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เทคโนโลยีเบื้องหลังฟุตบอลโลกจากปี ค.ศ. 2014 ถึง 2018
ณะที่ผู้อ่านกำ�ลังอ่านสาระวิทย์อยู่นี้ เชื่อว่าฟุตบอลโลก 2018 คงดำ�เนินมาถึงรอบ
ลึกๆ ใกล้ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้ว และก่อนที่เกมการแข่งขันจะปิดฉากลง สาระวิทย์
ฉบับนี้จึงขอเกาะกระแส นำ�เรื่องราวของเทคโนโลยีเบื้องหลังฟุตบอลโลกที่มีส่วน
ช่วยผู้ตัดสินมานำ�เสนอครับ
การแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหกรรมกีฬาทีย่ งิ่ ใหญ่ของมุษยชาติ อย่างฟุตบอลโลก 2018
นี้ มีการประเมินกันว่าจะมีจำ�นวนผู้ชมจากทั่วโลกมากกว่า 3,400 ล้านคน !! ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลกที่มีราว 7,600 ล้านคนทีเดียวครับ !!
การแข่งขันฟุตบอลโลกมีการจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 โดยมีกำ�หนดจัดทุก 4 ปี แต่ละครั้ง
ก็มีวิวัฒนาการมาเป็นลำ�ดับ จนเมื่อมีการนำ�เอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการแข่งขันมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นเทคโนโลยีเกี่ยววัสดุที่ใช้ทำ�ลูกฟุตบอล หรือเทคโนโลยีที่นำ�มาใช้ประกอบการตัดสินของ
กรรมการ ก็ทำ�ให้ผู้ชมทั้งในสนามและชมการถ่ายทอดผ่านทางทีวีที่บ้านรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย
ดังเช่นฟุตบอลโลก 2014 เมื่อสี่ปีที่แล้ว สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation International Football Association -FIFA) หรือฟีฟา ได้มีการนำ�เทคโนโลยีโกลไลน์ (goal line) และ
สเปรย์ล่องหน (vanishing spray) มาใช้เป็นครั้งแรก และก็ยังคงใช้ต่อเนื่องมาถึงฟุตบอลโลก
2018 นี้เช่นกัน
เทคโนโลยีโกลไลน์ นำ�มาช่วยผู้ตัดสินแก้ปัญหากรณีที่ลูกบอลก้ำ�กึ่งว่าข้ามเส้นเขตกรอบ
ประตูไปแล้วหรือไม่ เพราะมีผลต่อการได้หรือไม่ได้ประตู ซึง่ เหตุการณ์มกั เกิดด้วยความรวดเร็ว
จนผู้ตัดสินอาจมองไม่ทัน เช่นผู้เล่นยิงบอลชนคานประตูแล้วกระดอนลงพื้นบริเวณเส้นกรอบ
เขตประตู หรือลูกทีล่ อยอยูใ่ นกรอบเขตประตู แล้วผูร้ กั ษาประตูปดั ออกมา เทคโนโลยีโกลไลน์
จะช่วยได้มาก เพราะถ้าลูกบอลเลยเขตเข้าประตูไปแล้ว ระบบจะส่งสัญญาณมาทีน่ าฬิกาข้อมือ
ผู้ตัดสินแจ้งว่าเป็นประตู
ส่วนสเปรย์ลอ่ งหน เป็นนวัตกรรมทีน่ �ำ มาใช้เพือ่ ให้กรรมการฉีดลงไปทีพ่ นื้ สนามเพือ่ กำ�หนด
จุดวางลูกบอลเมื่อมีการตั้งเตะลูกฟรีคิก และฉีดเป็นแนวเส้นตรงเพื่อกำ�หนดเป็นแนวยืนตั้ง
กำ�แพงป้องกันในระยะห่างจากลูกตั้งเตะตามกติกา สารสเปรย์สีขาวที่ฉีดไปนี้มีลักษณะคล้าย
ครีมโฟมโกนหนวดและจะหายไปเองภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที
สำ�หรับฟุตบอลโลก 2018 นี้ เทคโนโลยีทมี่ กี ารนำ�มาใช้เป็นครัง้ แรกนัน่ ก็คอื เทคโนโลยีทาง
ภาพจากวีเออาร์ (VAR - video assistant referee) หรือผู้ช่วยผู้ตัดสินด้านวิดีโอ ซึ่งเป็นการ
เรียกดูภาพช้าเหตุการณ์ทเี่ ป็นปัญหาย้อนหลังนัน่ เอง เช่น มีการทำ�ฟาวล์ ในกรอบเขตโทษหรือ
ไม่ เพราะมีผลต่อการให้หรือไม่ให้จุดโทษ ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ จะมีกรณีนี้อยู่บ่อย
มาก ทั้งนี้การจะใช้ภาพจากวีเออาร์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการผู้ตัดสินในสนาม
เท่านัน้ ผูเ้ ล่นไม่มสี ทิ ธิร์ อ้ งขอเหมือนกับสิทธิก์ ารแชลเลนจ์ ในกีฬาวอลเลย์บอลหรือแบดมินตัน
การดูภาพจากวีเออาร์ แม้จะทำ�ให้เกมการแข่งขันต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะ แต่ก็ได้สร้าง
ความยุตธิ รรมให้กบั ทุกฝ่าย และบ่อยครัง้ ทีม่ นั อาจส่งผลให้เกมการแข่งขันพลิกโฉมไปได้เช่นกัน
จนดูเหมือนว่าฟุตบอลโลก 2018 ครั้งนี้ เทคโนโลยีภาพจากวีเออาร์จะกลายเป็นพระเอกไป
กลายๆ และจัดการกับนักบอลที่คอยจ้องเล่นผิดกติกาได้ผลดีไม่น้อยเลยที่เดียวครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร

Cover
Story

จุมพล เหมะคีรินทร์

ภาพจากวีเออาร์ : เทคโนโลยีผู้เปลี่ยนโฉมบอลโลก 2018
นับเป็นครั้งแรกที่สหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติ (Federation International
Football Association -FIFA) หรือฟีฟา
ได้น�ำ เทคโนโลยีทางภาพจากวีเออาร์มา
ช่วยผู้ตัดสินในสนามของฟุตบอลโลก
2018 ครั้งนี้ ซึ่งผู้ชมทั่วโลกก็คงจะได้
เห็นฤทธิ์เดชจากวีเออาร์กันแล้ว ที่นำ�
ไปสูก่ ารพลิกโฉมของเกมการแข่งขันได้

วีเออาร์ คืออะไร

วีเออาร์ (VAR - video assistant
referee) หรือผู้ช่วยผู้ตัดสินด้านวิดีโอ
คือกรรมการจากฟีฟาที่ทำ�หน้าที่ตรวจ
สอบภาพการแข่ ง ขั น จากหน้ า จอ

มอนิเตอร์ และคอยช่วยเหลือผู้ตัดสิน
ในสนามกรณีที่มีเหตุการณ์ปัญหาเกิด
ขึ้น แล้วอาจเกิดปัญหาในการตัดสิน
ที ม วี เ ออาร์ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล หรื อ คำ �
แนะนำ � ให้ ผู้ ตั ด สิ น ในสนามพิ จ ารณา
ภาพเหตุการณ์ย้อนหลัง หรือผู้ตัดสิน
อาจขอเรียกภาพจากวีเออาร์เองก็ได้
เทคโนโลยีภาพจากวีเออาร์นี้ ถูก
บันทึกภาพผ่านกล้องที่ติดตั้งอยู่รอบ
สนามและมุมบนรวมแล้วกว่า 30 ตัว
ทำ�ให้ผชู้ มการถ่ายทอดสดสามารถเห็น
ภาพเหตุการณ์ ในมุมกล้องที่แตกต่าง
กัน และใช้เทคโนโลยีนำ�เสนอภาพที่มี
ความละเอียดคมชัดสูง สามารถเล่น
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ภาพช้ า แบบสโลว์ โ มชั น และช้ า เป็ น
พิ เ ศษแบบอั ล ตราสโลว์ โ มชั น ได้ จึ ง
ทำ�ให้ผตู้ ดั สินมีความมัน่ ใจในการตัดสิน
เหตุการณ์ปญ
ั หานัน้ ง่ายยิง่ ขึน้ ผูช้ มเอง
ซึ่งได้เห็นภาพจากวีเออาร์เช่นกัน ก็
หมดความแคลงใจในการตัดสิน
เทคโนโลยี ภ าพจากวี เ ออาร์ แม้
จะเพิ่ ง มี ก ารนำ � มาใช้ เ ป็ น ทางการใน
มหกรรมฟุตบอลโลก 2018 นี้ แต่ที่จริง
ก็มีการนำ�มาใช้ ในการแข่งขันฟุตบอล
รายการสำ�คัญหลายรายการและหลาย
ประเทศแล้ว แม้แต่การแข่งขันฟุตบอล
ไทยลีกของประเทศไทยเราเองก็ตาม
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ก่อนหน้านี้ฟีฟามักจะปฏิเสธมาโดยตลอดกับการหยุดเกมการแข่งขันเพื่อมาดู
ภาพช้าย้อนหลังประกอบการตัดสินของกรรมการ ด้วยเหตุผลที่ว่าจะทำ�ให้เกมการ
แข่งขันไม่ต่อเนื่อง ขาดอรรถรสของการชม ดังนั้นสิทธิ์ขาดในการตัดสินจึงอยู่ที่
กรรมการผูต้ ดั สินในสนามเท่านัน้ มีการกล่าวกันว่า หากกรรมการจะตัดสินผิดพลาด
ไปบ้างก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเกมฟุตบอล

ผู้ตัดสินกำ�ลังชมภาพจากวีเออาร์ผ่านจอมอนิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ที่ข้างสนามแข่งขัน

แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ปัจจุบัน
มีเทคโนโลยีต่างๆ ดีขึ้น แฟนๆ กีฬา
เองก็มีการเรียกร้องในความยุติธรรม
มากขึน้ ในกรณีทเ่ี กิดปัญหาในการตัดสิน
ทีผ่ ดิ พลาด ในกีฬาหลายชนิดจึงยอมรับ
ให้มีการเรียกแชลเลนจ์ (challenge)
หรื อ สิ ท ธิ์ ใ นการชมภาพเหตุ ก ารณ์
ปั ญ หาย้ อ นหลั ง หรื อ การแสดงเป็ น
ภ า พ ก ร า ฟิ ก ก็ ตา ม ดั ง เ ช่ น กี ฬ า
วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน เมื่อ
กระแสสั งคมและเทคโนโลยี เ ปลี่ ยน
ไปเช่ น นี้ ก็ ย ากที่ ฟี ฟ าจะต้ า นได้ จึ ง
ยอมรับให้มีการนำ�เทคโนโลยีภาพจาก
วี เ ออาร์ ม าใช้ ใ นฟุ ต บอลโลก 2018
ที่ รั ส เซี ย อย่ า งเป็ น ทางการครั้ ง แรก
หากแต่ สิ ท ธิ์ ใ นการเรี ย กใช้ ภ าพจาก
วีเออาร์นี้อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการ
ผู้ตัดสินไม่ใช่จากผู้แข่งขันดังชนิดกีฬา
ที่กล่าวมา

ข้อมูลพื้นฐานสำ�คัญ
5 ประการเกี่ยวกับวีเออาร์

1. ที ม วี เ ออาร์ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้ ตั ด สิ น ในสนามจากการแข่ ง ขั น
ทั้ ง หมดจำ � นวน 64 แมตช์ ของ
ฟุตบอลโลกครั้งนี้
2. ห้องปฏิบัติการทีมวีเออาร์ ตั้งอยู่ที่
ส่วนกลางในกรุงมอสโก
3. ทีมวีเออาร์ สามารถเข้าถึงกล้อง
ถ่ า ยทอดสดทุ ก ตั ว ที่ อ อกอากาศ
และกล้องอีกสองตัวที่ตรวจสอบ
เรือ่ งการล้�ำ หน้า ของผูเ้ ล่นโดยเฉพาะ
ภาพกราฟิกแสดงลูกที่มีปัญหาว่าออกหรือไม่ออกจากเส้นขอบสนามในกีฬาเทนนิส
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ห้องปฏิบัติการทีมวีเออาร์

