่มเอมกับการชมภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ที่
คัดสรรแล้ว จำ�นวน 23 เรือ่ ง จาก 11 ประเทศ โดยทุกเรือ่ งพากย์ไทยทัง้ หมด
เข้าชมได้ฟรีทกุ ศูนย์จดั ฉาย นอกจากนี้ ผูช้ มยังได้รว่ มสนุกกับการตอบปัญหา
เล่นเกม และการทดลองวิทยาศาสตร์ ประกอบการชมภาพยนตร์ด้วย
พร้อมรับของที่ระลึกของงานเทศกาลมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.sciencefilmfestival.org
สำ�หรับศูนย์จดั ฉาย สวทช. คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดฉายระหว่าง
วันที่ 16–30 พ.ย. 58 (ปิดทำ�การวันเสาร์-อาทิตย์) โรงเรียนที่สนใจเข้าชม
เป็นหมู่คณะ สำ�รองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 564 7000 ต่อ 71185, 1135, 1177
ดูรายละเอียดรอบการฉาย การสำ�รองที่นั่ง เรื่องย่อภาพยนตร์ ได้ที่ www.
nstda.or.th/sci2pub
	 สำ�หรับศูนย์จดั ฉายทัง้ หมด 28 แห่ง ได้แก่ อพวช.คลอง 5, อพวช. จามจุ
รีสแควร์, สวทช. คลองหลวง, หอภาพยนตร์ ศาลายา, อุทยานการเรียนรู้ TK
park, อุทยานการเรียนรูเ้ มืองนครศรีธรรมราช, นานมีบคุ๊ ส์ เลิรน์ นิงเซ็นเตอร์,
คณะวิทย์และเทคโนฯ มรภ.เชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช., ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.) 19 แห่ง ได้แก่ ศว.อุบลราชธานี
ลำ�ปาง ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ยะลา สระแก้ว ตรัง นครศรีธรรมราช นครสวรรค์
สมุ ท รสาคร นครราชสี ม า ขอนแก่ น อยุ ธ ยา ประจวบคี รี ขั น ธ์ รั ง สิ ต
ท้องฟ้าจำ�ลอง นครพนม พิษณุโลก และนราธิวาส

สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่

กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพวช.) และศู น ย์ จั ด ฉาย
ภาพยนตร์อีก 27 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค ร่วมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. – 20 ธ.ค. 58
รายละเอียดโปรแกรมและรอบการฉาย ช่วงเวลาการฉาย โปรดตรวจสอบ
ที่ศูนย์จัดฉายแต่ละแห่ง

สซ. ร่วมส่งไข่มุกสีทอง
ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัล

สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559” เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2558 ณ
ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
โดยในปีนี้ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ได้สง่ ผลงาน “การเปลีย่ นสีไข่มกุ เป็นสีทอง
และการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน” ของ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร
นักวิทยาศาสตร์ระบบลำ�เลียงแสง เข้าร่วมประกวดในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ซึง่ มีผใู้ ห้
ความสนใจงานวิจัยดังกล่าวจำ�นวนมาก
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด

ใ

นฉบั บ ที่ แ ล้ ว เหมี ย วถามคำ � ถามเกี่ ย วกั บ ตาของแมลงที่ แ บ่ ง เป็ น
สองประเภทว่า ตาทั้งสองประเภทของแมลงเรียกว่าอะไร และแต่ละ
ประเภททำ�หน้าที่อะไรบ้าง ไปดูเฉลยกันฮะ

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 31
ช่วงนีฝ้ นฟ้าคะนองกระจาย ตกกันทุกวัน เหมียวละเบือ๊ เบือ่
เหลือบไปเห็นป้ายชื่อ สวทช. ก็เลยลองสร้างคำ�ศัพท์เกี่ยว
กับสภาพภูมิอากาศโดยใช้อักษรจากชื่อภาษาอังกฤษของ
สวทช. คือ “National Science and Technology
Development Agency” ดูเล่นๆ ก็ได้อย่างคำ�ว่า
CLIMATE ดังนั้นในฉบับนี้ เหมียวขอท้าคุณผู้อ่านให้หา
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศจากชื่อภาษาอังกฤษ
ของ สวทช. มาให้มากทีส่ ดุ จำ�นวนตัวอักษรทีน่ �ำ มาใช้สร้าง
ศัพท์ได้มีดังนี้ N-7 ตัว, A-4 ตัว, T-3 ตัว, I-2 ตัว,

