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ประจำ�เดือนเรื่องน่ารู้
ทำ�

และน่าตื่นเต้น

ไมผู้หญิงถึงมีประจำ�เดือน?... ประจำ�เดือนมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร?...
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาพยายามเสนอทฤษฎี เ พื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์นี้

เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า ทำ�ไมผู้หญิงถึงต้องมีประจำ�เดือน ? แล้วมันมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรต่อ
ร่างกายคนเรา ?...
โดยส่วนตัวของผูเ้ ขียนแล้ว เห็นว่านีเ่ ป็นคำ�ถามทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสรีรวิทยาของมนุษย์ ประจำ�เดือน
ทำ�ให้ผู้หญิงเสียเลือดปริมาณมากทุกเดือน ร่างกายอ่อนแอลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจาง
หากมองในเชิงวิวฒ
ั นาการ ประจำ�เดือนควรถือเป็นจุดอ่อนของสิง่ มีชวี ติ และควรถูกคัดออกไปตามทฤษฎีการคัดเลือก
ตามธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
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Editor’s Note

ปัญญาวุฒิ โทณานนท์

ประจำ�เดือน เรื่องพื้นฐานที่ชาย
และหญิงควรรู้

ผูห้ ญิงยังคงมีประจำ�เดือนอยูท่ กุ ๆ เดือน น่าสนใจอย่างยิง่ ทีม่ เี พียงมนุษย์
ลิง วานร (apes -ลิงไม่มหี าง ได้แก่ ชิมแปนซี อุรงั อุตงั กอริลล่า ชะนี เป็นต้น)
ค้างคาว และหนูชรูงวงช้าง (elephant shrews -หนูชนิดหนึ่งที่มีจมูกยาว
คล้ายงวงช้าง) เท่านั้นที่มีประจำ�เดือน นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มรวมถึงนัก
มานุษยวิทยาจึงพยายามเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้...
ประจำ�เดือนหรือเมนส์ทกี่ ล่าวถึงในทีน่ เี้ ป็นกระบวนการทางชีววิทยาของ
มนุษย์ทเี่ กิดขึน้ ทุกเดือนตามทีช่ อื่ บอก โดยกลไกคือ เมือ่ ร่างกายเกิดการตกไข่
สิ่งแรกสุดที่เกิดขึ้นคือ เอนโดมีเทรียม (endometriam) หรือเยื่อบุมดลูก
ชั้นในจะมีความหนามากขึ้นแปรผันตามปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่ง
ทำ�หน้าที่เตรียมความพร้อมสำ�หรับมดลูกเพื่อให้เหมาะสมกับการตั้งครรภ์
เมื่อเอนโดมีเทรียมมีความหนามากขึ้น ก็จะสร้างโครงสร้างเส้นเลือดที่
ซับซ้อนอยู่ภายใน เมื่อเวลาผ่านไป หากไม่เกิดการการฝังตัวของเอมบริโอ
หรื อ ตั ว อ่ อ น (หลั ง จากเกิ ด การปฏิ ส นธิ ร ะหว่ า งสเปิ ร์ ม กั บ เซลล์ ไข่ ) ที่
เอนโดมีเทรียม ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะตกลง เอนโดมีเทรียมและ
โครงสร้างเส้นเลือดจะหลุดออกผ่านช่องคลอด ซึ่งเลือดนี้ก็คือประจำ�เดือน
นั่นเอง โดยทั่วไปการมีประจำ�เดือนแต่ละครั้งของคนเรา ร่างกายจะเสีย
ของเหลวประมาณ 30–90 มิลลิลิตร และมีระยะเวลา 3-7 วัน

ไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นหรอกครับที่ควรรู้ !!
	ผู้ชายเอง แม้จะไม่ได้มีวันนั้นของเดือนเหมือนผู้หญิง ซึ่งปกติก็
ห่างไกลเกินกว่าจะเข้าใจถึงอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกในเรื่องนี้ของ
ผู้หญิงในช่วงมีประจำ�เดือนอยู่แล้ว แต่เรื่องที่นำ�มาเสนอนี้ เป็นเรื่อง
พื้นฐานที่ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ควรรู้เช่นกันครับ
	หลายคนอาจสงสัยว่า ทำ�ไมผูห้ ญิงจึงต้องควรรูอ้ ะไรอีกหรือ ทัง้ ๆ
ทีเ่ รือ่ งการมีประจำ�เดือนนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งทีเ่ กิดกับตัวผูห้ ญิงเองแท้ๆ ย่อม
รู้ดีอยู่แล้วนี่
	ก็ถูกครับ ในแง่ของกลไลธรรมชาติที่เกิดกับร่างกายผู้หญิง ไม่ว่า
จะเป็นลักษณะทางกายภาพของเลือดประจำ�เดือน ระยะวันเวลาทีม่ า
ปริมาณ ความเปลีย่ นแปลงของสภาวะร่างกาย อารมณ์ จิตใจ กระทัง่
ปัญหาเรื่องการปวดประจำ�เดือน
	สิง่ เหล่านี้ เจ้าตัวทีเ่ ป็นผูห้ ญิงย่อมทราบดีอยูแ่ ล้ว เพราะเกิดกับตัว
เอง แต่ค�ำ ถามพืน้ ฐานง่ายๆ เช่น ทำ�ไมต้องมีประจำ�เดือน? ประจำ�เดือน
มีประโยชน์และโทษอย่างไร? บางทีอาจทำ�ให้เราต้องสตัน๊ ต์ไปชัว่ ครู.่ ..
เออ..แล้วคำ�ตอบมันคืออะไรล่ะ
ไม่ใช่ผหู้ ญิงเท่านัน้ หรอกครับทีอ่ าจงง ผูช้ ายเองก็ยงิ่ ห่างไกลเข้าไป
ใหญ่ที่อาจจะไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลย แม้กระทั่งจะถามคำ�ถามเหล่านี้
ขี้นมาก็ไม่เคยมีอยู่ในหัวสมอง
เรื่องของประจำ�เดือนในแง่มุมทางชีววิทยา จึงอาจเป็นเรื่องที่
ลึกซึง้ เกินกว่าทีเ่ ราคาดคิดครับ และเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ เพราะ
มันเกี่ยวพันถึงเรื่องชีวิตมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดชีวิตใหม่
ซึ่งก็คือตัวอ่อนของมนุษย์ หรือความเกี่ยวพันกับความปลอดภัยของ
ผู้หญิงเอง
ร่ายยาวมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็น่าจะทำ�ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ
อยากรู้กันขึ้นมาบ้างนะครับ ลองไปหาคำ�ตอบกับเรื่องจากปกของ
สาระวิทย์ฉบับนี้กันดูนะครับ

หนูชรูงวงช้าง (elephant shrews)

วงจรการมีประจำ�เดือน

	 พบกันใหม่ฉบับหน้า

เอนโดมีเทรียม
หากไม่เกิดการการฝังตัว
ของตัวอ่อน เอนโดมีเทรียม
จะหลุดออกมาผ่านช่องคลอด
ที่เรียกว่าประจำ�เดือนนั่นเอง

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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เอนโดมีเทรียม ขณะที่มีความหนามากที่สุด
(เครดิตภาพ : Steve Gschmeissner/SPL)

ความเชื่อแรกเริ่มในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดจากมุมมองต่อเพศ
สภาพที่แตกต่างจากปัจจุบัน ในสมัยก่อน เราเชื่อกันว่าประจำ�เดือน
เป็นการขับสารพิษออกมาทางช่องคลอด แต่การทดลองดังกล่าวไม่
สามารถเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความลำ�เอียงของผู้
ทำ�การทดลองและการออกแบบการทดลองทีไ่ ม่ดี รวมทัง้ เราไม่สามารถ
หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดถึงสารพิษในประจำ�เดือนได้
ทฤษฎีตอ่ มาเสนอว่าประจำ�เดือนเป็นกระบวนการทำ�ความสะอาด
ช่องคลอด แต่จากการทดลอง กลับพบหลักฐานทีข่ ดั แย้งกัน เพราะแท้จริง
แล้ว ประจำ�เดือนได้เพิม่ ความเสีย่ งในการติดเชือ้ ด้วยซ�้ำ เนือ่ งจากเลือด
มีทั้งสารอาหารธาตุเหล็ก โปรตีน และน้ำ�ตาล ซึ่งเป็นสภาวะเหมาะสม
ต่อการเติบโตของแบคทีเรีย โดยสถิติทางการแพทย์ระบุว่า ในช่วงที่มี
ประจำ�เดือน ผูห้ ญิงจะมีโอกาสติดเชือ้ มากขึน้ ซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งในการ
เสียชีวิต จึงสมควรถูกคัดออกตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ
เพื่อจะตอบคำ�ถามนี้ นักมานุษยวิทยากายภาพที่ศึกษาระบบ
สืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มองเรื่องนี้ด้วยทฤษฎีที่น่า
สนใจดังนี้
ทฤษฎีแรกเสนอโดยนักมานุษยวิทยาชื่อ เบเวอร์ลี สตราสมันน์
(Beverly Strassmann) ใน ค.ศ. 1996 เขาเสนอว่า ประจำ�เดือน
เกิดจากการดูดซับเอนโดมีเทรียมเข้าสู่ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของมนุษย์
เมื่อวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการมีประจำ�เดือน
สตราสมันน์เสนอว่า มันเป็นเรื่องที่ดีที่สัตว์มีการสร้างและทำ�ลาย
เอนโดมีเทรียมทุกเดือน ดีกว่าที่จะรักษาเอนโดมีเทรียมให้พร้อมต่อ
การฝังตัวของเอมบริโอตลอดเวลา เพราะการรักษาเอนโดมีเทรียมให้