4. ทีมวีเออาร์ จะไม่ท�ำ หน้าทีใ่ นการตัดสิน
แต่จะช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ตัดสินใน
สนาม การตัดสินขั้นสุดท้ายเป็น
สิทธิ์ขาดของผู้ตัดสินในสนาม
5. ผู้ชมในสนามและผู้ชมทางบ้านที่ดู
การถ่ายทอดทางทีวีจะได้รับทราบ
ถึงกระบวนการตัดสินย้อนหลังจาก
การชมภาพช้า หรือภาพกราฟิกที่
แสดงให้เห็นเหตุการณ์โดยทีมวีเออาร์

ก่อนที่เกมแข่งขันจะเริ่มแต่ละนัด
ผู้ชมทางบ้านคงจะเห็นภาพทางทีวี ที่
ถ่ายให้เห็นทีมงานวีเออาร์กำ�ลังเตรียม
พร้อมปฏิบัติงานอยู่หน้าจอมอนิเตอร์
ในห้องทำ�งาน ซึ่งห้องปฏิบัติการนี้ ไม่
ได้ อ ยู่ ที่ ส นามแข่ ง ขั น แต่ ล ะแห่ ง แต่
ว่าตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกลางวิดีโอ
ศูนย์กระจายเสียงแพร่ภาพนานาชาติ

(International Broadcast Centre
-IBC) ในกรุ ง มอสโก โดยกล้ อ งทุ ก
ตัวจากสนามแข่งขันทั้ง 12 แห่ง จะ
ส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือ
ข่ า ยไฟเบอร์ อ อปติ ก มายั ง ศู น ย์ IBC
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการเรียกใช้บริการ
วีเออาร์ ผูต้ ดั สินในสนามแข่งขันจะติดต่อ
สื่ อ สารกั บ ที มวี เ ออาร์ ผ่ า นระบบวิ ท ยุ
ได้ตลอดเวลา

ทีมวีเออาร์

ประกอบด้ ว ยผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น ด้ า น
วิดีโอ (วีเออาร์) 1 คน ซึ่งเป็น 1 ใน
13 คนที่ ได้รับการคัดเลือกจากฟีฟา
ให้หมุนเวียนกันมาทำ�หน้าที่นี้ และทีม
ผู้ช่วยอีก 3 คน ไม่นับช่างเทคนิคอีก
จำ�นวนหนึ่ง โดยทีมวีเออาร์นี้จะดูแล
การแข่ ง ขั น ทั้ ง 64 นั ด ของเกมการ
แข่ ง ขั น ทั้ ง หมดตลอดช่ ว งบอลโลก
2018 ที่รัสเซียนี้

ที่ตั้งของสนามแข่งขัน 12 สนาม ใน 11 เมือง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทีมวีเออาร์
ตั้งอยู่ที่ศูนย์ IBC กรุงมอสโก
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กล้องและภาพระบบ 4K UHD

ในการถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้
แต่ละสนามเพียบพร้อมไปด้วยกล้อง
ที่ติดตั้งประจำ�อยู่รอบสนาม เพื่อเก็บ
ภาพบรรยากาศในทุกมุม ทุกช็อต ของ
เกมการแข่งขัน และในทุกลีลา อารมณ์
ของนักฟุตบอล ผูต้ ดั สิน เจ้าหน้าที่ และ
ผูช้ มในสนาม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผชู้ มทางบ้าน
ที่ชมผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวี ได้
สัมผัสกับบรรยากาศที่เสมือนหนึ่งได้
มาอยู่ใ กล้ ชิด ติ ด ขอบสนามมากที่สุด

กล้องซูเปอร์สโลโมชัน

โดยใช้ ก ล้ อ งทั้ ง หมดจำ � นวน 33 ตั ว
ในจำ�นวนนี้ เป็นกล้องซูเปอร์สโลว์โมชัน
8 ตัว กล้องอัลตราสโลว์ โมชัน (แสดง
ภาพช้ากว่าสโลว์โมชัน) 4 ตัว นอกจากนี้
ยังมีกล้องอีก 2 ตัว ติดตั้งอยู่ข้างละ
ฝั่ ง ซี ก สนาม เพื่ อ ตรวจจั บ จั ง หวะ
การล้ำ � หน้ า หน้ า โดยเฉพาะ และใน
การแข่งขันตั้งแต่รอบสองที่เป็นแบบ
น็อกเอาต์ (ทีมแพ้ตกรอบ) เป็นต้นไป
จะมีการติดตั้งกล้องอัลตราสโลว์ โมชัน
เพิ่มในแต่ละสนามอีก 2 ตัว โดยติดตั้ง

กล้องอัลตราสโลว์โมชัน

ตำ�แหน่งกล้องทั้งหมดจำ�นวน 33 ตัว วางติดตั้งอยู่ทั่วสนาม
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กล้อง UHD

ที่ด้านหลังของประตูฝั่งละตัว
สำ�หรับการถ่ายทอดทีวีครั้งนี้ ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ ได้ภาพที่
คมชัดเป็นพิเศษด้วยระบบ 4K Ultra
High Definition (UHD) ที่ ให้ความ
ละเอียดของภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
หรือผลรวมประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล
ซึ่งละเอียดมากกว่าระบบภาพ Full HD
ประมาณ 4 เท่า และมากกว่าระบบ HD
ประมาณ 8 เท่า

กล้องตรวจจับจังหวะ
ล้ำ�หน้าจากวีเออาร์

Cover
Story
การตัดสินโดยใช้วีเออาร์

กรณีที่มีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตัดสินเองอาจไม่แน่ใจ หรือทีมงาน
วีเออาร์แจ้งปัญหาให้ผู้ตัดสินพิจารณา ผู้ตัดสินจะหยุดเกมเพื่อขอดูภาพย้อนหลัง
จากวีเออาร์ แล้วจึงมีคำ�ตัดสินออกมา ทั้งนี้
เงื่อนไขในการใช้วีเออาร์ช่วย จะอยู่ในสถานการณ์ 4 ข้อ ดังนี้
1. การได้ประตู – เพือ่ ตรวจสอบว่า
มีการทำ�ฟาวล์หรือเล่นลูกล้�ำ หน้า
เกิดขึน้ ก่อนมีการทำ�ประตูหรือไม่

2. การให้จดุ โทษ – เพือ่ ตรวจสอบว่า
มีการทำ�ฟาวล์ของฝ่ายรับเกิดขึน้
ในกรอบเขตโทษ เช่น การเข้าปะทะ
หรือทำ�แฮนด์บอลหรือไม่ หรือการ
ทำ�ฟาวล์ของฝ่ายรับเกิดก้�ำ กึง่ ว่า
อยูใ่ นหรือนอกกรอบเขตโทษ

3. การให้ ใบแดง – เพือ่ พิจารณาว่า
ควรให้ ใบแดงโดยตรงแก่ผ้เู ล่น
หรือไม่

4. แก้ ไขความผิดพลาด – กรณีทม่ี ี
การให้ ใบเหลืองหรือใบแดงผิดคน

ชมคลิปวิดีโอประกอบได้ที่
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=KmprMLZ0Cic
https://www.youtube.com/watch?v=YdwOL08NfxQ
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เนื่องจากเทคโนโลยีภาพจากวีเอ
อาร์เพิ่งมีการนำ�มาใช้ ในฟุตบอลโลก
2018 นี้เป็นครั้งแรก จึงต้องลุ้นกันว่า
จะได้รับการยอมรับจากผู้ชมและแฟน
บอลหรือไม่ แต่ดเู หมือนว่าจะสอบผ่าน
เพราะเรื่องที่กังวลว่าเกมจะสะดุดหยุด
ดูภาพจากวีเออาร์เป็นช่วงๆ แต่เอาเข้า
จริงแล้ว ก็ไม่ได้เสียเวลามากนัก การ
เรียกภาพก็แสดงได้ โดยทันที ผู้ตัดสิน
ในสนามก็พิจารณาไม่ได้ช้า แถมเป็น
ช่วงอึดใจที่แฟนบอลต่างต้องลุ้นระทึก
ว่าผลตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไร อาจ
กลับกลายเป็นเสน่ห์แบบใหม่ของเกม
ฟุตบอลก็เป็นได้
และนัดแห่งประวัติศาสตร์นัดหนึ่ง
ของฟุตบอลโลกคราวนี้ก็ว่าได้ ที่ทำ�ให้
แฟนบอลทั่วโลกต้องจดจำ� โดยเฉพาะ
แฟนกีฬาชาวเกาหลีใต้ทง้ั ประเทศทีต่ อ้ ง
ขอบคุ ณ เทคโนโลยี ภ าพจากวี เ ออาร์
แน่ๆ เพราะหนึง่ ในสองประตูทผี่ เู้ ล่นทีม
เกาหลีใต้ยิงเข้าและต้องตัดสินโดยใช้
วี เ ออาร์ นั้ น ได้ ส่ ง ผลให้ ที ม เยอรมั น
แชมป์ ฟุ ต บอลโลกครั้ ง ที่ แ ล้ ว ต้ อ ง
ตกรอบแรกไปอย่างเจ็บปวด เมือ่ กรรมการ
ตัดสินให้เป็นลูกได้ประตู กลับคำ�ตัดสิน
ของกรรมการผูก้ �ำ กับเส้นทีย่ กธงให้เป็น
ลูกล้ำ�หน้า แต่เมื่อดูภาพจากวีเออาร์
แล้ว ก็เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่ลูกล้ำ�หน้า
และยังมีอีกหลายกรณีที่เป็นฤทธิ์เดช
จากวีเออาร์ ดังเช่นการตัดสินที่มีทั้ง
การให้จดุ โทษและปฏิเสธการได้จดุ โทษ
เมื่อชั่งน้ำ�หนักกันแล้ว จากการที่
เกมการแข่งขันต้องหยุดชะงักไปบ้าง
เมื่อมีการเรียกใช้วีเออาร์ แต่เพื่อแลก
มาซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรม ก็ ดู จ ะเป็ น สิ่ ง ที่
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แฟนบอลในสนามและผูช้ มทีวผี า่ นการ
ถ่ายทอดสดทางบ้าน เสียงส่วนใหญ่
ให้การยอมรับด้วยดี
ผลของวีเออาร์สง่ ผลให้เกมเปลีย่ น
ผลการแข่งขันเปลี่ยน จนอาจถึงขั้นชี้
เป็นชี้ตายในการเข้ารอบหรือตกรอบ
ได้ เ ลยที เ ดี ย ว ดั ง นั้ น ถ้ า จะกล่ า วว่ า
เทคโนโลยีภาพจากวีเออาร์คือพระเอก
ของมหกรรมฟุตบอลโลก 2018 นี้ก็
คงจะดูไม่เกินเลยไปนักเป็นแน่
ผู้ตัดสินทำ�มือวาดเป็นรูปจอสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นสัญลักษณ์การขอดูภาพจากวีเออาร์

เทคโนโลยีโกลไลน์ (goal line)

