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ข้อ

ความที่จั่วหัวเรื่องข้างบนนี้ คือพระดำ�รัสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลายโอกาส
จากพระดำ�รัสนี้ ทำ�ให้เราทราบว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 นัน้ มีความตัง้ พระราชหฤทัยตัง้ แต่
วัยเยาว์ทที่ รงปรารถนาจะเป็นนักดาราศาสตร์ ซึง่ ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึง่ ของวิทยาศาสตร์
โดยในตอนแรกทีเ่ ริม่ เรียนในระดับอุดมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระองค์ก็ทรงเลือกเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยความจำ�เป็นที่พระองค์เสด็จขึ้น
ครองราชย์ตอ่ จากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชทีเ่ สด็จสวรรคตโดยกะทันหัน ทำ�ให้พระองค์
ทรงเปลีย่ นแขนงวิชาเรียนจากวิทยาศาสตร์มาเป็นรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์แทน เนือ่ งจาก
ต้องรับพระราชภาระเป็นพระมหากษัตริย์
แม้พระองค์จะไม่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยตรง แต่โครงการพระราชดำ�ริต่างๆ กว่าสี่
พันโครงการนั้น ล้วนต้องอาศัยความรู้ และความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเป็นโครงการกังหันน้ำ�ชัยพ้ฒนา ฝนหลวง แกล้งดิน หญ้าแฝก
แก้มลิง ฝาย เขื่อน ทฤษฎีใหม่ การสื่อสาร ชลประทาน ฯลฯ
26 ตุลาคม 2560 คือวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 นีค่ งจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับ
ที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมถวายสักการะพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดิน
หลังจากนีแ้ ล้ว สิง่ ทีป่ ระชาชนชาวไทยจะตอบแทนในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์
ได้นั่นก็คือ การทำ�ความดีดำ�เนินตามรอยเท้าพ่อ
แม้วันนี้พระองค์จะจากไปแล้ว แต่ผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทั้งผองจะรำ�ลึกถึง
พระองค์อยู่ในใจเสมอ และมีความภาคภูมิใจที่จะบอกว่า “ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9”

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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เรียบเรียงโดย ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์ และ
วัชราภรณ์ สนทนา

เรา
มาดูกันว่า 10 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของโลก และมีโอกาสจะเข้ามามี
บทบาทต่อสังคมไทยและพลิกโฉมธุรกิจไทยมีอะไรบ้าง

1.

สารเสริมสุขภาพเนรมิตได้ (Phytonutrients)

ด้วยเทรนด์รักสุขภาพที่กำ�ลังมาแรง
จึงเริม่ มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ สุขภาพ
หรือ Functional Food ทีเ่ ป็นสารสกัดจาก
พื ช และผลไม้ ที่ มี ป ระโยชน์ อ อกสู่ ต ลาด
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มากขึ้น โดยตัวอย่างสารออกฤทธิ์จากพืช
ที่รู้จักกันดี ได้แก่ แคโรทีนในพืชผักสีส้ม
(เช่ น แครอต ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งผิ ว หนั ง )
ซอยโปรตีนจากถั่วเหลือง ช่วยลดระดับ

ตุลาคม 2560

Cover
Story

คอเลสเตอรอล และลดความเสีย่ งจากโรค
หัวใจ ซึ่งหากเราสามารถสกัดเอาสารชนิด
ต่างๆ มาผลิตเป็นอาหารเสริมในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความต้องการ และสะดวกต่อ
การรับประทาน ก็ไม่ต่างจากการเนรมิตร
อาหารคุณภาพที่ทานได้ทันใจนั่นเอง
	 ปัจจุบนั เทคโนโลยีการสกัดสารสำ�คัญ
ชนิดต่างๆ จากผัก ผลไม้ เริม่ มีความก้าวหน้า
และปลอดภัยมากขึ้น เช่น เทคโนโลยี
การสกัดแบบไม่ใช้สารเคมี (solvent free
extraction) เทคโนโลยี ก ารสกั ด แบบ
supercritical water or carbon dioxide ซึง่
อาศัยน้ำ�หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้
ความดันและอุณหภูมจิ �ำ เพาะในการสกัดสาร

2.

เนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่า (Cellular Agriculture)

อนาคตอันใกล้เราอาจไม่ได้กนิ เนือ้ สัตว์
ทีม่ าจากฟาร์ม แต่เป็นเนือ้ สัตว์ทถี่ กู ส่งตรง
มาจากห้ อ งแล็ บ แทน ด้ ว ยเทคโนโลยี
Cellular Agriculture เป็นการเพาะเลี้ยง
เซลล์จากสเต็มเซลล์
ในปี 2556 ปรากฏข่าวดังเมื่อ Prof.
Mark Post จาก University of Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ทดลอง
นำ�เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อวัวที่เลี้ยงในห้อง
ปฏิบัติการมาทำ�เป็นแฮมเบอร์เกอร์ทาน
โชว์ออกอากาศทางโทรทัศน์ของประเทศ
อังกฤษ ต่อมาในปี 2558 เขายังได้รับทุน
16.7 ล้านบาท เพื่อทดสอบความเป็นไป
ได้ ในการเลีย้ งเซลล์ ให้เพิม่ จำ�นวนมากพอ
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โดยล่าสุดมีบริษัทที่ทำ�ผลิตภัณฑ์จากพืช
ออกสู่ตลาดแล้ว อาทิ อาหารเสริมแบบ
ชง ทีม่ ที งั้ โปรตีน ไฟเบอร์ วิตามิน สารต้าน
อนุมูลอิสระและโพรไบโอติก ของบริษัท
Vega One และเนื้อไก่เทียมที่ทำ�จากถั่ว
ของ บริษัท Beyond Meat เป็นต้น ขณะที่
สวทช. โดย ศูนย์ไบโอเทค มีหน่วยปฏิบัติ
การด้านอาหารที่วิจัยพัฒนาในส่วนของ
Functional Foods โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โพรไบโอติก พรีไบโอติก กรดไขมันสายยาว
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยปฏิบัติการที่ค้นหา
สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อ
การใช้เป็นยาเพื่อรักษาโรค เช่น มาลาเรีย
และวัณโรคด้วย
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สำ�หรับระดับอุตสาหกรรม
แนวคิดการผลิตเนื้อสัตว์จากเซลล์นี้
มาจากความต้องการผลิตเนื้อสัตว์แบบ
ยั่ ง ยื น ดี ต่ อ โลก เพราะข้ อ ดี ข องวิ ธี นี้
นอกจากไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ ลดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจกได้ราว 14.5% ของแก๊ส
เรือนกระจกทั้งหมดแล้ว ยังช่วยลดการ
ปล่อยน้ำ�เสียและลดโอกาสได้รับเชื้อโรค
จากสั ต ว์ สู่ ค นด้ ว ย ซึ่ ง ขณะนี้ บริ ษั ท
Memphis Meats ใน Silicon Valley ได้
ผลิตเนือ้ ไก่ เป็ด และวัว จากการเพาะเลีย้ ง
ได้ส�ำ เร็จเป็นรายแรกของโลก พร้อมตัง้ เป้า
วางขายผลิตภัณฑ์ ในปี 2564
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3.

จุลินทรีย์ผลิตสารมูลค่าสูงจากอากาศ
(From-Air-To-Chemicals Bacteria)

ในปี 2551 Craig Venter คีย์แมนที่
ทำ�ให้ถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์สำ�เร็จ ได้
เสนอแนวคิด “การใช้จุลินทรีย์ผลิตสาร
มูลค่าสูงโดยตรงจากก๊าซเรือนกระจก”
โดยระบุวา่ มีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี
และมี จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ส ามารถใช้ ค าร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากอากาศได้ โ ดยตรง ซึ่ ง
แนวคิดนี้กำ�ลังได้รับความสนใจเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา สามารถผลิต
แบคทีเรีย 2 ชนิด คือ ซินนีโคค็อกคัส
(synechococcus) ที่ สั ง เคราะห์ แ สง
โดยตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ
แล้ ว เปลี่ ย นให้ เ ป็ น น้ำ � ตาล เพื่ อ ส่ ง ต่ อ
ให้แบคทีเรียชีวาเนลลา (shewanella)
เปลี่ยนเป็นกรดไขมัน ซึ่งนำ�ไปใช้ผลิต
“คีโ ตน” วั ตถุ ดิบ ตั้ งต้ น สำ � คั ญของสาร
ประกอบอินทรีย์อื่นๆ และน้ำ�มันดีเซลได้

5

ทั้ ง นี้ สวทช. โดย ศู น ย์ ไ บโอเทค
มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาจุ ลิ น ทรี ย์ ใ ห้ ใ ช้
คาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ ผลิตสารมูลค่าสูง
นอกเหนือจากการใช้วตั ถุดบิ ทางการเกษตร
ทั้งแป้ง น้ำ�ตาล และชีวมวล รวมทั้งยังมี
นักวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านการดัดแปลง
จุลินทรีย์อยู่จำ�นวนหนึ่ง ที่สำ�คัญยังมีศูนย์
ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC)
คลังชีววัสดุที่มีจุลินทรีย์จำ�นวนมากที่จะ
ช่วยผลิตสารมูลค่าสูงสำ�หรับอนาคตได้
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4.

บรรจุภัณฑ์กินได้ (edible packaging)
บรรจุภัณฑ์กินได้ “ooho”

ภาพ: http://www.causeartist.com/wp-content/uploads/2016/10/ediblepackaging_plasticbottles.png
	นับวันขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก
จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ “บรรจุภณ
ั ฑ์
กินได้” จึงเป็นนวัตกรรมทีก่ �ำ ลังถูกจับตามอง
พร้ อ มทั้ ง เริ่ ม มี ง านวิ จั ย และทดลองใช้
กันแล้วในหลายประเทศ ทีมนักวิจัยของ
Skipping Rocks Lab ประเทศอังกฤษ
ได้ พั ฒ นา edible water bottle หรื อ
นวัตกรรมขวดน้�ำ กินได้ ภายใต้ชอื่ “ooho”
ผลิตจากสารสกัดสาหร่ายสีน้ำ�ตาลผสม
กับสารประกอบแคลเซียม ภายในบรรจุ
เครื่องดื่ม เช่น น้ำ�เปล่าหรือน้ำ�หวาน ซึ่ง
ผู้บริโภคสามารถทานได้ทั้งคำ� โดยไม่ก่อ
ให้เกิดอันตราย เหมาะต่อการนำ�ไปใช้ ใน
งานนิทรรศการ หรือมหกรรมกีฬา ที่ต้อง
ใช้เครื่องดื่มจำ�นวนมาก เพื่อลดการใช้
ขวดพลาสติก
	นอกจากนี้ยังมีบริษัท Wikicell ได้ ใช้
เทคโนโลยีจากนักวิจยั มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สหรัฐอเมริกา ได้ออกแบบ “บรรจุภัณฑ์ที่
เป็นเยื่อพรุนที่มีความบางเป็นพิเศษ” ซึ่ง
นำ�มาใช้บรรจุได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม

ตุลาคม 2560

6

อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น เยื่อรูพรุน
จากส้มที่ใช้บรรจุน้ำ�ส้ม และใช้หลอดดูด
ได้ หรือเยื่อรูพรุนที่มีสมบัติคล้ายลูกองุ่น
สำ�หรับใช้บรรจุไวน์ที่น่าสนใจ
สำ�หรับประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์กนิ ได้ออกวางจำ�หน่ายแล้ว คือ
บริษัท ซี โอ สวนสระแก้ว จำ�กัด ที่ผลิต
juice ball น้ำ�ผลไม้ที่ห่อหุ้มด้วยสารสกัด
จากสาหร่ายซึ่งกินได้ทั้งคำ�เช่นเดียวกัน

juice ball ของบริษัท ซี โอ
สวนสระแก้ว จำ�กัด

Cover
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5.

