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Editor’s
Note
เชิญชวนผู้อ่านชมภาพยนตร์เรื่อง “กว่าจะบินได้”
ฉายบนจอเต็มโดมที่ท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพ

ผ

มเชื่อว่าหลายคนที่เติบโตมาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชีวิตคงมีสักครั้งหนึ่ง
ที่ทางโรงเรียนพาไปชมท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพ ย่านเอกมัย เพราะที่นี่ถือได้ว่าเป็นตำ�นาน
แห่งหนึง่ ของแหล่งเรียนรูข้ องไทยทีม่ มี าอย่างยาวนานเลยก็วา่ ได้ มีมาก่อนทีห่ ลายคนยังไม่
ลืมตาดูโลกด้วยซ้�ำ เพราะท้องจำ�ลองกรุงเทพเปิดเป็นทางการมาตัง้ แต่วนั ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 !!
ท้องฟ้าจำ�ลองมีบทบาทสำ�คัญมาก คือนอกจากจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และ
อวกาศชั้นเยี่ยมแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการอันไร้ขีดจำ�กัด ทำ�ให้เราได้ทราบ
ว่า เอกภพนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน โลกเราเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงเล็กๆ ราวผงธุลีของ
เอกภพเท่านัน้ .... ความลึกลับของหลุมดำ� สิง่ มีชวี ติ บนดาวเคราะห์ดวงอืน่ การโคจรของดวงดาวต่างๆ
ดาวหาง การเปลีย่ นแปลงของฤดูกาล ฯลฯ ล้วนเป็นเรือ่ งราวอันน่ามหัศจรรย์ทมี่ นุษย์สนใจและค้นคว้า
หาคำ�ตอบ และนี่เองที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากศึกษาต่อจนเป็นนักดาราศาสตร์หรือนัก
วิทยาศาสตร์ ในอนาคต
เพียงแค่ในคืนที่ ไร้แสงรบกวนจากดวง
จันทร์หรือจากดวงไฟฟ้า คุณลองแหงน
หน้ า ขึ้ น บนท้ อ งฟ้ า ดู สิ ก็ จ ะพบกั บ หมู่
ดวงดาวอยู่ดารดาษ มีเสน่ห์ไม่น้อยเลย
นะครับ และถ้าลองศึกษาต่อไปทั้งจาก
แผนที่ดาวก็ดี หรือสอบถามจากผู้รู้ถึง
การดูกลุม่ ดาวต่างๆ ก็ดี หรือเรือ่ งราวของ
ตำ�นาน-นิทานดวงดาว ก็จะยิ่งเพิ่มความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และหากไม่รู้จะเริ่ม
อย่างไรดี ลองไปดูที่ท้องฟ้าจำ�ลองก่อน
ก็ได้ครับ
ความประทับใจในวัยเด็ก ครัง้ แรกทีผ่ มได้มาชมท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพยังอยูใ่ นความทรงจำ�อยูเ่ ลย
ครับ ดังนั้น หากใครที่ยังไม่เคยมาชม ก็ขอเชิญชวนให้ลองไปดูสักครั้ง เดี๋ยวนี้มีความเปลี่ยนแปลงไป
ไม่น้อย โดยมีการนำ�เทคโนโลยีระบบดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาช่วย กระทั่งการฉายภาพยนตร์บนจอโดม
กึ่งทรงกลม แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคลาสสิกทรงคุณค่าไม่เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ เครื่องฉายดาวที่ตั้งอยู่กลาง
ห้องซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของที่นี่มาตั้งแต่วันเปิดบริการมาจนถึงทุกวันนี้ (ปัจจุบันใช้งานในรอบ
พิเศษเพียงบางรอบเท่านั้น)
สำ�หรับในเดือนกันยายนนี้ ท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพเปิดให้บริการส่วนการแสดง รอบละ 1 ชั่วโมง
ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำ�ลอง เริม่ ด้วยการบรรยายให้ความรูด้ า้ นดาราศาสตร์และอวกาศ และ
ต่อด้วยการจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครือ่ งฉายดาวและสือ่ มัลติมเี ดีย ให้บริการผูช้ ม จำ�นวน 280
คนต่อ 1 รอบการแสดง
สำ�หรับภาพยนตร์เต็มโดมเดือนกันยายน 2561 จัดแสดงเรือ่ ง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”
เป็นภาพยนตร์ทนี่ �ำ เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์การบิน หลายคนคงเคยสงสัยว่า นก…เครือ่ งบิน
บินได้อย่างไร แล้วมนุษย์สามารถบินได้อย่างนัน้ หรือไม่ มาร่วมค้นหาคำ�ตอบในการค้นคว้าด้านการบิน
และวิวัฒนาการด้านการบินของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันกันได้ครับ
ท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพ เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ รอบการแสดงปกติส�ำ หรับประชาชนทัว่ ไป
คือรอบ 11:00, 14:00, 15:00 น. เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เพิม่ รอบ 16:00 น. อีกหนึง่ รอบ ปิดวันจันทร์
ราคาตั๋ว เด็ก 20 บาท ผู้ ใหญ่ 30 บาท
วันหยุดนี้ ลองหาเวลาไปเยือนท้องฟ้าจำ�ลองกรุงเทพสักครั้งสิครับ...

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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รคมะเร็งเต้านม แต่เดิมเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคมะเร็ง
ปากมดลูกในหญิงไทย แต่นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โรคมะเร็งเต้านม
ได้ แ ซงหน้ า มาเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง โดยสถิ ติ ส าธารณสุ ข จากทะเบี ย นมะเร็ ง
ประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีสตรีไทยป่วยเป็น
มะเร็งเต้านมรายใหม่จำ�นวน 12,613 ราย หรือ 34.5 รายต่อวัน คิดเป็นอัตราป่วย
28.5 รายต่อประชากร 100,000 คน โดยผู้หญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุ มี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทุกคน แต่ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างชัดเจน

(https://theleader.asia/2017/07/5147, https://www.bangkokpattayahospital.com/th/hospitalnews-th/health-articles-th/item/515-breast-cancer-in-current-th.html )

ปัจจุบัน การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Mammography) จึงมีการตรวจอย่างกว้างขวาง ซึ่งหากมีการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะ

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

3

เริ่มแรก และแพทย์ผ่าตัดชิ้นเนื้อร้าย
นั้นออก ก็จะส่งผลดีต่อการรักษา โดย
แพทย์ไม่จ�ำ เป็นต้องตัดเต้านม (Breast
conservative surgery) ออกทั้งหมด
วิธีการตรวจรักษาที่ทำ�กันคือ เมื่อ
แพทย์ตรวจภาพรังสีเต้านม จากเครือ่ ง
แมมโมแกรม ร่วมกับภาพจากเครื่อง
อัลตราซาวด์ และพบร่องรอยเซลล์
ที่ผิดปกติ ก็จะมีการวางลวดเพื่อระบุ
ตำ�แหน่งการผ่าตัด จากนั้นศัลยแพทย์
จะผ่าตัดชิ้นเนื้อออกมา ชิ้นเนื้อที่ถูก
ผ่าตัดนี้จะถูกส่งไปยังแผนกเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เพือ่ ตรวจยืนยันว่าศัลยแพทย์
ได้ผา่ ตัดชิน้ เนือ้ ผิดปกตินอี้ อกหมดแล้ว
หรือไม่ ซึ่งภาพที่ ได้นี้เป็นภาพ 2 มิติ
หากพบว่ายังผ่าออกไม่หมด แพทย์จะ
ได้ผ่าตัดเพิ่มเติม โดยไม่ต้องเปิดแผล
ใหม่ จากนั้นชิ้นเนื้อก็จะถูกส่งไปตรวจ
สอบทางพยาธิวิทยาต่อไป
ปั ญ หาที่ เ ป็ น ข้ อ จำ � กั ด คื อ สถาน
ที่ ผ่ า ตั ด และแผนกเอกซเรย์ อ ยู่ ห่ า ง
ไกลกั น มาก จึ ง ต้ อ งเสี ย เวลารอผล
นานซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ระยะเวลาในการ
ดมยาสลบของคนไข้ ด้ ว ย หรื อ โรง
พยาบาลบางแห่งอาจจะไม่มีการตรวจ
สอบระหว่ า งผ่ า ตั ด อี ก ทั้ ง ภาพจาก
การตรวจเอกซเรย์ชิ้นเนื้อจากเครื่อง
ตรวจโดยทั่วไป จะแสดงผลระบบ 2
มิติ ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการคลาดเคลื่อน
ได้ เนื่ อ งจากการวางตำ � แหน่ ง ก้ อ น
เนื้ อ ในแต่ ล ะระนาบ ทำ � ให้ ไ ด้ ภ าพที่
แตกต่างกัน การแปลผลก็ผิดไปด้วย
ทำ � ให้ ก ารผ่ า ตั ด ก้ อ นเนื้ อ มะเร็ ง หรื อ
หินปูนที่ผิดปกตินี้ ผ่าได้ไม่หมด และ
ทำ � ให้ ต้ อ งมี ก ารผ่ า ตั ด ซ้ำ � ในภายหลั ง
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ซึง่ ก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผปู้ ว่ ยไม่นอ้ ย
ทั้งด้านการรักษา ค่าใช้จ่าย และความ
สูญเสียด้านจิตใจ
นั ก วิ จั ย จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้
ร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
พัฒนาเครื่อง MiniiScan หรือเครื่อง
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติขนาดเล็ก
ขึ้น เพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของชิ้น
เนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด
รศ. นพ.พุ ฒิ ศั ก ดิ์ พุ ท ธวิ บู ล ย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า
การสร้างเครื่องตรวจเอกซเรย์ 3 มิติ
เพื่ อ ตรวจหาตำ � แหน่ ง ก้ อ นชิ้ น เนื้ อ ที่
ผิดปกติ จะสามารถแก้ปัญหาของการ
ตรวจแบบเดิม คือสามารถตรวจได้ทุก
ระนาบ ทำ � ให้ ล ดความคลาดเคลื่ อ น
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จากการวางชิน้ เนือ้ ในทิศทางทีแ่ ตกต่าง
กัน ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วม
กับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนา
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
หรือ MiniiScan ซึง่ เป็นเครือ่ งขนาดเล็ก

4

เครื่องแรกของโลก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ ในการวินิจฉัยขอบเขตทางรังสี
ของก้อนเนือ้ เต้านมแบบ 3 มิติ สามารถ
แยกแยะบริ เ วณที่ เ ป็ น มะเร็ ง หรื อ มี
หินปูนผิดปกติ พบว่าให้ผลการตรวจที่
รวดเร็วและมีความแม่นยำ�สูง และยัง

Cover
Story

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
คงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหวังผลสู่
ระดับนานาชาติ
ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ในฐานะ
ผู้อำ�นวยการโครงการเครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ 3 มิตแิ ละเครือ่ งถ่ายภาพ
รังสี 2 มิติ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า จุด
เด่นของเครื่องตรวจ MiniiScan นี้คือ
เครือ่ งมีขนาดเล็กสามารถวางไว้ ในห้อง

ผ่าตัดได้ และการทำ�งานของเครื่อง
แตกต่ า งจากเครื่ อ งซี ที ส แกนเครื่ อ ง
ใหญ่ ห รื อ เครื่ อ งตรวจเอกซเรย์ โ ดย
ทั่วไปที่สิ่งที่ต้องการจะตรวจจะอยู่กับ
ที่ โดยเครื่องผลิตรังสี (X-ray source)
และจอรับภาพ (Detector) เป็นตัวหมุน
รอบวัตถุ จึงทำ�ให้เครื่องกินพื้นที่จาก
การหมุนกว้างมาก แต่เครื่องตรวจชิ้น
เนื้อที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะใช้การหมุนของ
แท่นวางชิ้นเนื้อแทน ทำ�ให้ประหยัด
พื้นที่มาก เครื่องตรวจจึงมีขนาดเล็ก
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก นำ�ไป
ไว้ ในห้องผ่าตัดได้เลย แพทย์สามารถ
ตรวจชิ้ น เนื้ อ ได้ ง่ า ย แพทย์ ผู้ ผ่ า ตั ด
สามารถใช้เครื่องนี้ ได้ด้วยตนเองและ
ประมวลผลได้รวดเร็ว เนื่องจากเครื่อง
ติดตั้งและใช้งานภายอยู่ในห้องผ่าตัด
หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด ชิ้นเนื้อ

แผนผังภาพแสดงการวางชิ้นเนื้อบนแท่นที่สามารถหมุนได้
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ภาพจากเครื่อง MiniiScan แสดงภาพแบบ 3 มิติ ซึ่งจะเห็นขอบเขตทางรังสีของก้อนหินปูน (ที่เห็นเป็นจุด) อย่างชัดเจน

ข้อดีของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติขนาดเล็ก
จะถูกส่งตรวจได้ทันที เครื่องนี้ใช้เวลา
ในการประมวลผลภาพประมาณ 5 นาที
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สามารถ
ลดระยะเวลาการตรวจชิ้นเนื้อได้ถึง15
นาที
ดร.พญ.ปิยะนันท์ วังกุลางกูร ภาค
วิชาศัลยแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้เมื่อเรา
ผ่าตัดก้อนเนือ้ ออกมา เราต้องนำ�ไปทำ�
ภาพจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ก่อน ซึ่งเป็นภาพ 2 มิติ พวกหินปูน

กันยายน 2561

แคลเซียม จะถูกบีบอัด ซึ่งเราจะไม่รู้
ตำ�แหน่งทีแ่ ท้จริงของพวกมันว่าอยูต่ รง
ไหน แต่เมื่อเรามาใช้เครื่อง MiniiScan
เราจะได้ภาพออกมาเป็น 3 มิติ สามารถ
เห็นบริเวณของหินปูนอย่างชัดเจน เมือ่
ลองหมุนภาพดู ก็จะรู้ว่าขอบเขตยังไม่
หมดอยู่ตรงไหน ความแม่นยำ�ถูกต้อง
เพิม่ ขึน้ ความมัน่ ใจในการผ่าตัดเพิม่ ขึน้
คนที่จะผ่าตัด ก็จะรู้ว่าต้องผ่าบริเวณ
ไหน ช่วยลดขนาดชิ้นเนื้อที่จะต้องถูก
ตัดเพิ่มได้”