ภาพกราฟิกแสดงว่าลูกข้ามเส้นเขตกรอบประตูไปแล้ว
ลูกนี้จึงเป็นประตู

ลูกบอลก้ำ�กึ่งว่าข้ามเส้นเขตกรอบประตูไปแล้วหรือไม่
เมือ่ คราวฟุตบอลโลก 2014 ครัง้ ทีแ่ ล้วทีบ่ ราซิลเป็นเจ้าภาพ
ฟีฟาได้มีการนำ�เอาเทคโนโลยีโกลไลน์ (goal line) มาใช้เป็น
ครัง้ แรก เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หากรณีลกู บอลก้�ำ กึง่ ว่าผ่านข้ามเส้น
เขตกรอบประตูไปแล้วหรือไม่ เพราะมีผลต่อการตัดสินใน
การให้หรือไม่ให้เป็นประตู การจะตัดสินให้เป็นประตู นั่นคือ
ลู ก บอลจะต้ อ งข้ า มเส้ น เขตกรอบประตู เ ข้ า ไปแล้ ว ทั้ ง ลู ก
ดังนั้นเพื่อความชัดเจนจึงต้องมีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ตรวจสอบ ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ครั้งนี้ ก็ยังคงนำ�
เทคโนโลยีโกลไลน์มาใช้เช่นกัน
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กล้องบันทึกภาพความไวสูงจำ�นวน 7 ตัว ติดตั้งในมุมสูง
อยู่ด้านหลังประตู
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เทคโนโลยีโกลไลน์ประกอบด้วย
กล้องบันทึกภาพความไวสูงจำ�นวน
14 ตัว ที่ติดตั้งอยู่มุมสูงโดยรอบ
ด้านหลังประตูฝั่งละ 7 ตัว
ระบบซอฟต์ แ วร์ ที่ ทำ � งานร่ ว มกั บ
กล้องบันทึกภาพความไวสูงข้างต้น
ซึ่ ง จะคำ � นวณตำ � แหน่ ง ที่ แ น่ น อน
ของลูกฟุตบอล และแปรผลเป็น
ภาพกราฟิกได้
สายเคเบิลที่ฝังไว้ ใต้พื้นดินรอบๆ
ด้ า นหลั ง ประตู ซึ่ ง เป็ น ตั ว ผลิ ต
สนามแม่เหล็ก โดยระบบต่างๆ จะ
ทำ�งานได้ด้วยสนามแม่เหล็กนี้
ตัวรับสัญญาณทีอ่ ยูภ่ ายในลูกฟุตบอล

การทำ � งานของเทคโนโลยี นี้ คื อ
เมื่อกล้องจับภาพได้ว่ามีลูกบอลเข้ามา
ในเขตกรอบประตู ตั ว รั บ สั ญ ญาณ
ในลู ก บอลจะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สนาม
แม่เหล็ก และทำ�ให้ซอฟต์แวร์ทำ�งาน
โดยคำ � นวณตำ � แหน่ ง ที่ แ น่ น อนของ
ลูกบอล หากพบว่าลูกบอลเลยข้ามเส้น
เขตกรอบประตูไปแล้ว นัน่ คือเป็นประตู
ระบบจะส่ ง คลื่ น สั ญ ญาณแจ้ ง ไปยั ง
หน้าปัดนาฬิกาที่ข้อมือผู้ตัดสินภายใน
ระยะเวลา 1 วินาที
สำ � หรั บ การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลโลก
2018 ครั้งนี้ เทคโนโลยีโกลไลน์ก็มี
โอกาสได้แสดงบทบาทในการใช้งาน
จริง ดังแมตช์การแข่งขันระหว่างทีม
ญีป่ นุ่ กับโปแลนด์ ซึง่ ภาพกราฟิกแสดง
ให้เห็นว่า ลูกตกที่เส้นเขตกรอบประตู
แต่ยังไม่ผ่านเข้าไปเต็มลูก ดังนั้น ลูก
นี้จึงไม่เป็นประตู

ลูกที่เป็นประตู ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งไปยังนาฬิกาข้อมือผู้ตัดสินภายใน 1 วินาที

เทคโนโลยีโกลไลน์แสดงภาพกราฟิกลูกปัญหาจากการแข่งขันคู่ญี่ปุ่นกับโปแลนด์
ผลคือลูกนี้ ไม่เป็นประตู
ชมคลิปวิดีโอประกอบได้ที่
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=rilUXE5-ido
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เทคโนโลยีลูกบอลฝังชิป Telstar 18
นวัตกรรมของลูกฟุตบอลในการ
แข่งขันฟุตบอลโลก นับเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่น่าสนใจ เพราะทุก 4 ปี ของมหกรรม
ฟุตบอลโลกนี้ ก็มักจะมีวิวัฒนาการมา
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในแง่ของ
วัสดุที่ใช้ท�ำ ลูกฟุตบอลและเทคโนโลยีที่
ใส่เข้าไป อันเป็นผลงานมาจากทีมวิจัย
และพัฒนานั่นเอง
ฟี ฟ าได้ เ ลื อ กฟุ ต บอลแบรนด์
อดิแดส (adidas) ของบริษัทผู้ผลิต
อุ ป กรณ์ แ ละชุ ด กี ฬ ายั ก ษ์ ใ หญ่ ชื่ อ ดั ง
จากเยอรมนี เพื่อใช้สำ�หรับการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกมาตั้งแต่มาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1970 โดยครัง้ นัน้ ประเทศทีเ่ ป็นเจ้าภาพ
คือเม็กซิโก และลูกฟุตบอลที่ใช้ประจำ�
การแข่งขันมีชื่อว่า เทลสตาร์ (Telstar)
มาในปี ค.ศ. 2018 นี้ อดิแดสเลือก
ที่ จ ะใช้ ลู ก ฟุ ต บอลที่ มี ก ารดี ไ ซน์ แ บบ
ย้อนยุคโดยล้อกับปี ค.ศ. 1970 คือ
ลูกบอลมีสีขาวดำ�เหมือนกัน ต่างอยู่
หน่อยที่มีการใส่ตารางพิกเซลที่สื่อถึง
ยุคดิจทิ ลั ส่วนชือ่ ก็คล้ายกันคือ Telstar
18 (18 คือปี ค.ศ. 2018)
คุณสมบัติของลูกฟุตบอล Telstar
18 ประกอบด้วยชิน้ ส่วนฟุตบอล 6 แผ่น
ประกบติ ด กั น ด้ ว ยกาวพิ เ ศษ จึ ง
ปราศจากรอยเย็บ ลดการดูดซึมของน้�ำ

ลูกฟุตบอล Telstar
ใช้ ในบอลโลก
ปี ค.ศ. 1970

ลูกฟุตบอล Telstar 18 มีการฝังชิป ทำ�ให้สามารถ
สื่อสารกับโทรศัพท์สมาร์ตโฟนได้

มีความกลมทีส่ มบูรณ์ ลอยตัวในอากาศ
ได้มนั่ คง ขณะทีพ่ นื้ ผิวลูกบอลช่วยเพิม่
แรงเสียดทานต่อทุกสภาพอากาศ
สำ�หรับความพิเศษของลูกบอลยุค
ดิจิทัลนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไป คือ
การฝังชิป NFC (Near Field Communication) ไว้ที่ลูกบอล
NFC คือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ยอม
ให้อปุ กรณ์สองชนิดสือ่ สารแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกันได้ด้วยคลื่นความถี่ ในระยะ
ใกล้ ตัวอย่างในชีวิตประจำ�วันที่เราคุ้น
เคยกันดี เช่น การใช้บตั รแตะผ่านประตู
ให้เปิดโดยอัตโนมัติ การใช้บัตรตัดเงิน
ที่เครื่องชำ�ระเงิน ณ จุดขาย
ลูกฟุตบอล Telstar 18 ที่ฝังชิป
NFC นี้ก็สามารถสื่อสารกับโทรศัพท์
ข้อมูลอ้างอิงจาก

สมาร์ ต โฟนได้ เ ช่ น กั น คื อ เมื่ อ นำ �
โทรศัพท์สมาร์ตโฟนมาแตะใกล้ๆ ที่
ลูกบอล ข้อมูลของลูกบอลลูกนี้ก็จะ
ปรากฏให้เห็นบนจอโทรศัพท์ ไม่แน่ว่า
นี่ อ าจเป็ น แนวทางเบื้ อ งต้ น ให้ มี ก าร
ต่อยอดพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
สื่อสารข้อมูลอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่ง
จะแสดงให้เห็นว่า มันคือลูกฟุตบอล
อัจฉริยะอย่างแท้จริง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทมี่ กี ารนำ�
มาใช้กับมหกรรมกีฬาอันยิ่งใหญ่เช่น
ฟุ ต บอลโลกนี้ ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ
และชวนให้ติดตามเสมอ และคงต้อง
เฝ้าดูกนั ต่อไปว่า ในอีกสีป่ ขี า้ งหน้าจะมี
นวั ต กรรมหรื อ เทคโนโลยี ใ ดที่ จ ะมา
ทำ�ให้ผชู้ มได้ตน่ื ตาตืน่ ใจกันอีกบ้าง....

https://news.cgtn.com/news/3d3d414d7951544d78457a6333566d54/share_p.html
https://football-technology.fifa.com/en/innovations/var-at-the-world-cup/
https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/about-goal-line-technology/
https://store.fifa.com/shop/details/adidas-telstar-18-world-cup-official-match-soccer-ball_A1005713
https://www.soccerbible.com/performance/football-equipment/2017/how-does-the-2018-adidas-telstar-nfc-ball-work/
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เทคโนฯ ไทย

ระบบนับยานพาหนะ
และประมาณค่าความเร็วบนท้องถนน

ย

ภาพ และส่งข้อมูลจำ�นวนยานพาหนะ และความเร็ว
เฉลี่ยกลับไปยังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง
ระบบแสดงผลความเร็วเฉลีย่ ของเส้นทางบนภาพ
จากกล้องวงจรปิดเป็นตัวเลขหรือเป็นสีบนแผนที่ มี
ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสภาพการจราจรที่ผิดปกติ และ
แสดงจุดติดตั้งกล้องบนแผนที่เพื่อเลือกดูภาพจาก
กล้องที่ต้องการ ผู้ ใช้งานสามารถนำ�ภาพและข้อมูล
จากระบบไปใช้ ในการแก้ไขปัญหารถติด รวมทัง้ ควบคุม
ดูแลการขับขี่ที่เร็วเกินกฎหมายกำ�หนดได้

านพาหนะถื อ เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น สำ � หรั บ การ
ดำ�เนินชีวิต อย่างทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า มี
รถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งบนท้องถนน
มากมาย ดังนัน้ การควบคุมดูแลการจราจรให้เกิดความ
คล่องตัวและมีความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ
นั ก วิ จั ย สวทช. ร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย จากสถาบั น
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย พัฒนาระบบนับจำ�นวนยาน
พาหนะบนท้องถนนและประมาณค่าความเร็วโดยเฉลีย่
ของยานพาหนะ สามารถเชือ่ มต่อกับกล้องไอพีคาเมร่า
ได้ โดยตรง เพื่อนำ�ภาพจากกล้องวิดีโอมาประมวลผล

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=1Hopol3VlQg
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เพิ่มก๊าซชีวภาพ
จากมูลสุกรด้วยวัชพืช

เ

ดี๋ยวนี้ผู้เลี้ยงสุกรเริ่มหันมาผลิตก๊าซชีวภาพจาก
บ่อหมักมูลสุกรกันมากขึ้น ถือว่าเป็น “พลังงาน
ทางเลือก” สำ�หรับใช้ ในครัวเรือนได้ดมี าก อีกทัง้
ขณะนีน้ กั วิจยั ไทยยังสามารถนำ�วัชพืชมาร่วมใช้ ในการ
ผลิต ทำ�ให้ได้ก๊าซชีวภาพมากขึ้นด้วย
สวทช. ภาคเหนื อ ร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย จากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาวิจัยการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืชร่วมกับของเสียจาก
สุกรได้สำ�เร็จ ทำ�ให้เกษตรกรผลิตก๊าซก๊าซชีวภาพได้
มากขึ้น และช่วยลดการเผาวัชพืชในท้องถิ่น
โดยในงานวิจยั ได้น�ำ เชือ้ แบคทีเรีย สกุล Lactobacillus sp. (แลกโตบาซิลลัส) ซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่
ผลิตกรดแลกติกได้ มาใช้ ในการหมักวัชพืชที่มีเส้นใย
เซลลูโลสสูงร่วมกับของเสียจากมูลสุกร โดยหมักใน