ถุงปลูกเพิ่มผลผลิต
(nonwovens for agriculture)
	ผ้าไม่ถักไม่ทอ (nonwovens) เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ขึ้ น รู ป จากเส้ น ใยโดยตรง
แตกต่างจากผ้าทอหรือผ้าถักตรงที่ต้อง
ขึ้นรูปเส้นใยให้เป็นเส้นด้ายก่อนแล้วจึง
นำ�ไปถักทอเป็นผ้า ซึ่งข้อดีของการใช้ผ้า
ไม่ถักทอ คือ กระบวนการผลิตรวดเร็ว
ผลิ ต ได้ ใ นปริ ม าณมาก และมี ต้ น ทุ น ต่ำ �
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้วทิง้ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มของอนามัยภัณฑ์ และการแพทย์
ซึง่ ตัวอย่างทีพ่ บได้แพร่หลาย คือ หน้ากาก
อนามัย
แต่ ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารนำ � ผ้ า ไม่ ถั ก ทอ
มาใช้ด้านการเกษตรมากขึ้น นักวิจัยจาก
ศูนย์เอ็มเทค สวทช. ได้รว่ มกับ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พัฒนา “ถุงปลูกนอนวูฟเวน” สำ�หรับ
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ปลูกพืช ซึ่งถุงชนิดนี้มีโครงสร้างที่เป็น
รูพรุนและความหนาเหมาะสมต่อการผ่าน
ของน้�ำ และอากาศ ทำ�ให้รากพืชมีการเติบโต
และแผ่กระจายได้ดี ช่วยให้พชื เจริญเติบโต
ให้ผลผลิตได้มากขึ้น ทั้งนี้จากการนำ�ไป
ใช้ปลูกมะเขือเทศราชินีพบว่า มะเขือเทศ
ราชินีที่ปลูกในถุงปลูกนอนวูฟเวน มีราก
ยาวกว่า ให้จำ�นวนผลเฉลี่ยต่อต้นเพิ่มขึ้น
50% มีความหวานและปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น มีความคุ้มทุน เมื่อ
เทียบกับต้นทุนของถุงทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่มาก โดย
ขณะนี้มีการศึกษาถุงปลูกสำ�หรับเมลอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพทั้งในด้านน้ำ�หนักและ
ความหวานหอม
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6.

หุ่นยนต์หมอนาโน (medical nanorobot)

7.

เข็มจิ๋วจิ้มไม่เจ็บ (nano needle)

ตุลาคม 2560

หุ่นยนต์ขนาดเล็กจิ๋ว (nanorobot)
หนึ่งในเทคโนโลยีที่อาจมาเปลี่ยนรูปแบบ
การรักษาของแพทย์ ในอนาคตอันใกล้ เช่น
การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาที่ยังขาดความ
จำ�เพาะ จึงทำ�ลายเซลล์มะเร็งเป้าหมาย
ได้แค่ 1–2% ที่เหลือกลับทำ�ลายเซลล์ดี
ทำ�ให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ตามมา ขณะ
นีม้ ที มี วิจยั ทีศ่ กึ ษาการนำ� T-Cell มาใช้เป็น
nanorobot นำ�ส่งยาที่ใช้ฆ่าเซลล์มะเร็ง
ได้อย่างจำ�เพาะ หรืออาจใช้นำ�ส่งอนุภาค

การฉีดยาเป็นเรื่องเจ็บตัวและไม่พึง
ปรารถนาของทัง้ เด็กและผู้ ใหญ่ แต่เรือ่ งนี้
อาจกลายเป็นอดีตไปในไม่ชา้ ด้วยเทคโนโลยี
เข็ม ขนาดเล็ ก มากๆ ที่ เรี ยกว่ า micro/
nano needles หรือ MNN มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางระดับไมโครและนาโนเมตร คือ
ราว 1 ในล้าน และ 1 ในพันล้านส่วนของ
เมตรเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวด
ส่ ง ผ่ า นยาหรื อ วั ค ซี น เข้ า ไปได้ ถึ ง ระดั บ
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นาโนบางอย่างที่เมื่อกระตุ้นด้วยรังสี จะ
ทำ�ให้เซลล์มะเร็งตาย โดยไม่กระทบต่อ
เซลล์ปกติอื่นๆ
นอกจากนี้ nanorobot ยังช่วยผ่าตัด
โดยอาศัยสนามแม่เหล็ก แสง หรือ คลื่น
อัลตราซาวด์ เป็นตัวควบคุมให้ nanorobot
เข้าสูบ่ ริเวณทีเ่ ข้าถึงได้ยาก และช่วยผ่าตัด
เช่น ใส่เข้าไปในหลอดเลือด เพื่อส่งไป
แก้ไขอาการลิม่ เลือดอุดตันในบริเวณต่างๆ
ได้อีกด้วย

เนื้ อ เยื่ อ ชั้ น หนั ง แท้ ข องผู้ ป่ ว ยได้ ทั้ ง นี้
เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 นั ก วิ จั ย จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้
กับอาสาสมัคร โดยใช้เข็มจิ๋ว MNN เป็น
ครัง้ แรก และขณะนีม้ งี านวิจยั สร้างเข็มจิว๋
ที่เหมาะกับการฉีดยาหรือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า และการฉีดอินซูลนิ สำ�หรับ
การรักษาโรคเบาหวานด้วย

Cover
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นอกจากการแพทย์ แ ล้ ว ยั ง มี ก าร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างด้ า นเครื่ อ งสำ � อาง เช่ น
ประยุกต์ ใช้ ในการส่งยาหรือสารออกฤทธิ์
สำ � คั ญ ในการรั ก ษาสิ ว ดู แ ลผิ ว พรรณ
ลดริว้ รอย หรือลดการหลุดร่วงของเส้นผม
และมี ก ารศึ ก ษาการใช้ เ ข็ ม แบบนี้ ท่ี มี
สารคาเฟอีน เพื่อใช้เพื่อป้องกันหรือลด
ความอ้วน คาดว่าผลิตภัณฑ์เข็มนาโนจะ
วางตลาดได้ ในเร็วๆ นี้
https://www.swisscolor.ca/products/nano-needle-classic
https://www.swisscolor.ca/products/nano-needle-classic

8.

บล็อกเชนเพื่อสุขภาพ
(blockchain for health)

ปั ญ หาข้ อ มู ล สุ ข ภาพ ครอบคลุ ม
การถ่ายโอนข้อมูลประวัติการรักษาของ
ผู้ป่วย เป็นปัญหาสำ�คัญของระบบรักษา
พยาบาลในปั จ จุ บั น การนำ � บล็ อ กเชน
(blockchain) หรือ เทคโนโลยีการเก็บ
ข้อมูล ที่ทำ�ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง สามารถ
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เก็ บ ข้ อ มู ล และใช้ ก ารเข้ า รหั ส หรื อ
คริปโตกราฟี (cryptography) เพือ่ ป้องกัน
การแอบแก้ ไ ขข้ อ มู ล มาประยุ ก ต์ ใช้
แบ่งปันข้อมูลผู้ป่วย จะช่วยให้ โอนย้าย
ผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลได้สะดวกขึ้น
ไม่ ต้ อ งกั ง วลเรื่ อ งความปลอดภั ย และ
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ทำ�ให้การวินจิ ฉัยโรคมีความถูกต้องมากขึน้
ซึ่งบล็อกเชนระบบสุขภาพ เปรียบเสมือน
“สมุด บัญชี” แต่ไม่ใช่บัญชีธนาคาร แต่
เป็น “บัญชีสุขภาพ” นั่นเอง
ตัวอย่าง นวัตกรรมบล็อกเชนด้าน
สุขภาพในต่างประเทศ เช่น บริษทั สตาร์ตอัพ
ชือ่ เจม (Gem) สร้างระบบชือ่ Gem Health
Network ใช้ แ พลตฟอร์ ม การเข้ า รหั ส
ข้อมูลและการยืนยันตัวตนแบบบล็อกเชน

9.

ที่มีความปลอดภัยสูง และยังมีการร่วม
มือกับบริษัท Citi สร้างระบบการเคลม
ค่ารักษาพยาบาลผ่านบล็อกเชนได้อกี ด้วย
สำ�หรับประเทศไทย บริษัท Block
M.D. ทีเ่ ป็นบริษทั สตาร์ตอัพ ก็ก�ำ ลังพัฒนา
electronic health record หรือ EHR บน
บล็อกเชน โดยใช้ โครงสร้างเวชระเบียน
หรือประวัติผู้ป่วยมาตรฐานในปัจจุบัน

โรงยิมสมอง (brain gym)

https://i1.wp.com/innovationtoronto.com/wp-content/uploads/2015/01/BrainScanHiRes.jpg
https://i1.wp.com/innovationtoronto.com/wp-content/uploads/2015/01/BrainScanHiRes.jpg
งานวิจยั สมองถือเป็นความท้าทายระดับ
ประเทศหรื อ ระดั บ โลก ประเทศสหรั ฐ อเมริกา มี US BRAIN Initiative ที่ตั้งเป้า
จะทำ�แผนทีก่ ารทำ�งานของสมอง เป็นศาสตร์
ด้าน นิวโรอินฟอร์เมติกส์ (neuroinformatics) ที่ช่วยให้สามารถออกแบบเกมส์
หรือ แอปพลิเคชันสำ�หรับฝึก หรือเสริม
ประสิทธิภาพการใช้สมอง ทีเ่ รียกว่า serious
gaming หรือ game for health
สำ�หรับประเทศไทย สวทช. โดยทีมวิจยั
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จากศูนย์เนคเทค กำ�ลังร่วมมือกับคณะ
แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งศูนย์
ความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแล
ความสามารถในการรูค้ ดิ ในผูส้ งู อายุ โดยมี
บริการนำ�ร่องระบบ neurofeedback และ
virtual reality games สำ�หรับ cognitive
training ทีศ่ นู ย์ Cognitive Fitness Center
(CFC) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย ที่อาจเรียกว่าเป็น “โรงยิมสมอง”

Cover
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10.