6

นอกจากนี้ เครื่อง MiniiScan ยัง
สามารถนำ�ไปประยุกต์ ใช้กับเนื้อเยื่อ
ของอวัยวะอื่นที่ต้องการตรวจขอบเขต
ความห่ า งจากพื้ น ผิ ว ของก้ อ น เช่ น
ตับ ตับอ่อน ได้ เครื่อง MiniiScan
ที่ ผ ลิ ต โดยความร่ ว มมื อ ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ และทีมนักวิจยั ของสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (สวทช.) เป็นเครื่องต้น
แบบที่ ไ ด้ ท ดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความปลอดภั ย เบื้ อ งต้ น ไปแล้ ว พบ
ว่ามีความแม่นยำ�และสามารถพัฒนา
ต่ อ ยอดไปใช้ ท างคลิ นิ ก นั บ เป็ น
ความสำ � เร็ จในการร่ ว มมื อ กั น ทำ � งาน
นวัตกรรมของเครื่องตรวจเช่นนี้เป็น
เครื่ อ งแรกของโลก ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
เกิ ด การผลั ก ดั น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีให้สามารถ
นำ�ไปใช้ ในวงกว้าง โดยเบื้องต้นเครื่อง
นี้จะนำ�ไปทดสอบประสิทธิภาพที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพือ่ ผลักดันเข้าสูเ่ ชิงพาณิชย์
ต่อไป

Cover
Story
ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://youtu.be/5u3xvJooFSE

คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 . รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์	
2. นพ.ศุภวัฒน์ เลาหวิริยะกมล	

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม

คณะนักวิจัยของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี
ดร.พสุ สิริสาลี
ดร.ดนุ พรหมมินทร์
ดร.วลิตะ นาคบัวแก้ว
นายสรพงศ์ อู่ตะเภา
นางสาวชาลินี ธนทรัพย์สมบัติ
นายก้องยศ วังคะออม
นายปริญญา จันทร์หุณีย์
นายทศพล จันทร์คีรี
นายธนพล ศรีวงษา
นายอัฐศักดิ์ เกียงเอีย	
นางสาวดวงกมล บรรณสาร

ผูอ้ �ำ นวยการโครงการเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ และเครือ่ งถ่ายภาพรังสี 2 มิติ
หัวหน้าโครงการส่วนฮาร์ดแวร์
หัวหน้าโครงการส่วนซอฟต์แวร์
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
วิศวกรอาวุโส
วิศวกรอาวุโส
วิศวกรอาวุโส
วิศวกร
วิศวกร
ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/miniiscan-xray.html
https://www.psu.ac.th/th/node/8537
https://medthai.com/มะเร็งเต้านม/
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

ผ้าไม่ถักทอ

วัสดุทางเลือกสำ�หรับเพาะปลูกกล้วยไม้ไทย

“กาบ

มะพร้าว” เป็นวัสดุ
ป ลู ก ที่ สำ � คั ญ
ม า ก สำ � ห รั บ
อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย แต่ในบางครั้งก็มีปัญหาว่า
กาบมะพร้าวเริ่มหายาก และมีราคาแพงขึ้น แต่ต่อไป
นี้คงไม่ต้องกังวล เพราะนักวิจัยไทยได้พัฒนา “ผ้าไม่
ถักทอ” วัสดุปลูก ทางเลือกสำ�หรับกล้วยไม้ เพื่อใช้
ทดแทนในยามที่กาบมะพร้าวขาดแคลนหรือมีราคา
แพงได้แล้ว
นักวิจยั จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) สวทช. ได้พัฒนา “ผ้าไม่ถักทอ” สำ�หรับใช้
เป็น “วัสดุปลูก” กล้วยไม้ ด้วยการออกแบบเลือกชนิด
และขนาดเส้นใย รวมถึงเทคนิคการขึ้นรูปจนได้ผ้าไม่

ถักทอที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีรูพรุนเหมาะต่อการยึด
เกาะของราก ช่วยดูดซับน้ำ�และเก็บความชื้นในระดับ
ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา “ผ้าไม่ถักทอ” เพื่อเป็น
“ถุงปลูก” ทางเลือก โดยจุดเด่นของถุงปลูกนี้ คือ
มีความหนาที่เหมาะสม มีรูพรุน สามารถให้ไอน้ำ�และ
อากาศผ่านได้ดี ช่วยลดความร้อนทีส่ ะสมในดิน จึงช่วย
ให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพผลผลิตดีขึ้น ซึ่ง
จากการทดลองปลูกมะเขือเทศราชินี พบว่า ให้ผลผลิต
เฉลีย่ ต่อต้นเพิม่ ขึน้ ประมาณ 50% รวมทัง้ มีความหวาน
และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นด้วย และ
ถุงปลูกสามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้
ชมคลิปวิดีโอได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=qBVyiyC1EiE
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เสื้อดมกลิ่น บอกสุขภาพผู้สวมใส่

ท

ราบหรือไม่ว่า ”กลิ่นตัว” หรือ “กลิ่นกาย”
ของคนเรานั้น สามารถบ่งบอกถึงสภาวะ
สุขภาพร่างกายของคนเราได้
“กลิน่ กาย” เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีบ่ ง่ บอกถึงตัว
ตนของคนเราได้ อีกทั้งยังบอกถึงความผิดปกติของ
สุขภาพร่างกายคนเราได้อีกด้วย ซึ่งปกติการตรวจ
วิเคราะห์เหงือ่ หรือกลิน่ กายจะต้องใช้เครือ่ งมือเฉพาะ
ทางโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ตอนนี้เรามีนวัตกรรมที่ง่าย
และสะดวกกว่าเดิมแล้ว
เทคโนโลยีการตรวจวัดสุขภาพแบบสวมใส่ที่มี
อยู่จะตรวจวัดทางสรีรวิทยาและชีวจลศาสตร์ ยัง
ไม่มีที่ตรวจวัดทางด้านเคมี ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหิดลและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์เคมีบนผ้า
และระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ที่ตอบสนอง

ต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหย ประเภทแอมโมเนีย
ไตรเอทิลอะมีน และอะซิโตน ที่ปล่อยออกมาจาก
ร่างกายของมนุษย์
ทีมวิจัยพบว่า เทคโนโลยีเซนเซอร์เคมีบนผ้านี้
สามารถตรวจวัด วิเคราะห์ แยกแยะกลิ่นตัวอย่างที่
ถูกขับออกมาจากร่างกาย เช่น กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นลมหายใจ กลิ่นรักแร้ ได้ดี จึงนำ�ไปทำ�ต้นแบบเสื้อ
ดมกลิน่ ซึง่ ใช้ประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิน่ กายของ
ผู้สวมใส่
โดยคนที่มีกลิ่นกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น
อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของร่างกาย เช่น
ระบบการทำ�งานของไต นอกจากนี้ ยังนำ�ไปใช้ ในการ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระงับ
กลิ่นกายได้ด้วย
ชมคลิปวิดีโอได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=MyYxcq-kPHY
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ฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะตับแข็ง