เบเวอร์ลี สตราสมันน์

คงอยู่ไว้นั้น ร่างกายจะต้องใช้ฮอร์โมนและเลือดปริมาณมากเพื่อให้เลือด
ไหลเวียนอยูใ่ นอวัยวะทีไ่ ม่ได้ใช้ ดังนัน้ สิง่ มีชวี ติ ส่วนใหญ่จงึ เลือกทีจ่ ะสร้าง
และทำ�ลายเอนโดมีเทรียมทุกๆ เดือน ต่อมาสตราสมันน์เสนอว่า สัตว์
เกือบทั้งหมดสามารถดูดซึมเอนโดมีเทรียมกลับสู่ร่างกายได้หากจำ�เป็น
ในกรณีของมนุษย์ เนื้อเยื่อของเอนโดมีเทรียมที่มากเกินกว่าร่างกายจะ
ดูดซับไหวจึงไหลออกมากลายเป็นประจำ�เดือน (เลือดประจำ�เดือนจะไม่
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เหมือนกับเลือดที่ออกมาจากบาดแผลทั่วไป เช่นจากการถูกมีดบาด
แต่เลือดประจำ�เดือนจะมีเนื้อเยื่อปนออกมาด้วย)
	 ทฤษฎีต่อมาของ คอลิน ฟินน์ (Colin Finn) ใน ค.ศ. 1998 มอง
เรื่องนี้ในมุมกลับ ฟินน์เสนอว่า การอธิบายสาเหตุของประจำ�เดือน
จะต้องมองย้อนกลับไปที่สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของมนุษย์ เขาเสนอ
ว่าวิวฒ
ั นาการของเอมบริโอและเอนโดมีเทรียม ไม่ได้เป็นวิวฒ
ั นาการ
แบบร่วมมือกัน (cooperative evolution) แต่เป็นวิวฒ
ั นาการแบบ
แข่งขันกัน (competitive evolution) คือ เมือ่ เอมบริโอฝังตัวอยูบ่ น
เอนโดมีเทรียมแล้ว รกของเอมบริโอได้ววิ ฒ
ั นาการตัวเองโดยสามารถ
เจาะทะลุ ผ่ า นเอนโดมี เ ทรี ย มของแม่ เข้ า สู่ ร ะบบเลื อ ดของแม่ ไ ด้
โดยตรง และหลัง่ ฮอร์โมนออกมาเพือ่ ควบคุมสารอาหารในระบบเลือด
มาหล่อเลีย้ งเอมบริโอ เพือ่ ให้ตวั เองอยูร่ อด โดยไม่หวังพึง่ สารอาหาร
ผ่านเอนโดมีเทรียมของแม่เท่านัน้ แต่สงิ่ ทีน่ า่ เป็นห่วงก็คอื ถ้าเอมบริโอ
พัฒนาไม่สมบูรณ์หรือตาย ก็จะเป็นอันตรายต่อแม่ได้เช่นกัน ดังนั้น
ร่างกายจึงต้องมีระบบกำ�จัดเอมบริโอที่ตายในส่วนนี้อีกชั้นหนึ่ง
ทฤษฎีของฟินน์ ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ จึงมีผู้เห็น
สอดคล้ อ งด้ ว ย และหาหลั ก ฐานมายื น ยั น นั่ น คื อ งานวิ จั ย ของ
ดีนา เอเมรา (Deena Emera) ใน ค.ศ. 2012 กล่าวว่าการควบคุม
พฤติกรรมและการย่อยสลายของเอนโดมีเทรียมเป็นวัฏจักรในรูป
ของประจำ�เดือน จะเกิดขึน้ เฉพาะกับสัตว์ผเู้ ป็นแม่ทรี่ กของเอมบริโอ
สามารถเจาะทะลุเอนโดมีเทรียมได้เท่านั้น กระบวนการทำ�ลาย
เอมบริโอที่ไม่สมบูรณ์นี้เรียกว่า spontaneous decidualization
ซึ่งแตกต่างกับรกของเอมบริโอของสัตว์กลุ่มอื่นที่จะเจาะอยู่บน
เอนโดมีเทรียมเท่านั้น วิวัฒนาการแบบแข่งขันกันสามารถอธิบาย
ได้ ว่ า ความพยายามที่ สั ม ฤทธิ์ ผ ลของเอมบริ โ อทำ � ให้ เ อมบริ โ อ
สามารถปล่อยฮอร์โมนของตัวเองเข้าสูร่ ะบบเลือดของแม่ เพิม่ ความดัน
โลหิตและความเข้มข้นกลูโคส เพิ่มอาหารเลี้ยงเอมบริโอให้มากที่สุด
แต่กระบวนการดังกล่าวนี้ หากเอมบริโอฝังตัวที่เอนโดมีเทรียมไม่
สมบูรณ์ จะทำ�ให้แม่เกิดอันตรายได้ เพื่อป้องกันความเป็นไปได้นี้
ร่างกายของแม่จงึ พัฒนากลไกเพือ่ ทำ�ลายเอมบริโอและเอนโดมีเทรียม
ทีไ่ ม่สมบูรณ์ออกไปพร้อมกันในรูปของประจำ�เดือน ดังนัน้ เราจึงกล่าว
ได้วา่ ประจำ�เดือนเป็นกระบวนการเพือ่ ป้องกันเอมบริโอทีต่ ายหรือไม่
สมบูรณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแม่โดยการเอาเนือ้ เยือ่ ทัง้ หมดออกไป
ทฤษฎีตอ่ มาทีอ่ ธิบายกระบวนการ spontaneous decidualization
อยู่บนพื้นฐานที่ว่าการปฏิสนธิของมนุษย์มีโอกาสสูงที่จะเกิดความ

ดีนา เอเมรา

ผิดปกติทางพันธุกรรม เนื่องจากการปฏิสนธิของมนุษย์สามารถเกิดได้กับ
ไข่ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเจ็ดวัน คือตั้งแต่ช่วงไข่ตกไปจนถึงช่วงมี
ประจำ � เดื อ น หากสเปิ ร์ ม ปฏิ ส นธิ กั บ ไข่ ที่ มี อ ายุ ม ากจะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ
ความผิดปกติทางพันธุกรรม งานวิจยั ในปี ค.ศ. 2010 ของ กิส เทเคลนเบิรก์
(Gijs Teklenberg) ได้ทดลองและเสนอว่าการควบคุม spontaneous
decidualization เกิ ด จากความผิ ด ปกติ ใ นจี โ นมและพั ฒ นาการของ
เอมบริโอโดยไม่เกี่ยวข้องกับอายุเอมบริโอในระยะแรกของการตั้งครรภ์
ดังนั้น spontaneous decidualization จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในทาง
วิวัฒนาการเพื่อป้องกันการลงทุนในทรัพยากรของแม่ต่อเอมบริโอที่ไม่
สมบูรณ์ ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายถึงความเป็นไปได้สูงของการแท้งตาม
ธรรมชาติ โดยในเชิงสถิติ หากใช้นิยามตามกระบวนการทางคลินิกและพรี
คลินิกแล้ว การแท้งตามธรรมชาตินั้น จะมีมากถึง 15% และ 60% ตาม
ลำ�ดับเลยทีเดียว
จะเห็นได้ว่าในการอธิบายเรื่องบางอย่างที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป
อย่างเรื่องประจำ�เดือนนี้ แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าที่คิด
เรื่องนี้ทำ�ให้เรามีความเข้าใจในเรื่องเพศและความแตกต่างระหว่างเพศ
มากยิ่งขึ้น การเข้าใจถึงสาเหตุของการมีประจำ�เดือนเป็นตัวอย่างในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายพัฒนาการของสิง่ มีชวี ติ เพือ่ ความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้อง และสุดท้าย ทำ�ให้เราเห็นได้วา่ เรือ่ งประจำ�เดือนเป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อน
มีประโยชน์ต่อชีวิตผู้หญิง และน่าสนใจกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้

แหล่งข้อมูลและภาพ

http://www.bbc.com/earth/story/20150420-why-do-women-have-periods
http://artemisinine.net/news/plentiful-bleeding-during-the-menstrual-cycle-herbal-treatment-b35.html
http://image.slidesharecdn.com/1e1-menstrualcycle1e1-140913083525-phpapp02/95/biology-form-5-chapter-4-41d-menstrual-cycle-22-638.jpg?cb=1410599326
http://rcgd.isr.umich.edu/people/strassmann.html
http://anthropology.as.nyu.edu/object/anthro.alumni.ma.deenaemera
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กองบรรณาธิการ

ประโยชน์ของโกโก้ตอ่ การเรียนรู้

ระบบตรวจนับจำ�นวนคน

และความดันโลหิต
ในผู้สูงอายุ

ด้วยกล้องวงจรปิด

การเก็บข้อมูลโดยวิธกี ารนับจำ�นวนคนไม่ใช่เรือ่ งง่าย และยิง่ ถ้าต้องการ เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ข้อมูลที่จัดเก็บอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก็ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีก ซึ่งวิธี
การเก็บข้อมูลที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันคือ ใช้คนเฝ้าจุดผ่านและกดเครื่อง
นับ จึงทำ�ให้เสียเวลา มีค่าใช้จ่ายมาก และขาดความต่อเนื่องในการนับ แต่
ปัจจุบันนี้ ทีมนักวิจัยไทยได้พัฒนาวิธีการนับแบบใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาที่
กล่าวมาได้แล้ว
	บริษัท เดอะ แม็ปเปอร์ จำ�กัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พัฒนาระบบตรวจ
นับจำ�นวนคนแบบใหม่ เรียกว่า Pedestrian Counting System
ตัวระบบประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ กล้องถ่ายภาพของกล้องวงจรปิด
ทีเ่ ชือ่ มต่อเข้ากับโครงข่ายการสือ่ สาร ผนวกร่วมกับการตีความภาพ โดยเน้น
ไปที่คนเดินตามทางเท้า
	 อุปกรณ์ที่ว่านี้มีหลักการทำ�งาน 4 ส่วน ประกอบด้วย
• training คือการให้ข้อมูลกับระบบ เสมือนการเรียนรู้สภาพแวดล้อมใน
พื้นที่นั้นๆ ก่อน
• calibration การปรับแก้ความถูกต้องของตำ�แหน่งมุมกล้อง การรับภาพ
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพที่มีความผิดเพี้ยนเชิงตำ�แหน่งน้อยที่สุด
• detection การตรวจจับวัตถุทมี่ ลี กั ษณะสอดคล้องกับวัตถุทมี่ กี ารป้อน
ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ จากกระบวนการ training
• tracking การติดตามวัตถุที่ตรวจจับได้
	 ทัง้ นีก้ ารทำ�งานของอุปกรณ์จะเน้นสอบวัดกับภาพวิดโี อเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ภาพ การตรวจจับ และการติดตามวัตถุที่ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งนำ�ไปต่อยอด
กับงานศึกษา ออกแบบ หรือการบริหารระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ในระดับเมือง หรือระดับประเทศได้ อาทิ การตรวจวัดจำ�นวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้าพื้นที่ การตรวจวัดจำ�นวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการ

มหิดล เผยผลการศึกษาทางคลินิกถึงฤทธิ์ของสารฟลาโวนอล (ฟลาโวนอล)
ในโกโก้ตอ่ กระบวนการเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุทไ่ี ม่มอี าการผิดปกติของพฤติกรรม
การเรียนรูแ้ ละจดจำ� โดยแบ่งผูส้ งู อายุออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ ละ 30 คน ให้ดมื่
โกโก้ที่มีส่วนประกอบของฟลาโวนอล 3 ขนาด คือ 993, 520 และ 48 มก.
ดื่มวันละครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วทำ�การประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรียนรู้ทั้งก่อนและสิ้นสุดการศึกษา
ผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบสภาพจิต mini mental status
examination (MMSE) เพื่อประเมินปัญหาในเรื่องความจำ�เบื้องต้น พบว่า
ทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยมีแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และ
จดจำ�ไปในทางที่ดี การวัดสมาธิโดย trail making test (TMT) พบว่ากลุ่ม
ทีด่ มื่ โกโก้ทมี่ สี ว่ นประกอบของฟลาโวนอลในขนาดสูงและปานกลางส่งผลให้
สมาธิดีขึ้น โดยมีระยะเวลาในการทำ�แบบทดสอบ TMT A และ B น้อยกว่า
กลุม่ ทีด่ มื่ โกโก้ทมี่ ฟี ลาโวนอลขนาดต�่ำ ส่วนการทดสอบด้านความคล่องแคล่ว
ทางภาษาโดย verbal fluency test (VFT) พบว่ากลุม่ ทีด่ มื่ โกโก้ฟลาโวนอล
ขนาดสูง มีคะแนน 7.7±1.1 คำ�/60 วินาที ซึง่ ดีกว่ากลุม่ ทีด่ มื่ โกโก้ฟลาโวนอล
ขนาดปานกลางซึ่งได้คะแนน 3.6±1.2 คำ�/60 วินาที และกลุ่มที่ดื่มโกโก้
ฟลาโวนอลขนาดต่ำ�ซึ่งได้คะแนน 1.3±0.5 คำ�/60วินาที อย่างมีนัยสำ�คัญ
	นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ฟลาโวนอลขนาดสูงและปานกลาง
มี ผ ลยั บ ยั้ ง ภาวะดื้ อ ต่ อ อิ น ซู ลิ น ลดความดั น โลหิ ต และยั บ ยั้ ง lipid
peroxidation ได้ดีกว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ฟลาโวนอลขนาดต่ำ�
	จากผลการทดสอบสารฟลาโวนอลในโกโก้มีแนวโน้มลดกลุ่มอาการ
ผิ ด ปกติ ใ นกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละจดจำ � เนื่ อ งจากอายุ ที่ ม ากขึ้ น ผ่ า น
กระบวนการลดภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ ในร่างกาย นักวิจยั จึงแนะนำ�ว่าการบริโภค
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นประกอบของสารฟลาโวนอลเป็นประจำ�จะช่วย
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจำ�ในผู้สูงอายุได้
ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1166
ภาพจาก: http://news.health.com/2012/12/11/how-to-make-healthy-hot-cocoa/
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ฤทธิ์ขจัดรังแคของตะไคร้หอม
(cymbopogon flexuosus)

ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1167
ภาพจาก: https://i.ytimg.com/vi/owsHxcsyfzQ/hqdefault.jpg

เว็บไซต์ของสำ�้นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผย

ผลการศึกษาของน�ำ มันตะไคร้หอมซึง่ มีฤทธิต์ า้ นยีสต์ทเี่ จริญได้ดบี นไขมัน (lipophilic
yeasts) และเป็นสาเหตุของการเกิดรังแค โดยศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครคน
ไทย 30 คน อายุ 20-60 ปี ที่มีอาการของการเกิดรังแคอยู่ที่ระดับ 3 เมื่อวัดด้วย
D-Squame® scale โดยแบ่งอาสามัครออกเป็น 3 กลุม่ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผม (hair
tonic) ที่ผสมน้ำ�มันตะไคร้หอม 5, 10 และ 15% ตามลำ�ดับ วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา
2 สัปดาห์ ประเมินผลการขจัดรังแคในวันที่ 7 และ 14 ของการทดสอบ
ผลการทดสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผมทีม่ สี ว่ นผสมของน�้ำ มันตะไคร้หอม 5, 10
และ 15% มีผลลดการเกิดรังแคได้ในวันที่ 7 (33, 75 และ 51% ตามลำ�ดับ) และขจัด
รังแคได้ดขี นึ้ ในวันที่ 14 (52, 81 และ 74% ตามลำ�ดับ) และไม่เกิดอาการระคายเคือง
หรืออาการข้างเคียงใดๆ
	จากผลการทดสอบจึงสรุปได้วา่ ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผมทีม่ สี ว่ นผสมของน�้ำ มันตะไคร้
หอม 10% มีประสิทธิภาพในการขจัดรังแคได้ดีที่สุด

ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์นวัตกรรมและอาหารสัตว์
ช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ครบวงจร นอกจากนี้ยังทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยี
แห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดงานเปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food
and Feed Innovation Center หรือ FFIC) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
	 ประเทศไทยถือเป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารที่สำ�คัญ และเป็นผู้ส่ง
ออกอาหารรายใหญ่อันดับ 14 ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 1 ล้าน
ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็น 9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ด้วยสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก และความ
ต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมอาหารไทยจึงจำ�เป็นต้องขับ
เคลือ่ นด้วย“นวัตกรรม” นำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิม่ มูลค่า
ทรัพยากรด้านอาหารและสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
	ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์จดั ตัง้ ขีน้ เพือ่ ตอบโจทย์อตุ สาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว์ไว้ที่จุดเดียว หรือ One Stop Service และด้วย
ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ามารถดำ�เนินงานวิจยั ตัง้ แต่ระดับห้อง
ปฏิบัติการวิจัย สู่การทดสอบระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม จนได้
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่าง
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จากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในไทย และให้บริการทาง
วิชาการในด้านการเป็นที่ปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้บริการ
เช่าเครือ่ งมือสำ�หรับภาครัฐและเอกชน และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการ
ฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เกิดการประสานงานในการทำ�งานวิจัย
อย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้งานวิจัยบรรลุผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนำ�ไปสูก่ ารรับช่วงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสภู่ าคเอกชน
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อย. เผยกรณีข่าวกัญชารักษาโรคมะเร็ง

http://www.usnews.com/news/blogs/at-the-edge/2014/10/07/is-marijuana-harmful

จ ากกรณีทมี่ กี ระแสข่าวเกีย่ วกับการใช้กญั ชารักษาโรคมะเร็ง อย. ขอชีแ้ จง

สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้
จัดทำ�ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดหลายฉบับบรรจุไว้เป็นร่างประมวลกฎหมายาเสพติดฉบับเดียว
อย. จึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่มีการแก้ไขดังกล่าว
ให้ ป.ป.ส. เพื่อประกอบการจัดทำ�ร่างประมวลกฎหมาย ซึ่งร่างประมวล
กฎหมายนีค้ ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกับหลักการของร่างฯ เมือ่ วันที่
12 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
	ปัจจุบันมีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ของต่างประเทศ โดยมีข้อบ่งใช้
ของยา ได้แก่ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำ�บัดใน
ผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาภาวะปวดเกร็ง
ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง รักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำ�กัญชามาใช้ในการรักษาโรค ขณะนี้ยัง
อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย เช่น การศึกษาวิจัยในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ชนิดต่างๆ และในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็ยังไม่มีการรับรองให้มี
การนำ�พืชกัญชามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เนือ่ งจากยังไม่มขี อ้ มูลการศึกษา
วิจยั ทางคลินกิ ในคนเพียงพอทีจ่ ะยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัย ทัง้ นี้
อย.ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายาที่ดี มีประสิทธิภาพในการรักษา
และไม่เคยปิดกั้นความก้าวหน้าทางวิชาการแต่อย่างใด รักษาราชการแทน
รองเลขาธิการ อย. กล่าวในที่สุด

ว่า ปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำ�รับยาแต่อย่างใด
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนเพียงพอที่จะยืนยัน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้รักษาโรคมะเร็ง
	เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการ
ใช้กัญชารักษาโรคมะเร็งนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ซึ่งมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริโภค ขอชีแ้ จงว่า กัญชาจัดอยูใ่ นกลุม่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำ�รับยาแต่อย่างใด
เนือ่ งจากยังไม่มงี านวิจยั ทางวิชาการในคนยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็ง
ได้ ทั้งนี้ อย.ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของกัญชาและสารสกัดจากกัญชา
ในการนำ�มาใช้ในการบำ�บัดรักษาทางการแพทย์ จึงได้เสนอให้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เปิดให้สามารถนำ�กัญชารวม
ถึงสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคได้
ตามคำ�สั่งของผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบการวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ โดยระหว่างที่ อย. พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติฯ นี้
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
กองบรรณาธิการ

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาโฟมกันกระสุน
สามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะได้

เว็บไซต์

วีโอเอไทย เผยแพร่ข่าวนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาพัฒนาโฟมที่ใช้กัน

กระสุนได้สำ�เร็จ
วัสดุดังกล่าวเรียกว่า CMF หรือ Composite Metal Foam นักวิทยาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัย North Carolina State สหรัฐอเมริกา ได้พฒ
ั นาโฟมทีท่ �ำ จากส่วนประกอบ
ของโลหะที่มีความแข็งแกร่งทนทานได้สำ�เร็จ
	 CMF หรือ Composite Metal Foam เป็นวัสดุที่มีขนาดเบา สามารถรองรับลูก
กระสุนเจาะเกราะทีย่ งิ มากระทบได้ จึงเหมาะทีจ่ ะนำ�มันมาทำ�เป็นพาหนะหุม้ เกราะ และ
นำ�มาปรับใช้เพื่อทำ�เป็นเสื้อกันกระสุนได้
	นอกจากนี้ ด้วยความทนทานเป็นพิเศษของมัน นักวิทยาศาสตร์จงึ มองถึงโอกาสทีจ่ ะ
ใช้ CMF ในการขนส่งขยะนิวเคลียร์ออกนอกโลกด้วย

http://www.voathai.com/a/foam-bulletproof/3280830.html
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บทความพิเศษ
วัชราภรณ์ สนทนา
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย
“ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์”
สำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ เนคเทค/สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชัน
พจนานุกรม ความหมายของคำ�ภาษาไทยกว่า 43,000 คำ� และอ่านอย่างไร
เขี ย นอย่ า งไร ตามหลั ก ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน เพื่ อ ให้ ใช้ กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
สมาร์ตโฟนได้แล้วทั้งระบบ iOS, Android และ Windows Mobile

ส ำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์” หรือ แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งในระบบ
iOS (Version 7และ 8), Android และ Windows Mobile
	 นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวถึงความสำ�คัญของพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นหนังสืออ้างอิงทีม่ คี วามสำ�คัญ เพราะได้ประมวล
คำ�ที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำ� พร้อมให้คำ�อ่าน ความหมาย ตลอดจนที่มาของคำ� และเป็น
พจนานุกรมที่มีประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบตัวสะกด กำ�หนดให้หนังสือราชการ และ
การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนใช้ตัวสะกดตามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 เพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกันไม่ลักลั่น
	ส่วนอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่รวบรวมคำ�ภาษาไทยที่
มักมีผอู้ า่ นผิดและเขียนผิดโดยให้ค�ำ อ่านอย่างถูกต้องและคำ�ทีเ่ ขียนอย่างถูกต้อง และได้เพิม่ เติมเนือ้ หา
เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนที่ควรรู้ ได้แก่ การอ่านคำ�วิสามานยนาม เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บางตระกูล การอ่านตัวเลข การอ่านเครื่องหมายต่างๆ การอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่าน
ชื่อจังหวัด เขต อำ�เภอ แขวง ตำ�บล (เฉพาะบางจังหวัด) ที่พบว่ามักอ่านไม่ถูกต้อง ส่วนการเขียน

9

ฉบับที่ 38
พฤษภาคม 2559

บทความพิเศษ
ได้เพิ่มเติมคำ�วิสามานยนามที่เป็นชื่อแขวง ถนน ตรอก ซอย ทางแยก ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มักเขียนผิด เพื่อให้เขียนกันได้อย่างถูก
ต้อง นอกจากนีย้ งั ได้เพิม่ ชือ่ ธาตุพร้อมสัญลักษณ์เรียงตามลำ�ดับของเลขเชิง
อะตอม ไว้ด้วย
สำ�นักงานราชบัณฑิตยสถาเห็นว่าหนังสือทั้ง 2 เล่ม มีความสำ�คัญและ
มีประโยชน์แก่ประชาชน และมีผู้ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงจากหนังสือ 2
เล่มดังกล่าวเป็นจำ�นวนมากมาโดยตลอด ประกอบกับผลจากการสำ�รวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานของสำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา พบ
ว่าปัจจุบนั ประชาชนมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการของสำ�นักงาน
ราชบัณฑิตยสภาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (application) สำ�นักงาน
ราชบั ณ ฑิ ต ยสภาจึ ง ได้ นำ � ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ ทั้ ง 2 เล่ ม มาพั ฒ นาเป็ น
แอปพลิเคชันทีใ่ ช้งานบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบสมาร์ตโฟน (smart phone)
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
	สำ � นั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภาคาดหวั ง ว่ า “ราชบั ณ ฑิ ต ยฯ โมไบล์ ”
แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และอ่าน
อย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะช่วยให้ประชาชนเข้า
ถึงข้อมูลวิชาการของสำ�นักงานราชบัณฑิตยสภาได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้
ประชาชนและเยาวชนไทยใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรูท้ างด้านภาษาไทย อัน
นำ�ไปสู่การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป
	ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงความร่วมมือกับสำ�นักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ในการพัฒนา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์” ว่า นับเป็นอีกก้าว
หนึ่งของเนคเทคที่ได้นำ�ผลงานการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษา ธรรมชาติ
และความหมายมาพัฒนาแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ที่ได้ประมวลคำ�ที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำ� การแสดง
ผลการใช้งานมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษรและรูปแบบการค้นคำ�
ผู้ใช้สามารถค้นคำ�ได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ� ทั้งยัง
ค้นคำ�จากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย
	 ส่วนแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 หมวด คือ (1) “หมวดอ่านอย่างไร” เพือ่ ทราบ
คำ�อ่านทีถ่ กู ต้องและ (2) “หมวดเขียนอย่างไร” โดยพิมพ์ค�ำ ทีต่ อ้ งการทราบ
คำ�อ่านหรือการสะกดคำ�ลงไป แม้วา่ ผูใ้ ช้สะกดคำ�ผิด แอปพลิเคชันนีก้ แ็ นะนำ�
การสะกดคำ�ทีถ่ กู ต้องให้ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั ค้นคำ�จากประวัตกิ ารใช้งานของผู้
ใช้เองได้เช่นเดียวกัน แอปพลิเคชันทัง้ 2 โปรแกรมนี้ ผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลด
ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ
Windows Mobile
เนคเทคได้มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและ
ความหมายมาอย่างต่อเนื่อง และใน พ.ศ. 2538 ได้พัฒนาพจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอน (Lexitron) สำ�เร็จ โดยนำ�เทคโนโลยีคลังข้อมูล
ภาษามาพัฒนาเป็นเวอร์ชันต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบหลัก 5 รูปแบบ ได้แก่
• รูปแบบฐานข้อมูลพจนานุกรม (LEXiTRON Database)
• รูปแบบออนไลน์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (LEXiTRON Online)
• รูปแบบโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (LEXiTRON
Application)
• รูปแบบโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน (LEXiTRON
Mobile Application)
• รูปแบบแพลตฟอร์มพจนานุกรม (LEXiTRON Platform)
	พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอนได้รับการตอบรับจากประชาชน
เป็นอย่างดี มีผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ย 80,000 คนต่อวัน (นับตามจำ�นวน
Unique Internet Protocol) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอนนี้ช่วย
ให้ผใู้ ช้งานเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางภาษาได้งา่ ย ช่วยสร้างสังคมการเรียนรูด้ ว้ ย
ระบบแนะนำ�คำ�ศัพท์ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
เพิ่มเติมรายการคำ�ที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำ�หรับการวิจัย
ด้านวิศวกรรมภาษา ภาษาศาสตร์เชิงคำ�นวณ และการประมวลผลภาษา
ธรรมชาติ อีกด้วย
การร่วมมือกับสำ�นักงานราชบัณฑิตยสภาในการพัฒนา “ราชบัณฑิตยฯ
โมไบล์” จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยี
ด้านภาษา ธรรมชาติและความหมายให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการ
ความรูส้ ปู่ ระชาชน ซึง่ ตรงกับเป้าหมายหนึง่ ในการนำ�เศรษฐกิจของประเทศ
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยมุ่งการสร้างสมดุลของการพัฒนาประเทศด้วย
นวัตกรรมที่นำ�ไปสู่การเติบโตแบบ แบ่งปันทั่วถึง (inclusive growth) และ
เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวก
ตามยุคสมัย
ชมวีดิทัศน์แนะนำ�การใช้งานได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=jpKs5bQhees

http://www.nectec.or.th/research/research-project/read-and-write-royal-society-mobile.html
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ดรากอน

ผลผลิตจากกระดาษ

ภาพ

ที่ดูคล้ายกับหน้าคนเหล่านี้ คือกลุ่มท่อล�ำเลียงของ
ต้นกกชนิดหนึง่ ทีใ่ ช้ท�ำกระดาษสมัยโบราณ (papyrus)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยาย 200 เท่า โดย David Maitland
ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพทั้งขนาดใหญ่และขนาดจิ๋วแห่งสหราชอาณาจักร
ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ
โลกใบเล็ก (small world) ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจัดโดย Nikon

http://discovermagazine.com/galleries/2015/oct/nikon-small-world-2015
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https://witsanook.files.wordpress.com/2015/04/sunscreen.jpg
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สาระน่ารู้จาก อย.
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พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง
การวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก

6 เมษายน 2559 ณ โรงแรม China World Hotel Beijing สาธารณรัฐ

สารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย ทำ�การคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ไทย
เพื่อไปร่วมกับคณะสำ�รวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ดำ�เนินการโดย CAA และทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อเพื่อขอพระราชทาน
พระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทรงมีพระราชวินิจฉัยให้นักวิทยาศาสตร์จาก 3
มหาวิทยาลัยคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำ�รวจทวีป
แอนตาร์กติกของจีนทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี
นักวิทยาศาสตร์ไทยได้เดินทางไปร่วมศึกษาวิจยั วิทยาศาสตร์ขวั้ โลกกับคณะ
สำ�รวจของจีนแล้วจำ�นวน 5 คน และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อส่ง
นักวิทยาศาสตร์ไทยอีก 2 คน ไปร่วมกับคณะสำ�รวจในปี พ.ศ. 2560

ประชาชนจีน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง การวิจัยวิทยาศาสตร์
ขัว้ โลก ภายใต้บนั ทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานขัว้ โลกเหนือและขัว้ โลกใต้
ของจีน กับ สวทช.
สืบเนือ่ งจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รับสนองพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่
สานงานศึกษาวิจยั เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ขวั้ โลกของประเทศไทย โดยมีการลง
นามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานขัว้ โลกเหนือและ
ขัว้ โลกใต้ของจีน (Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA)
สังกัดสำ�นักงานบริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Administration:
SOA) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากนั้น สวทช. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำ�ริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยี

สวทช. ร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
สำ�หรับผู้สูงอายุในงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559”
7 เมษายน 2559 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ - สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�ำ หรับผูส้ งู อายุ ในงานวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ
ปี 2559 “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดย สวทช. ได้น�ำ ผลงานพร้อมใช้งานบางส่วน
ร่วมจัดแสดงภายในงาน นำ�โดย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำ�หรับผู้สูงอายุ โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ITAP) สวทช. ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำ�หรับผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor)
สำ�หรับผู้สูงอายุ และอุปกรณ์กล่องข้าวสำ�หรับผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผลงานจากเอ็มเทค ในเรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำ�ลังของผูส้ งู อายุเพือ่ พัฒนาอุปกรณ์ออกกำ�ลังและแนวทางการบริการ
และผลงานจากเนคเทค ในเรือ่ ง ระบบบริการโทรศัพท์วดิ โี อสำ�หรับคนหูหนวก ซึง่ ได้รบั ความสนใจ
จากบรรดาผู้สูงอายุและผู้สนใจที่มาร่วมชมงานจำ�นวนมาก
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24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมล็อตเต้ โฮเทล โซล สาธารณรัฐเกาหลี

รองศาสตราจารย์บญ
ุ รักษา สุนทรธรรม ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และดร.อินวู ฮาน ผู้อำ�นวยการสถาบันดาราศาสตร์และอวกาศเกาหลี ร่วม
ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์วิทยุ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน โดยหวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเดินหน้า
โครงการหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือ
ข่ายดาราศาสตร์วิทยุอาเซียน และร่วมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกล
เอเชียตะวันออก

TCELS ร่วมมือ 2 บริษัทสตาร์ทอัพ พัฒนาเทคโนโลยีระดับยีนและ
โครโมโซม ทำ�นายความเสี่ยงเกิดโรคพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก
อาชีพในทุกกลุม่ อายุ ตัง้ แต่ครรภ์มารดาจนถึงผูส้ งู อายุ สำ�หรับสถานพยาบาล
ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีการดูแลรักษาผู้ป่วย
ตลอดจนบริษทั ทีต่ อ้ งการเข้าร่วมเครือข่ายในเบือ้ งต้นสามารถติดต่อมาได้ที่
Hotline TCELS 02 644 5499 กด 1” ผอ. TCELS กล่าว
	นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู ประธานกรรมการบริหาร บริษทั LMGG จำ�กัด
กล่าวว่า บริษัท LMGG มีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการตรวจความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมในครอบครัว ครอบคลุมการคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรม
เช่น โรคทีจ่ ะก่อให้เกิดความพิการและทุพพลภาพต่างๆ ในทารก รวมถึงการ
วินิจฉัยโรคพันธุกรรมและโรคหายากต่างๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคกล้าม
เนื้ออ่อนแรง โรคไหลตาย โรคจอประสาทตาเสื่อมจากพันธุกรรม และกลุ่ม
มะเร็งทีถ่ า่ ยทอดในครอบครัว เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งไทรอยด์
	นพ.โอบจุฬ กล่าวด้วยว่า โรคพันธุกรรมก่อให้ความสูญเสียในครอบครัว
ค่อนข้างสูง แต่เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์จะช่วยป้องกันการเกิดโรคซ้ำ�ใน
ครอบครัวได้ โดยการช่วยวางแผนการดำ�เนินชีวติ ในครอบครัวและสามารถ
ช่วยคัดกรองยีนในตัวอ่อนจากการทำ�เด็กหลอดแก้ว เพื่อช่วยให้คู่สมรสมี
บุตรที่ปลอดจากโรคพันธุกรรมด้วย
ด้านนายแพทย์วรี ยุทธ ประพันธ์พจน์ ผูอ้ �ำ นวยการห้องปฏิบตั กิ าร บริษทั
MGC กล่าวว่า บริษทั MGC ดำ�เนินการด้านการให้บริการตรวจทางพันธุศาสตร์
ทางการแพทย์ มากว่า 3 ปี ภายใต้มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ
15190 : 2003 จากการสนับสนุนการจัดตั้งและดำ�เนินการโดย TCELS
โดยมีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมทารกในครรภ์
โดยสามารถตรวจโครโมโซมจากสิง่ ส่งตรวจ คือ เลือดและน�้ำ คร�่ำ จากมารดา

ดร.นเรศ ดำ�รงชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

(องค์การมหาชน) (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่
รัฐบาลใช้เป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ในส่วนของ TCELS ให้การสนับสนุน
การวิจยั ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยทำ�งานในเชิงประชารัฐ คือร่วม
มือกับภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม ซึ่งทั้งบริษัท LMGG และ MGC ก็เกิด
จากการสนับสนุนของ TCELS มาตัง้ แต่เริม่ แรกทีอ่ ยูใ่ นภาครัฐ จนพัฒนามา
เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ความร่วมมือในครัง้ นี้ ถือเป็นความก้าวหน้าครัง้ สำ�คัญ
ในวงการการแพทย์ไทย ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนามาตรฐานทัง้ ระบบของการให้
บริการตรวจโรคทางพันธุกรรม ซึง่ เป็นแนวทางการป้องกันและการรักษาโรค
แนวใหม่ทกี่ �ำ ลังได้รบั ความนิยมอยูใ่ นขณะนี้ ขณะเดียวกันจะเป็นต้นแบบให้
กับผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีด้วย
	“ประโยชน์ ของงานบริการที่เกี่ยวกับการทดสอบพันธุกรรมทางการ
แพทย์นั้น มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกือบทั้งหมดกับประชากรทุกระดับ
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เช่น Down’s syndrome, Patau syndrome และ Edwards syndrome นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจทาง
จีโนม สำ�หรับการคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์มารดาจากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของลูกที่ปนอยู่ใน
เลือดแม่ รวมถึงบริการตรวจความผิดปกติของตัวอ่อนทีไ่ ด้จากเทคโนโลยีการผสมเทียม เพือ่ เข้าสูข่ นั้ ตอนการคัดเลือก
และย้ายฝากตัวอ่อน และยังให้บริการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการวิจัยทางพันธุศาสตร์การแพทย์
อีกด้วย
http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/433

นักวิจัย สวทช. กวาดรางวัลการนำ�เสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สวทช. สวทน. และกลุ่มทรู จัดการ

แข่งขัน การนำ�เสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (FameLab) ใน
ลักษณะที่แปลกใหม่น่าสนใจ โดยต้องพูดจบภายใน 3 นาที
การแข่งขันในรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพูดนำ�เสนอเป็นภาษาไทย ส่วนรอบรองชนะเลิศ
จนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะต้องพูดนำ�เสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ ผูผ้ า่ นเข้ารอบรองชนะเลิศ จำ�นวน 10 คน
จะได้รบั การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในด้านทักษะการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากสหราช
อาณาจักร และผูช้ นะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ Cheltenham
Science Festival สหราชอาณาจักร
	ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลป๊อปปูลาร์โหวต ได้แก่ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัยจากห้อง
ปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร BIOTEC สวทช. ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่สหราชอาณาจักร พร้อมรับรางวัลเงินทุนการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่าสองแสนบาท
	 นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลลำ�ดับที่ 2 และ 3 ก็เป็นนักวิจัยจาก สวทช. เช่นกัน โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี นักวิจัยจากห้อง
ปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ดร.วนนิตย์ วิมุตติสุข นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ BIOTEC

Science
Jokes

นายเคยเห็นกระต่าย
ที่ใส่แว่นตาหรือเปล่าล่ะ

นายรู้ได้อย่างไรว่าแครอท
เป็นสิ่งดีสำ�หรับดวงตา
https://usercontent1.hubstatic.com/9216290.jpg
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประที ป ด้ ว งแค

ช้าง Elephas maximus
ช้ า ง จั ด เป็ น สั ต ว์ ป่ า บนบกที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด

มี น้ำ � หนั ก
อยู่ระหว่าง 3.5–5 ตัน มีจมูกยาว หรือที่เรียกว่า “งวง”
ปลายงวงมีเพียงจะงอยเดียว ตัวผู้มีงาเรียกว่า “ช้างพลาย”
ส่วนตัวผู้ที่ไม่มีงาเรียกว่า “ช้างสีดอ” ตัวเมียเรียกว่า “ช้างพัง”
มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าตัวผู้ ปกติไม่มีงาหรืออาจมีงาขนาดสั้นๆ
เรียกว่า “ขนาย” โผล่ออกมาเหนือริมฝีปากเล็กน้อย ตัวเมียมีระยะ
เวลาตั้งท้องนาน 21-22 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว
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บ้านนักคิด

Quiz

ในฉบับที่แล้ว เหมียวถามคำ�ถามเกี่ยวกับ ENZease ผลงานวิจัยของ สวทช. ที่นำ�ไปช่วยลอกแป้งใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอแทนการใช้สารเคมีว่า เอนไซม์ดูโอที่อยู่ใน ENZease นี้ได้แก่อะไรบ้าง คำ�ตอบคือ
“เอนไซม์อะไมเลส” และ “เอนไซม์เพคติเนส” ฮะ
(อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ENZease ได้ใน สาระวิทย์ฉบับที่ 37)

  ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 37 ได้แก่
รางวัลที่ 1 ผ้าพันคอฝ้ายย้อมห้อม ได้แก่ คุณจิตชนก วังขนาย
รางวัลที่ 2 กระเป๋าดินสอผ้าใยกัญชง ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ ข�ำทอง
รางวัลที่ 3 ถุงผ้าสปันบอนด์ ได้แก่ คุณอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตร คุณปิ่นสุวรรณ มีชั้นช่วง ด.ญ.ศุภลักษณ์ ทองตันไตรย์

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 38           
สำ�หรับ ในฉบับที่ 38 นี้ เหมียวได้หนังสือใหม่มาหนึ่งเล่มฮะ ชื่อว่า “นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และ

นักคิด” ซึ่ง ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์ ผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการสะกดชื่อนักวิทยาศาสตร์ฯ ระดับโลกที่มีเชื้อชาติต่างๆ ในแบบ
ภาษาไทยไว้ แน่นอนฮะว่า ช่วยให้ชีวิตเหมียวง่ายขึ้นเยอะเลย พอได้มา เหมียวเองจะรออะไร เปิดค้นสิฮะ สงสัยมานานแล้วว่า
Marie Curie สะกดเป็นภาษาไทยตามหลักราชบัณฑิตว่าอะไรกันแน่ระหว่าง

1. แมรี คูรี

2. มารี คูรี

3. มารี กูรี

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 38 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 กิฟต์เซ็ต
“I love science” (หนังสือ
นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์
นักคณิตศาสตร์ และนักคิด
+ จานรองแก้ว world
scientist 4 ลาย)
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ชุดจานรองแก้ว
world scientist (7 ลาย)
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต “I love
science” จำ�นวน 3 รางวัล

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
ฉบับที่ 38
พฤษภาคม 2559

หมดเขตส่งคำ�ตอบ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 39
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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หนังสือ นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด

จ�ำนวนหน้า 115 หน้า
ราคา
บาท
ผลิตโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.
จัดจ�ำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

100

ควรสะกดชื่อ Albert Einstein ว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หรือ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กันแน่?
หรือสะกดไม่ถูกทั้งสองชื่อ??