การพิมพ์ฟังก์ชัน 3 มิติ
(functional 3D printing)

http://somecosmiclove.com/wp-content/uploads/2017/09/1505075583_maxresdefault.jpg
http://somecosmiclove.com/wp-content/uploads/2017/09/1505075583_maxresdefault.jpg
ในอนาคตอันใกล้ วัสดุใหม่ๆ เช่น วัสดุ ส่วนประกอบทีป่ อ้ งกันคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
คอมพอสิต จะช่วยให้สามารถพิมพ์วัสดุ และคลื่นวิทยุได้ สร้างวงจรนำ�ไฟฟ้าในชิ้น
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะต่างๆ ได้หลากหลาย งานสามมิติ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ขึน้ ทำ�ให้สร้างอุปกรณ์ทที่ �ำ งานได้เลยหลัง แบบสวมใส่ได้ (wearable electronics)
พิมพ์เสร็จ เรียกว่า functional 3D printing เป็นต้น
เช่น การพิมพ์พลาสติกที่สามารถนำ�ความ
ปั จ จุ บั น ศู น ย์ น วั ต กรรมการพิ ม พ์
ร้อน เพราะมีวัสดุโลหะผสมอยู่ เช่น วัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
ผสมคอมพอสิ ต กั บ อนุ ภ าคหรื อ เส้ น ใย หรือ TOPIC ในสังกัด ศูนย์เนคเทค สวทช.
ของทองแดง หรืออะลูมิเนียม ซึ่งสามารถ กับบริษัท เฮเดล เทคโนโลยี ประเทศไทย
นำ � ไปใช้ ท ดแทนชิ้ น ส่ ว นโลหะได้ เช่ น ร่วมกันผลิต เส้นลวดพลาสติกนำ�ไฟฟ้า
ชิ้ น ส่ ว นโคมไฟรถยนต์ หรื อ ใช้ ร ะบาย ด้วยวัสดุคอมพอสิตผสมกราฟีน ทีส่ ามารถ
ความร้อนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นำ�ไฟฟ้าได้ดีที่สุดในโลก มีความต้านทาน
นอกจากนี้ ยังพิมพ์ชิ้นส่วนที่นำ�ไฟฟ้า ไฟฟ้าน้อยกว่า 0.5 โอห์มต่อเซนติเมตร
ได้ ด้วยการผสมวัสดุอย่าง กราฟีน และ และสามารถขึ้นรูปได้ด้วยเครื่องพิมพ์สาม
ท่อคาร์บอนนาโน เข้าไป ทำ�ให้ ใช้สร้าง มิตทิ กุ ชนิด และออกวางจำ�หน่ายไปทัว่ โลก
เซ็นเซอร์ที่มีความยืดหยุ่น โค้งงอได้ สร้าง แล้ว
10 เทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวข้างต้น กำ�ลังเข้ามามีบทบาทในอนาคตอันใกล้ การรูท้ นั
ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยเป็นภูมคิ มุ้ กันให้ผปู้ ระกอบไทยใน
การเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือคนในสังคมไทยเองก็จะได้ปรับตัวเพื่อรองรับ
กระแสคลื่นเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ได้อย่างเหมาะสม
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กองบรรณาธิการ

เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้

โรง

งานอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ มั ก ประสบปั ญ หาใน
การบำ�บัดน้ำ�เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำ�เสียที่มีนำ้�มัน
หรื อ ไขมั น เป็ น องค์ ป ระกอบ แต่ ต อนนี้ นั ก วิ จั ย ไทย ได้ พั ฒ นา
ระบบการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ให้มีขนาดเล็กลงและใช้งานได้ง่าย
ช่วยให้การบำ�บัดน้ำ�เสียในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องยาก

อีกต่อไป
นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัทคีนน์ จำ�กัด พัฒนา
“เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้” หรือ
OMR (on-site microbial reactor) ขนาด 10 ลิตร ใช้สำ�หรับผลิต
จุลินทรีย์ที่ช่วยบำ�บัดน้ำ�เสีย มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการ
น้ำ�เข้า-ออกแบบอัตโนมัติ ใช้งานได้ง่ายและสะดวก โดยเลือกใช้
จุลนิ ทรียส์ ายพันธุท์ สี่ ามารถย่อยสลายได้ทงั้ น้�ำ เสียปกติและน้�ำ เสีย
ที่มีน้ำ�มันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบ
จากการทดสอบร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งพบว่า
เครือ่ ง OMR ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบำ�บัดน้�ำ เสียให้สามารถ
ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำ�ทิ้งของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียเบื้องต้นอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มประสิทธิใน
การบำ�บัดได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

ปัจ

จุบันแม้จำ�นวนผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทยจะลดลง
แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยซ้ำ�ในทุกปี และมีการระบาดของ
โรคในพื้นที่ทุรกันดารของประเทศอยู่
เชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอยู่สอง
ชนิด ถ้าหากว่าเราจำ�แนกชนิดของเชื้อได้ตั้งแต่แรก ก็จะช่วยให้

ตุลาคม 2560

การเฝ้าระวังและการรักษาทำ�ได้ดีขึ้น
เชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิด
พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม (Plasmodium falciparum) และ
พลาสโมเดียม ไวแว็กซ์ (Plasmodium vivax) ซึ่งมีการระบาดและ
ความรุนแรงของโรคมาลาเรีย ที่แตกต่างกัน การจำ�แนกชนิดของ
เชือ้ จึงมีความสำ�คัญต่อการรักษา และเฝ้าระวังการระบาดในแต่ละ
พื้นที่เป็นอย่างมาก
นักวิจัยจากไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนาเทคนิค LAMP-LFD
(แลมป์-แอลเอฟดี) สำ�หรับตรวจหา เชื้อมาลาเรีย พลาสโมเดียม
ฟัลซิปารัม และ พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ในตัวอย่างเลือดของ
ผู้ป่วยโรคมาลาเรียเป็นผลสำ�เร็จ โดยชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียนี้
มีความจำ�เพาะในการตรวจเชื้อแต่ละชนิดสูงมาก จึงตรวจแยก
เชื้อมาลาเรียทั้งสองชนิดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� ใช้งานได้ง่าย
ทราบผลเร็ว โดยไม่ตอ้ งผ่านแล็บ หรือใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขสามารถนำ�ไปใช้ทดสอบในพื้นที่จริงที่มีการระบาด
ของโรคได้ทันที
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สารสกัดจากถัว่ เหลืองหมัก และจากองุน่ ช่วยให้ผหู้ ญิง
วัยหมดประจำ�เดือนมีอาการต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น

เว็บ

ไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาทางคลินิกใน
อาสาสมัครผูห้ ญิงวัยหมดประจำ�เดือน 60 คน อายุระหว่าง 50-55 ปี
ทีม่ อี าการร้อนวูบวาบ (hot flash) วิตกกังวล (anxiety) และซึมเศร้า
(depressive) โดยแบ่งกลุ่มทดสอบออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งได้
รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 เม็ด/วัน ซึง่ ประกอบด้วยถัว่ เหลืองหมัก
200 มิลลิกรัม ที่มีสารอีควอล (equol) 10 มิลลิกรัม กับองุ่นที่มีสาร
เรสเวอราทรอล (resveratrol) 25 มิลลิกรัม เป็นเวลา 12 สัปดาห์
โดยเปรียบเทียบกับกลุม่ ทดสอบอีกกลุม่ หนึง่ ทีร่ บั ประทานยาหลอก
หลังจากนัน้ ทำ�การวัดผลการศึกษาหลัก จากการประเมินความ
เกีย่ วข้องระหว่างอายุและอาการต่างๆ ของวัยหมดประจำ�เดือนด้วย
วีธี menopause rating scale (MRS) และผลการศึกษาเสริม จาก
การประเมินระดับความซึมเศร้าด้วยวิธี hamilton rating scale for
depression (HAM-D) และประเมินเกีย่ วกับคุณภาพการนอนหลับ
ด้วยวิธี nottingham health profile (NHP) ตามลำ�ดับ
ผลการทดสอบพบว่า กลุม่ ทดสอบที่ได้รบั สารอีควอล และสาร
เรสเวอราทรอล มีอาการต่างๆ ทีเ่ ป็นผลมาจากภาวะหมดประจำ�เดือน
ดีขนึ้ โดยเฉพาะอาการช่องคลอดแห้ง อาการของหัวใจ และปัญหา
เกีย่ วกับระบบสืบพันธุ์ โดยมีคา่ คะแนน MRS ดีขนึ้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุ่มยาหลอก นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการทดสอบในสัปดาห์ที่ 12
จากการสังเกตการณ์ความสนใจในการทำ�งานและกิจกรรมต่างๆ

เพื่อชี้วัดอาการซึมเศร้า พบว่ากลุ่มทดสอบมีจำ�นวนอาสาสมัครมี
อาการซึมเศร้าลดลง โดยมีผลปรับปรุงค่าคะแนน HAM-D และมี
ผลช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น โดยมีผลปรับปรุงค่าคะแนน
NHP เช่นเดียวกัน
จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่า การได้รับสารอีควอลจาก
ถั่วเหลืองหมัก และสารเรสเวอราทรอล จากองุ่น เป็นเวลา 12
สัปดาห์ อาจมีผลช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและบรรเทา
อาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหมดประจำ�เดือนในผู้หญิงให้มี
สุขภาพดีได้

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1311
ภาพจาก : ภาพถั่วเหลืองหมักจาก http://toyokeizai.net/articles/-/119646
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารเบต้ า กลู แ คนจากเห็ ด ...
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์

โรค

เกาต์ เป็นสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดโรคข้ออักเสบทีเ่ กิดจากการสะสมของผลึก
ของกรดยูริก (monosodium urate) ในข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ (tophi)
ของร่างกาย ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งจากการมีระดับกรดยูรกิ ในเลือดสูง (hyperuricemia)
อยู่เป็นเวลานาน มีอุบัติการณ์ร้อยละ 1-2 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบอัตราของโรค
เกาต์เพิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั พบเพิม่ ขึน้ ตามอายุ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศชายกลุม่ อายุ
มากกว่า 35 ปีขึ้นไป ส่วนในเพศหญิงพบมากในวัยหลังหมดประจำ�เดือน
ปัญหาหลักในการรักษา คือ ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มีอาการ
ข้ออักเสบเฉียบพลัน (acute gouty attack) เกิดขึน้ เป็นระยะ และมีผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการ
โรคข้ออักเสบเรื้อรัง (chronic tophacous gout) อยู่เป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้
ผูป้ ว่ ยยังมีภาวะไตพิการ หรือไตวายร่วมอยูใ่ นอัตราทีส่ งู ถึงร้อยละ 70 มักพบร่วมกับ
โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้
ผู้ป่วยโรคเกาต์เสียชีวิต อีกทั้งยาที่ระงับหรือป้องกันอาการอักเสบเฉียบพลันที่ ไม่
ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs; NSAID) เช่น Ibuprofen,
indomethacin ก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการกินยาในปริมาณสูง เป็นสาเหตุให้เกิด
แผลหรือเลือดออกในกระเพาะ มีเกลือและน้�ำ คัง่ ในร่างกาย ส่งผลให้ความดันโลหิต
เพิ่มขึ้น เป็นผลเสียต่อผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจร่วมด้วย
นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยโรคเกาต์ทมี่ อี าการไตเสือ่ มอาจทำ�ให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
ขึ้น ซึ่งยาในกลุ่ม NSAID นี้มีกลไกในการยับยั้งการทำ�งานของเอนไซม์ cyclooxygenase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างสาร prostanoids ซึ่งร่างกายผลิตขึ้นเพื่อ
ตอบสนองและกำ�จัดสิ่งแปลกปลอม ส่งผลให้เกิดการอักเสบขึ้น แต่การยับยั้ง
เป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจง ทำ�ให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น แผลในกระเพาะอาหาร
ขึ้นได้ มีรายงานการวิจัยที่กล่าวถึงศักยภาพของเห็ดในการต้านการอักเสบ รวมถึง
ลดการหลั่งของสารที่เกี่ยวข้องกับกลไกการอักเสบของร่างกาย อาทิ interferon-g
(IFN-g), IL-2, and IL-6 นอกจากนี้เมื่อนำ�มาทดสอบในสัตว์ทดลอง ไม่ก่อให้เกิด
ความเป็นพิษต่อเซลล์
จากข้อมูลข้างต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญเกษตรสร้างสรรค์ ร่วมกับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
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มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดย ผศ. อุ ษ ณา
พัวเพิม่ พูนศิริ และ ผศ. วริษฎา ศิลาอ่อน ทำ�การวิจยั
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด เพื่อ
ลดสภาวะปวด อักเสบของข้อที่เกิดจากอาการ
โรคเกาต์ และเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการบรรเทา
อาการอักเสบที่เกิดเนื่องจากสภาวะของโรคเกาต์
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพรูปแบบเม็ด ผลิตจาก
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ่ า นขั้ น ตอนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
(สายพันธุ์เห็ดนางรม เห็ดหอม และนางฟ้า ที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตสารเบต้ากลูแคนสูง รวม
ถึงวัสดุเพาะที่ปรับปรุงสูตรเฉพาะเหมาะสำ�หรับ
การผลิตเบต้ากลูแคน) โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ผ่านมาตรฐานการผลิตยาเม็ดตามเภสัชตำ�รับ มี
ปริมาณเบต้ากลูแคน 0.16 % w/w ( ประมาณ
0.5 มิลลิกรัม/ เม็ด) ปริมาณสารประกอบฟีโนลิก
ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 1.99±0.07 ถึง 3.26±0.05
mgGAE/g
การทดสอบผลฤทธิ์ ต้ า นการอั ก เสบของ
สารสกัดจากเห็ดทั้งสามชนิดพบว่า สารสกัดจาก
เห็ ด หอม สามารถลดการแสดงออกของยี น ที่
เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการอักเสบได้ เช่นเดียว
กับผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าที่สามารถเพิ่ม
การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ต้านอักเสบได้ ในขณะที่สารสกัดจากเห็ดนางรม
สามารถกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันในสภาวะปกติได้

สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อได้ที่
สำ�นักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ
Call center วว. โทร. 0 2577 9300
ในวันและเวลาราชการ
E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

กินแคลเซียมไม่ช่วย ! นักวิจัยไทยใช้แสงซินโครตรอนหา
สาเหตุทแ่ี ท้จริงของโรคข้อเข่าเสือ่ ม เพือ่ ให้การรักษาถูกจุด

นัก

วิจัยไทยใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์หาสาเหตุของ
การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม โรคยอดฮิต 1 ใน 3 ที่คนไทย
ป่วยมากสุด ผลวิจัยชี้ชัดข้อเข่าเสื่อมเกิดจากโปรตีนคอลลาเจน
น้อยลงตามอายุที่มากขึ้น ฉะนั้นการกินแคลเซียมไม่ใช่การแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุดอย่างแท้จริง ความเข้าใจผิดที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับ
แคลเซียมคือ แคลเซียมไม่ได้เป็นยาที่แนะนำ�ให้ ใช้เพื่อรักษาหรือ
ป้องกันภาวะข้อเข่าเสือ่ ม แต่แคลเซียมเป็นยาทีม่ ปี ระโยชน์ ในกรณี
ใช้รักษาหรือป้องกันโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ซึ่งเป็นภาวะ
ทีเ่ กิดได้มากขึน้ เมือ่ อายุเพิม่ สูงขึน้ จากผลวิจยั ซินโครตรอนนำ�ไปสู่
การผลิตยารักษาโรคเข่าเสื่อมได้
พ.ท.นพ.บุ ร ะ สิ น ธุ ภ ากร อาจารย์ สำ � นั ก แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากสถิติของ
ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในประเทศไทยของมูลนิธิโรคข้อ พบว่า
ในปี 2549 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในจำ�นวนนี้ พบผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ประมาณ 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5-45.6 ของประชากรทั้ง
ประเทศ จากเดิมโรคข้อเข่าเสื่อมจะพบในผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้พบ
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในคนอายุน้อยลง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยเสริมหลายๆ อย่างประกอบกัน
สำ�หรับปัจจัยที่ทำ�ให้ข้อเข่าเสื่อมคือ
1. อายุ ในผู้ที่อายุมากจะเป็นการเสื่อมไปตามกาลเวลา
2. น้ำ�หนัก พบว่าผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมักจะมีน้ำ�หนัก
เกินเกณฑ์มาตรฐาน
3. การใช้ชีวิตประจำ�วัน เช่น การยกของหนักมากๆ หรือการ
ขึน้ ลงบันไดโดยไม่จ�ำ เป็น และท่านัง่ ต่างๆ ทีต่ อ้ งงอเข่ามาก
4. เคยมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่ามาก่อน เช่น กระดูกหัก
เส้นเอ็น หรือหมอนรองข้องเข่าฉีกขาด
ข้อเข่าถือเป็นข้อทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในร่างกาย และเป็นข้อทีร่ บั น้�ำ หนัก
ของร่างกาย ข้อเข่าประกอบด้วยกระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และ
กระดูกลูกสะบ้า บริเวณส่วนปลายของกระดูกจะมีกระดูกอ่อนซึง่ ทำ�
หน้าทีเ่ ป็นผิวข้อเข่า หน้าทีก่ ระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อจะมีหน้าที่
รับน้ำ�หนัก ช่วยให้การขยับของข้อจะเรียบและลื่น
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สำ�หรับโรคข้อเข่าเสือ่ มเป็นภาวะข้อเข่าผ่านการใช้งานมาเป็น
เวลานาน เกิดการเสื่อมของข้อจากการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์
และเนือ้ เยือ่ หรืออาจะเกิดจากการบาดเจ็บบริเวณข้อ การบิดหมุน
ข้อหรือแรงกระทำ�ซ้ำ�ๆ โดยสัดส่วนของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะ
พบมากในผูส้ งู อายุมากกว่า 1 ใน 3 อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ยังไม่มวี ธิ ี
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
พ.ท.นพ.บุระ กล่าวอีกว่า สำ�นักแพทย์ศาสตร์และสำ�นักวิชา
วิทยาศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ร่วม
กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนโดย ดร.กาญจนา ธรรมนู และ
ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิจัยของสถาบันฯ ประยุกต์การใช้เทคนิค
ซินโครตรอน IR-microspectroscopy ซึ่งเป็นแสงย่านอินฟราเรด
ที่มีขนาดเล็กและความเข้มสูง และใช้เทคนิค XAS และ X ray
fluorescence ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
องค์ประกอบทางชีวเคมีในตัวอย่างกระดูก โดยการวิเคราะห์
กระดูกอ่อนผิวข้อและกระดูกใต้ผิวข้อ เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของ
การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม จากการตัวอย่างข้อเข่าทั้งหมด 6 ราย
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบทาง
ชีวเคมีในตัวอย่างกระดูก เช่น โปรตีนคอลลาเจน โปรติโอไกลแคน
แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในช่วงอายุที่แตกต่างกัน
ทัง้ นี้ ทีมวิจยั ได้ทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง 3 ช่วงอายุ ประกอบด้วย

ตุลาคม 2560

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย
20-30 ปี 40-50 ปี และ 70-80 ปี เทคนิคดังกล่าวสามารถ
ตรวจสอบเนื้อเยื่อกระดูกในส่วนต่างๆ ได้แก่ กระดูกอ่อนผิวข้อ
(articular cartilage) กระดูกผิวใต้ข้อ (subchondral bone)
พบว่า ในช่วงกลุ่มอายุ 70-80 ปี มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
โครงสร้างของโปรตีนในบริเวณกระดูกอ่อน (cartilage) อย่าง
ชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่ทำ�ให้เกิดการย่อยสลายของโครงสร้าง
โปรตีนคอลลาเจนเมื่ออายุมากขึ้น และมีการเสื่อมของโครงสร้าง
แคลเซียมในกระดูกใต้ผิวข้อซึ่งเป็นการพิสูจน์แล้วว่า การกิน
แคลเซียมไม่ช่วยเรื่องการเสื่อมของข้อ นักวิจัยคาดว่าการศึกษา
ในลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้สามารถพิสูจน์ทราบสาเหตุของการ

เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม อันจะนำ�มาซึ่งวิธีการรักษาใหม่ๆ โดยการใช้
สารเคมีเพิ่มเติมให้ผู้ป่วยเพื่อทดแทนสารที่ขาดพร่องไป หรือ
การใช้ ย ารั ก ษาให้ ต รงกั บ สาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี
การใช้สมุนไพรไทยมาใช้ ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมมากมาย เช่น
สารสกัดจากขิง สารสกัดจากพริกไทยดำ� สารสกัดจากขมิ้นชัน
สารสกัดจากงาดำ� นอกจากนี้ ยังสามารถสกัดสารคอลลาเจนจาก
สัตว์ เช่น กระดูกอ่อนของอกไก่ จากสารตั้งต้นทั้งหมดที่กล่าวมา
สามารถนำ�ไปต่อยอดการวิจัยรักษาในข้อเข่าเสื่อมโดยประยุกต์ ใช้
แสงซินโครตรอนได้

http://www.slri.or.th/th/index.php/slriresearch/กินแคลเซียมไม่ช่วย-นักวิจัยไทยสุดยอดใช้แสงซินโครตรอนหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคข้อเข่าเสื่อม-เพื่อให้การรักษาถูกจุด.html
http://www.slri.or.th/th/index.php/slriresearch/กินแคลเซียมไม่ช่วย-นักวิจัยไทยสุดยอดใช้แสงซินโครตรอนหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคข้อเข่าเสื่อม-เพื่อให้การรักษาถูกจุด.html

ครูวทิ ยาศาสตร์ดเี ด่น ประจำ�ปี 2560

ค รู

ผู้สร้างคน เป็นแม่แบบให้กับลูกศิษย์ ต้องมีจิตวิทยาศาสตร์สูงเป็นอันดับแรก มีเทคนิค กลวิธี สื่อการสอนที่หลากหลาย
มีการประเมินผลที่ถูกต้องยุติธรรม มีไหวพริบในการสร้างคำ�ถามชวนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกิดเป็นนวัตกรรมที่นำ�ไปใช้แก้
ปัญหาได้ ในชีวิตจริง
	 สำ�หรับปี พ.ศ. 2560 นี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 4 ระดับ ได้แก่
อุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา ระดับละ 2 คน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจากเครือซิเมนต์ไทย-มูลนิธิซิเมนต์ไทย
สำ�หรับผู้ได้รับรับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำ�ปี 2560 มีดังนี้

• ระดับอุดมศึกษา ได้แก่
- ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
วิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
- ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

ตุลาคม 2560

ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

16

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย
• ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่
- นางสาววรุณี พิณรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำ�เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ครู วิทยฐานะครูชำ�นาญการพิเศษ


• ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
- นางสาวปุณยาพร ผิวขำ� โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำ�บลหนองสูงใต้ อำ�เภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ครู วิทยฐานะครูช�ำ นาญ
การพิเศษ
- นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำ�เภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 กระทรวงศึกษาธิการ ครู วิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ

นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ�

นายชุมพล ชารีแสน

• ระดับประถมศึกษา ได้แก่
- นายกฤษติชัย ดียิ่ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
- นายกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว ตำ�บลก้านเหลือง อำ�เภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