จากการอุดตันของทางเดินน้ำ�ดี
ของกาแฟ

ผลการทดลองพบว่า กาแฟธรรมดา
สามารถยับยัง้ ความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดจากการผูกท่อน้�ำ ดีได้ดที สี่ ดุ
แต่สารกาเฟอีนสามารถต้านการ
เกิดพังผืด (fibrosis) ในตับได้ดี
กว่า พบว่า กาแฟธรรมดามีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน รวมทั้งป้องกัน
การเพิ่มขึ้นของค่าเอนไซม์ ในตับ
และป้องกันการพร่องของไกลโคเจน
ในตับ และที่น่าสนใจคือ กาแฟ
ธรรมดาและสารกาเฟอีนสามารถ
ป้องกันการเพิม่ ขึน้ ของคอลลาเจน
ในตั บ ได้ ส่ ว นผลการศึ ก ษาใน
ระดับโปรตีนโดยวิธี Western blot
พบว่า กลุ่มที่ ได้รับกาแฟธรรมดา
และสารกาเฟอีนมีการแสดงออก
ของโปรตีนที่เกี่ยวกับการเกิดพังผืดลดลง โดยกลุ่ม
ที่ ไ ด้ รั บ กาแฟธรรมดามี ร ะดั บ mRNA ของโปรตี น
ดังกล่าวลดลงด้วย
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า กาแฟธรรมดาและสารกาเฟอี น
สามารถป้องกันการเกิดภาวะตับแข็งที่เกิดจากการอุด
ตันของทางเดินน้ำ�ดีในหนูแรทได้ โดยกลไกการออก
ฤทธิเ์ กีย่ วข้องกับการต้านออกซิเดชัน ยับยัง้ การทำ�งาน
ของเซลล์สเตลเลต (stellate cell) ซึ่งที่ทำ�หน้าที่สร้าง
พังผืดในตับ และลดส่วนประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเกิดพังผืดในตับ

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการทดสอบ
ฤทธิ์ปกป้องตับของกาแฟและสารกาเฟอีนใน
หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดภาวะตับแข็งจากการ
อุดตันของทางเดินน้ำ�ดี ด้วยการผูกท่อน้ำ�ดีเป็นเวลา
28 วัน จากนัน้ ป้อนสารทางปากคือ กาแฟธรรมดา 200
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน หรือสารกาเฟอีน 50 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วัน กาแฟที่ ไม่มีกาเฟอีน 200 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วัน ติดต่อกันทุกวันนาน 28 วัน

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1389
ภาพจาก : https://wallpaper.thaiware.com/download/294137/
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ชาเขียว

ช่วยบรรเทาอาการโรคแพ้ภูมิตัวเอง

https://www.pobpad.com /โรคพุ่มพวง-แพ้ภูมิตัวเอ

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1407
ภาพจาก : https://ranongshop.com/en/ชาเขียว-green-tea/
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รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำ�ปี 2561

มู

ศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ

ลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผู้ได้รับรางวัลนัก
วิทยาศาสตร์ดเี ด่นและนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่
ประจำ�ปี 2561 โดยรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการเป็นผูร้ เิ ริม่
การนำ�ขัว้ ไฟฟ้าเพชรเจือโบรอนมาใช้เป็นรายแรกของไทย
ซึง่ ขัว้ ไฟฟ้านี้ใช้เป็นเซนเซอร์ส�ำ หรับตรวจวัดสารประกอบ
อินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์ ประยุกต์ ใช้ ในด้าน
สิ่งแวดล้อม อาหาร และการแพทย์ได้ ลดนำ�เข้าอุปกรณ์
ตรวจวิเคราะห์จากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิต
อุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อใช้งานเองในประเทศ

ผศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก

ขณะที่รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2561
ได้แก่ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ สำ�นักวิชาวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จากผลงานวิจัย “ตัวเร่ง
ปฏิกิริยานาโน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” และ
ผศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานวิจัย “ผลึกวิทยาของ
วัสดุโคออร์ดเิ นชันพอลิเมอร์และสารเชิงซ้อนชนิดใหม่”

แหล่งภาพ
ภาพ ศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล : http://chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th/index.php/th/people-th/faculty-member-th/206-orawon-chailapakul.html
ภาพ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ : http://www.vistec.ac.th/academic/faculty_detail.php?school=MSE&id=77

https://sc.kku.ac.th/sciweb/3416.html
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ไทยคว้า 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ป

ระเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกในการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผลการแข่งขัน ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้
1. นายกฤษณะ สุภาดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เหรียญเงิน และได้รับรางวัลปฏิบัติการณ์สูงสุด
2. นายภัสชกพันธ์ สายชล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เหรียญเงิน
3. นายคุณากร ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จังหวัดระยอง เหรียญทองแดง
4. นายพศิน ลาภเอนกอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง
https://www.posn.or.th/ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ-ครัง้ ที-่ 12/

ไทยคว้า 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15

ก

ารแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 ณ
เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 167 คน จำ�นวนประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 43 ประเทศ
ผลการแข่งขัน ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 4 เหรียญทองแดง ดังนี้
1. นายสุภวัฒน์ ปัญจะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
2. นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
3. นายวัชรพงษ์ วงษ์แก้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
4. นางสาวสลิล อำ�พนนวรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

https://www.posn.or.th/
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ผลิตภัณฑ์นาโนเซรัม่ บำ�รุงผิวหน้า
ชะลอริ้วรอยแห่งวัย จากสารสกัดใบบัวบกไร้สี
บรรจุในอนุภาคนาโน

น

วัตกรรมผลิตภัณฑ์นาโนเซรัม่ บำ�รุงผิวหน้าเพือ่
ชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากสารสกัดใบบัวบกไร้สี
บรรจุในอนุภาคนาโน เป็นผลิตภัณฑ์ทวี่ จิ ยั และ
พัฒนาขึน้ โดยศูนย์เชีย่ วชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(ศนส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยนำ�สารสกัดใบบัวบกไร้สีมาต่อยอดศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ พบว่ามีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนัง
มนุษย์ได้มากกว่าร้อยละ 77 และมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน Type I เมื่อพัฒนาสารสกัดใบบัวบกไร้สีให้
กักเก็บอยู่ในอนุภาคนาโนรูปแบบไมโครอิมัลชัน (microemulsion) พบว่าสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้มากกว่า
สารสกัดบัวบกในรูปสารละลายถึง 5 เท่า
บัวบก เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Umbelliferae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Centella asiatica (Linn.)
Urban ประกอบด้วยสารสำ�คัญกลุ่มมาเดแคสโซไซด์
(madecassoside) และเอเชียติโคไซด์ (asiaticoside)
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาใบบัวบกไร้สี ซึ่งได้มีการจำ�หน่าย
ในเชิงพาณิชย์แล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/180705_131109.pdf
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ผลการศึกษาชี้ ‘ดืม
่ กาแฟ’ อาจช่วยให้อายุยนื ขึน้

ก

ารศึกษาฉบับใหม่ชี้ว่า การดื่มกาแฟอาจช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น แม้ว่าจะดื่ม
วันละหลายๆ แก้วก็ตาม
นักวิจัยรวบรวมข้อมูลจากชาวอังกฤษราว 500,000 คน เป็นระยะเวลา
กว่า 10 ปี พบว่า ผู้ที่ชอบดื่มกาแฟมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำ�กว่าเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ
ผลของกาแฟต่อการมีอายุยนื ยาวขึน้ นัน้ พบในผูด้ มื่ กาแฟทัง้ แบบสำ�เร็จรูป กาแฟ
สด หรือกาแฟที่สกัดสารกาเฟอีน
การศึกษาครัง้ นีน้ บั ว่าเป็นการศึกษาใหญ่ชนิ้ แรกทีแ่ นะประโยชน์ของการดืม่ กาแฟ
แม้แต่ในผู้ที่มีความบกพร่องด้านพันธุกรรมที่มีผลต่อการนำ�กาเฟอีนไปใช้ ในร่างกาย
จากการเฝ้าติดตามดูผู้ร่วมการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าโดยรวมแล้ว
ผูด้ ม่ื กาแฟมีแนวโน้มทีจ่ ะเสียชีวติ น้อยกว่าผูท้ ี่ไม่ดมื่ กาแฟ 10-15 เปอร์เซนต์ และผล
แตกต่างจากปริมาณกาแฟทีด่ มื่ และความแตกต่างทางพันธุกรรมนัน้ มีเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น

