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ดื่ม
น้ำ�ด่าง

• เรื่องจากปก :
ดื่มน้ำ�ด่าง
ดีจริงหรือ?
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• เครื่องสำ�อางจากน้ำ�กาวไหม
• ฤทธิต์ ้านการเกิดมะเร็ง
ของข้าวไทยที่ ไม่ผ่านการขัดสี
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• สารคดีวิทยาศาสตร์ :

No More Woof
เครื่องแปลภาษา
ความคิดสุนัข

ปัจจุบัน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการดื่ม “น้ำ�ด่าง” หรือ
“น้ำ�อัลคาไลน์” กันอย่างแพร่หลาย โดยอ้างสรรพคุณต่างๆ
มากมาย รวมทัง้ มีผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องซึง่ อาจมีราคาแพง คำ�ถาม
คือการดื่มน้ำ�ด่างมีผลดีต่อสุขภาพจริงหรือ? มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์สนับสนุนจริงหรือไม่ ? และอันทีจ่ ริงแล้ว มีอนั ตราย
หรือผลข้างเคียงบ้างหรือไม่ ?

20

A Team Bulletin

ที่ปรึกษา กุลประภา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา กฤษฎ์ชัย สมสมาน บรรณาธิการอำ�นวยการ นำ�ชัย ชีววิวรรธน์
บรรณาธิการบริหาร จุมพล เหมะคีรินทร์ กองบรรณาธิการ ปริทัศน์ เทียนทอง, วัชราภรณ์ สนทนา,
ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, วีณา ยศวังใจ, รวิศ ทัศคร
บรรณาธิการศิลปกรรม จุฬารัตน์ นิ่มนวล ศิลปกรรม เกิดศิริ ขันติกิตติกุล, ฉัตรทิพย์ สุริยะ

>
ผู้ผลิต
ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185 โทรสาร 0 2564 7016
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/
facebook : https://www.facebook.com/sarawit2you/
ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185 อีเมล sarawit@nstda.or.th

Cover Story

Editor’s Note

ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

ชีวิตยุคดิจิทัล ชีวิตที่เต็มไปด้วย
พาสเวิร์ด

คง

ปฏิเสธไม่ได้นะครับ ว่าวิถีชีวิตคนเราในปัจจุบันนี้ ต้องไปผูกไว้กับการเข้า
รหัสลับหรือพาสเวิร์ดมากมายเหลือเกิน เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว อย่างรหัสบัตร ATM
บัตรเครดิต โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล ระบบ iBanking
ระบบภาษี สมาชิกเว็บไซต์ต่างๆ ที่ต้องมีการกรอกรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ การเข้าสู่
สถานที่ทำ�งาน คอนโดฯ ที่พักอาศัย ฯลฯ เท่าที่ผมนึกได้เร็วๆ ใกล้ตัวและสัมผัส
ได้ก็ประมาณนี้ แต่เชื่อว่ายังคงมีอีกเยอะแน่ๆ ครับ
ปัญหาทีต่ ามมาคือ แล้วเราจะจำ�รหัสลับหรือพาสเวิรด์ เหล่านี้ ได้อย่างไร ครัน้
จะตั้งให้ ใช้พาสเวิร์ดเหมือนกันทั้งหมด ก็คงไม่ปลอดภัย จะจดใส่สมุดบันทึกไว้ก็
กลัวคนอืน่ รู้ โดยเฉพาะบัตร ATM ห้ามจดใส่เศษกระดาษแล้วไว้คกู่ บั บัตรเด็ดขาด
เพราะถ้าเกิดทำ�บัตรหายหรือถูกขโมยไป ทีนี้ก็หวานหมูเลย คนที่มีเจตนาไม่ดีคง
จัดการเบิกเงินเราเกลีย้ งบัญชีแน่ อีกทัง้ การตัง้ รหัส ตัง้ ง่ายไปก็เสีย่ ง ตัง้ ยากเกินไป
ก็กลัวจำ�ไม่ได้เองอีก จึงไม่แปลกใจที่การเข้าสู่ระบบบางอย่าง เมื่อไม่ได้ ใช้นานๆ
ก็เลยเข้ารหัสผิด มันคงยุง่ ยากพอควรแล้วล่ะครับ เพราะถ้าเข้าระบบไม่ได้ ข้อมูล
ต่างๆ ทีต่ อ้ งการ เราก็เอาไม่ได้ ดูชวี ติ มันจะยุง่ ยากพอสมควรแล้วนะครับ ทีก่ ารทำ�
ธุรกรรมหรือการดำ�เนินวิถีชีวิตของเราต้องไปผูกติดกับตัวเลข ตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ์เพียงไม่กี่ตัว แต่มันก็มีความสำ�คัญเสียด้วยครับ เพราะรหัสลับเหล่านี้
มันอาจต้องทำ�ให้เราต้องสูญเสียเงินในบัญชีไปโดยฉับพลันได้ หรืออาจกลายเป็น
บุคคลที่ไร้ตวั ตนในโลกนี้ ไร้ความน่าเชือ่ ถือไปโดยทันใด ถ้าข้อมูลบัตรประชาชนใน
ทะเบียนราษฎร์ถูกเปลี่ยนแปลง (ผมพูดถึงในทางทฤษฎีนะครับ ซึ่งก็มีความเป็น
ไปได้ แม้จะยาก พอดีเคยมีหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งที่ทำ�ให้เห็นตัวอย่างครับ)
ดังนั้น ด่านสำ�คัญก็ดูจะอยู่ที่การตั้งรหัสลับนี่เอง บางที่บางระบบอาจใช้
การสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนม่านตาร่วมด้วย ซึ่งก็ช่วยอำ�นวยความสะดวก
ได้ดีระดับหนึ่งเลยครับ เพราะไม่ต้องจำ�พาสเวิร์ด อีกทั้งลายนิ้วมือหรือม่านตา
ก็ถอื เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ถือว่าเป็นรหัสลับทางชีวภาพที่ใช้แสดงตัวตนของ
เราก็ว่าได้ สามารถใช้แทนพาสเวิร์ดได้เป็นอย่างดี
แต่หากต้องใช้รหัสลับเป็นตัวเลข ตัวเลขผสมตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ก็มี
คำ�แนะนำ�จากผู้เชี่ยวชาญกว้างๆ ดังนี้ครับ
กรณีรหัสลับเป็นตัวเลขสี่ตัว ของบัตร ATM ไม่ควรใช้ตัวเลขเรียงง่ายๆ เช่น
1234 หรือเลขปีเกิด ซึ่งมักคาดเดาได้ง่าย แต่ให้ ใช้ตัวเลขเฉพาะตัวที่เราคุ้นเคย
โดยยากแก่การเดา หากมีบัตร ATM มากกว่าหนึ่งใบ ก็ไม่ควรตั้งรหัสเหมือนกัน
ทั้งหมด
กรณีเป็นรหัสลับ 8-10 ตัว
- ควรตั้งให้มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ และ
ผสมด้วสัญลักษณ์พิเศษ เช่น jP59gK$#, 39fAGb&%
- ใช้คำ�ที่คุ้นเคยแต่พิมพ์เปลี่ยนแป้นภาษา เช่น ใช้คำ�ว่า สาระวิทย์ แต่เปลี่ยน
แป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะได้พาสเวิร์ดว่า lkit;bmpN
- เปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นระยะๆ เช่นในรอบสามเดือน หกเดือน โดยเฉพาะหาก
มีการไปใช้บตั รเครดิตในต่างประเทศ เมือ่ กลับมาเมืองไทยแล้วก็ควรเปลีย่ น
รหัสเพื่อความปลอดภัยจากการถูกแฮกข้อมูล
เมื่อชีวิตต่องอยู่กับพาสเวิร์ด ก็ต้องปรับตัวเพื่อบริหารการใช้พาสเวิร์ดด้วย
ประการฉะนี้แหละครับ