นายกฤษติชัย ดียิ่ง

นายกฤษขจร ศรีถาวร

พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส รายงาน
(ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น)
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ตุลาคม 2560

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

กองบรรณาธิการ

ภาพสุดท้ายและตำ�แหน่งที่

ยานแคสสินีพุ่งชนดาวเสาร์
เรียบเรียงโดย นายบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯนครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ข้อ

มูลภาพถ่ายนี้เป็นภาพสุดท้ายที่องค์การนาซาได้รับจาก
ยานอวกาศแคสสินี ก่อนที่ยานจะพุ่งชนดาวเสาร์เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยอุปกรณ์กล้องถ่าย
ภาพต่างๆ บนยานสามารถบันทึกภาพสุดท้ายนี้ ได้ที่ระยะห่างจาก
ดาวเสาร์ประมาณ 634,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ภาพดังกล่าว ถูกถ่าย
ด้วยกล้องมุมกว้างผ่านตัวกรองแสงในช่วงสีแดง สีเขียว และ
สีน้ำ�เงิน จากนั้นนักดาราศาสตร์นำ�ภาพถ่ายจากทั้งสามฟิลเตอร์
มารวมกันทำ�ให้ ได้ภาพที่มีสีสันสวยงามและรายละเอียดชัดเจน
มากขึ้น (ภาพที่ 1)

นอกจากนี้ ใ นเวลาใกล้ เ คี ย งกั น กล้ อ งถ่ า ยภาพในช่ ว ง
อินฟราเรด (infrared) ช่วงคลื่นประมาณ 5 ไมครอน ที่ติดตั้งอยู่
บนยานอวกาศแคสสินี ยังสามารถบันทึกภาพและเผยให้เห็น
ตำ�แหน่งที่นักดาราศาสตร์คาดว่าจะเป็นจุดที่ยานอวกาศแคสสินี
พุง่ ชนดาวเสาร์ (ภายในบริเวณเส้นวงรี) ณ ตำ�แหน่งละติจดู 9.4 องศา
เหนือ ลองจิจดู 53 องศาตะวันตก ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
(ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2

https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21896/impact-site-infrared
https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21895/cassinis-final-image
https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21896/impact-site-infrared
https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21895/cassinis-final-image

ภาพที่ 1
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3362-cassinis-final-image
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3362-cassinis-final-image

ตุลาคม 2560
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2017

เป็นของนักวิทยาศาสตร์ผเู้ ผยกลไกนาฬิการ่างกาย
เครดิตภาพ : Getty Images

(จากซ้ายไปขวา) เจฟฟรี ฮอลล์, ไมเคิล รอสแบช และไมเคิล ยัง
เครดิตภาพ : EPA

นัก

วิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั 3 คน ได้แก่ นายเจฟฟรี ฮอลล์ นายไมเคิล รอสแบช
และนายไมเคิล ยัง ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา หรือการแพทย์ ประจำ�ปี
นี้ร่วมกัน จากผลงานการค้นพบกลไกของนาฬิการ่างกายในระดับโมเลกุล
นักวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 คน ศึกษากระบวนการทำ�งานของนาฬิการ่างกายที่มีอยู่ทั่วไป
ในสัตว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์ โดยใช้การวิเคราะห์ระดับพันธุกรรมในแมลงวันผลไม้ ทำ�ให้
สามารถระบุตวั ยีนและสารเคมีในเซลล์ทรี่ ว่ มกันควบคุมกลไกของนาฬิการ่างกายได้ ซึง่ ก่อน
หน้านี้เป็นปริศนามานานว่าร่างกายของมนุษย์และสัตว์รับรู้เวลากลางวัน กลางคืน รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงการทำ�งานตอบสนองต่อเวลาในแต่ละช่วงได้อย่างไร
นายเจฟฟรี ฮอลล์ และนายไมเคิล รอสแบช พบว่ายีนตัวหนึ่งที่พวกเขาตั้งชื่อให้ว่า
period (ช่วงเวลา) มีหน้าที่ควบคุมการผลิตโปรตีน PER ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงระดับการผลิต
ไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน โดยปริมาณของ PER จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางคืนและลดลง
ในตอนกลางวัน วนเวียนกันไปเป็นวงจรเช่นนี้ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วนนายไมเคิล ยัง นั้นค้นพบยีนที่ชื่อว่า timeless (ไร้กาลเวลา) และยีน doubletime
(หน่วงเวลา) ซึ่งยีนทั้ง 2 ตัวควบคุมการผลิตโปรตีนที่ส่งผลกระทบต่อความเสถียรของ
โปรตีน PER ในร่างกาย หากปริมาณของ PER ค่อนข้างคงที่ เมื่อนั้นนาฬิการ่างกายจะ
เดินช้าลง แต่หากปริมาณของ PER ผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นาฬิการ่างกายก็จะเดิน
เร็วขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าเหตุใดบางคนจึงตื่นเช้าและรู้สึกสดชื่นในเวลา
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กลางวั น ในขณะที่ บ างคนรู้ สึ ก กระปรี้
กระเปร่าและทำ�งานได้ดีในเวลากลางคืน
ทั้ ง นี้ นาฬิ ก าร่ า งกาย (circadian
rhythm) เป็นกลไกควบคุมวงจรการทำ�งาน
ของร่างกายสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ หรือแม้
กระทั่งเชื้อรา ให้ทำ�งานโดยสอดคล้อง
กับแต่ละช่วงเวลาของวัน ซึ่งความเข้าใจ
ในเรื่องการทำ�งานของนาฬิการ่างกายนี้มี
ผลอย่างมากต่อการแพทย์ และการรักษา
สุขภาพ
นาฬิการ่างกายควบคุมระดับอุณหภูมิ
ระดับฮอร์ โมนต่างๆ อัตราการเผาผลาญ
รวมทั้งอารมณ์ของคนเราให้เปลี่ยนแปลง
ไปตามช่วงเวลาของวัน ควบคุมการรับรู้
เวลากลางวันกลางคืนและพฤติกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นตามจังหวะเวลาดังกล่าว เช่น
การหลับและตื่น หากนาฬิการ่างกายถูก
รบกวน จะเกิดผลเสียต่อการสัง่ สมความจำ�
เพิ่มโอกาสเกิดโรคต่างๆ ในระยะยาว เช่น
มะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวานชนิดที่ 2

http://www.bbc.com/thai/international-41479214
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 2017

เป็นของนักวิทยาศาสตร์ผตู้ รวจพบคลืน่ ความโน้มถ่วง 

ราง

วัลโนเบลสาขาฟิสกิ ส์ประจำ�ปี
นี้ ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์
ชาวอเมริกัน 3 คน ผู้บุกเบิกสร้างองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่นำ�ไปสู่การตรวจ
จับคลืน่ ความโน้มถ่วง (gravitational wave)
ได้ส�ำ เร็จ ซึง่ เป็นการพิสจู น์วา่ คลืน่ ดังกล่าว
มีอยู่จริงตามการทำ�นายด้วยหลักทฤษฎี
สัมพัทธภาพทัว่ ไปของ แอลเบิรต์ ไอน์สไตน์
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ทั้ง
3 ได้แก่ นายไรเนอร์ ไวส์ นายแบร์รี บา
ริช และนายคิป ธอร์น ซึ่งต่างก็เป็นผู้มี
ส่วนสำ�คัญในการก่อตั้งและดำ�เนินงาน
หอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงไลโก
(LIGO) ในสหรั ฐ ฯ โดยนายไวส์ เ ป็ น
ผูค้ ดิ ค้นเทคนิคพืน้ ฐานที่ใช้ ในการตรวจจับ
คลื่นความโน้มถ่วง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
ที่มีความละเอียดอ่อนและไม่เคยมีผู้ ใด
สามารถตรวจจับได้มาก่อน ทำ�ให้เขาได้
รับเงินรางวัลครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 9 ล้าน
โครนสวีเดน (ราว 37 ล้านบาท) ในครั้งนี้
ส่ ว นเงิ น รางวั ล ที่ เ หลื อ จะเป็ น ของ
นายธอร์น และนายบาริช โดยนายธอร์น
นั้ น มี ผ ลงานทางทฤษฎี ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสำ � เร็ จ ในการตรวจจั บ คลื่ น ความ
โน้ ม ถ่ ว ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น หอสั ง เกตการณ์
ไลโก 2 แห่งในสหรัฐฯ และหอสังเกตการณ์
เวอร์ โก (VIRGO) ที่สร้างขึ้นใหม่ในอิตาลี
สามารถตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงจาก
ห้วงอวกาศลึกได้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว
ด้านนายบาริชซึง่ เป็นผูอ้ �ำ นวยการคน
ที่ 2 ของหอสังเกตการณ์ไลโก มีผลงาน
ในการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วง ซึ่ง

ตุลาคม 2560

(จากซ้ายไปขวา) ไรเนอร์ ไวส์, แบร์รี บาริช และคิป ธอร์น
เครดิตภาพ : PA
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้
ผูส้ อื่ ข่าวบีบซี รี ายงานด้วยว่า อันทีจ่ ริง
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปีนี้ ควรจะตก
เป็นของนายรอน เดรเวอร์ นักวิทยาศาสตร์
ชาวสกอตจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ใน
สหราชอาณาจักรด้วย เนือ่ งจากเขามีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนาระบบลำ�แสงเลเซอร์
ของไลโกที่ ใช้ ในการตรวจจับคลื่นความ
โน้มถ่วง แต่นายเดรเวอร์เสียชีวิตไปก่อน
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และคณะกรรมการ
รางวัลโนเบลมีนโยบายไม่มอบรางวัลแก่
ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
นายไวส์ ได้กล่าวกับบีบีซีว่า แม้จะมี
เพียงตัวเขากับนายธอร์นและนายบาริช
เท่านั้นที่ ได้รับรางวัลโนเบล แต่ท่ีจริงการ
ตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงเป็นผลงาน
ร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกว่า
1,000 คน ซึ่งรวมทุ่มเททำ�งานในโครงการ
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นี้มาเป็นเวลากว่า 40 ปี
ทัง้ นี้ หอสังเกตการณ์ไลโกและเวอร์โก
สามารถตรวจจับคลืน่ ความโน้มถ่วงทีส่ ง่ มา
จากห้วงอวกาศลึกได้ เมื่อเกิดการรบกวน
ลำ�แสงเลเซอร์ ในอุโมงค์ยาวรูปตัวแอล (L)
ซึ่งวิธีการนี้ทำ�ให้นักดาราศาสตร์สามารถ
ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในจักรวาลได้
โดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง พาการตรวจจั บ สั ญ ญาณ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเช่น
แต่ก่อน
ในอนาคตทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติ
ยังมีแผนสร้างหอสังเกตการณ์คลื่นความ
โน้มถ่วงเพิ่มเติมที่ญี่ปุ่นและอินเดีย เพื่อ
ร่วมกันทำ�งานตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วง
ให้มีความแม่นยำ�ยิ่งขึ้นไปอีก
คลื่นความโน้มถ่วงเป็นระลอกคลื่น
ที่ เ กิ ด จากการยื ด ขยายและหดตั ว ของ
กาล-อวกาศ ซึ่งมักจะถูกส่งออกมาจาก
เหตุการณ์รนุ แรงในจักรวาล เช่น การระเบิด