กาแฟประกอบไปด้วยสารเคมีตา่ งๆ กว่า 1,000 ชนิด รวม
ไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆ ไม่
ให้เกิดความเสียหาย และว่าการศึกษาฉบับอืน่ ๆ ชีว้ า่ สาร
ต่างๆ ในกาแฟอาจช่วยลดภาวะอักเสบ และช่วยให้รา่ งกาย
สามารถนำ�อินซูลินไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคเบาหวานอีกด้วย

15

อย่างไรก็ตาม คุณ Alice Lichtenstein ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแห่ง
มหาวิทยาลัย Tufts University ซึ่งไม่
ได้มีส่วนกับการศึกษาในครั้งนี้ กล่าว
ว่า ผลการศึกษานี้ ไม่สามารถพิสูจน์
ได้ว่า กาแฟจะเปรียบเสมือนยาอายุ
วัฒนะ หรือควรจะเป็นสาเหตุให้คน
หันมาดื่มกาแฟกันหรือไม่ แต่ผลการ
ศึกษานี้ก็ช่วยสนับสนุนการศึกษาครั้ง
ก่อน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่
ผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอีกด้วย
โดยผลการศึกษาฉบับนี้ตีพิมพ์ ใน
วารสาร JAMA Internal Medicine
คุณ Erikka Loftfield นักวิจัยที่สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ ผู้นำ�การวิจัย
ครัง้ นี้ กล่าวว่า ยังไม่เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าการ
ดื่มกาแฟส่งผลต่อการมีชีวิตยืนยาว
ได้อย่างไร แต่อาจเป็นเพราะกาแฟ
ประกอบไปด้ ว ยสารเคมี ต่ า งๆ กว่ า
1,000 ชนิด รวมไปถึงสารต้านอนุมูล
อิสระ ซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆ ไม่ให้
เกิดความเสียหาย และว่าการศึกษา
ฉบับอื่นๆ ชี้ว่า สารต่างๆ ในกาแฟ
อาจช่วยลดภาวะอักเสบ และช่วยให้
ร่างกายสามารถนำ�อินซูลินไปใช้ ได้ดี
ยิง่ ขึน้ ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งต่อการเป็น
โรคเบาหวานอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่ายัง
ต้องพยายามหาคำ�ตอบเพื่ออธิบายต่อ
ไปว่า กาแฟจะมีผลช่วยให้อายุยืนยาว
ต่อไปได้อย่างไร
ข้อมูลจาก
https://www.voathai.com/a/coffeelongevity/4468129.html
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มาแล้ว ! บ้านคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เพื่อการพาณิชย์แห่งแรกในโลก

ก

ลุ่มหน่วยงานบริหารท้องถิ่นของเมือง Eindhoven ในเนเธอร์แลนด์ พร้อม
ด้วยมหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology และบริษทั เอกชน
อีก 3 แห่งได้ร่วมมือกันสร้างบ้านที่มีลักษณะ เฉพาะตัว 5 หลัง ในใจกลาง
เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์
บ้านเหล่านั้นยังเป็นเพียงแค่แนวคิด แต่ภาพเชิงแนวคิดนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ใน
ไม่ชา้ เราอาจจะมีบา้ นคอนกรีตทีส่ ร้างด้วยเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตเิ ชิงพาณิชย์แห่งแรกของ
โลกอยู่ในละแวกบ้าน
Rob Wolfs นักออกแบบงานวิจัยด้านโครงสร้าง แห่ง Eindhoven University of
Technology กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการทำ�แบบจำ�ลอง 3 มิติระบบดิจิทัลใน
คอมพิวเตอร์ จากนั้นแบบจำ�ลองนี้จะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งจะพิมพ์
จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนทีละชั้นแบบตรงจุด จนกว่าแบบจำ�ลองนี้จะเสร็จสมบูรณ์

โดยไม่ต้องใช้วัสดุจัดแต่งทรงหรือฐาน
หนุนจากด้านล่าง
เขากล่ า วต่ อ ไปอี ก ว่ า เทคนิ ค
ดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มากกว่ า การก่ อ สร้ า งด้ ว ยคอนกรี ต
แบบดั้งเดิม เพราะขยะเกือบทั้งหมด
จะถู ก ขจั ด ทิ้ ง ไป ทั้ ง ยั ง ลดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ซีเมนต์อีกด้วย
นอกจากนี้ คอนกรีตจากเครือ่ งพิมพ์
3 มิติ ช่วยให้สามารถออกแบบรูปทรง
ประหลาดๆ ได้ ซึ่งนั่นอาจเป็นกลยุทธ์
ที่มีโอกาสเติบโตเชิงพาณิชย์
การสร้างบ้านด้วยเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
นี้ ทำ�ให้วัตถุที่ ได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกแต่ไม่สามารถผลิตได้ด้วยวิธี
แบบดั้ ง เดิ ม มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นทั น ที
และวิธีนี้ยังช่วยให้ผู้ก่อสร้างใกล้ชิดกับ
ผูซ้ อื้ มากขึน้ เพราะผูซ้ อื้ สามารถเข้าร่วม
ในกระบวนการออกแบบและเลือกวัสดุ
แทนทีจ่ ะซือ้ บ้านและอาคารทีอ่ อกแบบ
มาเหมือนๆ กันทุกหลัง
คณะวิศวกรกำ�ลังวางแผนทีจ่ ะผลิต
บ้านตัวอย่างหลังแรกซึ่งเป็นบ้านชั้น
เดียวในปีหน้า และจะนำ�สิ่งที่พวกเขา
เรียนรู้ไปใช้กับบ้านในอนาคต ที่จะถูก
สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ ในเขต Meerhoven เมือง Eindhoven ในช่วง 5 ปี
ข้างหน้านี้