ถังที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร มีอัตราส่วนวัชพืช
ท้องถิน่ ต่อมูลสัตว์ ในอัตรา 30 : 70 แบคทีเรียจะผลิต
ก๊าซชีวภาพ นำ�ไปใช้งานได้ต่อเนือ่ งถึง 1 ชัว่ โมง ทั้งนี้
วัชพืชที่ใช้หากเป็นวัชพืชขนและพืชสด เช่น หญ้าขน
หญ้าคา จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=n5Y23p3hKvA
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เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำ�ลังกาย
(ergogenic effect) จากการดืม่ น้�ำ แตงโมและทับทิม
nins จากทับทิม (Punica granatum) ซึง่ เป็นสารตัง้ ต้น
ของ urolithin A ที่พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ
มีหน้าที่ในการกำ�จัดไมโทคอนเดรีย (mitochondria)
หรือทีเ่ รียกว่ากระบวนการ “mitophagy” หากเซลล์ ใน
ร่างกายมีการสะสมไมโทคอนเดรียที่ไม่สามารถทำ�งาน
ได้ รวมทัง้ มีผลในการเพิม่ การทำ�งานของกล้ามเนือ้ ใน
อาสาสมัครผูช้ ายอายุเฉลีย่ 23.9±3.7 ปี จำ�นวน 19 คน
วิธีการศึกษา ทำ�แบบ double-blind randomized
crossover โดยให้อาสาสมัครดื่มน้ำ�แตงโมและน้ำ�
ทับทิม เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ดื่มน้ำ�ที่แต่งสีเลียนแบบ
น้ำ�แตงโมและน้ำ�ทับทิม ก่อนออกกำ�ลังกาย 1 ชั่วโมง
หลังจากนั้นให้ออกกำ�ลังกายอย่างหนักด้วยการนั่งย่อ
(half-squat) รอบละ 8 ครั้ง เป็นจำ�นวน 8 รอบ
ผลการทดสอบพบว่า กลุม่ ที่ได้รบั น้�ำ แตงโมทีม่ สี าร
L-citrulline ขนาด 3.3 กรัม/200 มิลลิลิตร และสาร
ellagitannins ขนาด 22.0 มิลลิกรัม/200 มิลลิลิตร มี
ค่าดัชนีชี้วัดการทำ�ลายของกล้ามเนื้อ ได้แก่ lactate
dehydrogenase และ myoglobin รวมทัง้ การออกแรง
ในระหว่างการออกกำ�ลังกาย อยูใ่ นระดับคงที่ นอกจาก
นี้ยังมีผลในการลดระดับความเหนื่อย (rating of perceived exertion) และอาการปวดล้าของกล้ามเนื้อ
(muscle soreness) หลังจากการออกกำ�ลังกายอีกด้วย
จากผลการศึกษาจึงสรุปได้วา่ สารสำ�คัญจากแตงโม
และทับทิมมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออก
กำ�ลังกายได้

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เผยผล
การศึ ก ษา ทางคลิ นิ ก เกี่ ย วกั บ ผลในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการออกกำ�ลังกายของสารสำ�คัญ Lcitrulline จากแตงโม (Citrullus lanatus) ซึง่ เป็นสารตัง้
ต้นของ nitric oxide (NO) ที่พบว่ามีฤทธิ์ในการขยาย
หลอดเลือด และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด รวมทั้ง
เพิ่มการหายใจระดับเซลล์ และสารสำ�คัญ ellagitan-

ข้อมูลจาก
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1379
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สูดดมหอมแดงด้วยไอน้ำ�ร้อนบรรเทาอาการหวัด
คัดจมูกแทนการใช้ยูคาลิปตัส

เ

ว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เผยผลการศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มไปข้างหน้าและมีกลุ่มควบคุม
(randomized prospective controlled trial) เพื่อเปรียบเทียบผลของการ
สูดดมยูคาลิปตัสและหอมแดงด้วยไอน้�ำ ร้อนต่ออาการคัดจมูกในผูป้ ว่ ยโรคหวัด
จำ�นวน 37 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สูดดมยูคาลิปตัส
จำ�นวน 19 คน และกลุ่มที่สูดดมหอมแดงด้วยไอน้ำ�ร้อนจำ�นวน 18 คน ให้ผู้
ป่วยสูดดมยูคาลิปตัสหรือหอมแดงด้วยไอน้ำ�ร้อนอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 10
นาที และประเมินอาการคัดจมูกของผูป้ ว่ ยโดยให้ผปู้ ว่ ยให้คะแนนความรุนแรง
ของอาการคัดจมูกด้วยตนเอง และการใช้เครือ่ งมือตรวจวัดแรงต้านทานในจมูก
โดยเทคนิคไรโนมาโนเมตรีทั้งก่อนและหลังสูดดมไอระเหยเป็นเวลา 40 นาที
ผลการศึกษาพบว่า หลังการสูดดมยูคาลิปตัสและหอมแดงด้วยไอน้ำ�ร้อน
คะแนนประเมิ น อาการคั ด จมู ก ของผู้ ป่ ว ยทั้ ง สองกลุ่ ม ดี ขึ้ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น

อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 99.9%
โดยค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
อาการคั ด จมู ก ของผู้ ป่ ว ย
กลุ่มที่สูดดมยูคาลิปตัสลดลง
จาก 54.44±10.42% เป็ น
40.50±14.94% และในกลุม่ ที่
สูดดมหอมแดงด้วยไอน้�ำ ร้อน
ลดลงจาก 55.72±10.59%
เป็น 39.72±13.17% ในขณะ
ที่ค่าแรงต้านทานในจมูกของ
ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเล็กน้อยโดยไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ และไม่พบผลข้างเคียง
ที่ ร้ า ยแรงจากการสู ด ดมทั้ ง
สองวิธี
แสดงว่าการสูดดมหอมแดง
ด้วยไอน้ำ�ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกโล่ง
จมูกได้ ใกล้เคียงกับการสูดดม
ยู ค าลิ ป ตั ส และทั้ ง สองวิ ธี
มี ค วามปลอดภั ย จึ ง อาจใช้
หอมแดงทดแทนยูคาลิปตัส
ซึ่งมีราคาแพงกว่าได้

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1383
ภาพจาก https://www.jeedmak.com/หอมแดงแก้หวัด/
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“เจเมทิคส์” (Gemetics) ผลิตภัณฑ์แคปซูล
สารสกัดขิงบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
สำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำ�บัด
เสียสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ เบือ่ อาหาร ขาดอาหาร น้�ำ
หนักลดลงอย่างเร็ว และทำ�ให้ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา
ในครั้งต่อไป นำ�ไปสู่ความซับซ้อนของการรักษามาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบัน ยาป้องกันการอาเจียนในผู้ป่วยที่
รับเคมีบำ�บัดล้วนแต่มีอาการข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ
ง่วงนอน อ่อนเพลีย ท้องเสีย
ดั ง นั้ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งผลข้ า งเคี ย งที่ จ ะได้ รั บ
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
จึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “แคปซูลสารสกัดขิง”
ซึ่ ง มี ส รรพคุ ณ ต้ า นอาเจี ย นจากการรั บ เคมี บำ � บั ด
(anti-nausea and vomit)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี จุ ด เด่ น คื อ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต
จากสมุนไพร มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
เนื่ อ งจากผ่ า นกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ มี ก าร
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต รวมทั้งผ่านการ
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง
ผลิตภัณฑ์ “แคปซูลสารสกัดขิง” ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง งาน
วิจัยและพัฒนาแคปซูลสารสกัดขิง เริ่มจากเตรียมสาร
สกัดขิงโดยมีการควบคุมคุณภาพโดยการวิเคราะห์สาร
สำ�คัญคือ 6-Gingerol และ 6-Shogao ต่อจากนั้น นำ�
สารสกัดขิงมาศึกษากลไกการต้านอาเจียนที่เกิดขึ้น
โดยการศึกษาฤทธิ์การหดตัวของลำ�ไส้เล็กที่แยกจาก
หนูแรทที่ ได้รับการป้อนสารสกัดขิง (ex vivo study)
พบว่ า หนู ที่ ไ ด้ รับ สารสกั ดขิ ง มี ก ารหดตั ว ของลำ � ไส้

ปั

จจุบนั โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุข
ที่สำ�คัญของโลก เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ทุกปี ในปี พศ. 2537 พบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วย
โรคมะเร็งมากกว่า 18 ล้านคนและในทุกๆ ปีมีผู้ป่วย
ใหม่เพิม่ ขึน้ ประมาณ 9 ล้านคน องค์การอนามัยโลกได้
คาดการณ์ไว้วา่ ในปี พ.ศ. 2563 ทัว่ โลกจะมีคนตายด้วย
โรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้านคนและจะเกิดในประเทศที่
กำ�ลังพัฒนามากกว่า 7 ล้านคน
ปัจจุบันวิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ทั่วโลกยอมรับ
ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรกั ษา เคมีบ�ำ บัด และฮอร์โมน ซึง่
เป็นการรักษาแผนปัจจุบนั สำ�หรับการรักษาโรคมะเร็ง
โดยการใช้เคมีบำ�บัด อาการข้างเคียงที่พบบ่อยในผู้
ป่วยคือการคลืน่ ไส้ อาเจียน ซึง่ อาการคลืน่ ไส้อาเจียน
จะเกิดถึงร้อยละ 90 ถ้าไม่มีการให้ยาป้องกันการ
อาเจียน จะทำ�ให้เกิดอาการ เช่น อาการขาดน้ำ� การ
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ในส่วนความปลอดภัยพบว่าสารสกัดขิงเมื่อนำ�
มาทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากพบว่าสาร
สกัดขิงมีค่า LD50 มากกว่า 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น้ำ�หนักตัว ส่วนผลิตภัณฑ์ “แคปซูลสารสกัดขิง” มีค่า
LD50 มากกว่า 15,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำ�หนักตัว
แคปซูลสารสกัดขิงนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ต้านอาเจียนจากสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยเหมาะสำ�หรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอีก
ทางเลือกหนึ่ง

ลดลงจาก 70% เป็น 40% แสดงว่าสารสกัดขิงน่าจะ
มีผลยับยั้งการทำ�งานของ muscarinic receptor ที่อยู่
บนกล้ามเนือ้ เรียบของลำ�ไส้เล็ก จากคุณสมบัตเิ หล่านี้
จึงนำ�สารสกัดขิงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูล
และนำ�ไปทดสอบฤทธิ์ต้านการคลื่นไส้อาเจียนในสุนัข
ป่วยโรคมะเร็งที่ ได้รับเคมีบำ�บัด โดยทำ�การศึกษา
แบบ randomized, cross-over clinical trial จากผล
การทดลองพบว่า สุนัขที่ ได้รับแคปซูลสารสกัดขิงมี
อุบัติการณ์ควบคุมกลุ่มอาการ CINV (Chemotherapeutic-induced Nausea and Vomiting) ในระยะ
เฉียบพลันและระยะล่าช้าได้ผลเทียบเท่ากับสุนัขที่ ได้
รับยา Metoclopramide

ข้อมูลจาก
http://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/180612_165428.pdf

ซินโครตรอน ย้ำ�ชัด! น้ำ�ดื่มไทยปลอดภัย
ต่อการบริโภค

พ

ลาสติ ก เป็ น วั ส ดุ สั ง เคราะห์ ท างเคมี ที่
ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำ�วัน
และกลายมาเป็นสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รง
ชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ ในชีวิตประจำ�วัน
ตั้งแต่แปรงสีฟัน ขวดแชมพู เสื้อผ้า ถุงพลาสติก ชิ้น
ส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ส่วนประกอบของรถยนต์ มี
รายงานระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2555 มีการผลิตพลาสติกจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถึง 299 ล้านตัน และมีแนวโน้ม
จะผลิตมากขึ้นทุกปี