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

ภาพจากฝีมือศิลปิน แสดงหลุมดำ�
ที่กำ�ลังจะชนและรวมตัวกัน ซึ่ง
เหตุการณ์นี้เป็นแหล่งกำ�เนิดของคลื่น
ความโน้มถ่วงที่ LIGO ตรวจจับได้
เป็นครั้งที่ 3
เครดิตภาพ : IGO/CALTECH/
MIT/SONOMA STATE

แบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นคลืน่ ความโน้มถ่วงทีแ่ ผ่ออกมาจากการรวมตัวกันของหลุมดำ�
เครดิตภาพ : S.OSSOKINE/A.BUONANNO (MPI GRAVITATIONAL PHYSICS
ของดาวฤกษ์ การชนกันของหลุมดำ�และ
ดาวนิวตรอน โดยคลื่นความโน้มถ่วงจะ
นำ�พาข้อมูลจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้แผ่
ออกไปในจักรวาลด้วยความเร็วแสงโดย
ไม่ถูกรบกวน
หอสังเกตการณ์ไลโก 2 แห่งในสหรัฐฯ

เป็นผู้ตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงได้เป็น
ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ซึ่ง
เป็นการพิสูจน์ว่าคลื่นความโน้มถ่วงมีอยู่
จริง ตามที่ แอลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ได้ท�ำ นายไว้
เมือ่ 102 ปีกอ่ นตามหลักทฤษฎีสมั พัทธภาพ
ทั่วไป
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การที่นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจ
จับคลื่นความโน้มถ่วงได้ จะช่วยให้ทราบ
ถึงกระบวนการก่อตัวและวิวัฒนาการของ
หลุ ม ดำ � รวมทั้ ง เข้ า ใกล้ ค วามรู้ เรื่ อ งจุ ด
กำ�เนิดของจักรวาลได้มากขึ้น

http://www.bbc.com/thai/international-41494092
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก

รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2017

เป็นของผูพ้ ฒ
ั นาเทคนิคกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง

(จากซ้ายไปขวา) ริชาร์ด เฮนเดอร์สัน, ฌาก ยูโบเชต์ และโจอาคิม แฟรงก์
เครดิตภาพ : www.newyorker.com

“เราจะเข้าใจได้ว่า
มั น ก่ อ กำ � เนิ ด มี
ป ฏิ กิ ริ ย า แ ล ะ
ทำ � งานร่ ว มกั น
อย่างไร เรียกได้
ว่ า เป็ น การพลิ ก
โฉมอย่ า งวงการ
ชี ว เ ค มี อ ย่ า ง
สิ้นเชิง”

สาม

นักวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล
โนเบลสาขาเคมีประจำ�ปี
2017 จากการพั ฒ นาเทคนิ ค กล้ อ ง
จุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบแช่ แ ข็ ง
(cryo-electron microscopy) ที่ทำ�ให้
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถคงรู ป ร่ า งของ
ชีวโมเลกุล เช่น โปรตีน และสร้างสภาพ
กระบวนการทางเคมีอันซับซ้อนของมัน
ขึ้นมาได้
นายริชาร์ด เฮนเดอร์สัน นายฌาก
ยูโบเชต์ และนายโจอาคิม แฟรงก์ จะได้
รับเงินรางวัลร่วมกัน 9 ล้านโครน หรือ
ประมาณ 37 ล้านบาท หลังจากได้รับการ
ประกาศให้เป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขา
เคมีที่การแถลงข่าวในประเทศสวีเดน
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การออกแบบเครื่องจักรขนาดจิ๋วคือผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 2017  
เครดิตภาพ : UNIVERSITY OF GRONINGEN
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
โลก
พวกเขาได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาเทคนิ ค ที่
เรียกว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
แช่แข็ง (cryo-electron microscopy)
ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจับภาพ
ในขณะที่ โ มเลกุ ล ของสิ่ ง มี ชี วิ ต กำ � ลั ง
เกาะกลุ่มกัน และสร้างภาพกระบวนการ
ทางเคมีอนั ซับซ้อนขึน้ มาได้ทงั้ นี้ ศ. โจอาคิม
แฟรงก์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ถือ
เป็นผู้วางรากฐานของเทคนิคนี้มาตั้งแต่
ช่ ว งปี ค.ศ. 1975-1986 โดยเขาเป็ น
ผู้พัฒนาเทคนิคในการประมวลผลภาพ 2
มิติที่ ได้จากการถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนที่ไม่มีความคมชัด ให้เป็นภาพ
3 มิติที่คมชัดได้
ขณะที่ ศ. ฌาก ยูโบเชต์ นักวิทยาศาสตร์

ชาวสวิส เป็นผู้พัฒนาเทคนิคการแช่แข็ง
โดยการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้
น้ำ�ที่อยู่รอบๆ ตัวอย่างทางชีวภาพเย็นลง
อย่างรวดเร็วจนแข็งตัว ทำ�ให้ โมเลกุลยัง
คงสภาพธรรมชาติของมันไว้ได้
ส่ ว น ศ. ริ ช าร์ ด เฮนเดอร์ สั น
นักวิทยาศาสตร์ชาวสกอต เป็นผู้นำ�เสนอ
โครงสร้างโมเลกุลของแบคทีเรียที่มีความ
ละเอียดในระดับอะตอม
ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์นำ�เทคนิคนี้
ไปใช้ ในการสร้างภาพ 3 มิตขิ องโครงสร้าง
ชีวโมเลกุล ตัง้ แต่การสร้างภาพโปรตีนของ
แบคทีเรียที่ทำ�ให้ดื้อยาปฏิชีวนะ ไปจนถึง
การสร้างภาพเชื้อไวรัสซิกา โดยภายใน
เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถพัฒนาภาพ

3 มิติของเชื้อไวรัสนี้โดยมีความละเอียด
ในระดับอะตอมออกมาได้ ทำ�ให้เริม่ ค้นคว้า
หายาที่ใช้ ในการรักษาโรคนี้ ได้
ประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบล
อธิบายว่า “อีกไม่นานก็จะไม่มีสิ่งใดที่เป็น
ความลับอีกต่อไปแล้ว เราสามารถมองเห็น
รายละเอียดอันซับซ้อนของชีวโมเลกุลใน
ทุกซอกทุกมุมของเซลล์ และของเหลวทุก
หยดในร่างกายของเรา”
“เราจะเข้ า ใจได้ ว่ า มั น ก่ อ กำ � เนิ ด มี
ปฏิกิริยา และทำ�งานร่วมกันอย่างไร เรียก
ได้ว่าเป็นการพลิกโฉมอย่างวงการชีวเคมี
อย่างสิ้นเชิง”

ที่มาของข้อมูล

http://www.bbc.com/thai/international-41499393
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https://witsanook.wordpress.com/2017/06/19/ทำ�ไมโดนฝนแล้วเป็นหวัดง/
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพดาวเสาร์ทง้ั ดวงภาพสุดท้ายทีย่ านแคสสินี
บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

นา

ซาได้เผยภาพดาวเสาร์ ทีย่ านแคสสินบี นั ทึกได้เป็นครัง้ สุดท้าย เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม
2559 ซึ่งเป็นมุมมองที่เห็นดาวเสาร์ ได้ทั้งดวง โดยบันทึกด้วยกล้องมุมกว้าง
พร้อมกับใช้แผ่นกรองแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำ�เงิน เพื่อนำ�มาผสมกันให้เกิดสีดังที่เห็นใน
ภาพ โดยภาพที่ถ่ายได้นี้ เป็นมุมที่แสงอาทิตย์ส่องด้านของวงแหวนเป็นมุม 25 องศา เหนือ
ระนาบวงแหวน และถ่ายห่างจากดาวเสาร์เป็นระยะทางประมาณ 1.4 ล้านกิโลเมตร ภาพมี
ความละเอียด 80 ตารางกิโลเมตรต่อพิกเซล
“ยานแคสสินี” โคจรรอบดาวเสาร์นานถึง 13 ปี หรือคิดเป็น
เวลาเกือบครึง่ ปีดาวเสาร์ (1 ปีดาวเสาร์ยาวนานเท่ากับ 29.5
ปีบนโลก) ก่อนมาถึงวาระสุดท้ายของภารกิจ เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2560 โดยถูกบังคับให้ลดระดับลงสู่ชั้นบรรยากาศ
ของดาวเสาร์ เพื่อถูกแรงเสียดทานจากชั้นบรรยากาศเผา
จนมอดไป
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ฉันรู้สึกว่า
ตอนนี้ตัวฉันไม่มี
เสถียรภาพเลย

เธอกำ�ลังเกิด
ปฏิกิริยา
อย่างรุนแรง

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/716cZZM8UuL._SL1500_.jpg
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กองบรรณาธิการ

ดาราศาสตร์ไทย
ใต้รม่ พระบารมี

หมายเหตุกองบรรณาธิการ : “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” คือ
โครงการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบทวิเคราะห์ของ
นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้สะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด และความจงรักภักดี
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
เผยแพร่ร่วมกับเฟซบุ๊ก
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

เกี่ยวกับผู้เขียน : ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา นักเรียนทุนโครงการพัฒนา

และส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
และวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด สหราชอาณาจักร มีความสนใจและหลงใหลในความ
สวยงามของวัตถุทอ้ งฟ้าและดาราศาสตร์มาตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ได้เห็นดาวเสาร์ผา่ นกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก
เป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ จนก้าวเข้าสู่วงการดาราศาสตร์เต็มตัว ปัจจุบัน
ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://164.115.22.186/webmost/main/index.php/organization-news.html?start=710

พระ

บาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ผ ม
น้อมเกล้าฯ รำ�ลึกถึง แม้วา่ ผมจะไม่เคยถวายงานแด่
พระองค์ท่านโดยตรง แต่มีโอกาสได้ถวายงานแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีอยู่หลายครั้ง
พระดำ�รัสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงรับสั่งถึง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลายโอกาสว่า
“ถ้าไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปรารถนาทีจ่ ะ
เป็นนักดาราศาสตร์ และอยากมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่”
ผมคิดว่าพระราชดำ�รินอี้ าจเป็นส่วนสำ�คัญทีว่ า่ ทำ�ไมพระองค์
ท่านทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัย และพระปรีชาสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก และอาจจะเป็นด้วยความ

ตุลาคม 2560

สนพระราชหฤทัยทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์
ตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์
เมือ่ ปี พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงโปรดให้คณะบุคคล ซึ่งมีนาวาอากาศโทฐากูร เกิดแก้ว รวม
อยู่ด้วย เข้าเฝ้าเพื่อติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวาย ณ พระราชวัง
ไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไว้ทรงถ่ายรูปดาวอังคารและ
ดาวหางลิเนียร์ เอ2 (LINEAR A2)
ในปีนั้นมีปรากฏการณ์สำ�คัญทางดาราศาสตร์คือดาวอังคาร
โคจรเข้าใกล้ โลก โดยปกติดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้ โลกทุก 26
เดือน แต่ละครั้งจะโคจรเข้ามาใกล้ โลกไม่เท่ากัน
ครั้งนั้น นาวาอากาศโทฐากูรกลับมาเล่าให้ผมฟังว่า ในหลวง
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นักคิดวิถึทง ย์
ในหลวง

“

ถ้าไม่ ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงปรารถนาทีจ่ ะเป็นนักดาราศาสตร์ และ
อยากมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่