ผู้ซื้อสามารถเข้าร่วมในกระบวนการออกแบบและเลือกวัสhttps://www.voathai.com/a/first-commercial-3d-concrete-printed-homes-ts/4530847.html
ดุ
แทนที่จะซื้อบ้านและอาคารที่ออกแบบมาเหมือนๆ กันทุกหลัhttps://www.voathai.com/a/first-commercial-3d-concrete-printed-homes-ts/4530847.html
ง
https://www.voathai.com/a/first-commercial-3d-concrete-printed-homes-ts/4530847.html
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ผูเ้ ชีย่ วชาญห่วง หุน่ ยนต์มอี ทิ ธิพลเหนือเด็กรุน่ ใหม่
ทีมวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนมี
ความผูกพันใกล้ชดิ กับหุน่ ยนต์มากกว่า
ทีผ่ ู้ ใหญ่มี ซึง่ ทำ�ให้เกิด ประเด็นคำ�ถาม
ต่อไปว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากหุ่นยนต์
เหล่านี้มีการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถ
แนะนำ�สิ่งต่างๆให้เด็กได้ เช่น สินค้าที่
ควรซื้อ หรือแม้กระทั่งสามารถควบคุม
ความคิ ด ของเด็ ก ว่ า ควรจะเป็ น ไปใน
ทิศทางใด
โดยอาจารย์ โนเอล ชาร์ ค กี
ผูอ้ �ำ นวยการ Foundation for Responsible Robotics บอกว่า การศึกษาครั้ง
นี้ ได้ทำ�ให้เกิดความตระหนักถึงการใช้
หุน่ ยนต์กบั เด็กและเยาวชน เพราะหาก
หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถโน้มน้าวจิตใจ
เด็กๆ ว่าข้อมูลที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกได้ อาจ
เป็นการสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้น หากเรา
จะนำ�หุ่นยนต์มาใช้เป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือ
เป็นครูสอนเด็ก
ในการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
Plymouth ได้ เ สนอให้ ห น่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องกับวิทยาการหุน่ ยนต์ ตระหนัก
ถึงผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับ
ลูกหลานในอนาคต และหาทางป้องกัน
และลดความเสี่ ย งของเยาวชนจาก
อิทธิพลของหุ่นยนต์ที่จะมีต่อพวกเขา
อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย ต้ อ ง
ทดสอบต่ อ ไปก็ คื อ เสี ย งที่ ม าจาก
หุ่นยนต์ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของ
เด็กในการศึกษาครัง้ นี้ หากเปลีย่ นเป็น
เพียงเสียงจากคอมพิวเตอร์ ที่ ไม่ใช่
เป็นตัวหุ่นยนต์ ให้เห็น จะให้ผลแบบ
เดียวกันหรือไม่?

ใ

นอดีตเราเคยกังวลถึงแรงกดดันจากเพื่อนฝูง หรือ peer pressure แต่ในอนาคต
อันใกล้ เด็กและเยาวชนอาจตกอยู่ในความเสี่ยงใหม่ ที่ “หุ่นยนต์” จะมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของพวกเขาได้ง่ายขึ้น
การวิจัยจากมหาวิทยาลัย Plymouth ของอังกฤษ บ่งชี้ว่า สังคมยุคดิจิทัล กำ�ลัง
เกิดแรงกดดันใหม่ให้กับเด็กและเยาวชน เมื่อผู้ที่มีอิทธิพลกับพวกเขา ไม่ใช่แค่พ่อแม่
ครู ผู้ ใหญ่ หรือเพื่อนฝูงเพียงอย่างเดียว แต่ต่อไปนี้ หุ่นยนต์อาจเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของพวกเขาก็ได้
อาจารย์ โทนี เบลเพเม อาจารย์ดา้ นวิทยาการหุน่ ยนต์ ผูเ้ ป็นหัวหน้าการศึกษาครัง้
นี้ บอกว่า เราทราบดีว่าคนเราจะคล้อยตามความเห็นของคนที่เราคุ้นเคย ซึ่งเรียกกัน
ว่าภาวะความเห็นพ้องต้องกัน แต่หากในอนาคตเรามีหุ่นยนต์เข้ามาอยู่ในบ้านหรือที่
ทำ�งานมากขึ้น ทำ�ให้เกิดคำ�ถามว่า เราจะรู้สึกคุ้นเคยกับจักรกลเหล่านี้ จนหุ่นยนต์เข้า
มามีอิทธิพลต่อความคิดของพวกเราได้หรือไม่?
ทีมวิจัยทำ�การศึกษาโดยใช้ภาวะการคล้อยตามที่เรียกว่า Asch Paradigm ของ
โซโลมอน แอช (Solomon Asch) นักจิตวิทยาสังคม เมื่อช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1950
ได้ทดสอบแรงกดดันทางสังคมจากคนรอบข้างที่ทำ�ให้เกิดการคล้อยตามกัน ที่พบว่า
คนเลือกจะเชื่อเพื่อนฝูง แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ตาม
แต่ในครั้งนี้ เปลี่ยนตัวแปรจากเพื่อนที่เป็นมนุษย์ มาเป็นหุ่นยนต์ และทดสอบทั้ง
ในเด็กและผู้ ใหญ่ โดยให้เด็กอายุระหว่าง 7-9 ปี ทดลองนั่งอยู่คนเดียวในห้อง และ
ให้ทำ�ข้อสอบ ปรากฏว่า เด็กๆ สามารถทำ�คะแนนได้ร้อยละ 87
แต่เมื่อให้หุ่นยนต์หลายตัว เข้าไปอยู่ในห้องด้วย ปรากฏว่า คะแนนสอบของพวก
เขาร่วงลงไปอยูท่ รี่ อ้ ยละ 75 และทีน่ า่ ตกใจก็คอื ร้อยละ 74 ของข้อสอบทีพ่ วกเขาตอบ
ผิดนั้น มาจากการชี้แนะของหุ่นยนต์ที่ใช้ทดสอบด้วย ขณะที่ ไม่พบภาวะคล้อยตามhttps://www.voathai.com/a/tech-robots-and-kids/4535665.html
https://www.voathai.com/a/tech-robots-and-kids/4535665.html
หุ่นยนต์จากผู้ ใหญ่ที่อยู่ในการทดสอบ
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วีณา ยศวังใจ

สำ�รวจโลกใต้ทะเลที่

“Monterey Bay
Aquarium”
ศึกษาชีวิตสัตว์ ใต้ทะเล และชม “เคลป์ยักษ์” สาหร่าย
ทะเลสีน�้ำ ตาลขนาดยักษ์ สูงเท่าตึกสามชัน้ ทีเ่ พาะเลีย้ ง
ได้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ณ พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำ�มอนเทอร์เรย์เบย์ สหรัฐอเมริกา

กันยายน 2561

18

บทความ
พิเศษ

ห

ากพูดถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�ที่
มีชื่อเสียงระดับโลก เชื่อว่า
หลายคนคงนึกถึงแทงก์น้ำ�
ตูก้ ระจกขนาดใหญ่ทมี่ ปี ลาทะเลสารพัด
ชนิดแหวกว่ายไปมา และมีปลาเจ้าสมุทร
อย่าง “ฉลามวาฬ” เป็นดาวเด่นคอย
ต้อนรับนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือน แต่ไม่ใช่
ที่ “พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�ำ้ มอนเทอร์เรย์เบย์”
	 เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้น�ำ ผูช้ นะ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ
Enjoy Science: Young Makers
Contest ปี 2 เดิ น ทางไปร่ ว มงาน
Maker Faire Bay Area ที่เมืองซาน
ฟรานซิสโก และทัศนศึกษายังแหล่ง

เรีย นรู้ที่สำ� คั ญๆ ในรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
สหรั ฐ อเมริ ก า ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น
โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจ
และผลิต จำ�กัด โดยหนึ่งในสถานที่
สำ�คัญที่ สวทช. และคณะไปเยือนคือ
“พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�้ำ มอนเทอร์เรย์เบย์”
(Monterey Bay Aquarium) ซึ่งเป็น
พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้�ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของโลก และมีความโดดเด่นที่ไม่ซ�้ำ ใคร

จากโรงงานปลากระป๋องสูศ่ นู ย์
อนุรกั ษ์ทะเล

ที่ ตั้ ง ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ำ � มอน
เทอร์เรย์เบย์ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของ
โรงงานผลิ ต ปลาซาร์ ดี น กระป๋ อ งบน
ถนนแคนเนอรีโรว์ (Cannery Row)

เลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ในเขต
เมืองมอนเทอร์เรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ใน
สมัยก่อนบริเวณอ่าวมอนเทอร์เรย์มี
ความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยสัตว์
ทะเลมากมาย โดยเฉพาะปลาซาร์ดีน
จึ ง มี ก ารทำ � อุ ต สาหกรรมประมงและ
โรงงานผลิ ต ปลาซาร์ ดี น กระป๋ อ งกั น
อย่างเป็นล่�ำ เป็นสัน ในช่วงต้นศตวรรษ
ที่ 20 ส่งผลให้ปลาซาร์ดีนในทะเลลด
จำ�นวนลงอย่างมากจนแทบจะสูญพันธุ์
ภายในช่วงเวลาไม่กี่สิบปี และเป็นเหตุ
ให้อุตสาหกรรมปลากระป๋องในบริเวณ
ดังกล่าวต้องทยอยปิดตัวลง
	 ต่อมา เดวิด แพคการ์ด (David
Packard) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (HewlettPackard Company) หรื อ HP ได้
สนับสนุนเงินสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์

หอยทะเลยักษ์ Giant clam

จากโรงงานปลากระป๋องในอดีค ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�มอนเทอร์เรย์เบย์
(ภาพ : https://nextcity.org/daily/entry/monterey-bay-aquarium-designaward-economy)
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หลังแรกขึ้น และเปิดทำ�การเมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2527 ด้วยความมุ่งหวังให้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่สร้างแรง
บันดาลใจในการอนุรกั ษ์ทอ้ งทะเลให้แก่
ทุกคน กระทัง่ ปัจจุบนั พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�้ำ
มอนเทอร์เรย์เบย์กลายเป็นแหล่งเรียน
รู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย และยังกลายเป็นต้นแบบ
ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�อีกหลายแห่งทั่ว
โลก โดยในแต่ละปีมีผู้มาเยือนไม่ต่ำ�
กว่า 1.8 ล้านคน

เพาะเลีย้ ง “Giant kelp” เพียง
แห่งเดียวในโลก

	 ภายในพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�ำ้ มอนเทอร์เรย์มีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตประมาณ
35,000 ตัวอย่าง โดยมีการหมุนเวียน
น้ำ�ทะเลจากอ่าวมอนเทอร์เรย์เข้ามา
หล่อเลี้ยงชีวิตในพิพิธภัณฑ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในช่วงเวลากลางวัน
จะมีการกรองน้ำ�ทะเลให้ ใสขึ้นสำ�หรับ
ตู้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ส่วนในเวลา
กลางคืนจะหมุนเวียนเอาน้ำ�ทะเลดิบที่
ไม่ผา่ นการกรองเข้ามาแทน ทำ�ให้สตั ว์น�ำ้

เคลป์ยักษ์ที่เพาะเลี้ยงได้ ในพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งเดียวในโลก

ตู้แสดง Kelp Forest หรือ ป่าสาหร่ายเคลป์

กันยายน 2561

ต่างๆ ได้รับแพลงค์ตอนจากทะเลเป็น
อาหาร
ด้วยระบบการจัดการหมุนเวียนน้ำ�
ทะเลในพิพธิ ภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
นี้เอง ประกอบกับการใช้เครื่องกำ�เนิด
คลื่น (wave machine) ที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะ ทำ�ให้ที่นี่สามารถเพาะ
เลีย้ งสาหร่ายทะเล “Giant kelp” หรือ
“เคลป์ยักษ์” ได้เป็นแห่งแรกและแห่ง
เดียวในโลก
“เคลป์ยกั ษ์” เป็นสาหร่ายสีน�้ำ ตาล
ขนาดยั ก ษ์ ที่ พ บในทะเลที่ ไ ม่ ลึ ก และ
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ไม่ ไ กลจากชายฝั่ ง มากนั ก จั ด เป็ น
สาหร่ายที่โตไวมาก โดยอาจสูงขึ้นได้
ราว 1/2 เมตรต่อวัน และโตได้มากถึง
30-80 เมตร เคลป์ยักษ์ ในธรรมชาติ
จะเติบโตรวมกันเป็น ป่าเคลป์ หรือ
Kelp Forest ส่วนในพิพิธภัณฑ์มอนเทอร์ เรย์ มี ตู้ จั ด แสดง Kelp Forest
ขนาดสูง 10 เมตร หรือประมาณตึก
3 ชั้น โดยภายในตู้ Kelp Forest ได้
จำ�ลองสภาพแวดล้อมของป่าเคลป์ใน
มหาสมุ ท รแถบชายฝั่ ง แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ช มและศึ ก ษา ซึ่ ง
นอกจากสาหร่ายสีน�้ำ ตาลยักษ์ แล้วยังมี

ปลาฉลามเสื อ ดาว ปลาไหลหมาป่ า
ปลาหิน ปลาซาร์ดนี หมึกยักษ์ แมงกะพรุน
และสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดอยู่ร่วมกัน
เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อน

พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�ำ้ ทีไ่ ม่ได้มแี ค่
สัตว์น�ำ้

ไม่เพียงแค่สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัด
แสดงในตู้ต่างๆ แล้ว ที่นี่ยังมีสิ่งมีชีวิต
อืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจอีกมาก เช่น ฝูงเพนกวิน
แอฟริกา ซึง่ จะมีการแสดงให้อาหารนก
เพนกวินตามรอบเวลา และอีกโซนที่
น่าสนใจไม่แพ้กัน คือโซน “นกทะเล”

ที่ ส ามารถจำ � ลองสภาพแวดล้ อ มริ ม
ชายทะเลไว้ ในอาคารเพื่อให้นกทะเล
อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าชมนกทะเลเหล่านี้ ได้อย่างใกล้ชิด
โดยที่นกไม่รู้สึกตื่นกลัว
นอกจากนกทะเลทีอ่ ยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์
แล้ว นักท่องเทีย่ วยังสามารถส่องกล้อง
ดูนกทะเลที่โบยบินอยูด่ า้ นนอก หรือฝูง
นากทะเลทีเ่ ล่นน้�ำ อยูใ่ นทะเลได้อกี ด้วย
เพราะที่ตั้งของพิพิภัณฑ์ที่อยู่ริมทะเล
และตัวอาคารพิพธิ ภัณฑ์ทถ่ี กู ออกแบบให้
ผู้มาเยือนได้ ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก
ที่สุด

ตู้แสดงเพนกวินแอฟริกา
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โซนนกทะเล

เด็กและผู้ ใหญ่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลต่างๆ อย่างใกล้ชิด

บรรยากาศอบอุ่นของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ�มอนเทอร์เรย์แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำ�ทั่วไปคือ ผู้เข้าชม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสสัมผัสตัวอย่างสิ่งมี
ชีวิตหลายชนิด เช่น สาหร่าย ฟองน้ำ� ปะการัง ดาวทะเล ได้เรียนรู้ธรรมชาติของ

กันยายน 2561
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ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศ
ที่อบอุ่นและเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่
ผู้คอยให้ความรู้ ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นอาสาสมัครผู้สูงวัยที่ยินดีและ
เต็ ม ใจตอบข้ อ สงสั ย ของผู้ ม าเยื อ น
ทุกคน
อี ก ทั้ ง ยั ง มี พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ นสำ � หรั บ
ครอบครั ว พื้ น ที่ เ ล่ น สนุ ก สำ � หรั บ
เด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นถ้ำ�ขนาดเล็กที่ให้
เด็กลอดผ่านเข้าออกได้ หรือสวนสนุก
ขนาดย่อม พร้อมชุดปลาทะเลให้เด็ก
สวมใส่เล่นสนุกกัน เพิ่มรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะที่ช่วยเติมเต็ม “ความมี
ชี วิ ต ชี ว า” ให้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กระตุ้ น
จินตนาการและการเรียนรู้ ให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่ กำ � ลั ง เติ บ โตได้ อ ย่ า ง
ดีเยี่ยม