กรกฎาคม 2561

16

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

เชือ่ หรือไม่วา่ พลาสติกทีถ่ กู ผลิตขึน้ มาชิน้ แรกของโลก
เมื่อเกือบสองร้อยปีที่แล้วยังคงย่อยสลายไม่หมดไป
จากโลกนี้ พลาสติกบางส่วนถูกย่อยสลายด้วยแสง
อัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์จนกลายเป็นอนุภาค
พลาสติกขนาดเล็กทีเ่ รียกว่า “ไมโครพลาสติก” (ขนาด
เล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร) และพบการแพร่กระจายทัง้ บน
ผิวน้ำ� ชายหาด และก้นทะเล ซึ่งเป็นต้นเหตุของการ
เสียชีวติ ของสัตว์น�้ำ หลายต่อหลายครัง้ และเมือ่ ไมโคร
พลาสติกถูกสะสมในสิง่ มีชวี ติ ในท้องทะเลทัง้ ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ เช่น แพลงก์ตอน กุง้ ปู ปลา จนในทีส่ ดุ
ก็เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และมาถึงเราในฐานะผู้บริโภค
ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ หัวหน้าทีมวิจยั เรือ่ งไมโคร
พลาสติกของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า
“เมือ่ ไม่นานมานีเ้ อง นักวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบตั กิ าร
หลายแห่งทั้งในยุโรปและอเมริกา ได้ ให้ความสนใจใน
เรื่องไมโครพลาสติกในน้ำ�ดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ได้ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำ�ดื่ม
บรรจุขวดจำ�นวน 250 ขวดจาก 11 ยี่ห้อที่มีจำ�หน่าย
ใน 9 ประเทศ พบว่าตัวอย่างจำ�นวน 93% ปนเปื้อน
ไมโครพลาสติก โดยมีปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 11 อนุภาค
ต่อน้ำ� 1 ลิตร ดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ ในเรื่องความ
ปลอดภัยของน้ำ�ดื่มบรรจุขวดของประเทศไทย ทาง
ทีมของเราจึงได้เก็บตัวอย่างน้ำ�ดื่ม จำ�นวน 24 ขวด

จาก 12 ยี่ห้อที่วางขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไป มา
ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด
(FTIR-Microspectroscopy) พบว่ามีเพียง 41% ของ
จำ�นวนทั้งหมดที่พบไมโครพลาสติกปนเปื้อน และมี
ปริมาณโดยเฉลี่ย 2 อนุภาคต่อน้ำ� 1 ลิตร ซึ่งถือว่ามี
ปริมาณน้อยมาก จนเชือ่ ได้วา่ ปลอดภัยต่อการบริโภค”
ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช หนึ่งในทีมวิจัย ได้กล่าว
เสริมในเรื่องนี้ว่า “เทคโนโลยีที่ ใช้ ในกระบวนการ
ผลิตน้ำ�ดื่มนั้น ระบบกรองสามารถดักจับอนุภาคที่มี
ขนาดเล็กในระดับ 4–6 ไมโครเมตร หรือ ประมาณ 1
ใน 20 เท่า ของขนาดเส้นผมมนุษย์ได้ ดังนั้นอนุภาค
ส่วนใหญ่รวมถึงไมโครพลาสติกจะถูกกรองในระบบ
ก่อนการบรรจุขวด การปนเปื้อนไมโครพลาสติกใน
น้ำ�ดื่มอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น บรรจุภัณฑ์
คือ ขวดพลาสติก หรือฝาปิดเอง นอกจากนั้น ด้วย
เครื่องมือวิเคราะห์ของเรา สามารถระบุสิ่งที่ตรวจพบ
ได้อย่างแม่นยำ� ซึ่งเราตรวจพบเส้นใยธรรมชาติที่ ไม่
เป็นอันตราย เช่น เส้นใยฝ้าย กระดาษ เซลลูโลส และ
อนุภาคที่เป็นสารอินทรีย์ ในน้ำ�ดื่มทุกยี่ห้อ มีปริมาณ
เฉลี่ย 5 อนุภาคต่อน้ำ� 1 ลิตร การปนเปื้อนนี้อาจเกิด
ขึน้ จากฝุน่ ผงทีเ่ บาบางล่องลอยอยูใ่ นอากาศ มีทมี่ าจาก
หลายแหล่ง เช่น เสื้อผ้า กระดาษ ฯลฯ แล้วปนเปื้อน
ระหว่างขั้นตอนการบรรจุนั่นเอง”

ข้อมูลจาก
http://www.slri.or.th/th/index.php/slriresearch
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อย. ลงดาบ !! ยกเลิกเลขสารบบอาหาร
10 รายการ ลักลอบใส่ไซบูทรามีน
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดมี ชื่ อ บริ ษั ท สยาม เฮลท์
แอนด์ บิวตี้ แคร์ จำ�กัด เป็นผู้ผลิต โดย อย. ได้ร่วม
กั บ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ เ ข้ า ตรวจค้ น สถานที่
ผลิ ต ไปเมื่ อ วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ ผ่ า นมา
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองความปลอดภั ย ของ
ผู้ บ ริ โ ภค สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) จึงได้ดำ�เนินการสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร
ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 รายการ ทั้งนี้ อย. จะร่วมมือกับ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ใ นการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารของทุ ก แหล่ ง ผลิ ต หากพบข้ อ
บกพร่องใดๆ จะดำ�เนินการสัง่ ยกเลิกเลขสารบบอาหาร
และดำ�เนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิ ด เผย
ว่า กรณีพบผู้เสียชีวิตจากการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีน
และล่าสุดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ได้ประกาศราย
ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเผยแพร่ว่าพบ
ไซบูทรามีน จำ�นวน 10 รายการ ได้แก่
1. แกลโล (Kallow) เลขสารบบอาหาร 74-2-033571-0156
2. The eight เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-10170
3. คอลวีว่า และ 4. PUSH SHE (VIVI) เลขสารบบ
อาหาร 74-2-03357-1-0096
5. S-SECRET เอส – ซีเครท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาร์จิ้น ซายย์ แคพ เลขสารบบอาหาร 74-203357-1-0073
6. Finale เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0242
7. แอล-ฟิน By ลูกสำ�รอง เลขสารบบอาหาร 74-203357-1-0180
8. BOXY INDELAR เลขสารบบอาหาร 74-203357-1-0070
9. Luk Sam Rong เลขสารบบอาหาร 74-2-033571-0180
10. ในส่วนของ อย. ได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทีม่ สี ว่ นผสมของไซบูทรามีน คือ นูวติ ร้า (Nuvitra)
เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0138
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รองเลขาธิ ก ารฯ อย. กล่ า วในตอนท้ า ยว่ า
ไซบูทรามีนเป็นยาทีย่ กเลิกทะเบียนตำ�รับไปแล้วตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากมีรายงานถึงผลกระทบต่อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด แต่ปัจจุบันก็ยังพบปัญหา
การลักลอบนำ�เข้าไซบูทรามีนมาผสมในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ซึ่งทำ�ให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต
ของผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น อย. จึงมีนโยบายควบคุม
เข้มงวดมากขึ้นในการยกระดับไซบูทรามีนให้เป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท เพื่ อ ให้ ผู้ ฝ่ า ฝื น ได้ รั บ
บทลงโทษเด็ ด ขาดรุ น แรงมากขึ้ น ซึ่ ง จะได้ มี
การพิจารณาต่อไป
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อย.เตือนอันตราย “ยาฉีดสลายไขมัน” อย่าหลง
เชื่อโฆษณาทางสื่อหรือจากเน็ทไอดอล

น

ตามมา หรือทำ�ให้ผิวหนังเป็นลูกคลื่นจากการสลายไข
มันเป็นหย่อมๆ ได้ เนื่องจากเวลาฉีดไม่ได้ฉีดเพียงจุด
เดียว อาจฉีดเป็นสิบหรือเป็นร้อยจุด ทั้งนี้ การฉีดสาร
ใดๆ เข้าสู่ร่างกาย สารที่ฉีดต้องได้รับการรับรองจาก
อย. และผู้ฉีดต้องเป็นแพทย์เท่านั้น
เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำ�ว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่
พบจะเป็นการลักลอบนำ�เข้ามาใช้และนำ�มาโฆษณาขาย
และฉีดในราคาถูก ซึ่งเป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย จึง
ขอเตือนหญิงสาวที่รักสวยรักงามอย่าหลงเชื่อโฆษณา
อวดสรรพคุ ณ ที่ พ บมากทางสื่ อ ออนไลน์ ห รื อ จาก
พรีเซ็นเตอร์หรือเน็ตไอดอลเด็ดขาด ให้ศึกษาถึงผลดี
ผลเสียก่อน มิฉะนั้น นอกจากจะเสียเงินทองแล้ว อาจ
ได้ของแถมเป็นรอยตำ�หนิ หากรายใดที่ถูกฉีดไปแล้ว
และเกิดผลข้างเคียง ขอให้ ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อรับการรักษาโดยด่วน ซึ่งวิธีที่ปลอดภัยและมีหุ่น
สวยเพรียว ขอให้เน้นการออกกำ�ลังกายและควบคุม
อาหาร อย่างไรก็ตาม หากพบการโฆษณาฉีดสารสลาย
ไขมันทางสื่อใดๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งร้องเรียนมายังสาย
ด่วน อย. โทร. 1556 หรือ Oryor Smart Application
หรือสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเจ้า
หน้าที่จะรีบตรวจสอบและดำ�เนินการทางกฎหมายกับ
ผู้กระทำ�ผิดต่อไป

ายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิ ด เผยว่ า
ตามที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้รับข้อมูลว่าพบการโฆษณาชวนเชื่อ
จากเน็ตไอดอลเชิญชวนสาวๆ ฉีดสารบางชนิดเพื่อ
ลดไขมันนั้น อย. มีความห่วงใยคุณผู้หญิง เกรงจะ
ได้รับอันตรายจากการใช้ เนื่องจาก อย. ไม่เคยรับขึ้น
ทะเบียนตำ�รับยาผลิตภัณฑ์ฉีดสลายไขมันใดๆ ทั้งสิ้น
และเทคนิคการสลายไขมันด้วยการฉีดเฉพาะจุด ยัง
ไม่เคยมีการรับรองมาตรฐานหรือมีงานวิจัยทางการ
แพทย์ ที่ ร องรั บ อย่ า งชั ด เจนว่ า ได้ ผ ลในการสลาย
ไขมันแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ยาที่มีการนำ�มาใช้ฉีดเพื่อสลายไขมันตาม
โฆษณาที่เรียกว่าการรฉีดเมโสแฟต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ ยากลุ่มสารสเตียรอยด์ ใช้สำ�หรับรักษาโรคที่มีการ
อักเสบภายในร่างกาย หากนำ�สารสเตียรอยด์มาฉีด
เพื่อสลายไขมัน ถือว่านำ�มาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำ�ให้
เกิดผลข้างเคียงและอันตราย เช่น เกิดผิวหนังบุ๋ม
เกิดการติดเชื้อ หรือมีการบวมน้ำ�ตามร่างกายได้ ส่วน
ยากลุ่มที่ 2 เป็นยาที่ใช้กันในต่างประเทศ ยังไม่ผ่าน
การรับรองเพื่อการฉีดจาก อย. ถือเป็นการฉีดที่ ไม่
ปลอดภัย หากวิธีการฉีดไม่สะอาดพอ ก็อาจเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และอาจเกิดผลร้ายแรง
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หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง

กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

พ่อที่ออกกำ�ลังกาย
อาจช่วยให้มีลูกฉลาด?