ในวงการวิทยาศาสตร์ยงั ไม่มหี ลักฐานทีห่ นักแน่น
ใดๆ เลยที่ชี้ว่า น้ำ�ด่างมีสรรพคุณเช่นนั้นจริง
น้ำ�ด่างคืออะไรกันแน่ ? คำ�ว่า “น้ำ�ด่าง (alkaline water)” ก็คือ
น้�ำ ทีม่ สี มบัตเิ ป็นด่าง โดยปกติมสี ารประกอบบางอย่าง เช่น แคลเซียม
ซิลกิ า โพแทสเซียม แมกนีเซียม หรือไบคาร์บอเนต เป็นองค์ประกอบอยู่
มักอ้างกันว่าจะช่วยลดโรคภัยหลายอย่างได้ โดยการไปปรับเปลี่ยน
ความเป็นกรด-ด่างหรือ ค่า pH ของของเหลวในร่างกายได้
แต่ความเป็นจริงก็คอื น้�ำ ประปามักจะมีคา่ pH ใกล้กบั เป็นกลาง
(เท่ากับ 7) หรือเป็นกรดก็แต่เพียงเล็กน้อย จากสิง่ เจือปนอืน่ ๆ ในน้�ำ
แต่ร่างกายมีการปรับ pH ของของเหลวในร่างกายอย่างเข้มงวด
จนค่า pH ของน้ำ�ดื่มแทบจะไม่ส่งผลอะไรกับ pH ของส่วนต่างๆ
ของร่างกายเลย เช่น เมื่อน้ำ�ผ่านปากและหลอดอาหารลงไปที่
กระเพาะอาหารก็จะเจอกับน้ำ�ย่อยที่มีความเป็นกรดสูงมาก (pH
2-3) ของเหลวทั่วไปที่มนุษย์ดื่ม ปกติมีค่า pH 5-8 จึงไม่ส่งผลกระ
ทบกับน้�ำ ย่อย และเอนไซม์ทตี่ อ้ ง
ทำ�งานในกระเพาะอาหารเลย
	 แต่หากดื่มน้ำ�ที่มีค่าเป็น
ด่างมากๆ ก็อาจก่อปัญหาให้
กับร่างกายได้ เช่น ทำ�ร้าย
เซลล์ ในทางเดินอาหาร และ
ไปขั ด ขวางการย่ อ ยอาหาร
ของกระเพาะอาหาร
	 นอกจากน้ำ � ด่ า งที่ ดื่ ม
เข้าไปน่าจะหมดสภาพความ
เป็นด่างในกระเพาะอาหารแล้ว
ในลำ�ไส้เล็กจะมีสารละลาย

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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ด่างจากตับอ่อนอยู่แล้วตามธรรมชาติ (pH ของลำ�ไส้เล็กและ
ลำ�ไส้ ใหญ่คอื 7.5-8.0) อาหารและของเหลว (รวมทัง้ น้�ำ ) จึงเป็นด่าง
อ่อนเมื่อไปถึงลำ�ไส้เล็กอยู่แล้ว ร่างกายแต่ละส่วนต้องการ pH ที่
เหมาะสม ซึง่ อาจเป็นกรด กลาง หรือด่างก็ได้ เช่น กระเพาะอาหาร
ต้องการความเป็นกรด และลำ�ไส้ตอ้ งการความเป็นด่าง ไม่ได้แปลว่า
สภาพด่างจะต้องดีเสมอไป

น้ำ�ไอโอไนซ์
	
หลายคนอาจสงสัยเรื่อง เครื่องทำ� “น้ำ�ไอโอไนซ์ (ionized
water)” หรือ “น้ำ�ที่มีประจุ” เพื่อแยกให้ได้น้ำ�ด่างออกมาได้ เป็น
เรื่องจริงหรือไม่ ?
ปกติหากเป็นน้�ำ บริสทุ ธิแ์ ล้ว การทำ�ให้น�้ำ แยกออกเป็น “น้�ำ กรด”
กับ “น้�ำ ด่าง” เป็นเรือ่ งแทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่จะต้องมีสารประกอบ
ที่คอยปลดปล่อยไอออน (หรือสารที่มีประจุ) ปนอยู่ในน้ำ�ด้วย เช่น
หากต้องการให้น้ำ�เป็นด่าง ก็ต้องมีไอออนแบบ OH- อยู่เยอะ (ซึ่ง
ก็ทำ�ให้มักจะต้องมีโซเดียมไอออน (Na+) แคลเซียมไอออน (Ca2+)
ปนอยู่มากด้วย) ตัวอย่างน้ำ�ที่มีสารพวกนี้อยู่ที่รู้จักกันดีก็คือ พวก
น้ำ�แร่ตามธรรมชาติ หรือพวกเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ผสม นั่นเอง
สำ�หรับแนวคิดเรือ่ งทีน่ �้ำ จะจับกลุม่ กันจนได้ โครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน
มากขึ้น ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำ� 5-6 โมเลกุล (หรือที่เรียกกัน
ว่า “น้ำ�หกเหลี่ยม”) ซึ่งทำ�ให้ดูดซึมได้และเข้าสู่เซลล์หรือเนื้อเยื่อ
ได้ดขี นึ้ แตกต่างไปจากน้�ำ ประปาทัว่ ไปนัน้ ก็เป็นคำ�กล่าวอ้างที่ไม่มี
หลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นเพียงพอ

ข้อควรระวังเป็นพิเศษก็คอื ในกรณีของผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาร่างกายเกีย่ ว
กับการทำ�งานของไต หรือกินยาทีร่ กั ษาไตอยู่ เกลือแร่บางอย่างทีอ่ ยู่
ในน้�ำ ด่างอาจจะไปสะสมอยูใ่ นร่างกาย และก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงได้
Ryan Andrews อดี ต นั ก สรี ร วิ ท ยาและนั ก โภชนาการการ
ออกกำ�ลังกาย จาก Johns Hopkins Medicine ระบุว่า อาจมีคน
กลุ่มเล็กๆ ที่ ได้ประโยชน์จากน้ำ�ด่างอยู่บ้างก็คือ พวกนักกีฬาที่
ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ โดยน้ำ�ด่างอาจจะไปช่วยดึงน้ำ�ให้อยู่ใน
ระบบหมุนเวียนเลือดและลดการขับถ่ายน้ำ�ออกได้ส่วนหนึ่ง ทำ�ให้
น้ำ�เลือดไม่ข้นจนเกินไป จึงลดโอกาสเกิดอาการหลอดเลือดสมอง
แตกได้ โดยจะไม่ได้เป็นผลแบบฉับพลันแต่เป็นผลแบบสะสม ซึ่ง
ต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
นอกจากนี้ ไอออนของเกลือแร่ต่างๆ (แคลเซียม แมกนีเซียม
โปตั ส เซี ย ม) ยั ง ช่ ว ยลดอาการเครี ย ดของระบบกล้ า มเนื้ อ และ
การหายใจ รวมทัง้ ช่วยการตอบสนองต่อกรดแลกติกในเลือด (ทีส่ ร้าง
ออกมามากระหว่างการออกกำ�ลังกายอย่างหนัก) จึงช่วยเพิม่ พลังให้
กับนักกีฬาจำ�พวกทีต่ อ้ งอาศัยความอดทน เช่น นักวิง่ ระยะทางไกลๆ
นักวิ่งกลุ่มนี้บางครั้งจึงเหมาะที่จะดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีโซเดียม
ไบคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ

กล่ า วสรุ ป โดยรวม คำ � กล่ า วอ้ า งประโยชน์ ห รื อ
คุ ณ ลั ก ษณะของน้ำ � ด่ า ง ยั ง มั ก เป็ น เรื่ อ งไม่ จ ริ ง หรื อ ไม่
ก็ เ ป็ น เพี ย งการกล่ า วอ้ า งเกิ น จริ ง เสี ย แทบทั้ ง นั้ น หรื อ
อย่างน้อยที่สุดก็ยังหาหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่น
ไม่ได้
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ AquaScams ให้พื้นฐานความรู้และคำ�อธิบายเกี่ยวกับเคมีของน้ำ� และคำ�กล่าวอ้างผิดๆ ของน้ำ�ด่าง
http://www.chem1.com/CQ/ionbunk.html
บทความ Alkaline Water: Legit Health Food or High-Priced Hoax เขียนโดย Ryan Andrews อดีตนักสรีรวิทยาและนักโภชนาการการออกกำ�ลังกาย
จาก Johns Hopkins Medicine บนเว็บไซต์ Precision Nutrition
http://www.precisionnutrition.com/alkaline-water-legit-or-hoax 

ภาพจาก

http://www.bloggang.com/data/k/kiettiyos/picture/1420441978.jpg http://f.ptcdn.info/049/007/000/1373358849-5470534459-o.jpg
http://www.alkalineionizedwater.org/wp-content/uploads/2014/02/What-is-Alkaline-Ionized-Water-300x275.jpg
http://www.ionizedwaterfaq.com/wp-content/uploads/2012/03/hexagonal-water.jpg
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กองบรรณาธิการ

เครือ่ งสำ�อางจากน้�ำ กาวไหม
เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ นักวิจัยไทยก็สามารถสกัดโปรตีน
กาวไหมนี้เพื่อนำ�มาผลิตเป็นเครื่องสำ�อางได้แล้ว
นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้สกัด
น้�ำ กาวไหมหรือเซริซนิ มาพัฒนาต่อยอดเป็นเครือ่ งสำ�อาง โดยอาศัยนาโน
เทคโนโลยี พัฒนาเป็น “อนุภาคนาโนเซริซิน” ขึ้น และนำ�ไปผสมในสูตร
ตำ�รับครีมและเซรัมบำ�รุงผิว ซึง่ การใช้นาโนเทคโนโลยีนี้ จะช่วยเพิม่ ความ
คงตัวและควบคุมการปลดปล่อยสารสำ�คัญให้ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น
สูตรตำ�รับครีมและเซรัมบำ�รุงผิวที่พัฒนาขึ้นนี้ มีคุณสมบัติเด่น คือ
มีเนื้อเบา กระจายตัวได้ดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ และจากการทดสอบ
การระคายเคืองผิวในอาสาสมัคร พบว่า ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้หลังจากการใช้เพียง 2 สัปดาห์
นับเป็นนวัตกรรมที่ดี ได้มาตรฐานระดับสากล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไหมไทยได้ดี

ปกติแล้วในการต้มรังไหมเพือ่ นำ�เส้นไหมมาใช้ประโยชน์นนั้ ทัง้ รังกับ

น้�ำ ต้มจะถูกทิง้ ไปอย่างไร้ประโยชน์ ซึง่ ทีจ่ ริงในรังไหมนัน้ มีโปรตีนกาวไหม
ทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระสูง ช่วยป้องกันแสงยูวไี ด้ และให้ความชุม่ ชืน้ แก่ผวิ

อย. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเครื่องสำ�อาง
มั่นใจกับ “FDA Thai Herb”
อย. เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ติวเข้มผู้ประกอบการให้มีความรู้

ความเข้าใจตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในเครื่ อ งสำ � อาง รวมทั้ ง พั ฒ นาสถานที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามพะราชบั ญ ญั ติ
เครือ่ งสำ�อางฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 ผูป้ ระกอบการจะได้รบั ทราบหลักเกณฑ์
ในการขอรับตราสัญลักษณ์ และสร้างความเข้าใจทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ จะก่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำ�าเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เปิดเผยว่า เครื่องสำ�อางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้ ในชีวิตประจำ�วัน
และประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเครื่องสำ�อางเพื่อการส่งออกไป
ยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
ต้องเร่งพัฒนาส่งเสริมคุณภาพเครื่องสำ�อางไทยและสมุนไพรที่ ใช้ ใน
เครื่องสำ�อางเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
มั่นใจว่า เครื่องสำ�อางไทยมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ที่ผ่านมา
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำ�ฐานข้อมูลสมุนไพร
ที่ ใช้ ในเครื่องสำ�อาง จำ�นวน 220 ชนิดลงเว็บไซต์ อย. เพื่อสืบค้น
การผลิตเครื่องสำ�อางผสมสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดทำ�คู่มือ
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การผลิตเครื่องสำ�อางขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตเครื่องสำ�อาง
ในชุมชน พัฒนาการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรบางชนิดในเครื่องสำ�อางทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พัฒนาสารสกัดและน้ำ�มันหอมระเหยจาก
สมุนไพรไทยที่ ใช้เป็นเครื่องสำ�อางเพื่อการพัฒนาตำ�รับเครื่องสำ�อาง
กำ�หนดแบบตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb และหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เครื่องสำ�อางผสมสมุนไพรให้ได้ตราสัญลักษณ์ต่อไป
การกำ�หนดตราสัญลักษณ์เพื่อคัดเลือกเครื่องสำ�อางผสมสมุนไพร
ให้ ได้รับตราสัญลักษณ์ FDA Thai Herb นั้น เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในเครื่องสำ�อางผสมสมุนไพรที่แสดงตราสัญลักษณ์ ไทยให้แก่ชาวไทย
และต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการผลิต
เครื่องสำ�อางที่มีการใช้สมุนไพรภายในประเทศ ผลักดันนโยบายในการ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการส่งออกด้านภาคธุรกิจ
ต่อไป
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ฤทธิต
์ ้านการเกิดมะเร็งของข้าวไทยที่ ไม่ผ่านการขัดสี

เว็ บ ไซต์ ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้ โดยหนูในกลุ่มที่ 4–6 จะได้รับการฉีดสารก่อมะเร็ง (AOM)
ในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 หลังจากกินอาหารตามกลุม่ ในสัปดาห์ที่ 38 หนูทกุ กลุม่
จะถูกฆ่าและทำ�การพิสูจน์ซาก
จากผลการทดลองพบว่าข้าวไทยที่ ไม่ผ่านการขัดสี (UTR) สามารถ
ลดจำ�นวนของรอยโรคมะเร็งลําไส้ ใหญ่ และเซลล์ผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ลำ�ไส้ ใหญ่ของหนูได้ ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้
นอกจากนี้ ข้าวไทยที่ ไม่ผ่านการขัดสี ยังยับยั้งการแสดงออกของ
β-catenin และ cyclooxygenase-2 (COX-2) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดการอักเสบและมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่ รวมทั้งทำ�ให้ interleukin (IL)-6,
interferon gamma ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบลดลง และทำ�ให้ IL-10
ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบเพิ่มขึ้นด้วย
จากผลการทดลองดังกล่าวทำ�ให้สามารถสรุปได้วา่ การบริโภคข้าวไทย
ที่ ไม่ผ่านการขัดสีน่าจะมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่
ได้ด้วยกลไกในการยับยั้งการแสดงออกของ β-catenin และ COX-2
รวมทั้งฤทธิ์ต้านสารก่อการอักเสบที่เกี่ยวข้องการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่
ด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการการศึกษาฤทธิต์ า้ นการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่
ของข้าวไทยที่ไม่ผ่านการขัดสี (red-colored unpolished Thai rice; UTR)
โดยทดลองในหนูแรทจำ�นวน 36 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว
กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ได้รับอาหารปกติ
กลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารปกติที่ผสมกับ UTR ในขนาด 20% (L-UTR)
กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารปกติที่ผสมกับ UTR ในขนาด 70% (H-UTR)
กลุ่มที่ 4 ได้รับการฉีดสารก่อมะเร็ง (azoxymethane-AOM) เข้าใต้
ผิวหนังขนาด 15 มก./กก.น้�ำ หนักตัว เพือ่ เหนีย่ วนำ�ให้เกิดรอย
โรคของมะเร็งลําไส้ ใหญ่ (aberrant crypt foci–ACF) และได้
รับอาหารปกติ
กลุ่มที่ 5 ได้รับการฉีดสารก่อมะเร็ง (AOM) และได้รับอาหารปกติที่
ผสมกับ UTR ในขนาด 20% (AOM + L-UTR)
กลุ่มที่ 6 ได้รับการฉีดสารก่อมะเร็ง (AOM) และได้รับอาหารปกติที่
ผสมกับ UTR ในขนาด 70% (AOM + H-UTR)

ข้อูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1252
ภาพจาก http://www.healthbenefitstimes.com/9/uploads/2015/06/Red-Rice.jpg
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ทีมนักวิจยั มธ. คว้า 11 รางวัล งานประกวดนวัตกรรม

นานาชาติ SIIF 2016 ณ กรุงโซล เกาหลี ใต้

จากสาขาวิ ศ วกรรมทางการแพทย์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลงานเรือ่ ง “การจำ�ลองด้วยคอมพิวเตอร์
สำ�หรับการแทรกซึมของเนื้อครีมผ่านชั้นผิวหน้า ขณะป้อนคลื่น
อัลตราโซนิค” โดย นางสาวเปรมปรียา มณเฑียรทอง นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จากสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ผลงานชิน้ นีย้ งั ได้รบั รางวัล Special
Prize on Stage จาก Ministry of Education and Science of the
Russian Federation ประเทศรัสเซียอีกด้วย

• รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) 2 รางวัล จากผลงานเรื่อง

“ถุงห่อชมพู่ หวานแน่ กรอบนาน” โดย รองศาสตราจารย์ วรภัทร
ลัคนทินวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล Special award จาก ประเทศ
อียิปต์อีกด้วย และผลงานเรื่อง “ลดความเสี่ยงจากการทำ�เลเซอร์ผิว
เพื่อความงาม” โดย นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จากสาขาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานชิ้นนี้ ยังได้รับรางวัล Special prize on
stage จาก The Ministry of Education and Science of Russian
Federation จากประเทศรัสเซียอีกด้วย นอกจากนีผ้ ลงานวิจยั ชิน้ นีย้ งั
เคยได้เหรียญรางวัลจากงาน ประกวด ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
และยังได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับโลกมาแล้ว

ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอกย้ำ�ศักยภาพด้านวิชาการ

ในระดับโลก คว้า 11 รางวัล ในเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ “Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016)
ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล และ
เหรียญทองแดง 2 รางวัล รวมถึงรางวัลพิเศษอีก 5 รางวัล ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเมธีวิจัย
อาวุโส สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์ประจำ�คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำ�นักวิจัย
เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ในเวทีประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “Seoul International Invention Fair 2016”
(SIIF 2016) ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผลงานจากนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลก
และไทย จำ�นวนมากกว่า 600 ผลงาน จาก 31 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลได้ครบทั้ง 6 ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด ดังต่อไปนี้

• รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) 2 รางวัล จากผลงาน

เรื่อง “แยมไรซ์เบอร์รี” (Riceberry Jam) โดย ดร.สุธีรา วัฒนกุล
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานชิน้ นีย้ งั ได้รบั รางวัล The Inventor
of Agri-Green Invention จากประเทศการ์ตา อีกด้วย และผลงานเรือ่ ง
“ไก่ยอเพื่อสุขภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
นางสาวกรรวี พิสันเทียะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน
ชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล Excellent Achievement จาก Malaysian
Association of Research Scientists (MARS) อีกด้วย

• รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) 2 รางวัล จากผลงานเรือ่ ง “การ

จำ�ลองด้วยคอมพิวเตอร์สำ�หรับการรักษาก้อนมะเร็งด้วยเลเซอร์”
โดย นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tu.ac.th/oth/news2015/Data/D1481265841.pdf
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คณาจารย์ มทร.
ในเวทีนานาชาติ

ธัญบุรี คว้ารางวัลด้านงานวิจยั

รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

National Education and Scientific Research, National
Authority for Scientific Research and Innovation

เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร. ธัญบุรี
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงาน The 65th World Exhibition on
Inventions, Research and new Technologies, Brussels (BRUSSLES
INNOVA2016) ณ ประเทศเบลเยีย่ ม ซึง่ เป็นงานประชุมวิชาการ พร้อมด้วย
การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโลก ซึง่ จัดเป็นประจำ�ทุกปี
และถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมทีเ่ ก่าแก่ของโลก โดยนอกจากการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการแล้ว คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยยังได้สง่ ผลงานวิจยั เข้าร่วม
ประกวดในครัง้ นีด้ ว้ ย โดยมีนกั วิจยั 4,000 คน จาก 20 ประเทศ ส่งผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ เข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน
สำ � หรั บ ผลการประกวด ปรากฏว่ า คณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
สามารถคว้ารางวัลมาได้หลายรางวัล ประกอบด้วย

จากผลงานเรือ่ ง “ผลงานการพัฒนาเครือ่ งฉีดพ่นสารเคมีแบบแปรผัน
อัตราได้พร้อมระบบมองเห็นระยะไกลสำ�หรับแปลงปลูกมะพร้าวทีเ่ กิด
โรค” โดย ผศ. ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง “ผลงานผลของการใช้ต้นอ่อน
ข้าวหอมมะลิและสารทดแทนความหวานต่อคุณภาพของไอศกรีมนม”
โดย นายณัฐชรัฐ แพกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรือ่ ง “ผลงานการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทลี่ ด

การเกิดเชือ้ ราและยืดอายุของมะม่วงและมะละกอจากวัสดุเหลือทิง้ ใน
ภาคการเกษตร” โดย ผศ. ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากผลงานเรือ่ ง “เครือ่ งเรียนรูอ้ กั ษรเบรลล์

รางวัลเหรียญเงิน และ Special Prize for The Invention จาก
Romanian Association for Nonconventional Technologies,
Bucharest, ROMANIA จากผลงานเรื่อง “ผลงานสวิตช์อัจฉริยะ

หลายภาษาและบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบเป็นสากลในการเข้าถึง
สูงสุดสำ�หรับผูบ้ กพร่องทางการเห็น” โดย รศ. ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“Smart Switch (Touch Switch)” โดย ผศ. ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากผลงานเรื่อง “หุ่นยนต์อัจฉริยะ

สำ�หรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ” โดย ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์
แสงประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรือ่ ง “ผลงานแผ่นฟิลม์ มาส์กหน้าบัวหลวง
ละลายเร็วกับนาโนสเปรย์เพือ่ ชะลอวัย” โดย ดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย

รางวั ล เหรี ย ญทองและรางวั ล พิ เ ศษ Special Prize for
Scientific Community of ROMANIA จาก Ministry of

http://www.pr.rmutt.ac.th/?p=5917

7

ฉบับที่ 47
กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

นักวิจยั สวทช. คว้า 16 รางวัลจาก วช.
รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่
1. วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การปรับเปลีย่ นกระบวนการเมตาโบลิซมึ ในการผลิต
สารทุติยภูมิของต้นแพงพวยฝรั่งแบบบูรณาการด้วยวิธีชีวสังเคราะห์
(synthetic biology) และเคมีสงั เคราะห์ (synthetic chemistry)” สาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ จากหน่วยวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ BIOTEC
2. วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การศึกษาประสิทธิภาพในการทำ�งานของรีเซพเตอร์
กลุ่มลิแกนด์เกทต์-ไอออนแชแนล ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของ
โปรตีน, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลิแกนด์และรีเซพเตอร์, และการสื่อสาร
กับรีเซพเตอร์ โปรตีนชนิดอื่น” สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย
ดร.วัลย์รติ ลิม่ อภิชาต จากหน่วยวิจยั เทคโนโลยีการตรวจวินจิ ฉัยทาง
ชีวภาพ BIOTEC

ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้มอบรางวัลให้แก่

นักวิจยั ทีอ่ ทุ ศิ ตนในการวิจยั ทีเ่ กิดประโยชน์ ในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม
ชุมชน และเชิงนโยบายอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นทีย่ อมรับในวงการวิชาการ
โดยในปีนี้ นักวิจัย สวทช. ได้รับรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์
ประจำ � ปี 2559 และรางวั ล ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ประจำ � ปี 2560
จำ�นวนทั้งสิ้น 16 รางวัล นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหนึ่งท่านได้รับรางวัล
“TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards” จาก สกว. ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์
เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) อีกด้วย ตามรายละเอียดดังนี้

รางวัลระดับดี มี 3 รางวัล ได้แก่

1. ผลงานวิจยั เรือ่ ง “ซีรนี ไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่
สำ�หรับโรคมาลาเรีย” สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.อุบลศรี
เลิศสกุลพาณิช และคณะ จาก BIOTEC
2. ผลงานวิจยั เรือ่ ง “พัฒนากระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมบริสทุ ธิแ์ บบ
เซลล์เปิดโดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์”
สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมวิ จั ย โดย ดร.อั ญ ชลี
มโนนุกุล และคณะ จาก MTEC

1. วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การศึกษากลศาสตร์และการไหลของโลหิตเพือ่ การ
ออกแบบพาหะนำ�ส่งยาชนิดพุ่งเป้าสำ�หรับการรักษาโรคหลอดเลือด
แข็งตัว” สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ดร.คทาวุธ นามดี จาก
หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ NANOTEC
2. วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการสังเคราะห์ โลหะออกไซด์นาโนไวร์
ที่ มี ส มบั ติ เ ฉพาะทางเพื่ อ นำ � ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในอุ ป กรณ์ น าโนที่ มี
องค์ประกอบของสารอินทรีย์และอนินทรีย์” สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช โดย ดร.อรรณพ คล้ำ�ชื่น จากหน่วยมาตรวิทยานาโน
วิเคราะห์และวิศวกรรม NANOTEC
3. วิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ ใช้อนุภาคนาโนแม่เหล็กติดฉลาก
ดีเอ็นเอสำ�หรับการวิเคราะห์ทางชีวภาพและชีวการแพทย์” สาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.สุวสั สา บำ�รุงทรัพย์ จากหน่วยวิจยั
นาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ NANOTEC

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2560

รางวัลผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2559
รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่

ผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีอาร์เอ็นเออินเทอร์
เฟียแรนซ์เพื่อจัดการปัญหาโตช้าในกุ้งกุลาดำ�ที่เกิดจากไวรัสแหลมสิงห์”
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม
และคณะ จาก BIOTEC

รางวัลระดับดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่
1. ผลงานเรื่อง “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพและระบบฟลูอิดิกแบบหลาย
ช่องวัด” สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดย นายอาโมทย์
สมบูรณ์แก้ว และคณะ จาก NECTEC
2. ผลงานเรื่อง “แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพร” สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ภญ.อรทัย ล้ออุทัย และคณะ จาก
NANOTEC
3. ผลงานเรื่อง “หมึกนำ�ไฟฟ้ากราฟีน” สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจยั โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ จาก NECTEC