ภาพโดย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมีดังต่อไปนี้

O-4 ตัว, L-3 ตัว, S-1 ตัว, C-4 ตัว, E-7 ตัว,
D-2 ตัว, H-1 ตัว, G-2 ตัว, Y-2 ตัว, V-1 ตัว,
P-1 ตัว, M-1 ตัว อย่าลืมว่าคำ�ศัพท์ในหนึ่งคำ�จะใช้ตัว

รางวัลที่ 1 ชุดสมุดโน้ต I love science ได้แก่ ด.ญ.วริศา ใจดี
รางวัลที่ 2 หนังสือนิทาน “อาณาจักรมด” ได้แก่ คุณรัตนากร แสนศักดิ์
คุณศศิวิมล เกตุแก้ว
รางวัลที่ 3 ชุดโปสการ์ดหิง่ ห้อย+ดินสอ ได้แก่ คุณศิรวิ รรณ อิสสระวงศ์เทวา
คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล คุณศุภพล ถาวรวงษ์ คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์ คุณ
สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

อักษรเกินจำ�นวนที่มีอยู่ไม่ได้นะฮะ และตัวอักษรที่ใช้ไป
แล้วก็จะถูกหักออกไปด้วย

ผู้ที่หาคำ�ศัพท์ได้มากที่สุด

จะได้รับ
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด สวทช. ลายใหม่ล่าสุดเป็นของรางวัล
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 จานรองแก้ว world scientists จำ�นวน 7
รางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลาย)

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
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 ตุลาคม 2558

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 31 สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
ฉบับที่ 31
ตุลาคม 2558
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ปรุงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้อร่อย
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4

ราคา 120 บาท
จำ�นวนหน้า 187 หน้า พิมพ์สี่สี
ผลิตโดย ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
จัดจำ�หน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.
“ทำ�โครงการงานวิทยาศาสตร์กเ็ หมือนทำ�อาหารนัน่ ล่ะค่ะ บางคนชอบกิน

คุ้กกี้ ก็เลยชอบทำ�คุ้กกี้ บางคนชอบอาหารรสจัด ก็ชอบทำ�พวกต้มยำ�กุ้ง
ส้มตำ� หรือบางคนที่ห่วงสุขภาพของตนเอง ก็จะสนใจการทำ�อาหารขีวจิต
ต่างๆ..”
ปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อร่อย ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 4 นีป้ รับปรุงและเพิม่
เติมเนือ้ หาจากฉบับก่อนๆ ภายใต้รปู โฉมทีม่ สี สี นั สดใส ภาพประกอบการ์ตนู
น่ารัก ขนาดกะทัดรัด สำ�หรับเป็น “คัมภีรเ์ ริม่ ต้น” ของบรรดานักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ทั้งหลายที่อยากปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเองขึ้นมา

พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์
ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ
สวทช. ลด
เหลือราคาเล่มละ
บาท

20%
96

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore
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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.
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

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

คำ�คม นักวิทย์
นำ � ชั ย ชี ว วิ ว รรธน์

“Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge.”
- Carl Sagan
“วิทยาศาสตร์เป็นวิถีแห่งการคิดมากเสียยิ่งกว่าจะเป็นตัวเนื้อหาความรู้”
- คาร์ล เซแกน
http://www.nasa.gov/sites/default/files/carlsagan_20080903-full.jpg

คาร์ล เซแกน

(9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539)

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกนั สำ�เร็จปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก และได้เป็นศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ และผูอ้ �ำ นวยการ

ห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ซีรีย์อันโด่งดังทางโทรทัศน์ที่เซแกนเป็นผู้จัดทำ� มีชื่อว่า
“Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และหนังสือในชื่อ “Cosmos” เช่นกัน ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีติดชาร์ตเบสต์เซลเลอร์ของ
New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์
เซแกน ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำ�หรับประชาชนทั่วไป ด้วยสำ�นวนที่สละสลวยน่าอ่านราวกับบทกวี และเป็นผู้ประพันธ์นิยาย
วิทยาศาสตร์เรื่อง Contact ที่กลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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