การออกกำ�ลังกายทำ�ให้หนูฉลาดขึน้ และส่งต่อความฉลาด
สู่ลูกหนูผ่านยีน ผลการศึกษานี้ ยังเป็นการศึกษาในหนู
ทดลองเท่านั้นและชี้ว่าผลดีต่อสมองจากการออกกำ�ลัง
กาย อาจจะส่งผ่านพันธุกรรมไปยังตัวลูกหนูได้ แม้ว่าตัว
พ่อหนูจะไม่ออกกำ�ลังกายจนกระทั่งโตเต็มวัย
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นั ง สื อ พิ ม พ์ New York
Times รายงานผลการวิจัย
นี้ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Cell
Reports ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์มากมายที่แสดงว่า
การออกกำ�ลังกายมีประโยชน์ตอ่ สมอง
ไม่ว่าจะเป็นหนูหรือมนุษย์ การออก
กำ�ลังกายช่วยสร้างความแข็งแรงแก่
การเชื่อมโยงสัญญาณสมองระหว่าง

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

นิ ว รอน ในสมองส่ ว นฮิ ป โปแคมปั ส
ซึง่ เป็นสมองส่วนทีส่ �ำ คัญเกีย่ วข้องกับ
ความจำ�และการเรียนรู้ การเชื่อมโยง
สัญญาณสมองนิวรอนที่แข็งแรงกว่า
ทำ�ให้ฉลาดเฉลียวมากขึ้น
การศึ ก ษานี้ ยั ง ชี้ ด้ ว ยว่ า การออก
กำ � ลั ง กายมี ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ลั ก ษณะการทำ � งานของ
พันธุกรรม ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีส้ ง่ ต่อ
ไปยังลูกได้เช่นกันโดยเรียกว่า อีพีเจ
เนติกส์ (epigenetics) หรือพันธุศาสตร์
ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในสมองที่
เกิดจากการออกกำ�ลังกาย จะมีผลให้
เกิดกระบวนการเหนือพันธุกรรมที่ส่ง
ต่อถึงลูกได้หรือไม่ ซึง่ ทำ�ให้เกิดคำ�ถาม
ว่ า หากพ่ อ เม่ อ อกกำ � ลั ง กาย ลู ก จะ
ฉลาดมากขึ้นหรือไม่ และกระบวนการ
นี้เกิดขึ้นกับฝ่ายพ่อเท่านั้นหรือไม่ ซึ่ง
เป็นที่มาของสเปิร์มไม่เกี่ยวกับมดลูก
ฮอร์ โมน เนื้อเยื่อและเซลล์ซึ่งมาจาก
ฝ่ายแม่
เพื่อเสาะหาคำ�ตอบดังกล่าว ทีม
นักวิจัยที่ศูนย์ Neurodegenerative
Diseases ที่ ก อททิ ง เงน ประเทศ
เยอรมนีและจากสถาบันอืน่ ๆ อีกหลาย
แห่ ง ได้ ร วบรวมหนู ตั ว ผู้ ก ลุ่ ม ใหญ่ ที่
มี ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมเหมื อ นกั น
มาทดลอง และเนื่องจากหนูทดลองมี
พันธุกรรมเหมือนกัน ในตอนต้นของ
การทดลอง ความแตกต่างของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายและ
พฤติกรรมของหนูทดลองที่เกิดขึ้นใน
ภายหลังน่าจะเกิดจากวิถีชีวิต

ในการทดลอง หนูทั้งหมดไม่ได้ออก
กำ�ลังกาย และเมื่อหนูทดลองเข้าสู่ระยะ
โตเต็มวัย ทีมนักวิจัยได้นำ�หนูจำ�นวนกึ่ง
หนึ่งของทั้งหมดไปใส่ไว้ ในกรงที่ติดตั้ง
เครื่องออกกำ�ลังกายของหนู เช่น วงล้อ
วิ่ง ของเล่นอื่นๆ และเกมที่ออกแบบให้
ส่งเสริมความแข็งแรงทางร่างกายและ
การทำ � งานสมองของหนู ท ดลอง หลั ง
จากหนู ท ดลองกลุ่ ม นี้ ไ ด้ อ าศั ย ในกรงที่
มี อุ ป กรณ์ ส่ ง เสริ ม สมองและร่ า งกายนี้
นาน 10 สัปดาห์ ทีมนักวิจัยได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงต่อสมองของหนูและพบว่า
เป็นไปตามคาดหมาย คือหนูที่ออกกำ�ลัง
กายมีการเชือ่ มโยงของสัญญาณนิวรอนที่
แข็งแรงกว่าหนูทดลองที่ไม่ออกกำ�ลังกาย
เลย นอกจากนี้ หนูทดลองที่ออกกำ�ลัง
กายยังทำ�ได้ดีระหว่างการทดสอบความ
สามารถทางความคิดอีกด้วย
และที่ น่ า สนใจไปกว่ า นั้ น เมื่ อ หนู
ทดลองตัวผู้ที่ออกกำ�ลังกายผสมพันธุ์กับ
หนูตวั เมียที่ไม่ได้ออกกำ�ลังกาย ปรากฏว่า
ลูกหนูทเี่ กิดมามีสญ
ั ญาณสมองทีแ่ ข็งแรง
มาตั้งแต่คลอด สมองไวกว่าลูกหนูที่เกิด
จากพ่อหนูที่ไม่ออกกำ�ลังกาย และลูกหนู
เหล่านี้ยังเรียนรู้เร็วกว่าอีกด้วยแม้ว่าพ่อ
หนูจะเริ่มวิ่งตอนโตแล้วก็ตาม
ด็ อ ก เ ต อ ร์ อั ง แ ด ร์ ฟิ ช เ ช อ ร์
ศาสตราจารย์แห่งศูนย์ Neurodegenerative Diseases และผู้ร่างรายงานผล

การวิจัยอาวุโส กล่าวว่า ผลการศึกษา
ชี้ว่าการออกกำ�ลังกายในสัตว์รุ่นหนึ่ง
อาจมีผลต่อสมอง ความคิด และความ
จำ�ของสัตว์รุ่นต่อไป
เขากล่าวว่า ทีมงานเชือ่ ว่าการเพิม่ ขึน้
ของระดับ microRNA ซึ่งเป็นโมเลกุล
อาร์เอ็นเอสายสั้นๆ มีผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงระดับอ่อนๆ ในการพัฒนา
ทางสมองทีม่ ผี ลดีตอ่ ความสามารถทาง
ความคิด
แต่ผลการศึกษานีเ้ กีย่ วข้องกับหนู
ทดลอง จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการ
ออกกำ�ลังกายจะมีผลต่อคนในรูปแบบ
เดียวกันหรือไม่
ดอกเตอร์ ฟิ ช เชอร์ กล่ า วว่ า ที ม
งานวางแผนจะศึกษาเรื่องนี้ในมนุษย์
เพศชายต่ อ ไป และเขายั ง หวั ง ด้ ว ย
ว่ า ในการศึ ก ษากั บ สั ต ว์ ท ดลองใน
อนาคต ที ม งานจะสามารถแยกผล
จากการวิง่ จากผลของการเล่นของเล่น
หรืออุปกรณ์กระตุ้นความคิดต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสมอง
เขาย้ำ � ว่ า โดยส่ ว นตั ว แล้ ว เขา
เชื่ อ ว่ า การออกกำ � ลั ง กายน่ า จะมี ผ ล
ดีมากกว่าและสำ�คัญมากกว่าการใช้
อุ ป กรณ์ ก ระตุ้ น ทางความคิ ด ในการ
สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงต่ อ สมอง
และพันธุกรรมซึ่งจะส่งต่อไปยังรุ่นลูก
ต่อไป

(เรียบเรียงจากบทความใน New York Times
โดยทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน)
https://www.voathai.com/a/mice-exercise-smarter-babies-tk/4392605.html
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อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

เมกเกอร์เยาวชนไทย
เมกเกอร์โลก
ป

นัก
เรียนรู้ต้นตำ�รับ

ทีมนักเมกเกอร์เยาวชนไทย ผูช้ นะการประกวดโครงการ Enjoy
Science : Young Makers Contest ปี 2 มีโอกาสเข้าร่วมงาน
Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์
ของเหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต้นตำ�หรับการจัดงาน Maker Faire ของโลก
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ระสบการณ์ แ ละจิ น ตนาการที่
พร้อมจะแปรเปลี่ยนเป็นไอเดีย
น่ า จ ะ เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย ที่ ช่ ว ย
ต่อยอดความคิดให้พวกเขาได้ไม่นอ้ ย เพือ่
สร้างสรรค์ผลงานชั้นยอดในอนาคต
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผูช้ ว่ ย
ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย

บทความ
พิเศษ

คณะดูงานงานจากประเทศไทย เข้าชมงาน Maker Faire Bay Area 2018 ประเทศสหรัฐอมเนิกา
ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร ผู้ แ ทน
จากองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์
แห่ ง ชาติ (อพวช.) สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) นำ �
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และวิทยาลัย
เทคนิคสุราษฎร์ธานี ในฐานะ 2 โรงเรียน
ผู้ ช นะการประกวดโครงการ Enjoy
Science : Young Makers Contest ปี 2
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เดินทางเข้าร่วมงาน
Maker Faire Bay Area 2018 มหกรรม
แสดงสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องเหล่ า เมกเกอร์
ระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20
พฤษภาคมที่ ผ่ า นมา ณ อารี น า เบย์
แอเรีย เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาถือเป็น

ประเทศต้ น ตำ � รั บ การจั ด งาน Maker
Faire มานานนับ 10 ปี เป็นแหล่งรวม
นั ก ประดิ ษ ฐ์ ข องโลกที่ พ ร้ อ มแบ่ ง ปั น
ความรู้ เพื่อให้นักประดิษฐ์นำ�ผลงานมา
แลกเปลีย่ นแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกัน โดยได้เผยแพร่ลขิ สิทธิก์ ารจัดงาน
แสดงสิ่งประดิษฐ์ ไปแล้วหลายประเทศ
ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย
นางกุลประภา เปิดเผยว่า จากการที่
สวทช. ร่วมกับ บริษทั เชฟรอนประเทศไทย
สำ�รวจและผลิต จำ�กัด หน่วยงานพันธมิตร
และกลุม่ เมกเกอร์ ในประเทศไทย จัดงาน
‘Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวด
ของ ประลองไอเดีย’ ปีที่ 2 ในประเทศไทย
เมื่ อ ต้ น ปี ที่ ผ่ า นมา และได้ ผู้ ช นะการ
ประกวดโครงการ Enjoy Science : Young
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Makers Contest ปี 2 และได้สทิ ธิรว่ มงาน
Maker Faire Bay Area ประกอบด้วย
นักเรียนสายสามัญ ได้แก่ ด.ช.พิวัฒน์
ศุ ภ วิ ท ยา และ ด.ช.ศุ ภ สิ ท ธิ์ พั น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากผลงาน
BCC E-TM อุ ป กรณ์ จั ด ระเบี ย บช่ อ ง
จราจรบนท้องถนนเพือ่ แก้ไขปัญหาจราจร
ติดขัดหน้าโรงเรียน ส่วนสายอาชีวศึกษา
ได้แก่ นายเตมีย์ เนตรพุกกณะ และ
นายวีระพล บุญจันทร์ นักศึกษา ปวส. 2
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎร์ธานี จากผลงาน ทุ่นเตือนภัย
ร่องน้ำ�และแนวปะการัง เพื่อป้องกันแนว
ปะการังชายฝั่งจากเรือท่องเที่ยวและเรือ
ประมง
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ด.ช.พิ วั ฒ น์ ศุ ภ วิ ท ยา นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพ
คริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย กล่ า วถึ ง การได้ ม า
ชมงาน Maker Faire Bay Area 2018
ครั้งนี้ว่า ชอบผลงานสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์
ปลาหมึกชื่อ Mechateuthis ซึ่งบางคน
อาจจะมองว่าเป็นแค่ของเล่นเด็กที่หมุนๆ
แล้ ว หนวดของปลาหมึ ก จะหมุ น ตาม
แต่ แ ท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว มั น มี ส่ ว นประกอบ
ของการใช้แมคคานิก เครื่องกล และ
อิเล็กทรอนิกส์มาผสมกันได้อย่างลงตัว
มากๆ
“การที่เราจะขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะให้
เป็นรูปหนวดปลาหมึก ต้องใช้ขั้นตอน
และกระบวนการทำ � มากๆ ส่ ว นกลไก
อิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องเขียนโปรแกรมที่
บังคับทิศทางของหนวดตามแรงที่เราจะ
หมุน ซึ่งผมคิดว่าสิ่งประดิษฐ์นี้นอกจาก
เป็นเครื่องเล่นเด็กแล้ว ก็จะยังสามารถที่
จะบ่งบอกนักเมกเกอร์ นักประดิษฐ์ หรือ
ผู้ที่ ไม่ได้เป็นนักประดิษฐ์ ให้เห็นถึงความ
สำ � คั ญ ของการใช้ ก ระบวนการเหล่ า นี้
มาทำ�สิ่งประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์
บอร์ด หรือจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆ ก็ใช้
กระบวนการเหล่านี้ ได้เช่นกัน”
นายเตมีย์ เนตรพุกกณะ นักศึกษา
ปวส. 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย
เทคนิคสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชอบผลงาน
หุ่นยนต์ FURRION EXO-BIONIC ใช้
กำ�ลังคนควบคุม 100% สิง่ ประดิษฐ์ไฮไลต์
ของงาน Maker Faire Bay Area 2018
เนื่องจากเป็นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีความสมดุลทัง้ ด้านโครงสร้าง
รูปแบบ และการจัดวางสายอุปกรณ์ตา่ งๆ
แม้จะระเกะระกะไปหน่อย แต่คือเสนอ
ของความเป็นเมกเกอร์ ที่เป็นชิ้นงานมี
ความเฉพาะไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบจนเกิ น ไป
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ทำ�ให้มีเสน่ห์ของความเป็นงานทำ�มืออยู่
ในชิน้ งาน อย่างไรก็ตามด้วยความชืน่ ชอบ
ส่วนตัวที่ชอบหุ่นยนต์บังคับดัวยคนอยู่
แล้ว จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมและ
มองเห็นประโยชน์ที่จะนำ�ไปต่อยอดใน
ประเทศไทย โดยสามารถนำ�ไปพัฒนาใช้
คนบังคับยกสิ่งของขนาดใหญ่จากที่หนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึง่ โดยไม่เปลืองแรงงานคน
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและแรงงานคน
ได้อย่างดี นอกจากนั้นแล้วภายในงานยัง