”

ทรงรับสัง่ ว่า “รู้ไหมว่า ดาวอังคารมีอะไรทีต่ า่ งจากโลกอยูอ่ ย่างหนึง่
คือ โลกเราจะเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและตก
ทางทิศตะวันตก เพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไป
ตะวันออก ที่ดาวอังคารก็มีการหมุนรอบตัวเองเหมือนโลก แต่
ดวงจันทร์ โฟบอส (ดวงจันทร์ของดาวอังคาร) ขึ้นจากทิศตะวันตก
ไปทิศตะวันออกวันละ 4 รอบ”
ผมรู้สึกประหลาดใจปนประทับใจอย่างมากว่า พระองค์ท่าน
ทรงทราบในรายละเอียดถึงขนาดนัน้ แสดงว่าพระองค์ทรงมีความ
รอบรู้เรื่องดาราศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ผมเคยสงสัยว่า ทำ�ไมพระองค์
ท่านทรงโปรดดาราศาสตร์มาก?
ก่อนหน้านัน้ ผมเคยได้ยนิ เรือ่ งราวเกีย่ วกับสมเด็จย่ามากมายว่า
ท่านทรงสนพระทัยเรือ่ งดาราศาสตร์และการดูดาวมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ประทับอยู่ที่โลซาน ทุกครั้งที่ท้องฟ้าใสและเห็นดาวระยิบ
ระยับ ท่านจะทรงโปรดให้ขา้ ราชบริพารออกมาดูดาว และทรงสอน
การดูดาวให้กับผู้ติดตามอยู่เสมอ
ราว 20 ปีที่ผ่านมา ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เคยเล่าให้ผม
ฟังว่า “ศรัณย์รู้ไหมว่า เมื่อครั้งที่สมเด็จย่าทรงมีพระชนมายุมาก
แล้ว ทรงเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยโลซาน 2 วิชา ไม่ได้เรียนเพื่อ
รับปริญญา แต่เรียนเพือ่ รู้ ก็คอื วิชาปรัชญา ซึง่ ทรงโปรดอยูแ่ ล้ว กับ
วิชาดาราศาสตร์ เหตุทท่ี รงไปเรียน ก็เพือ่ จะนำ�มาสอนพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงพระเยาว์”
จากคำ � ถามนั้ น ทำ � ให้ ผ มคิ ด ว่ า การที่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ 9
ทรงโปรดและใฝ่ ฝั น จะเป็ น นั ก ดาราศาสตร์ สมเด็ จ ย่ า น่ า จะมี
ส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้พระองค์มีพระราชดำ�ริเช่นนี้
หนังสือ “เวลาเป็นของมีค่า” ที่ทรงพระนิพนธ์ โดย สมเด็จ
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พระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงเขียน
ไว้ว่า สมเด็จย่าทรงโปรดดาราศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งประทับอยู่ที่
สหรัฐอเมริกา ก่อนพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จย่าทรงใช้หนังสือชื่อ “Le Ciel” (ภาษา
ฝรั่งเศส แปลว่า ท้องฟ้า) จนกระทั่งแผนที่ดาวในหนังสือหลุด
ออกมา ในหนังสือเล่มนีจ้ ะมีแผนทีด่ าวแบบหมุนทีเ่ ด็กๆ ชอบใช้กนั
เป็นแบบเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ
9 ทรงใช้เมื่อทรงพระเยาว์ ราว 70-80 ปีก่อน
ผมมีความเข้าใจว่า ดาราศาสตร์เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัย
ที่ทำ�ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำ�ให้ทรงโปรด
เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงรับสั่งหลายครั้งว่า มี
พระราชประสงค์ ให้ ใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสร้างคน
หลายคนอาจจะมองว่าการทำ�งานในเรือ่ งดาราศาสตร์เป็นเรือ่ งไกล
ตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างคน แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ทรงมีพระราชดำ�ริในโครงการทีเ่ กีย่ วกับดาราศาสตร์ตา่ งๆ มากมาย
และพระองค์ ท่ า นยั ง ทรงรั บ สั่ ง อยู่ เ สมอว่ า “ดาราศาสตร์ คื อ
เครื่องมือในการสร้างคนที่สำ�คัญที่สุด”
ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำ�งานเพื่อสนอง
พระราชดำ�ริ และสานต่อพระราชปณิธานในการนำ�ดาราศาสตร์
มาใช้ ในการพัฒนาคน สะท้อนผ่านการดำ�เนินงานของสถาบันวิจยั
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา 8 ปี
นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทีมงานของสถาบันฯ กล่าวได้อย่าง
ภาคภูมิใจว่า “ดาราศาสตร์ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมาแต่
เยาว์วัย บัดนี้ ได้หยั่งรากบนแผ่นดินไทยอย่างมั่นคง งอกงามแล้ว
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระพุทธเจ้าข้าฯ”
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สเปกตรัม

กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. จับมือ NCTU ไต้หวัน คัด 8 สตาร์ตอัพไทยร่วมโครงการ
Thailand-Taiwan Startup Gateway เดือน พ.ย. นี้

ใน

งาน Thailand Tech Show
2017 ที่ ไ บเทค บางนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) โดย

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) โดย
นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำ�นวย
การ สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เจียวทง (National Chiao Tung University: NCTU) โดย นายไมค์ เชง (Mr.
Mike Chen) ผู้บริหาร Centre of Industry
Accelerator and Patent Strategy, NCTU
ประเทศไต้หวัน แถลงความร่วมมือการเพิม่
ศักยภาพของเทคสตาร์ตอัพไทย ภายใต้
ความร่วมมือโครงการ “Thailand-Taiwan
Startup Gateway” ซึง่ จะคัดเลือกสตาร์ตอัพ
8 รายของไทยเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ

ไต้หวันในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้
ร่วมกับอีก 5 ประเทศ (มาเลเซีย ฮ่องกง
สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และอังกฤษ) เพื่อเสริม
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ความเข้ ม แข็ ง ด้ า น
ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอด
จนเกิ ด เครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยง และเพิ่ ม
โอกาสการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น
https://www.nstda.or.th/th/news/11535-20170922-1thailand-tech-show-2017
https://www.nstda.or.th/th/news/11535-20170922-1thailand-tech-show-2017

สวทช. อพวช. เชฟรอนฯ และคีนัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดรอบ
Pitching โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 หนุนสร้าง
เมกเกอร์รุ่นใหม่
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กั น ยายน 2560 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.),
บริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทยสำ � รวจและ
ผลิต จำ�กัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวด
รอบ Pitching โครงการ Enjoy Science:
Young Makers Contest ปี 2 ระหว่าง
วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
ณ ห้อง Eureka ชั้น 2 อาคารสำ�นักงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คลองห้ า จ.ปทุ ม ธานี ให้ กั บ เมกเกอร์
หรื อ นั ก สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมรุ่ น ใหม่ ใ น
ระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและ

ตุลาคม 2560

อาชีวศึกษา ที่ ได้รับคัดเลือกและร่วมนำ�
เสนอผลงานการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยในชุมชน
พร้อมชิงรางวัลเข้าร่วมงาน Maker Faire

30

Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของ
เหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก
สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า
กว่า 1.2 ล้านบาท
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สดร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการสำ�รวจเชิงอวกาศและ
ดาราศาสตร์วิทยุ พร้อมเดินหน้าโครงการเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี
ที่เชียงใหม่

16

-18 สิงหาคม 2560 – สถาบัน
วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) (สดร.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ “ส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการสำ�รวจเชิงอวกาศ : แผนการพัฒนา
เพื่ออนาคต (GNSS and VLBI Geodesy
in Thailand : Planning for the Future)”
ระดมผูเ้ ชีย่ วชาญจากทัว่ โลกร่วมหารือและ
แลกเปลีย่ น หวังเตรียมความพร้อมดำ�เนิน
โครงการเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและ
ยี อ อเดซี ติ ด ตั้ ง กล้ อ งโทรทรรศน์ วิ ท ยุ
แห่งชาติที่เชียงใหม่ จัดขึ้น ณ โรงแรม
ไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3372-narit-gnss-vlbi-geodesy

จิ ส ด้ า ลงนามบั น ทึ ก เจตนารมณ์
สนั บ สนุ น แม่ แ จ่ ม โมเดลพลั ส ขั บ
เคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

4

ตุลาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
จิสด้า ดร.ศิรลิ กั ษณ์ พฤกษ์ปติ กิ ุ รักษาการผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีลงนาม
บันทึกเจตนารมณ์สนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในท้องถิ่น ประชาชนคนแม่แจ่ม
หน่วยงานหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน
เป้าหมายหลักสำ�คัญเพื่อร่วมออกแบบแนวทางให้เกิด
ความชัดเจนในแผนงาน ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การ
จัดการพื้นที่ สร้างโมเดลการพัฒนาเชิงปฏิบัติการให้เป็น

ตัวอย่างในการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs
in Action) พร้อมผู้นำ�ภาคประชาชนคนแม่แจ่มได้ยื่นข้อเสนอ
เชิงนโยบายกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบายระดับชาติ สู่การ
เปลีย่ นแปลงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.gistda.or.th/main/th/node/2166
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อพวช. ผนึกกำ�ลัง มทร. และศูนย์การค้าบางซือ่ จังชัน่ จัดงาน “สวนสนุกวิทยาศาสตร์
อพวช.” หวังเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างแรงบันดาลใจแห่งใหม่ใจกลางกรุง

องค์

ก า ร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(อพวช.) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และศูนย์การค้าบางซื่อ
จังชั่น จัดพื้นที่ “สวนสนุกวิทยาศาสตร์
อพวช.” (NSM Science Circus) ณ
ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ชั้น 1 จตุจักร
กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ขยายโอกาสการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยหวังสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริม
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่
กลุ่มครอบครัว เยาวชน และประชาชน
ทัว่ ไปในชุมชนคนเมืองมากยิง่ ขึน้ ตัง้ แต่ 30
กันยายน นี้ เป็นต้นไป
โดยในระยะแรก ได้น�ำ นิทรรศการจาก
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ มาจัดแสดงให้ผู้ที่พลาดโอกาส
เข้ า ชมจำ � นวน 2 เรื่ อ ง ประกอบด้ ว ย
นิทรรศการ “ยุคมนุษย์ครองโลก” (Anthropocene) เพื่อให้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึง

ตุลาคม 2560

ความสัมพันธ์ของปัญหาต่างๆ ที่โลกกำ�ลัง
สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM
เผชิ ญ กั บ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ปั ญ หา
Science Circus) เปิดให้บริการตั้งแต่วัน
มลพิษ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ที่ 30 กันยายน นี้ เป็นต้นไป วันจันทร์–วัน
ภูมิอากาศ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10:00–17:00 น. และวัน
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ค วามรุ น แรงและเกิ ด บ่ อ ย
เสาร์–อาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 10:00–19:00 น.
ครั้งมากขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค การสูญพันธุ์
ที่ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ชั้น 1 จตุจักร
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งๆ ตลอดจนการใช้
กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง โดยมี
ได้ ที่ สำ � นั ก พั ฒ นาธุ ร กิ จ และการตลาด
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความตระหนัก และ
โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122,2123
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อช่วยกันปกป้องและรักษาโลกให้ทุก
ชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ได้
อย่างยั่งยืน
อี ก นิ ท รรศการหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความ
นิ ย มเป็ น อย่ า งมาก คื อ “นิ ท รรศการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งส่งเสริมการ
รั ก ษาทรั พ ยากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทย โดยนำ�เสนอความสวยงามhttp://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6506:2017-09-30-12-47-46&Itemid=104
ของธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมhttp://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6506:2017-09-30-12-47-46&Itemid=104
ตลอดจนวิถชี วี ติ ซึง่ สอดประสานกันอย่างhttp://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6506:2017-09-30-12-47-46&Itemid=104
ลงตัว
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับผู้ผลิตวัคซีนจีน พัฒนาอุตสาหกรรม
วัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจรจากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมวัคซีนที่ผลิตโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง เพิ่มองค์ความ
รู้ ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน พัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบนั วัคซีนทีผ่ ลิตด้วยเซลล์เพาะเลีย้ งมีหลาย
ชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า วัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง
อักเสบเจอี วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ วัคซีนป้องกัน
โรคซิกา้ และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่บา้ นเรายังไม่มหี อ้ ง
แล็บที่ตรวจคุณลักษณะของเซลล์ได้ตามมาตรฐาน ทำ�ให้ผู้ผลิต
และนักวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศต้องส่งเซลล์เพาะเลี้ยงไป
ทดสอบคุณลักษณะในต่างประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายหลาย
สิบล้านบาท เพื่อยืนยันว่าเซลล์เพาะเลี้ยงนั้นมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมะเร็งเมื่อใช้ผลิตวัคซีน
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ใน
ฐานะห้ อ งปฏิ บั ติการควบคุม คุณภาพวัค ซีน ของประเทศ จึ ง
วางแผนพัฒนาการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง
Vero ซึ่งเป็นเซลล์ที่ ได้มาจากไตของลิงแอฟริกาที่ประเทศทั่ว
โลกรวมถึงองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับนำ�มาใช้ผลิตวัคซีน
และเป็นทีน่ ยิ มใช้ ในการผลิตวัคซีนอย่างมาก แต่ตอ้ งมีการตรวจ
สอบคุณลักษณะของเซลล์ก่อนนำ�มาใช้ ในการผลิต ซึ่งกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการเจรจาความร่วมมือกับผู้ผลิต
วัคซีนในประเทศจีนเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านเทคนิคการตรวจ
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วิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์ Vero โดยทางผู้ผลิตยินดีให้
ความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมฯ
	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า จาก
การเจรจาทำ�ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา การผลิต
และการควบคุมคุณภาพวัคซีน โดยเฉพาะการตรวจสอบ
คุณลักษณะและคุณภาพของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ผลิตวัคซีน
จะต้องได้รบั การตรวจสอบและยอมรับจากหน่วยควบคุมกำ�กับ
ภาครัฐด้านวัคซีนของประเทศจีนก่อนที่ผู้ผลิตจะนำ�เซลล์
มาใช้ ในการผลิตวัคซีนได้ ถือเป็นกฎข้อบังคับที่ผู้ผลิตต้อง
ดำ�เนินการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่
ผลิตตรวจสอบคุณภาพของบริษัท Lioning Chengda Biotechnology Co.Ltd., Shenyang (เหลียวหนิง เชียงดาไบโอ
เทคโนโลยี จำ�กัด เมืองเสิ่นหยาง) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวัคซีน
ขนาดใหญ่และมีความทันสมัยของประเทศจีนที่ใช้เทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนไวรัสในเซลล์เพาะเลีย้ ง Vero และมีผลิตภัณฑ์
ทีน่ �ำ มาขึน้ ทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี ชนิดเชื้อ
ตาย นอกจากนีย้ งั มีวคั ซีนทีอ่ ยูใ่ นแผนพัฒนาวิจยั การผลิตของ
บริษัททั้งวัคซีน แบคทีเรียและไวรัสอีกหลายชนิด
	 “ประโยชน์ ที่ ไทยได้รับจากการเจรจาครั้งนี้คือ นอกจาก
องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ ในการพัฒนางานด้านการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพวัคซีนของประเทศไทยแล้ว การทีป่ ระเทศ
จี น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นการฝึ ก อบรมการตรวจสอบ
คุณลักษณะของเซลล์ Vero จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
เพิ่มศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเซลล์เพาะเลี้ยง
ของสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่ จะช่วยลด
ค่าใช้จา่ ยในการส่งเซลล์ไปตรวจในต่างประเทศ เป็นการพึง่ พา
ตนเองในประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั พัฒนาวัคซีน
รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศ ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0” นายแพทย์สุขุม กล่าว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/187
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เปิดศักราชใหม่ปีงบ 2561 อย. 4.0 สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมภาคเอกชน
ผลิตยาฉีดแก้ปวดในไทย เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย สร้างรายได้จากการส่ง
ออกในอนาคต

ศ.

คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะ
สกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย
ว่า ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ทีเ่ น้นการขับเคลือ่ นประเทศ
ด้วยนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายสนับสนุนให้มีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตยาขึน้ ใช้เองในประเทศ
เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถ
เข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างเท่าเทียม
นั้น กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานกองทุ น
หมุนเวียน ภายใต้ อย. มีภารกิจในการ
จัดหายาสำ�เร็จรูปและนำ�เข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศเพื่อมาผลิตใช้ภายใน
ประเทศ ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว
ในการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนที่
มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถ
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ผลิ ต ยาได้ เ องในประเทศ โดยใช้ ก ลไก
ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วม
มือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยา
และบริการสาธารณสุขทีเ่ ท่าเทียมและทัน
ต่อการรักษา โดยความร่วมมือกันระหว่าง
อย. และบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำ�กัด
จึ ง เป็ น การบุ ก เบิ ก อุ ต สาหกรรมผลิ ต ยา
ภายในประเทศ ซึง่ จะทำ�ให้ภาครัฐสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการนำ�เข้าวัตถุเสพ
ติดสำ�เร็จรูปจากต่างประเทศ รวมทั้งช่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านยาและค่ารักษาของ
ประเทศอย่างมหาศาลต่อปี และในอนาคต
หากสามารถขยายการผลิตสูก่ ารส่งออกไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะสามารถนำ�ราย
ได้เข้าประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง
นพ.วันชัย สัตยาวุฒพิ งศ์ เลขาธิการฯ
อย. กล่าวต่อไปว่า สำ�หรับโครงการแรก
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ตามบันทึกข้อตกลง จะดำ�เนินการวิจัย
และพัฒนาสูตรเพือ่ การผลิตยาเฟนตา
นีล ซิเทรท แบบฉีด (Fentanyl citrate
injection) ซึ่งเป็นยาเสพติดให้ โทษใน
กลุม่ โอปิออยด์ทมี่ กี ารใช้ ในปริมาณมาก
และมีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้บรรเทาอาการ
ปวดปานกลางถึงรุนแรง เป็นทางเลือก
ให้กบั แพทย์สงั่ ใช้แก่ผปู้ ว่ ยในกรณีทแี่ พ้
ยามอร์ฟีน เพทติดีน รวมทั้งสามารถ
ใช้ร่วมกับยาระงับความรู้สึกเพื่อการ
ผ่าตัด ตลอดจนใช้บรรเทาอาการปวด
หลังผ่าตัด ซึง่ ในขณะนีย้ งั ต้องนำ�เข้ายา
ดังกล่าวมาจากต่างประเทศทัง้ หมด ซึง่
หากประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง
จะทำ�ให้มีราคาถูกลง ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการนำ�เข้า ลดความเสี่ยง
ของการเกิดการขาดแคลนยาจากปัจจัย
ต่างๆ รวมทั้งลดการสูญเสียเงินตราไป
ยังต่างประเทศ อันจะนำ�พาประเทศ
ชาติไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ต่อไป

http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=475
http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=475
http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=475

ห้องภาพ
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อทราย Axis porcinus
เนื้อ

ทรายเคยเป็น สัตว์ป่า สงวนหนึ่ ง ในเก้ าชนิ ดของ
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 แต่หลังจากที่มีการศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยง
จนมี ก ารเพิ่ ม จำ � นวนประชากร แล้ ว นำ � ไปปล่ อ ยกลั บ คื น สู่
ธรรมชาติได้ส�ำ เร็จ ก็ได้มกี ารถอนชือ่ ออกจากสัตว์ปา่ สงวนของ
ไทย ในพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2535
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บ้านนักคิด

ปัญหาฉบับที่แล้ว จากรูปถ่ายของเหมียวกับน้อง คุณผู้อ่านเห็นไหมฮะว่า

เราดู
คล้ายๆ กันแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ตรงสีตา สีขน ลวดลาย ลักษณะและความ
ยาวของหาง ซึ่งสิ่งที่กำ�หนดให้เรามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันนี้ก็คือ ดีเอ็นเอ นั่นเองฮะ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 54
รางวัลที่ 1 กิ๊ฟต์เซ็ต Is it me? ได้แก่ ด.ญ.ณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. ได้แก่ คุณสิรัส สุลัญชุปกร คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต I love science ได้แก่ ด.ญ.ณิชาพร กรชวลิตสกุล

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 55

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 55

ใน วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้ จะมีพระราชพิธีถวาย

รางวัลที่ 1
ผ้าพันคอผ้าฝ้ายมัดย้อม จำ�นวน 1 รางวัล

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช นอกจากความอาลัยแล้ว เหมียวเชื่อว่าพวกเราคงรู้สึก
ไม่ต่างกัน คือรู้สึกน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
อันหาที่สุดมิได้ ที่ผ่านมาพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือ
พสกนิกรชาวไทยผ่านโครงการในพระราชดำ�ริหลายโครงการมา
โดยตลอด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ เหมียวขอให้คณ
ุ
ผู้อ่านช่วยบอกชื่อโครงการในพระราชดำ�ริ 9 โครงการ ที่ปรากฏใน
ภาพประกอบด้านล่างนี้มาหน่อยฮะ

รางวัลที่ 2
กระเป๋าเครื่องเขียน
ผ้าใยกัญชง
จำ�นวน 1 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

รางวัลที่ 3
ชุดของขวัญนักบันทึก
(สมุดโน้ต+ดินสอ)
จำ�นวน 3 รางวัล

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 30 ตุลาคม 2560
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 56
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ตุลาคม 2560
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ใบสมัครสมาชิก

ย อ ยโลกข อ มู ล ข า วสารวิ ท ยาศาสตร เ พื 1 อ คุ ณ

ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
อาชีพปัจจุบัน
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

คำ�คม
นักวิทย์

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

นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them.
- Albert Einstien
เราไม่อาจแก้ปัญหาของเราด้วยวิธีการคิดแบบเดิมๆ
ที่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้น
- แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
http://www.worldsciencefestival.com/wp-content/uploads/2011/11/ask_brian_greene_quantum_mechanics_and_string_theory.jpg

http://worldthatremembers.blogspot.com/2011/03/einstein-and-holocaust.html

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

นัก

ฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพ และสมการอันลือลั่นเกี่ยวกับพลังงานและมวล คือ E = mc2 เขามี
ส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2464 จาก
การอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ลาคม
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิ
ฒนาวิท2560
ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
37ตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักตุงานพั