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

ชื่อ Marie Curie เขียนไทยให้ถูกต้อง ไม่ใช่ แมรี คูรี แต่เป็น ... ?
หนังสือเล่มนี้มีค�ำตอบ
นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด รวบรวมรายชือ่
นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด พร้อมผลงานสั้นๆ เกือบ
800 ท่าน ไว้ในเล่ม และใช้หลักฐานการเขียนชื่อมาเป็นภาษาไทย ตาม
หลักของราชบัณฑิตยสถาน โดย ดร.น�ำชัย ชีววิวรรธน์ นักเขียนฝีมือดี
อีกท่านของ สวทช. นับเป็นพจนานุกรมฉบับย่อมๆ อีกเล่มที่นักเขียน
นักอ่านทุกท่านไม่ควรพลาด

พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองที่
ศูนย์หนังสือ สวทช. ลด
เหลือราคาเล่มละ
บาท
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เรื ่ อ งและถ่ า ยภาพ โดย ด.ญ.วริ ศ า ใจดี
ม.2 โรงเรี ย นสาธิ ต มศว.ปทุ ม วั น

สัตว์เลีย้ งตัวจิว๋ ตอน 3 : พารามีเซียม

ภาพถ่ายน้ำ�ต้มฟางที่มีพารามีเซียมอาศัยอยู่ (ซ้าย) และภาพถ่ายตัวพารามีเซียม (ขวา)
ผ่านกล้องจุลทรรศ์แบบใช้แสง (Light Microscope)

สิ่งมีชีวิตที่ฉันจะมาเสนอในครั้งนี้ หลายคนอาจคิดว่ามันเลี้ยงยากเพราะไม่สามารถเห็นตัวมันได้ด้วยตาเปล่า! ถ้า
อยากเห็นก็ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่ถ้าใครไม่มีกล้องจุลทรรศ์ ฉันก็มีวิธีง่ายๆ มาเสนอ คือนำ�ไฟฉาย
มาส่องที่ขวดเลี้ยง ก็จะสามารถเห็นจุดจิ๋วๆ เคลื่อนที่กันเต็มไปหมด แค่นี้ก็เห็นได้แล้วว่าพารามีเซียมที่เราเลี้ยงนั้น
มีเยอะมากมายแค่ไหน ซึ่งความจริงแล้ว ฉันคิดว่าพารามีเซียมเลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วที่ฉันได้พูด
ถึงในสองตอนก่อนหน้านี้ เพราะเพียงแค่มีน้ำ�ต้มฟาง เราก็สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์พารามีเซียมได้นับพันตัว !!

พารามี
เ
ซี
ย
ม
คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำ�จืด
้

	สำ�หรับน�้ำ ต้มฟาง นิยมใช้ฟางข้าวเพราะน�้ำ ทีไ่ ด้จะใส ทำ�ให้แยกตัวพารามีเซียมออกมาได้งา่ ยเวลาจะเปลีย่ นน�้ำ แต่ถา้ ไม่มจี ริงๆ ก็อาจจะใช้หญ้าแห้ง
แทนได้ เราสามารถเตรียมน�้ำ ต้มฟางได้โดยนำ�ฟางข้าวมาตัดเป็นท่อนๆ แล้ว
ต้มในน้ำ�สะอาดด้วยอัตราส่วนฟางข้าว 15 กรัม ต่อน้ำ� 1 ลิตร ต้มให้เดือด
ประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น ก่อนจะนำ�มาใส่ภาชนะที่จะใช้เลี้ยง ซึ่ง
น้ำ�ต้มฟางข้าวนี้ควรตั้งทิ้งไว้ 1-2 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ที่เป็นอาหารของ
พารามีเซียมเจริญเติบโต แล้วจึงนำ�พารามีเซียมใส่ลงไป จากนั้นปิดด้วย

หรือนำ�กร่อย มันเคลื่อนที่โดยใช้ซิเลียที่อยู่รอบเซลล์โบกพัดให้ตัวเคลื่อนที่
สิ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจในตัวของมันคือ คอนแทรกไทล์แวคิวโอล หรือถุงเยื่อ
บางๆ ทีท่ �ำ หน้าทีก่ �ำ จัดน�้ำ ออกจากเซลล์เพือ่ รักษาระดับความเข้มข้นสารใน
เซลล์ และป้องกันไม่ให้เซลล์แตก การเลีย้ งพารามีเซียมก็แสนจะง่าย เพราะ
สิ่งเดียวที่ต้องใช้ในการเลี้ยงคือ “น้ำ�ต้มฟาง” ที่ใช้เป็นทั้งที่อยู่และแหล่ง
อาหารของมันได้นานถึง 1 เดือน
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ผ้าขาวบาง พอครบ 1 เดือนก็ต้มน้ำ�ต้มฟางใหม่ และใช้หลอดหยดดูด
พารามีเซียมมาใส่ในน้ำ�ใหม่เป็นอันเสร็จเรียบร้อย โดยการกินอาหารของ
พารามีเซียมจะใช้ซิเลียที่อยู่บริเวณร่องปากโบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์ เมื่อ
อาหารเข้าไปอยู่ในฟูดแวคิวโอลก็จะไปรวมกับไลโซโซมที่มีเอนไซม์ย่อย
อาหารให้มีขนาดเล็กลง
	 ผ่านไปแป๊บเดียว เราก็จะเห็นได้ชัดว่าพารามีเซียมมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจาก
เดิมอย่างรวดเร็วมาก นั่นก็เป็นเพราะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พารามีเซียมคือการแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน (binary fission) พารามีเซียม
จะมีนิวเคลียส 2 อัน คือ มาโครนิวเคลียส (macronucleus) และไมโคร
นิวเคลียส (micronucleus) โดยมาโครนิวเคลียส จะแบ่งตัวแบบอะไมโทซิส

(amitosis) ได้ 2 นิวเคลียส และไมโครนิวเคลียสจะแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้
เป็น 2 นิวเคลียส ต่อมาเยื่อหุ้มเซลล์จะคอดเข้าตรงกลางบริเวณร่องปาก
จึงจัดเป็นการแบ่งตัวตามขวาง กลายเป็นพารามีเซียม 2 เซลล์ ถ้าสภาพ
แวดล้อมเหมาะสมมันจะแบ่งตัวประมาณวันละ 4 ครั้ง และใช้เวลาแบ่งตัว
ครัง้ ละประมาณ 2 ชัว่ โมง ! และถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันจะสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ น่ามหัศจรรย์มากๆ เลยใช่ไหมคะ ถ้าใครอยากเลีย้ งก็สามารถ
ไปขอได้จากท้องฟ้าจำ�ลอง หรือหาเองจากแหล่งน�้ำ ทีม่ ซี ากใบไม้ทบั ถม ลอง
ดูดมาสัก 2-3 หยด มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ หาได้แล้วนำ�มาเพาะต่อ
ในน้ำ�ต้มฟางก็ได้เหมือนกันค่ะ

ที่มาของข้อมูล
- การแบ่งออกเป็นสองส่วน : http://www.ceted.org/webbio/chapter05/index_l05_p05.php
- คอนแทรกไทล์แวคิวโอล : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=35142
- การเลี้ยงดูพารามีเซียม : เอกสารจากท้องฟ้าจำ�ลอง
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ประสบการณ์เข้าค่ายวิชาการในต่างแดน
เรื ่ อ งและภาพโดย ธนดล สุ ต ั น ติ ว ณิ ช ย์ ก ุ ล

“ผมเลือกมาเข้าค่าย ทำ�วิจยั ที่ XLAB International Summer Camp 2014 ที่
ประเทศเยอรมนี โดยเลือกสามสาขา ได้แก่ ประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiology)
เภสัชวิทยา (Pharmacology) และกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)”

ย้อนกลับไปเมือ่ สองปีกอ่ นหลังจากทีผ่ มจบมัธยมปลายมาใหม่ๆ ผมเป็น

ไปมาบอกว่าเป็นค่ายทีด่ มี าก และเน้นการทำ�วิจยั ผมจึงลองสมัครไป ขัน้ ตอน
การสมัครก็จะเหมือนการสมัครค่ายในต่างประเทศทัว่ ไป คือต้องมีใบรับรอง
ผลการเรียน จดหมายแนะนำ�ตัวจากอาจารย์ทป่ี รึกษา และเอกสารอืน่ ๆ ที่
จำ�เป็น รวมถึงต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายผ่านธนาคาร ทัง้ หมดนี้
เป็นสิง่ ทีผ่ มไม่เคยทำ�มาก่อน ผมจึงต้องดำ�เนินการเองหมด เมือ่ เอกสารทุก
อย่างได้รบั การยืนยันจากสถานทีส่ มัครแล้ว ผมจึงสามารถจองตัว๋ เครือ่ งบิน
และดำ�เนินการทำ�วีซา่ ได้ ตอนทำ�วีซา่ ทีส่ ถานทูตเยอรมนี ก็ไม่ได้วนุ่ วายมาก
นัก เพราะมีระบบทีค่ อ่ นข้างชัดเจน ขอเพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม ทีส่ �ำ คัญ
คือการได้รับงดเว้นค่าธรรมเนียมด้วย เพราะประเทศเยอรมนีถือว่าคนที่ไป
เรียนในประเทศเขาควรได้รบั การสนับสนุนทุกอย่าง จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั มีคน
สนใจไปเรียนทีเ่ ยอรมนีคอ่ นข้างสูง เพราะได้รบั ทุนตลอดหลักสูตรจากรัฐบาล