มีผลงานต่างๆ ทั้งหุ่นยนต์กู้ภัย และหุ่น
ยนต์จากอุปกรณ์เหลือทิ้ง การใช้แผงโซ
ลาร์เซลล์ทำ�รถแข่ง การแสดงต้นแบบ
จากเครื่องพิมพ์สามมิติ 3D Printing รวม
ทั้ ง การจั ด โซนโรงประลองต้ น แบบทาง
วิศวกรรม หรือ Fabrication Lab เพื่อ
พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและ
เยาวชน
นายวี ร ะพล บุ ญ จั น ทร์ นั ก ศึ ก ษา
ปวส. 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย
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เทคนิคสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชอบผลงาน
คัปเค้กคาร์ ซึ่งเมกเกอร์ออกแบบง่ายๆ
แต่ น่ า สนใจ โดยใช้ ผ้ า สี สั น ต่ า งๆ มา
ออกแบบเป็ น รู ป คั ป เค้ ก ผสมกั บ งาน
ไม้และมีล้อยางใต้ฐานคัปเค้ก สามารถ
บั ง คั บ ได้ โดยคนสามารถเข้ า ไปอยู่ ใ น
คัปเค้กและขับไปที่ต่างๆ สร้างสีสันให้กับ
งานเป็นอย่างมาก ซึ่งหากมีการประดษฐ์
คิดค้นและทำ�ขึ้นในเมืองไทย เด็กๆ ใน
เมืองไทยน่าจะชอบมาก เพราะมันมีความ
น่ารักสวยงาม เป็นของกินเล่นทีน่ �ำ มาเป็น
ของเล่นที่ดึงดูดสายตาแก่ผู้พบเห็นได้ดี
และยั ง มี ก ลไกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า มา
เกีย่ วข้อง ช่วยให้ชนิ้ งานคัปเค้กคาร์ มีชวี ติ
ชีวามากขึ้นด้วย
ด.ช.ศุ ภ สิ ท ธิ์ พั น นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นกรุ ง เทพ
คริสเตียนวิทยาลัย กล่าวว่า ชอบสื่อการ
สอนด้านภูมศิ าสตร์ ที่ใช้ทรายละเอียดวาง
ไว้ ในถาดกระบะแล้วมีเซนเซอร์ ในการจับ
ความสูง ความต่ำ�ของพื้นที่ ผ่านผืนทราย
ละเอียด จากนัน้ มีโปรเจกเตอร์ ทีส่ ามารถ
ส่องลงมาเพื่อแสดงเป็นค่าสีต่างๆ เพื่อ
ดูว่าพื้นที่ตรงนั้นสูงต่ำ�แค่ไหน ซึ่งสื่อการ
สอนประเภทนี้มีมิติของภาพ แสง และสี
ที่ทำ�ให้เราเข้าใจพื้นที่ได้ดีขึ้น
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าว
ด้วยว่า อย่างไรก็ตามการทัศนศึกษาดูงาน
ครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีแก่วงการนักเมกเกอร์
ไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
เยาวชนไทยทั้ง 4 คนได้รับเชิญให้ขึ้นพูด
นำ � เสนอผลงานในเวที ใ หญ่ ร ะดั บ โลก
โดยนำ � เสนอผลงานและแนวความคิ ด
การสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาความ
ปลอดภัยในชุมชนของพวกเขาให้ปรากฎ
สูส่ ายตาชาวโลก ซึง่ เยาวชนไทยทัง้ 4 คน
สามารถนำ�เสนอผลงานผ่านไปด้วยความ
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เยาวชนไทยทั้ง 4 คนได้รับเชิญให้ขึ้นพูดนำ�เสนอผลงานบนเวที ในงาน Maker
Faire Bay Area 2018
ราบรืน่ และได้รบั เสียงชืน่ ชมจากเมกเกอร์
มื อ อาชี พ ระดั บ โลก ถึ ง ความกล้ า คิ ด
กล้าทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคมส่วนรวม ทัง้ นีเ้ ชือ่ ว่าประสบการณ์ที่

เยาวชนทั้ง 4 คน ได้รับครั้งนี้คุ้มค่าอย่าง
ยิ่ง ที่ ได้เห็นแรงบันดาลใจผ่านความคิด
และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งสรรค์ สั ง คมจาก
ฝีมอื เมกเกอร์มอื อาชีพในเวทีระดับโลกซึง่

เชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวด Young Makers Contest

โ

ครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest
ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทัง้ สายสามัญและ
สายอาชีวศึกษา ร่วมส่งไอเดียประกวดสิ่งประดิษฐ์
สำ�หรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Green Innovation”
นวัตกรรมโลกสีเขียว ชิงรางวัลใหญ่บนิ ลัดฟ้าไปร่วมงาน
Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมริกา ต้นตำ�รับของ
งานเมกเกอร์แฟร์ทั่วโลก และทุนการศึกษา รวมมูลค่า
กว่า 1.2 ล้านบาท ส่งใบสมัครพร้อมไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561
ใครมีไอเดียเจ๋งๆ ส่งใบสมัคร คลิก http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/
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เป็นโอกาสที่หาได้ยาก อย่างไรก็ดีความ
ร่วมมือของในโครงการดังกล่าว ถือเป็น
ข้อพิสูจน์ความร่วมมือตามแนวทาง “รัฐ
ร่วมเอกชน” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่ ง ขั น ของประเทศ เพื่ อ กระตุ้ น
ให้ เ ยาวชนไทยสนใจวิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า น
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาในสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ หรือ “สะเต็ม” ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ซึง่ ทุกหน่วยงานควรหันมา
ร่วมมือกันสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา
ทั่วประเทศ ให้ ได้รับโอกาสทำ�กิจกรรม
เมกเกอร์ ในลักษณะ Maker Space ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อ
เพิ่มศักยภาพเยาวชนที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ช่วยต่อยอดความสำ�เร็จให้เกิดวัฒนธรรม
แห่งการประดิษฐ์ขยายวงกว้างผลักดัน
ประเทศไทยสูส่ งั คมแห่งนวัตกรรม 4.0 ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Sci
Gallery

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพจาก :
BBC News / Dr. Lida Xing (China)

ภาพซากฟอสซิลของกบขนาดจิ๋วหลายตัว
ฝังอยู่ในก้อนอำ�พัน

ซ

ากฟอสซิลของกบขนาดจิว๋ นี้ มีความเก่าแก่ถงึ 99 ล้านปี ฝังอยู่ในก้อนอำ�พันมาตัง้ แต่ชว่ งสิน้ สุดยุคไดโนเสาร์ ก่อน
ที่จะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในช่วงสิ้นสุดยุคครีเทเซียส โดยซากฟอสซิลทั้ง 4 ชิ้นนี้ เผยให้เห็นความเป็นไปของ
โลกในช่วงที่สัตว์เหล่านี้วิวัฒนาการมาเป็นกบและคางคกในเขตป่าฝน
ดร.ลีต่ า๋ สิง จากมหาวิทยาลัยธรณีศาสตร์แห่งชาติจนี ในกรุงปักกิง่ กล่าวว่า “มันเป็นการค้นพบอันน่ามหัศจรรย์ เพราะ
ในจีนนั้นถือว่า กบ กิ้งก่า และแมงป่อง เป็นทรัพย์อำ�พัน 3 อย่างที่มีคุณค่า”
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สาเหตุที่ฝนตก
https://weheartit.com/entry/75985966

พวกเขาบอกว่า
ฉันดูเหมือนฮิป โป
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สเปกตรัม

สวทช. หนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสาน
ส่งเสริมการเป็น Makers Nation รมว.
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เสริมความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
กระทรวงวิทย์ เปิดโครงการ KidBright และ
Fab Lab พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เกษตรอินทรียบ์ า้ นหนองมัง
และเสริมทักษะการเป็นนวัตกรของเยาวชนไทย

8

มิถนุ ายน 2561- ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต : ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการ Coding at School เพื่อพัฒนาทักษะความ
เป็นนวัตกรในเด็กและเยาวขนไทย พร้อมชมนิทรรศการ
ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ
ในบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright และตัวอย่างอุปกรณ์
จากโครงการ Fabrication Lab เพื่อเสริมทักษะความเป็น
นวัตกรของเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็น Makers Nation
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ (สวทช.) และคณะผู้ บ ริ ห าร สวทช. ให้ ก าร
ต้อนรับ

ก

ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบัน
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมและเรียนรู้ของชุมชนบ้านหนองมัง ตำ�บลโนนกลาง
อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการปลูกพืชจาก สวทช. เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง
ผลิตพืชผักอินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
และส่งต่อความรูส้ ชู่ มุ ชนอืน่ ผ่านศูนย์เรียนรูว้ สิ าหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ ตำ�บลโนนกลาง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/th/news/12044-20180614-itap

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/th/news/12038-20180608-kidbright
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นักวิจยั ไบโอเทค ได้รบั เลือกเป็น Young Affiliate ของ The World Academy of Sciences (TWAS)

ดร.

วิรลั ดา ภูตะคาม หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั จีโนม
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ได้รับการ
คัดเลือกเป็น Young Affiliate ของ The World Academy of
Sciences (TWAS) ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง Young Affiliates และ TWAS
Fellows ในการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ภายใต้ TWAS regional
office for East and South-East Asia and the Pacific (TWASROESEAP) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พศ. 2560 - 2565)

นิทรรศการดาวจรัสฟ้า แสดงภาพถ่าย
ดาราศาสตร์จากทัว่ โลก ภายในงาน “มหกรรม
วิทย์ฯ ระดับภูมภิ าค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”

กรกฎาคม 2561

ดร.วิรัลดา เป็นนักวิจัยที่มีผลงานในสาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตรเป็นจำ�นวนมาก โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีในการ
ค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลสนิปเพื่อใช้ ในโครงการปรับปรุง
พันธุ์พืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ปาล์มน้ำ�มัน ยางพารา อ้อย และ
มันสำ�ปะหลัง นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ลำ�ดับเบสจีโนมของ
พันธุ์พืชที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ด้วยเทคโนโลยี genotyping-bysequencing เพื่อพัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่ใช้
ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ในกลุ่มพืชตระกูล
แตง (แตงกวา แตงโม) พริก และพริกไทย ซึ่งสามารถตรวจ
สอบได้ ในราคาที่ถูกกว่าของต่างประเทศ และได้เมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
The World Academy of Sciences (TWAS) เป็นสถาบัน
นานาชาติที่มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ ในประเทศกำ�ลังพัฒนา ใน
แต่ละปี TWAS จะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมในฐานะ Young Affiliates จำ�นวน 25 คน ที่ประสบความ
สำ�เร็จก่อนอายุ 40 ปี โดยพิจารณาจากผลงานวิจยั ทีม่ คี วามเป็น
ไปได้ ในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก
ปัจจุบนั มีนกั วิทยาศาสตร์ 96 คน จากประเทศกำ�ลังพัฒนา และ
มีศิษย์เก่าของโปรแกรม Young Affiliates อีก 169 คนที่ ได้รับ
รางวัลดังกล่าว