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปี 2559
รางวัลระดับดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะทางจีโนมของการแสดงออกของยีนที่มี
ไลน์-1 โดยโปรตีนอาร์ โกนอต” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย
ดร.ชุมพล งามผิว จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม BIOTEC
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
รางวัลระดับดีมาก มี 1 รางวัล ได้แก่
ผลงานเรื่อง “Amp-Gold ชุดตรวจแบคทีเรียเชื้อก่อโรคตับตาย
เฉียบพลันสาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งอีเอ็มเอส” สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา โดย นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ จาก BIOTEC

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่
ผลงานเรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภาพกลิ่นใน
อากาศ” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.อดิสร
เตือนตรานนท์ และคณะ จาก NECTEC

รางวัลประกาศเกียรติคุณ มี 2 รางวัล ได้แก่
1. ผลงานเรื่อง “มะเขือเทศรับประทานผลสดลูกเล็กที่ต้านทานต่อโรค
ใบหงิกเหลือง” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย ดร.อรวรรณ
ชัชวาลการพาณิชย์ และคณะ จาก BIOTEC
2. ผลงานเรื่อง “เลนส์มิวอาย นวัตกรรมใหม่ของกล้องจุลทรรศน์แบบ
พกพา” สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย โดย ดร.อัชฌา
กอบวิทยา และคณะ จากหน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและ
เซนเซอร์ NECTEC
นอกจากนี้ยังมี ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ จาก NANOTEC ซึ่งได้
สร้างผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเพื่อการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อ
เพลิงชีวภาพชั้นสูง” และได้รับรางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher
Awards จาก สกว. ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) ในฐานะ
นักวิจัยรุ่นกลางที่มีผลงานโดดเด่น โดยมีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก สกว. ในระดับดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ตลอด
จนผลกระทบต่อวงวิชาการและสังคม

สดร. เปิดโผ 10 เรือ
่ งเด่นดาราศาสตร์น่าติดตาม ปี 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(สดร.) แถลงข่าว 10 เรือ่ งเด่นดาราศาสตร์นา่ ติดตามในปี 2560
ชูไฮไลต์ดาวเคราะห์ ใกล้ โลก อุปราคาทั้งในและต่างประเทศ
ดาวเคราะห์ชุมนุม พลาดไม่ได้กับฝนดาวตกเจมินิดส์ ในคืนไร้
แสงจันทร์รบกวน จับตาตอนอวสานยานอวกาศแคสสินีสำ�รวจ
ดาวเสาร์ เกาะติดปฏิบตั กิ ารยานสำ�รวจดาวเคราะห์อนื่ ๆ อัพเดต
ความก้าวหน้าดาราศาสตร์ไทยกับโครงสร้างพืน้ ฐานดาราศาสตร์
ที่ปักหมุดไว้เกือบทั่วโลก เดินหน้าติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เตรียมเชื่อมต่อเครือข่ายดาราศาสตร์
วิทยุทั่วโลก และพบกับการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์
นานาชาติภายใต้ยูเนสโก มุ่งเผยแพร่ดาราศาสตร์สู่ประเทศใน
ภูมิภาค สะท้อนศักยภาพดาราศาสตร์ไทย
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“10 เรื่อง ดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2560” มีดังนี้
1) ดาวพฤหัสบดี ใกล้โลก (7-8 เมษายน)

8) การกระจายโอกาสการเรียนรูด้ าราศาสตร์ และ Astro
Corner in Schools

ดาวพฤหัสบดีมีความสุกสว่างมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปรากฏบน
ท้องฟ้ายาวนานตลอดทั้งคืน หากมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ก็จะ
เห็นแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดีได้อย่างชัดเจน

ส่งมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปแล้ว
กว่า 160 โรงเรียน 61 จังหวัด ปีนตี้ งั้ เป้ามอบ 100 โรงเรียน กระจาย
ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเพิ่ม “มุมดาราศาสตร์
ในโรงเรียน (Astro Corner in School)” สนับสนุนชุดเรียนรู้
ดาราศาสตร์พื้นฐานให้ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ อีก 100 ชุด

2) ดาวเสาร์ ใกล้โลก (15 มิถุนายน )
มองเห็นดาวเสาร์พร้อมวงแหวนที่มีความสว่างมาก ปรากฏบน
ท้องฟ้ายาวนานตลอดทั้งคืน

9) โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทย

3) จันทรุปราคาในไทยและสุริยุปราคาในต่างประเทศ

อัพเดตความก้าวหน้าและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดาราศาสตร์
ในไทยและต่างประเทศ ขยายเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกล
อั ต โนมั ติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ซี ก ฟ้ า เหนื อ และใต้ (ชิ ลี อเมริ ก า จี น
ออสเตรเลี ย )เดิ น หน้ า ติ ด ตั้ ง กล้ อ งโทรทรรศน์ วิ ท ยุ ข นาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรในไทย มุ่งสู่การพัฒนาเป็นเครือข่าย
ดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซีแห่งแรกในอาเซียน เตรียมพร้อม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุทั่วโลก เพื่อพัฒนางานวิจัย
ดาราศาสตร์วิทยุและธรณีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผล
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกโลกซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การเกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก

จันทรุปราคาเงามัว (11 กุมภาพันธ์) และจันทรุปราคาบางส่วน
(7-8 สิงหาคม) เห็นได้ ในประเทศไทย สุริยุปราคาวงแหวน (26
กุมภาพันธ์) และสุรยิ ปุ ราคาเต็มดวงเต็มดวง (22 สิงหาคม) *ไม่เห็น
ในประเทศไทย

4) ฝนดาวตก
มีให้ชมอย่างต่อเนื่องเกือบทุกเดือน ที่น่าติดตามในปีนี้ ได้แก่
“ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์” หรือฝนดาวตกวันแม่ (12-13 สิงหาคม)
และ“ฝนดาวตกเจมินิดส์” (13-14 ธันวาคม)

5) ดาวเคราะห์ชุมนุม

10) เปิดตัว “ศูนย์ฝกึ อบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้
ยูเนสโก”

เป็นการกลับมาเคียงคู่กันอีกครั้งของดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี
ในช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นของวันที่ 13 พฤศจิกายน

เตรียมจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์นานาชาติ เปิดโอกาสให้
นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงนักดาราศาสตร์ และ
ผูส้ นใจ ให้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาวิจยั และสร้างความตระหนัก
ทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุ่งผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ ในภูมิภาคอาเซียน

6) ปรากฏการณ์และกิจกรรมดาราศาสตร์อื่นๆ ที่น่า
ติดตาม
อาทิ ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์
ตั้งฉาก ฯลฯ

7) ความก้าวหน้ายานสำ�รวจอวกาศ

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารดาราศาสตร์ผ่านโซเชียลมีเดียของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ได้ตลอดทั้งปีที่ www.facebook.com/NARITpage
หรือทางเว็บไซต์ www.narit.or.th

ชวนตามติดภารกิจสำ�รวจดาวเสาร์ของยานแคสสินี ใกล้จะสิ้นสุด
และทำ � ลายตั ว เองในเดื อ นกั น ยายนที่ จ ะถึ ง นี้ อั พ เดตล่ า สุ ด
การสำ�รวจดาวพฤหัสบดีของยานสำ�รวจอวกาศจูโน การสำ�รวจ
ดาวศุ ก ร์ ข องยาน Akatsuki ขององค์ ก ารอวกาศญี่ ปุ่ น และ
หลากหลายยานสำ�รวจอวกาศที่มุ่งสู่ดาวอังคาร ฯลฯ
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กองยรรณาธิการ

“Big-i” หุ่นยนต์ช่วยงานบ้าน ว่าที่สมาชิก
ครอบครัวคนใหม่ ในโลกอนาคต
บริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งในประเทศจีน พัฒนาหุ่นยนต์ทำ�งานบ้านเพื่ออำ�นวยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะช่วยปิดหรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือคอยเตือนให้สมาชิกครอบครัวให้ทำ�งานบ้านตามมอบหมาย

หุ่นยนต์นี้มีชื่อว่า Big-i รูปร่างหน้าตาเหมือนกับถังขยะเคลื่อนที่ได้ แต่ไม่สามารถช่วยนำ�ขยะไปทิ้งแทนคุณได้
หุ่นยนต์ Big-i ถูกตั้งโปรแกรมให้เข้าใจคำ�สั่งที่ซับซ้อน และยังพูดเรื่องตลกขำ�ขันให้ฟังได้ด้วย ทั้งภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนกลาง และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว
Tin Lun Lam ซีอีโอของบริษัท NXROBO กล่าวว่า ผู้ ใช้เป็นคนตั้งการทำ�งานของหุ่นยนต์เอง สามารถตั้งโปรแกรมได้ตาม
ความต้องการในการใช้งานของแต่ละคน Big-i มีซอฟต์แวร์จดจำ�ใบหน้าและสามารถจดจำ�ชื่อและความชอบส่วนตัวของสมาชิก
ในครอบครัวเเต่ละคนได้ด้วย
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ Big-i ยังถ่ายภาพได้ สามารถพยากรณ์สภาพอากาศ และจัดหาสูตรอาหารที่คุณต้องการใช้ เเต่เขาย้ำ�ว่า
อย่าสั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้เอาขยะไปทิ้งก็เเล้วกัน เพราะมันไม่ใช่ถังขยะ แม้ว่าหน้าตาจะเหมือนถังขยะก็ตาม

แหล่งข้อมูลและชมคลิปการทำ�งานของ Big-i ได้ที่
http://www.voathai.com/a/big-i-robot/3631080.html
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รู้จัก “Donaldtrumpi” ผีเสื้อกลางคืนพันธุ์ ใหม่
ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ
“Neopalpa donaldtrumpi” คือผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กจิ๋วพันธุ์ใหม่
ที่ได้รับการตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ “โดนัลด์ ทรัมป์”

ผีเสื้อกลางคืนพันธุ์นี้ถูกค้นพบโดยนักชีววิทยาชาวแคนาดา Vazrick Nazari โดยระบุว่าเป็นหนึ่งในตระกูลผีเสื้อกลางคืน Twirler Moth
ที่มักจะชอบบินเป็นวงกลมเมื่อถูกรบกวน คาดว่ามีผีเสื้อกลางคืนในตระกูลนี้ราว 10,000 สายพันธุ์ทั่วโลก
“Neopalpa donaldtrumpi” มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงจังหวัดบาฮาในเม็กซิโก ซึ่งหมายความว่าหาก โดนัลด์ ทรัมป์ สร้างกำ�แพง
กั้นตามแนวชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก ดังที่เขากล่าวไว้ตอนหาเสียงจริง ถิ่นที่อยู่ของผีเสื้อพันธุ์นี้ก็จะถูกกั้นกลางไปด้วยกำ�แพงนั้นด้วย
นักชีววิทยา Nazari ระบุว่า ผีเสื้อกลางคืนพันธุ์นี้มีขนบนหัวเป็นสีขาวอมเหลือง คล้ายกับสีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของ โดนัลด์ ทรัมป์ และ
ยังมีลำ�ตัวเป็นสีขาว และปีกสีน้ำ�ตาล
อย่างไรก็ตาม “Neopalpa donaldtrumpi” ไม่ใช่สัตว์พันธุ์แรกที่ถูกตั้งชื่อตาม โดนัลด์ ทรัมป์ เพราะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว หนอนผีเสื้อ
พันธุ์หนึ่งที่พบในแถบลุ่มน้ำ�อะเมซอน ก็ถูกตั้งชื่อว่า “Trumpapillar” เนื่องจากลักษณะขนยาวเต็มตัวที่มีสีเหลืองผสมขาวของมัน
ก่อนหน้านี้ ชือ่ ของประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ก็เคยถูกนำ�ไปตัง้ ชือ่ สิง่ มีชวี ติ ต่างๆ มาแล้วถึง 9 ชนิด รวมทัง้ ปรสิต “Baracktrema obamai”
และชื่อของแมงมุมพันธุ์หนึ่ง และปะการังที่พบในฮาวาย
นักวิทยาศาสตร์บอกว่า การตั้งชื่อสัตว์สายพันธุ์ ใหม่ตามชื่อของผู้นำ�ประเทศหรือคนที่มีชื่อเสียงนั้น สามารถช่วยสร้างความตระหนักในหมู่
สาธารณชนต่อสัตว์พันธุ์นั้น และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งภัยคุกคามที่สัตว์พันธุ์นั้นกำ�ลังเผชิญ
http://www.voathai.com/a/trump-new-moth/3685175.html
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บทความพิเศษ
กองยรรณาธิการ

9 สุดยอดการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ ในปี 2559
เพจเฟซบุ๊กของวิทย์สนุกรอบตัว ได้จัดอันดับ
“9 สุดยอดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ในปี 2559”
ในรูปแบบของภาพอินโฟกราฟิก โดยสรุปและย่อยเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
น่าสนใจ กอง บ.ก. สาระวิทย์ได้รับอนุญาตนำ�มาเผยแพร่ต่อครับ
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บทความพิเศษ
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บทความพิเศษ

ฉบับที่ 47
กุมภาพันธ์ 2560

16

บทความพิเศษ
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เฟซบุ๊กสาระวิทย์

วันนี้ !!!

สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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สารคดี
วิทยาศาสตร์
วีณา ยศวังใจ

No More Woof

เครื่องแปลภาษาความคิดสุนัข
เจ้าตูบคิดอะไรอยู่...คุณสามารถ
รับรู้ได้โดยผ่านเครื่องแปลภาษา
ความคิดสุนัข

ฉบับที่ 47
กุมภาพันธ์ 2560

ลอง

จินตนาการดูว่า มันจะดีแค่ไหนหากคุณสามารถรู้
ได้ว่าสุนัขตัวโปรดของคุณกำ�ลังคิดหรือบอกอะไร
กับคุณ ที่จริงเจ้าของที่คลุกคลีกับกับมันมานาน อาจคงพอเดาใน
พฤติกรรมได้ แต่ลา่ สุดนี้ นักวิจยั ได้ประดิษฐ์เครือ่ งแปลภาษาความคิด
สุนัขออกมาเป็นคำ�พูดภาษาอังกฤษให้อ่านกันเลย
เจ้าตูบอาจกำ�ลังเห่าหรือส่งเสียงรูปแบบต่างๆ กัน เพื่อจะบอก
ความรู้สึกต่างๆ แก่คุณ พวกมันอาจกำ�ลังรู้สึกหิว, รู้สึกเบื่ออาหาร
เดิมๆ, รู้สึกสงสัย, ไม่สบาย, อยากปลดทุกข์ หรืออยากออกไปวิ่งเล่น
ในสวน ซึ่งหากเป็นแต่ก่อน คนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่าเรื่องแบบนี้คงจะมี
แต่ในนิยายหรือในการ์ตนู เท่านัน้ แต่ปจั จุบนั นี้ มันได้กลายเป็นจริงแล้ว
จากสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ รียกว่า “No More Woof” ผลงานจากทีมนักวิจยั ใน
สแกนดิเนเวียจาก The Nordic Society for Invention and
Discovery หรือ NSID
ทีมนักวิจัยได้เขียนอธิบายไว้ ในเว็บไซต์ของ NSID
ว่า “คลืน่ สมองของสุนขั มีความแตกต่างกันมากในสุนขั
ต่างสายพันธุ์ หรือกระทั่งในสุนัขแต่ละตัว แต่อย่างไร
ก็ตาม มันมีความเป็นไปได้ ในการค้นหาคลื่นสมองแบบ
ที่มีร่วมกันในสุนัขทุกตัว และเราก็มั่นใจว่าเทคโนโลยีนี้จะ
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เปิดประตูสู่โลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่ระหว่างคนกับสุนัข หรือคนกับสัตว์ชนิดอื่นๆ”
“No More Woof” มี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ด หู ฟั ง แบบสวมศี ร ษะ ที่ ที ม นั ก วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น จาก
การผสมผสานเทคโนโลยี 3 รูปแบบเข้าด้วยกัน ได้แก่ เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
(EEG-sensoring), การประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computing) และซอฟต์แวร์
ชนิดพิเศษที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ (special BCI software)
ในชุดอุปกรณ์ No More Woof จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับและบันทึกสัญญาณไฟฟ้าจากคลื่น
สมองของสุนขั จากนัน้ อุปกรณ์ประมวลผลจะวิเคราะห์รปู แบบของสัญญาณทีบ่ นั ทึกได้ และแปล
ความหมายออกมาเป็นภาษาทีบ่ ง่ บอกถึงอารมณ์ ความคิด และความรูส้ กึ ต่างๆ ของสุนขั ในขณะนัน้
ตัวอย่างของสัญญาณคลืน่ สมองในสุนขั ทีช่ ดั เจนมากและสามารถตรวจจับและบันทึกได้ไม่ยาก
ได้แก่ สัญญาณสมองที่บ่งบอกความรู้สึกหิว, เหนื่อยล้า, สงสัย หรืออยากปลดทุกข์ ซึ่งอุปกรณ์
No More Woof ก็จะแปลออกมาเป็นประโยคในภาษาอังกฤษและส่งเสียงผ่านลำ�โพงออกมาว่า
I’m hungry”, “I’m tired”, “I’m curious who that is?” และ “I want to pee” หรือแม้กระทั่ง
บอกว่า “I’m hungry – but I don’t like this!”
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนา No More Woof อาจสร้างความกังวลด้านจริยธรรมให้แก่ผู้คน
ในสังคมหรือกลุ่มคนรักสัตว์ ซึ่งทีมนักวิจัยก็ได้ยืนยันว่าพวกเขาได้ ให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้เป็น
อย่างมาก ฉะนั้นในการวิจัยของพวกเขาจึงไม่ทำ�ให้สุนัขมีความเสี่ยงหรือได้รับอันตรายใดๆ เลยแม้แต่น้อย อีกทั้งสุนัขทุกตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจยั นีก้ เ็ ป็นเพือ่ นรักของพวกเขาทุกคนด้วยเช่นกัน ซึง่ นักวิจยั รับรองว่า No More Woof เป็นเทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรกับสุนขั ทุกตัวอย่างแน่นอน
ปัจจุบันทีมผู้พัฒนา No More Woof ได้ผลิตชุดอุปกรณ์แปลความคิดของสุนัขเป็นภาษามนุษย์ออกมาแล้ว 3 รุ่น ที่แตกต่างกันทั้งขนาด รูปร่าง
หน้าตา และประสิทธิภาพการทำ�งาน โดยมี ราคาจำ�หน่ายตั้งแต่ $65 สำ�หรับรุ่นเล็ก, $300 สำ�หรับรุ่นมาตรฐาน และ $1,200 สำ�หรับรุ่นซูพีเรีย
ซึ่งทุกรุ่นในขณะนี้ยังคงเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว
โดยในช่วงแรก No More Woof จะมีจำ�หน่ายแบบพรีออร์เดอร์ผ่านทางเว็บไซต์ indiegogo (http://www.indiegogo.com/projects/nomore-woof) ซึ่งนักวิจัยได้ระบุด้วยว่า No More Woof ที่จะจำ�หน่ายออกไปนั้น แม้จะเป็นอุปกรณ์ต้นแบบรุ่นแรกๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบมากนัก
แต่ก็สามารถใช้งานได้จริง และพวกเขาจะปรับปรุงพัฒนาต่อไป ด้วยทุนที่ได้จากการจำ�หน่าย No More Woof นั่นเอง
ในอนาคต No More Woof จะมีหลายภาษาให้เลือก ทั้งภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาจีนกลาง รวมถึงเพิ่มรูปแบบของโทนเสียงให้
หลากหลายเพือ่ ให้ผซู้ อื้ สามารถเลือกเสียงทีค่ ดิ ว่าเข้ากับสุนขั แสนรักของตัวเองมากทีส่ ดุ หรือแม้กระทัง่ พัฒนาไปสูอ่ ปุ กรณ์ทสี่ ามารถแปลความคิด
คำ�พูดของมนุษย์ ให้เป็นภาษาหรือเสียงในแบบที่เพื่อนสี่ขาของเราสามารถเข้าใจ
แหล่งข้อมูลและภาพ :
http://abcnews.go.com/Technology/talking-dog-technology-ready-hit-market/story?id=22680323
http://www.nomorewoof.com/
http://lotus-centre.co.uk/wp-content/uploads/2011/03/Dogs-in-a-row-iStock_000004637487Medium.jpg
https://www.indiegogo.com/projects/no-more-woof#/
http://gearburn.sndytsvoxozgokstuvcm.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/12/No-more-Woof.jpg
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพหนอนจักจั่นหัวคุ่ม
กำ�ลังขับน้ำ�หวานให้มดแดง

ภาพ

เหตุการณ์ขณะที่หนอนจักจั่นหัวคุ่มกำ�ลัง
ขับน้�ำ หวานให้มดแดง (ตัวมุมด้านล่างซ้าย)
ถ่ายในบริเวณเนินเขาภายในพื้นที่อำ�เภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
มดแดงพวกนีช้ อบน้�ำ หวานทีข่ บั ออกมาจากจักจัน่ ขณะ
ทีจ่ กั จัน่ ก็ปลอดภัยจากผูล้ า่ โดยมีมดแดงคอยช่วยปกป้องให้
พวกมันจึงอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อพึ่งพากันและกัน
ภาพนี้ถ่ายในโหมดมาโคร จากกล้องดิจิทัล Olympus
TG-4 เลนส์ซมู ออปติคลั และแผ่นกระจายแสงแฟลช FD-1
เพื่อช่วยให้ภาพสว่างและคมชัด
ภาพโดย : คุณคาซุโอะ อันโนะ
(ประธานชมรมภาพถ่ายวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น)

Science
Jokes

ความรัก

พ่อรักผม
มากแค่ไหนฮะ ?

พ่อ
อยากใช้นิ้ว
ของผมด้วย
หรือเปล่า
ฮะ ?

มากกว่าที่พ่อจะ
สามารถนับได้จาก
จำ�นวนนิ้วมือและ
นิ้วเท้าทั้งหมดของ
พ่อเลยแหละ

http://www.howtobeadad.com/2015/28423/a-lil-dinosaur-and-his-dad-10-sweet-comics
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Sci Infographic

https://witsanook.wordpress.com/2016/05/10/วิทย์ของหมอกควัน/
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สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012
http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=994
ฉบับที่ 47
กุมภาพันธ์ 2560

24

sci
society

		

สเปกตรั ม

สวทช. ร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์
JENESYS 2016 รอบ 2 ตะลุยแดนญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรม
สร้างประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6 มกราคม 2560) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

- สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ
ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำ�นวน 22 คนจาก
ทั่วประเทศ ที่ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รอบ 2 (2nd Batch : Science and Technology Program)
ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น
พร้ อ มเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมี
นางสาวมิโทะนะ เอ็นโด สำ�นักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สวทช. ร่วมแสดงความยินดี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/news/22437-jenesys-2016

งานวิจัย PTT Yeast Technology Platform จากไบโอเทค สวทช.
ได้รับรางวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver
งานวิจยั เรือ่ ง PTT Yeast Technology Platform ได้รบั รางวัล PTT Innovative

Idea Awards ระดับ Silver จากโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.
ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ ในการค้นหาและ
พัฒนายีสต์สายพันธุท์ นร้อนที่ใช้ ในกระบวนการผลิตเอทานอลทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู โดย
ผลงานนี้เป็นการร่วมวิจัยของคณะนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) นำ�โดย ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคุณพิษณุ ปิ่นมณี จากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเอนไซม์ และคณะนักวิจัยบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) นำ�โดย
ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทยา และคุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ซึ่งการมอบ
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน PTT Group Excellence Days 2016 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสำ�นักงานใหญ่ บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) โดยมี คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผู้มอบรางวัล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/news/22436-ptt-yeast-technology-platform
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รมว.วท. ร่วมเปิดงานวันเด็ก 60 พร้อมยก Space Inspirium
เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 9:00 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560 ณ อุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA อำ�เภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมต้อนรับเยาวชนไทย เข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ (Space Inspirium) ซึ่ง
เปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2560 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ดร.อรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า หนึง่ ในนโยบาย
สำ�คัญด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ การสร้างแรงบันดาลด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับคนในสังคม โดย
เฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ประมาณค่ามิได้ของประเทศชาติ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นกระบวนการสำ�คัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการปลูก
ฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย ให้มีพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ในอนาคต โดยแหล่ง
เรียนรู้ด้านอวกาศ หรือ Space Inspirium ของ GISTDA ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ ให้
กับเด็กและเยาวชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย รวมไปถึงความรู้ ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ อาทิ
ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมือง และป้องกันภัยพิบัติ
ทางด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูอ้ �ำ นวยการ GISTDA กล่าวว่า GISTDA ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการสร้างแหล่งเรียนรูด้ า้ นอวกาศ
หรือ Space Inspirium เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจินตนาการทางด้านอวกาศให้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ ให้ความสำ�คัญกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การที่
ประเทศไทยมี Space Inspirium ถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปหันมาให้ความสำ�คัญ และมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ โดยในปี 2560 นี้ Space Inspirium ได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ในส่วนของห้องจำ�ลองการควบคุมดาวเทียม ห้องจำ�ลองพืน้ ผิวดาวอังคาร ภาพดาวเทียมปูพนื้ 3 มิติ รวมถึงนำ�อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาไว้
ใน Space Inspirium อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดเป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านอวกาศที่หลากหลาย โดย GISTDA ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 13–15 มกราคม 2560 ณ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อำ�เภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 033-005-835, 098-137-2357, 098-893-8824
หรือ ติดต่อทาง Email: Spaceinspirium@gistda.or.th
http://www.gistda.or.th/main/th/node/1670

สวทน. ดันโครงการ “วิล” โรงเรียนในโรงงาน
ปั้นเด็กเก่งสู่ภาคอุตสาหกรรม
ดร.กิติพงค์

พร้อมวงค์ เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า สวทน. เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มโครงการบูรณาการการเรียน
กับการทำ�งาน “วิล” (Work-integrated Learning : WiL) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนากำ�ลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รบั การศึกษา ซึง่ สวทน. ได้รว่ มมือ
กับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา รับสมัครนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญจากโรงเรียนในชนบทมาเข้าโครงการ ซึ่งเด็กที่
เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากจะได้เรียนจนสำ�เร็จวุฒกิ ารศึกษาเหมือนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทัว่ ไปแล้ว ระหว่างทีเ่ รียนยังจะได้รบั ประสบการณ์
จริง จากการทำ�งานในสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ มีการนำ�เอาความรู้จากงานที่ทำ�เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
บทเรียน ทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และยังได้รับค่าแรงเป็นรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=135
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประที ป ด้ ว งแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

นกเงือกปากดำ� Anorrhinus galeritus
นกเงือกปากดำ�เป็นนกเงือกขนาดใหญ่ ขนปกคลุมลำ�ตัวสีดำ� มีปากสีดำ�
บางครั้งตัวเมีย ปากเป็นสีงาช้าง เป็นนกประจำ�ถิ่นของไทย พบเฉพาะในภาคใต้
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงใต้สุดของประเทศไทย
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บ้านนักคิด

Quiz

ไก่ฟ้าหลังขาว
Lophura nycthemera

นกกระทาญ
Coturnix ja

นกยูง
Pavo muticus

ไก่ฟ้าพญาลอ
Lophura diardi

ขอบคุณภาพจาก ดร.ประทีป ด้วงแค และ รักศักดิ์ สิทธิวิไล
ฉบับที่แล้ว ประเดิมปีไก่ด้วยการให้คุณ
ผู้อ่านเลือกสัตว์ปีกที่อยู่ในวงศ์ Phasianidae ไปดูเฉลยกันฮะ

เหมียวมีข่าวดีจะบอก บ.ก. ประกาศแจกปฏิทินเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลฮะ ไปดูรายชื่อผู้โชคดีประจาฉ
เลย

รางวัลที่ 1 กระเป๋าผ้า ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑิตา คงเสรี
รางวัลที่ 2 ปฏิทิน “เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพ
ไก่ฟ้าหลังขาว
ฟ้าพญาลอเทวา
นกยูง
นกกระทาญี่ปุ่น
อิไก่สสระวงศ์
Lophura nycthemera
Lophura diardi
Pavo muticus
Coturnix japonica
รางวัลที่ 3 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ “science is a cosmic symphony” ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญฤทธิ์ คุณ
ขอบคุณภาพจาก ดร.ประทีป ด้วงแค และ รักศักดิ์ สิทธิวิไล
การ ด.ญ.ดิสธร เดชวัชระ คุณศศิกานต์ แก้วมูลสุข คุณณิชกมล เทพอวยพร

เหมียวมีขา่ วดีจะบอก บ.ก. ประกาศแจกปฏิทนิ เพิม่ อีกหนึง่ รางวัลฮะ ไปดูรายชือ่ ผู้ โชคดีประจำ�ฉบับที่ 46 กันเลย
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
		
รางวัลที่ 3
		

กระเป๋าผ้า ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑิตา คงเสรี
ปัญหาประจาฉบับที่ 47
ปฏิทิน “เทิดพระเกียรติพระอัจฉริสยาหรั
ภาพด้
านวิบทนียาศาสตร์
และเทคโนโลยี
รังสิยมวก็า อวงศ์
ธนทรัพ้ว่าย์มีสัตว์อะไรบ้างที่มีรักเดียวใจเดียว
บฉบั
้ ใกล้เทศกาลแห่
งความรั” กคุณเหมี
ยากจะรู
คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา
ไปจนกว่าจะมีใครตายจาก หรือที่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่า monogamy ในตารางข้างล
กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ “science is a cosmic symphony” ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญฤทธิ์ คุณวันทนา ว่องธนาการ
นอยู
ยู่ ณิ6 ชชนิ
ดทีเทพอวยพร
่มีชีวิตคู่แบบ monogamy ช่วยเหมียวหาหน่อยฮะ ใบ้ให้หนึ่งคาคือ นก
ด.ญ.ดิสธร เดชวัชระ คุณศศิกานต์ซ่อแก้
วมู่ ลแต่
สุขมีคุอณ
กมล
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ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 47
สำ�หรับฉบับนี้ ใกล้เทศกาลแห่งความรัก เหมียวก็อยากจะรู้ว่ามี
สัตว์อะไรบ้างทีม่ รี กั เดียวใจเดียว ครองคูอ่ ยูก่ นั ไปจนกว่าจะมีใคร
ตายจาก หรือทีภ่ าษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่า monogamy ใน
ตารางขวามือนี้มีชื่อสัตว์ซ่อนอยู่ แต่มีอยู่ 6 ชนิดที่มีชีวิตคู่แบบ
monogamy ช่วยเหมียวหาหน่อยฮะ ใบ้ ให้หนึง่ คำ�คือ นกกระเรียน

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 47
รางวัลที่ 1 ปฏิทนิ “เทิดพระเกียรติ

พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” จำ�นวน 2 รางวัล
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รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ science

is a cosmic symphony (กระเป๋าผ้า
สปันบอนด์+สมุดโน้ต) จำ�นวน 3 รางวัล

คิดได้แล้วส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
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 22 กุมภาพันธ์ 2560

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 48 สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ผ้าพันคอมัดย้อม

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากงานวิจัยของ สวทช.

นอก

ผลิตและจัดจำ�หน่าย : ศูนย์หนังสือ สวทช.
ราคาผืนละ 250 บาท
ขนาด 22.5x70 นิ้ว

จากการวิจยั พัฒนาและวิศวกรรม เพือ่ ยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
ด้านวิชาการแล้ว สวทช. ยังคำ�นึงถึงการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย
ผ้ า พั น คอมั ด ย้ อ มธรรมชาติ (หม้ อ ห้ อ ม) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิง่ แวดล้อม พัฒนาจากผลงานวิจยั ของ สวทช. โดยนักวิจยั ไบโอเทค
ที่ ไ ด้ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดแพร่ ด้วยการใช้
“เอนอีซ” (ENZease) เอนไซม์ทผี่ ลิตจากจุลนิ ทรียต์ ามธรรมชาติ
นวัตกรรมทีถ่ กู คิดค้นเพือ่ นำ�มาใช้ลอกแป้งและกำ�จัดสิง่ สกปรก
บนผ้าฝ้ายแบบขัน้ ตอนเดียว จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต ปริมาณ
การใช้สารเคมี และเวลาในการเตรียมผ้าลงได้มากกว่า 50%
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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
ฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ 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

A scientific man out to have no wishes,
no affections, - a mere heart of stone.
- Charles Darwin
คนในแวดวงวิทยาศาสตร์ ไม่ควรจะปรารถนาสิ่งใดเป็นพิเศษ
ไม่หลงใหลสิ่งใดเลย แต่มีจิตใจดังหินผา
- ชาลส์ ดาร์วิน
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Charles_Darwin_1880.jpg

ชาลส์ ดาร์วิน

(12 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2352 - 19 เมษายน พ.ศ. 2425)
นักธรรมชาติวทิ ยาชาวอังกฤษผูม้ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆของโลกทีม่ โี อกาสเดินทางรอบโลกโดยเดินทาง
ไปกับเรือหลวงบีเกิลนานถึง 5 ปี เขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ เช่นเดียวกับกับอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ (Alfred
Russel Wallace) โดยต่างคนต่างคิดค้นทฤษฎีดังกล่าวด้วยตัวเอง เป็นอิสระต่อกัน ทฤษฎีดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า
เป็นแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดแนวคิดหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์.... หนังสือกำ�เนิดสปีชีส์ (On the Origin of Species) ของเขา
ได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาล
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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