นักเรียนมัธยมปลายรุน่ แรกทีจ่ ะมีเวลาปิดเทอมก่อนขึน้ มหาวิทยาลัยยาวนาน
ถึงหกเดือน เพื่อจะเลื่อนปิดเทอมให้ตรงกันทั้งอาเซียน ผมจึงวางแผนที่จะ
หากิจกรรมทำ�เพื่อให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากับชีวิตที่สุด ผมเลือกที่จะไปทำ�
วิจยั ทีค่ ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะผมกำ�ลังจะศึกษาต่อทีน่ ่ี
แต่หลังจากได้ไตร่ตรองแล้ว เนื่องจากมันเป็นช่วงเวลาที่ปิดยาวนาน จะให้
ทำ�แล็บทัง้ หมดก็คงเป็นไปไม่ได้ และคงไม่สามารถเติมเต็มประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผมได้มากนัก เป้าหมายต่อไปของผมจึงสนใจทีจ่ ะไปทำ�วิจยั
ในต่างประเทศ
	โชคดีวา่ ตอนนัน้ มีโครงการหนึง่ ทีน่ า่ สนใจเรียกว่า XLAB International
Summer Camp 2014 ทีป่ ระเทศเยอรมนี เพือ่ นสนิทของผมหลายคนทีเ่ คย
ฉบับที่ 38
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เยอรมนี นอกจากนัน้ เยอรมนียงั มีสถาบันและมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ทม่ี ชี อ่ื เสียงมาเนิน่ นาน
	เมือ่ ทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้เวลาเลือกวิชาทีจ่ ะไปทำ�แล็บ ผมมีสทิ ธิเ์ ลือก
สามวิชา โดยแต่ละวิชาจะกินเวลาหนึ่งสัปดาห์ รวมระยะเวลาเข้าค่ายสาม
สัปดาห์ วิชาที่ผมเลือกได้แก่ ประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiology)
เภสัชวิทยา (Pharmacology) และกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) โดยเหตุผล
ทีเ่ ลือกนัน้ เป็นเพราะผมคิดว่าผมถนัดทีส่ ดุ และตรงกับสายงานการวิจยั ของผม
มากทีส่ ดุ
การเดินทางครัง้ นี้ ผมเดินทางคนเดียวจากกรุงเทพฯ เวลาหัวค�ำ่ โดยสาย
การบินเอติฮดั แอร์เวย์ส ซึง่ เครือ่ งบินจะจอดพักหนึง่ ชัว่ โมงทีเ่ มืองอาบูดาบี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แล้วเดินทางต่อ รวมแล้วใช้เวลาเดินทาง
ประมาณสิบหกชัว่ โมงจึงถึงแฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี จากนัน้ ผมต้องเดินทางต่อ
ด้วยรถไฟขึน้ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดหมายปลายทางของผมคือเมือง
เกิตทิงเงน (Göttingen) รถไฟทีผ่ มใช้โดยสารเป็นรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
เมือง (ICE) ซึง่ เป็นทีน่ า่ ประทับใจมาก แต่ราคาก็สงู เช่นกัน อย่างไรก็ตามถือว่า
คุม้ ค่ากับระยะเวลา ทีน่ า่ สังเกตคือเทคโนโลยีรถไฟถือว่าดีมาก ตรงเวลา และ
สะดวกต่อการจอง

อาคาร XLAB สถานที่เข้าค่าย

ในค่ายทัง้ หมดผมเชือ่ ว่าทุกคอร์สไม่ได้มคี วามยากมากนัก ผมบอกได้เลย
ว่า มหาวิทยาลัยดังๆ ในประเทศไทยสามารถทำ�ได้ ไม่เว้นแม้กระทัง่ โรงเรียน
มัธยม แต่บรรยากาศของการได้เข้าไปอยูใ่ นมหาวิทยาลัยชัน้ นำ� มีนกั วิจยั ที่
ผ่านประสบการณ์จริง มาทำ�งานเป็นพีเ่ ลีย้ งร่วมกับเราตลอดเวลา ทำ�ให้ผม
รูส้ กึ ได้ถงึ บรรยากาศของการวิจยั อีกทัง้ ยังช่วยให้เราได้คดิ และถามข้อสงสัย
ได้เสมอ
	ผมชืน่ ชอบการเรียนทีน่ ม่ี ากเพราะแนวคิดของเขาคือ “การเติมเต็มช่อง
ว่างระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน” นักเรียนในห้องเรียนจึงน้อย และ
อาจารย์ทม่ี าสอนก็เป็นอาจารย์ทเ่ี กษียณจากมหาวิทยาลัย ฉะนัน้ บรรยากาศ
ในห้องเรียนจะมีท้ังประสบการณ์ของอาจารย์มาเล่าให้ฟังให้เราฉุกคิดอยู่
เสมอ และทีเ่ ห็นชัดทีส่ ดุ ก็เป็นวิชากายวิภาคศาสตร์ เพราะอาจารย์เป็นหมอ
มาก่อน ก็จะเล่ารายละเอียดของคนไข้ เอาชิ้นส่วนของมนุษย์จริงมาให้ดู
แต่ ตอนทำ�แล็บ เราใช้เพียงตัวอย่างสัตว์ ซึง่ สัตว์ทเ่ี ราใช้ท�ำ มาตลอดก็คอื หมู
ขอเน้นว่า หมูตัวจริงทั้งตัวนะครับ แต่หมูท่นี ่ดี ีตรงที่เป็นหมูออร์แกนิก แต่
ถึงแม้จะเป็นออร์แกนิก เวลาเราผ่า ก็ยงั มีกลิน่ ทีท่ รมานจิตใจไม่ใช่นอ้ ย
วชิ าเภสัชวิทยาก็นา่ สนใจครับ เพราะในแล็บ เราจะไม่มเี ครือ่ งมือใหญ่ๆ
เราจึงต้องเข้าไปใช้ในมหาวิทยาลัย และมีสว่ นหนึง่ ของวิชาทีเ่ ป็นการสกัดสาร
จากพืช เราได้เข้าไปดูการทำ�งานในมหาวิทยาลัย ลองนึกสภาพดูนะครับ ความ
ยาวของตึกประมาณห้าร้อยเมตร มีสามชัน้ มีชน้ั ใต้ดนิ อีกสอง ทีส่ �ำ คัญมีสาม
ตึก เราก็จะเห็นการสกัดสารเรียงรายเต็มไปหมด
วิชาประสาทสรีรวิทยา ถือว่าเป็นสายงานที่ถนัดที่สุดของที่น่ีและหา
โอกาสทำ�ได้ยากในประเทศ ไทย เพราะว่านักวิทยาศาสตร์หลายท่านของทีน่ ่ี
ก็ถอื ว่าเป็นบิดาแห่งวิชานี้ ยังไม่นบั รวมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอีกไม่รกู้ ่ี
ท่าน ผมบอกได้เลยว่าวิชานีค้ อ่ นข้างยาก แต่กส็ นุก เพราะได้ท�ำ สิง่ ใหม่ๆ และ
เป็นการประยุกต์ความรูร้ ะหว่างฟิสกิ ส์และชีววิทยาซึง่ ผมชอบมาก เพราะเรา
จะได้ท�ำ การทดลองกับสัตว์ เช่น เจาะตาจักจัน่ เพือ่ ดูความถีก่ ารรับภาพของ
ดวงตา เจาะไข่กบเพือ่ วัดศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ รวมถึงเจาะปมประสาทจากทาก
เพือ่ กระตุน้ ระยะเริม่ ต้นของการปล่อยกระแสประสาท แน่นอนว่ามันค่อนข้าง
ยาก แต่อาจารย์ทน่ี พ่ี ร้อมจะให้ความช่วยเหลือและตอบคำ�ถามทีเ่ ราสงสัยได้
ตลอดเวลา

รถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง (ICE)

เมืองเกิตทิงเงน (Göttingen)
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การวัดความถี่การรับภาพของตาจักจั่น ขณะที่ยึดตัวจักจั่นไว้

การทำ�แล็บผ่าหัวใจหมู

การวัดศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ไข่กบขณะหยอดสารละลาย

บุคคลที่มีช่อื เสียงจากเมืองเกิตทิงเงนนั้นมีหลายคนมากครับ เพราะเมืองนี้
เป็นเมืองมหาวิทยาลัยทีม่ นี กั วิทยาศาสตร์ทม่ี ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ในเยอรมนี มี
รางวัลโนเบลเยอะทีส่ ดุ ในยุโรป รองจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์และออกซ์ฟอร์ด
เท่านัน้ ฉะนัน้ เมือ่ มาอยูใ่ นเมืองนีก้ จ็ ะได้เจอหลุมฝังศพของ แมกซ์ พลังค์ (นัก
ฟิสกิ ส์ทฤษฎี ผูใ้ ห้ก�ำ เนิดทฤษฎีควอนตัม จนได้รบั รางวัลโนเบลสาขาฟิสกิ ส์
ในปี ค.ศ. 1918) แม็กซ์ บอร์น (นักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาวิชา
กลศาสตร์ควอนตัม และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี ค.ศ. 1954)
แนนทส์์ (นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ.
1920 และเป็นผู้เริ่มต้นวิชาเคมีกายภาพ) หรือแม้กระทั่งห้องทำ�งานของ
เกาส์ (นัก คณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้มีความสามารถหลากหลายสาขา
จนได้รับฉายาว่า “สุดยอดของนักคณิตศาสตร์ ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์”) ผมว่าบรรยากาศแบบนี้มันหาไม่ได้จากที่ไหน มันเป็น
บรรยากาศที่เราเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและหลังจากเรียนก็ได้ไปสัมผัส
บรรยากาศ แม้กระทั่งหลุมศพนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก นับว่า
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจทีเ่ ยีย่ มมาก ผมคงไม่สามารถบอกได้วา่ มันตืน่ เต้น
ขนาดไหน เพราะจะรู้สึกได้ก็ต้องไปเห็นด้วยตัวเอง
อีกบรรยากาศหนึง่ ทีเ่ จอนอกจากสถานทีท่ ม่ี คี วามสำ�คัญทางประวัตศิ าสตร์
แล้ว เราได้เจอนักวิทยาศาสตร์โนเบลอย่างใกล้ชิด ผมมีโอกาสฟังบรรยาย
จาก ดร.เออร์วนิ นีเฮอร์ นักชีวฟิสกิ ส์รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาและการ

แพทย์ ปี ค.ศ. 1991 ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสรีรวิทยาของเซลล์ และสามารถ
ถามคำ�ถามได้ค่อนข้างเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียว ยิ่งกว่านั้น เมื่อผมเดิน
ทางกลับประเทศไทยในเดือนสิงหาคม และมีการประกาศรางวัลโนเบลในปี
2014 ในเดือนตุลาคม หนึง่ ในคนทีไ่ ด้รางวัลโนเบลในสาขาเคมีในปีนน้ั ก็คอื
ดร.สเตฟาน เฮลซ์ ซึง่ ทำ�งานอยูใ่ นสถาบันทีต่ ดิ กับแล็บทีผ่ มทำ�นัน่ เอง ผมเดิน
ทางผ่านสถานทีน่ น้ั ทุกวัน เช้าและเย็น ไม่แน่นะครับ รถเมล์หมายเลขห้าทีผ่ ม
ใช้บริการทุกวันตอนนัน้ อาจจะทำ�ให้ผมมีโอกาสได้เจอนักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบลแบบทีผ่ มไม่ทนั รูต้ วั ก็เป็นได้
	นอกเหนือจากการเข้าค่ายทำ�แล็บแล้ว ผมได้มโี อกาสไปเทีย่ วต่างเมืองที่
ฮานโนเวอร์ ซึง่ เป็นเมืองทีใ่ หญ่ทางตอนเหนือของเยอรมนี กิจกรรมทีเ่ ขาให้
ผมทำ�ก็คือการแรลลี เพื่อทำ�ให้เราสามารถเดินเที่ยวชมเมืองได้ท่วั ถึง เมือง
นีเ้ ป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานมาก และทีส่ �ำ คัญ กษัตริยจ์ ากเมืองนีเ้ ป็นต้น
กำ�เนิดของราชวงศ์วินด์เซอร์ของกษัตริย์อังกฤษในปัจจุบัน รวมทั้งควีน
อลิซาเบธทีส่ องด้วย ฉะนัน้ ในนิทรรศการณ์นจ้ี ะรวมเรือ่ งของการเปลีย่ นผ่าน
จากกษัตริยเ์ ยอรมันไปเป็นกษัตริยอ์ งั กฤษอย่างสมบูรณ์ เมืองฮานโนเวอร์มี
ศาลากลางทีส่ วยงามมาก และแหล่งชอปปิง้ ขนาดใหญ่ ผมเดินตามหาสถาน
ทีต่ า่ งๆ ถ่ายรูปไปเพลินๆ จนหมดเวลา
	นอกจากเมืองนี้แล้ว ผมยังได้ไปดูบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนของเยอรมนี
ตะวันตกและตะวันออกในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่อุทยานแห่ง
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รูปปั้นของ”เกาส์”จากห้องทำ�งานใน
หอประชุมเก่าของมหาวิทยาลัย

การฟังบรรยายจาก ดร.เออร์วนิ นีเฮอร์

อุทยานแห่งชาติฮาตซ์

ชาติฮาตซ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่มาก เราต้องเดินทำ�แรลลีไปตลอดเส้นทาง
กิจกรรมทีเ่ ขาวางแผนมาสนุกมากครับ คือเราต้องถ่ายรูปสถานทีป่ ริศนาและ
ตามหาพืชทีพ่ บได้ทเ่ี ดียวทีน่ ่ี ตลอดเส้นทาง เราจะเห็นรัว้ ลวดหนามทีเ่ ป็นเส้น
แบ่งเขตแดน แม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ทำ�ให้เราซึมซับบรรยากาศของ
สมัยสงครามได้เป็นอย่างดี
	ทีน่ า่ ประทับใจมากอย่างนึงคือผมได้มาเจอคนไทยทีเ่ มืองเกิตทิงเงน ทีน่ ่ี
มีกลุม่ คนไทยประมาณสามสิบคน เรามีกจิ กรรมสำ�หรับกลุม่ คนไทยบ่อยมาก
ช่วงทีผ่ มมาถึงใหม่ๆ ผมค่อนข้างโดดเดีย่ วมาก ก็มพี ค่ี นไทยเข้ามาดูแลพูดคุย
เวลากลางวันเรามีโอกาสได้เจอกัน ได้พดู คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และผม
เชือ่ ว่ากลุม่ นักเรียนไทยทีน่ อ่ี บอุน่ แน่นแฟ้นมากทีส่ ดุ กลุม่ หนึง่ ทีผ่ มเคยเจอเลย
ก็วา่ ได้
	อาหารของเยอรมันจะเน้นอยู่ไม่ก่อี ย่าง ขั้นพื้นฐานเราก็นึกถึงไส้กรอก
ขาหมู แต่จริงๆ แล้วคนทีน่ ก่ี ก็ นิ อาหารตะวันตกทัว่ ไป แต่จะเน้นมันฝรัง่ มาก
เป็นพิเศษ ทีน่ ม่ี คี นเติรก์ จากตุรกี และคนอิตาเลียนมาอยูเ่ ยอะมาก ฉะนัน้ เรา
จะเจอร้านเคบับและร้านพิซซ่าสมำ่�เสมอ แต่ท่ีเห็นชัดมากก็เรื่องของเบียร์
ผมขอยืนยันว่าเบียร์ทน่ี ม่ี ขี ายทุกทีไ่ ม่เว้นแม้แต่โรงอาหารมหาวิทยาลัย ทีย่ ง่ิ
ไปกว่านัน้ รสชาติ ความกลมกล่อม และราคา ก็ดกี ว่าและถูกกว่าเบียร์ไทย
แน่นอน โดยเฉพาะเบียร์สด ถ้าได้ลม้ิ ลองพร้อมอาหารมือ้ หนักๆ และได้ชม
ฟุตบอลสักครัง้ บอกได้เลยว่า...มันช่างสุดยอดทีเดียวครับ
	 ช่วงทีผ่ มไป เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 พอดี ฉะนัน้ ตลอด
ระยะเวลาทีเ่ ข้าค่ายก็จะมีสสี นั ของฟุตบอลโลกตลอด เพราะจะมีนกั เรียนจาก
ต่างประเทศทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย ไม่เว้นกระทัง่ วันสุดท้ายทีผ่ มบิน
กลับ ผมได้ชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดบนเครือ่ งบิน ไฟลท์นน้ั
ออกจากเยอรมนี และทีส่ �ำ คัญ เยอรมนีเป็นแชมป์โลก ฉะนัน้ บรรยากาศบน
เครือ่ งบินก็จะสนุกไม่แพ้กบั เมืองทุกเมืองในเยอรมนี

ผู้เขียนกับเพื่อนๆ ชาวค่ายคนเอเชีย

ตลอดระยะเวลาราวหนึง่ เดือนทีผ่ มได้ไปใช้ชวี ติ คนเดียวในครัง้ นี้ ผมถือว่า
เป็นประสบการณ์ทด่ี แี ละน่าสนใจมากครับ ถึงแม้จะต้องรบกวนค่าใช้จา่ ยของ
ผู้ปกครองประมาณหนึ่ง แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในประสบการณ์ชีวิตของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ของผมเลยทีเดียว เพราะผมได้ไปเห็นของจริง ได้ทง้ั ความรู้
ในทฤษฎีและลงมือปฏิบตั จิ ริง ทีย่ ง่ิ ไปกว่านัน้ ผมได้เห็นประวัตศิ าสตร์ เรือ่ ง
ราว และวัฒนธรรม ของวิทยาศาสตร์ทป่ี รากฏอยูใ่ นแต่ละสถานทีท่ ผ่ี มไปด้วย
รวมถึงวิธีการเรียนที่ทำ�ให้ผมได้ฉกุ คิดและวิเคราะห์ตลอดเวลา พยายามตั้ง
คำ�ถามกับตัวเองเสมอ ผมได้เพือ่ นใหม่ชาวต่างชาติ และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือการ
ดำ�รงชีวติ ให้อยูร่ อด การปรับตัวให้เข้ากับสังคม และความกล้าทีจ่ ะตัดสินใจ
ฉะนัน้ การเดินทางคนเดียวครัง้ นี้ แม้จะต้องผจญภัยพอสมควร แต่สดุ ท้ายก็
ทำ�ให้ผมรูว้ า่ นีค่ อื ประสบการณ์ทผ่ี มตามหามาตลอดช่วงระยะเวลาปิดเทอม
อันแสนยาวนานนี้ และทำ�ให้ผมรูส้ กึ ได้ตลอดเวลาว่า “ผมไม่เคยเสียใจเลย
ทีเ่ ลือกอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์”
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ใบสมัครสมาชิก
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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.
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�ชัย ชีววิวรรธน์

Science is not only compatible with spirituality ;
it is a profound source of spirituality.
- Carl Sagan
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ไปด้วยกันได้กับจิตวิญญาณ ;
มันยังเป็นแหล่งกำ�เนิดอันลึกซึ้งของจิตวิญญาณด้วย
- คาร์ล เซแกน
http://missionarybrewer.files.wordpress.com/2011/08/imgcarl-sagan2.jpg

คาร์ล เซแกน

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

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกนั สำ�เร็จปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัยชิคาโก และได้เป็นศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ และผูอ้ �ำ นวยการ
ห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ซีรีส์อันโด่งดังทางโทรทัศน์ที่เซแกนเป็นผู้จัดทำ� มีชื่อว่า
“Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และหนังสือในชื่อ “Cosmos” เช่นกัน ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีติดชาร์จเบสต์เซลเลอร์ของ
New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์
เซแกน ได้ชอื่ ว่าเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับประชาชนทัว่ ไป ด้วยสำ�นวนทีส่ ละสลวยน่าอ่านราวกับบทกวี และเป็นผูป้ ระพันธ์นยิ ายวิทยาศาสตร์
เรื่อง 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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