จั

งหวัดเชียงใหม่ 6 มิถุนายน 2561 – กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) สถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (สดร.) ร่ ว มกั บ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซีย่ งไฮ้ (Shanghai Science
& Technalogy Museum) จากประเทศจีน เปิดประสบการณ์มมุ มอง
ใหม่ให้เยาวชนภาคเหนือสัมผัสดวงดาวอย่างใกล้ชดิ ผ่านภาพถ่าย
ทางดาราศาสตร์ และร่วมท่องโลกในยามค่�ำ คืนด้วยเวลาเพียง 7 นาที
กับนิทรรศการ STARRY SKY ILLUMINATION : ดาวจรัสฟ้า ใน
“งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 4-10 มิถนุ ายน 2561 และวันที่
18-24 มิถุนายน 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตรงกับวาระพิเศษครบรอบ 150 ปีสุริยุปราคา
หว้ากออีกด้วย
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สดร.มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้
ดาราศาสตร์ ประจำ�ปี 2561 ครั้งที่ 2

จิสด้า MOU กองทัพเรือ ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
สนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ

8

มิถุนายน 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยสำ � นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ กองทัพเรือ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องรับรอง กอง
บัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร
โดยตั้งเป้าเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำ�
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้งานสนับสนุนการ
ปฏิบตั กิ ารด้านการข่าว และภารกิจป้องกันประเทศ ผ่านระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภ

าพบรรยากาศพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้
ดาราศาสตร์ พร้ อ มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ง าน
กล้องโทรทรรศน์ โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์
“77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้
ทั่วหล้า” ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน
2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี

สกว. จัดนำ�เสนอ “วิจัยเพื่อท้องถิ่น” แนวทางการ
บริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.gistda.or.th/main/th/node/2517

เ

มื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ โรงแรมรอยัลซิตี้ ฝ่ายวิจัย
เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น สำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
จัดเวทีสาธารณะนำ�เสนอผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบนฐานการมีส่วนร่วม ภายใต้
โครงการ “การประชุมวิชาการเพื่อขยายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า” โดยมี
ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์พุ ชื ผศ. ดร.ชูพกั ตร์ สุทธิสา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
สกว. และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี
ตลอดจนภาคีเครือข่าย ชนรมคนรักษ์ช้างป่า มูลนิธิฟรีแลนด์
นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมงานดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.trf.or.th/energy-resources-environment-news/12261-human-and-elephant-conflict-management-public-forum
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พิธเี ปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุน่ ยนต์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 11 ระดับประเทศ เฟ้นหาทีม
สุดยอดจากมหาวิทยาลัยทัว่ ไทยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศญีป่ นุ่

5

มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
ชัน้ 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60
พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำ�โดย

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผูอ้ �ำ นวยการ (แถวยืน
คนที่ 6 จากขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นำ � โดย
รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (แถวยืนคนที่
4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมเป็นประธานในพิธเี ปิด “การแข่งขัน
ออกแบบและสร้ า งหุ่ น ยนต์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 11” ระดับประเทศ
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot for Smart
Manufacturing : หุ่นยนต์สำ�หรับการ
ผลิ ต อั จ ฉริ ย ะ” โดยถ่ า ยภาพร่ ว มกั บ
นายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต ผู้ช่วย
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิจยั และพัฒนาการไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย นายวิ ชั ย
ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) และคุณธัญญลักษณ์
ถิ ร กนกวิ ไ ล ผู้ จั ด การฝ่ า ยการตลาด
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ� พร้อม
ด้ ว ยตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการคั ด
เลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทย
จำ�นวน 68 คน จาก 26 สถาบัน ณ
อาคารเฉลิ ม ราชกุ ม ารี 60 พรรษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจยั ในอวกาศ Call for Proposals for Microgravity Experiment

สำ�

นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(สทอภ.) และสำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเสนองานวิจัยไปทดลองใน
อวกาศกับโครงการ “การทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้ม
ถ่วง - National Space Experiment NSE-II”
ลั ก ษณะงานวิ จั ย ที่ เ ปิ ด รั บ เป็ น งานวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้
คุณสมบัตขิ องสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง สร้างผลการทดลองและองค์
ความรู้ ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการทดลองบนโลก
ปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 31กรกฎาคม 2561

กรกฎาคม 2561

34

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/nse2018/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
e-mail : nse@nstda.or.th
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สวทช. ขอเชิญชวนนิสติ นักศึกษา และนักวิจยั สมัครเพือ่ คัดเลือกเข้าร่วมการประชุมผูไ้ ด้รบั รางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี และการประชุม Global Young Scientist Summit (GYSS)
ประเทศสิงคโปร์

สำ�

นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้รับสนองพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รง
มีพระประสงค์ ให้นิสิต นักศึกษา และ
นักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมการประชุ ม ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
โนเบล ณ เมืองลินเดา และการประชุม
Global Young Scientist Summit
(GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิด
โลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาส
เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ

จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/
หรื อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลงานทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับสากล
ในการนี้ สวทช. จึงขอเชิญชวนนิสิต
นักศึกษา และนักวิจัย สมัครเข้าร่วมรับ
การคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย
เข้าร่วมการประชุมผู้ ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมื อ งลิ น เดา สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี ในสาขาฟิ สิ ก ส์ ระหว่ า งวั น ที่
30 มิถุนายน–5 กรกฎาคม 2562 และ
การประชุม Global Young Scientist
Summit (GYSS2019) ในสาขาเคมี

ฟิ สิ ก ส์ แพทยศาสตร์ ห รื อ สรี ร วิ ท ยา
คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างในวันที่ 20-25 มกราคม 2562 โดย
มีกิจกรรมนำ�เสนอผลงาน บรรยายพิเศษ
และการเสวนากลุม่ ย่อยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เคย
ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate)
และนักวิทยาศาสตร์ที่ ได้รับรางวัลชั้นนำ�
ของโลก
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้–วันที่ 31
กรกฎาคม 2561 โดยสมัครออนไลน์ได้ที่
www.nstda.or.th/lindau/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์
0 2529 7100 ต่อ 77206 และ 77224 หรือ
081 006 5454 อีเมล pdys@nstda.or.th
หรือดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่
เวบไซต์ http://www.lindau-nobel.org/
และ http://www.gyss-one-north.sg/

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
เฟซบุก๊ สาระวิทย์

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เค้าหูยาวเล็ก
Otus sunia

เ

ค้าหูยาวเล็กเป็นนกล่าเหยือ่ ในเวลากลางคืนขนาดเล็ก อาหารได้แก่ ด้วง
ปีกแข็ง ตัก๊ แตน และแมลงอืน่ ๆ ทำ�รังตามโพรงไม้ ออกไข่ครัง้ ละ 3-4 ฟอง
ต่อรัง นกชนิดนีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นนกประจำ�ถิน่ และนกทีอ่ พยพมายังประเทศไทย
ในช่วงฤดูหนาว

กรกฎาคม 2561
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รวมสงไอเดียสิ�งประดิษฐ
สำหรับเมกเกอรรุนใหม ในหัวขอ

Green Innovation
นวัตกรรมโลกสีเข�ยว
ชิงรางวัลใหญ ลุนบินลัดฟาไปรวมงาน
Maker Faire Bay Area ที่สหรัฐอเมร�กา
ตนตำรับงาน Maker Faire ระดับโลก
พรอมรางวัลอื่นๆ รวมมูลคากวา 1.2 ลานบาท

เปดรับสมัครไอเดียจากนักเร�ยน-นักศึกษา
ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา
ตั้งแต วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ: การประกวดแบงเปน 2 ประเภทคือ
1) นักเร�ยน-นักศึกษา สายสามัญ ระดับไมเกินปร�ญญาตร�
หร�อเทียบเทา แตละทีมประกอบดวย นักเร�ยน-นักศึกษา
2 คน และที่ปร�กษาทีม 1 ทาน
2) นักเร�ยน-นักศึกษา สายอาชีพ ระดับปวช. และปวส.
แตละทีมประกอบดวย นักเร�ยน-นักศึกษา 2 คน
และที่ปร�กษาทีม 1 ทาน

อานรายละเอียดและกติกาเพ��มเติมไดที่เฟซบุก
Enjoy Science : Young Makers Contest
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บ้านนักคิด

คำ�ถาม

ฉบับที่แล้ว เหมียวขอให้คุณผู้อ่านช่วยบอกว่า 1 นาโนเมตรนี่เล็กขนาดไหน ไปดูเฉลยกันฮะ

“นาโน” มีรากศัพท์มากจากคำ�ว่า nanos ในภาษากรีก แปลว่า แคระหรือเล็ก เมื่อ
นำ�มาใช้นำ�หน้าหน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์จะหมายถึง ขนาดเศษ
หนึง่ ส่วนพันล้านส่วนของหน่วยวัดนั้น เช่น 1 นาโนเมตร = 10-9 เมตร ถ้า

เทียบกับเส้นผมของเรา ขนาด 1 นาโนเมตรนั้น จะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เส้นผมราวๆ 1 แสนเท่าเลย แน่นอนว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ใช้กล้องจุลทรรศน์
ธรรมดาก็มองไม่เห็น ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรือกล้องจุลทรรศน์สำ�หรับ
การศึกษาวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะฮะ

ที่มา หนังสือกิจกรรมการทดลอง ส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี :
นาโนเทคโนโลยี Nanotechnology, ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช.

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 63
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญกระเป๋าแคนวาส I love science + สาระวิทย์ฉบับพิเศษ ได้แก่ คุณศศิวมิ ล เกตุแก้ว
รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ I love science + สาระวิทย์ฉบับพิเศษ ได้แก่ คุณเมธิรา
เอื้องคำ�ประเสริฐ คุณกัญติยากร เตือนกฤษณพงศ์ คุณรินรดา บุญเรือง คุณพรรณนิภา ปินตาติ๊บ

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 64
ฉบับที่ 64 นี้เรามาคุยเรื่องของจิ๋วๆ กันต่อนะฮะ ถ้าพูดถึง
โครงสร้างที่เล็กที่สุดในสิ่งมีชีวิตนั้น เราก็ต้องนึกถึง “เซลล์”
ใช่ไหมฮะ ทีนี้เหมียวสงสัยว่า เซลล์ของสัตว์อย่างเหมียว
กับเซลล์ของพืชนัน้ เหมือนกันหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือน
กัน ก็ช่วยบอกเหมียวหน่อยฮะว่าแตกต่างกันอย่างไร

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 64
รางวัลที่ 1
ชุดของขวัญ Cell City (หนังสือเมือง
แห่งเซลล์ + จานรองแก้ว Watson &
Crick + สาระวิทย์ฉบับพิเศษ)

จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2
จานรองแก้ว Watson & Crick +
สาระวิทย์ฉบับพิเศษ

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

จำ�นวน 4 รางวัล

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เถอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 65
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ใบสมัครสมาชิก
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

Life would be tragic if it’s weren’t funny.

- Stephen Hawking
ชีวิตคงเป็นโศกนาฏกรรม หากปราศจากความสนุก

- สตีเฟน ฮอว์กิง

สตีเฟน ฮอว์กิง (8 มกราคม พ.ศ. 2485 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561)

เป็นนักฟิสกิ ส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกทีน่ �ำ เอาทฤษฎีสมั พัทธภาพ (theory of relativity)
และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา พ.ศ. 2545 บีบีซีจัดให้เขาเป็น 1 ใน 100 ชาว
อังกฤษทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ หนังสือวิทยาศาสตร์ทเี่ ขาเขียนคือ ประวัตยิ อ่ ของกาลเวลา (A Brief History of Time) ทำ�สถิตติ ดิ อันดับหนังสือ
เบสต์เซลเลอร์ติดต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์ เขามีโรคประจำ�ตัวที่เป็นโรคพันธุกรรมคือ ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ที่ทำ�
ให้ค่อยๆ กลายเป็นอัมพาต และติดต่อสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์ข้อความและเสียงแทน
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