Sci
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพพื้นผิวบริเวณขั้วเหนือของดวงจันทร์
ที่ถ่ายไว้โดยกล้อง LROC ของนาซา

ทีม

ภาพจาก : https://www.bbc.com/news/science-environment-45251370

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน ภายใต้โครงการสำ�รวจขององค์การนาซา ค้นพบผืนน้ำ�แข็งจำ�นวนมาก
กระจายตัวอยู่บนพื้นผิวบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของดวงจันทร์ ซึ่งในอนาคต มนุษย์อาจจะสามารถใช้
ผืนน้ำ�แข็งเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับการดำ�รงชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจสำ�รวจดวงจันทร์ ในครั้งต่อไปได้
รายงานการค้นพบครั้งนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร PNAS โดยทีมนักดาราศาสตร์ระบุว่า ใช้อุปกรณ์ทำ�แผนที่แร่ธาตุซึ่ง
ตรวจสอบสภาพทางธรณีวิทยาบนดวงจันทร์ด้วยรังสีอินฟราเรด จนได้พบผืนน้ำ�แข็งดังกล่าว โดยอุปกรณ์นี้ถูกติดไปกับ
ยานสำ�รวจ “จันทรายาน-1” (Chandrayaan-1) ของอินเดีย โดยถูกส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008
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http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/911
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สเปกตรัม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงเปิดงานการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 12

วัน

พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงเปิดงาน
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad :
IESO 2018) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิดหลัก “Earth Science For All” หรือ
“วิทยาศาสตร์ โลกเพื่อมวลมนุษยชาติ” ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.gistda.or.th/main/th/node/2670

พลเอกประยุทธ์ นายกฯ เปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561” มัน่ ใจ “วิทย์
สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ 1.2 ล้านเยาวชนไทย”

พ

ลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2561” กับ
นโยบาย “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ 1.2 ล้านเยาวชนไทย”
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16–26 สิงหาคม 2561 ที่อาคาร 2-8 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ชู “9 ไฮไลต์สร้างแรงบันดาลใจ” ผนึกภาครัฐ
ภาคเอกชนทัง้ ไทยและต่างประเทศอีก 10 ประเทศ 100 หน่วยงาน
ร่วมแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่
เยาวชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.most.go.th/main/th/news/sort-by-strategic/strategic1/34-news-gov/7527-17-08-61
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ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมพัฒนา ‘เด็กความสามารถพิเศษ’ กูรดู า้ นการศึกษาทัว่ โลกเข้าร่วม
Conference on Giftedness 2018: APCG2018)” ซึ่งจัดขึ้น
ทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และเผยแพร่
องค์ความรูพ้ ฒ
ั นาเครือข่ายการทำ�งานระดับนานาชาติ ด้านการ
ส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษ ตลอดจนเพิม่ พูนศักยภาพและ
สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง
ถูกหลักและเต็มความสามารถ โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานเปิดการประชุม
การประชุ ม APCG2018 ในปี นี้ ประเทศไทยได้ รั บ
คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม
2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ และยังมีกจิ กรรมค่าย
เยาวชน จัดขึ้นที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีนักวิชาการด้านการศึกษาจาก
ทั่วโลก และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมผู้เข้า
ร่วมงานกว่า 800 คน
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สิ ง หาคม 2561 ที่ ห้ อ งเพลนารี ฮอลล์ 1
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (วท.) โดยสำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวง
ศึกษาธิการ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จัด “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/12129-20180820-apcg2018

สกอ. จับมือ 5 ภาคีวจิ ยั ให้ทนุ บูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์

วัน

ที่ 6 สิ ง หาคม 2561 ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก
นพ.อุ ด ม คชิ น ทร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์สู่ความสำ�เร็จ
เชิงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือของสำ�นักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนด้านงานวิจยั
รวม 5 หน่วยงาน พร้อมจัดพิธลี งนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการ
ทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์
Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
เป้าหมายเพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ไทยให้ก้าวสู่สากล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.trf.or.th/trf-events-activities/12487-thailand-med-tech-excellence-fund
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Sci
Society
สวทน. จับมือ 14 หน่วยงาน ขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสูภ่ มู ภิ าค เร่งเครือ่ งเป็นศูนย์กลาง
นวัตกรรมอาหารของโลกภายใน 3 ปี

สำ�

นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร ลงนามความร่วมมือ
กับ 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 13
มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ และเทคโนธานี
ภายใต้กำ�กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อขยายเมืองนวัตกรรม
อาหารสู่ ภู มิ ภ าค การลงนามครั้ ง นี้
ดร.กิตพิ งค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน.
ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทั้ง 13 แห่ง และหัวหน้าหน่วยงานของ
เทคโนธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=366

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก.
เฟซบุก๊ สาระวิทย์
กันยายน 2561

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

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นกจับแมลงจุกดำ�
Hypothymis azurea

นก

จับแมลงจุกดำ� เป็นนกที่มีขนาดเล็ก หางยาวเรียว รูปร่าง
โดยทั่วไปคล้ายคลึงกับนกอีแพรด ตัวผู้ส่วนใหญ่มีขนคลุม
ลำ�ตัวเป็นสีน�ำ้ เงิน ท้ายทอยมีสดี �ำ มีลายแคบๆ พาดผ่านอกสีด�ำ
ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ทำ�รังเป็นรูปถ้วยหรือรูปกรวย
หงายตามง่ามไม้ขนาดเล็กในป่า
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Quiz
ฉบั บ ที่ 65

เหมี ย วมี เ กมครอสเวิ ร์ ด ชื่ อ
นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกมาให้คุณผู้อ่านช่วยหา
คำ�ตอบ เราไปดูเฉลยกันฮะ

ผูไ้ ด้รบั รางวัลประจำ�ฉบับที่ 65
รางวัลที่ 1
		
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
		
		

ชุดของขวัญ “world scientists” ได้แก่
คุณชุติกาญจน์ จันทร์เจริญฤทธิ์
ชุดของขวัญ “big name” ได้แก่ คุณวิลาสินี ทองฉิม
จานรองแก้ว world scientist จำ�นวน 3 รางวัล ได้แก่ 		
คุณพัชราภรณ์ รัตนารักษ์ คุณพิชญ์นันท์ มงคลสุจริตกุล
คุณชญานิศา อิสสระวงศ์เทวา

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 66
ฉบับที่ 66 นี้ สายกินอย่างเหมียว กินไป สงสัยไป มีค�ำ ถามคาใจมาให้คณ
ุ
ผูอ้ า่ นช่วยไขปริศนาให้หน่อยฮะ อาหารทีม่ สี สี นั สวยสด มีกลิน่ เฉพาะตัว
หรือมีรสชาติจดั จ้านทีเ่ หมียวยกมานี้ มันต้องเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั รายชือ่
สารสำ�คัญในกรอบข้างล่างนีแ้ น่ๆ ช่วยจับคู่ให้หน่อยฮะ

บ้านนักคิด

G
N
E V A N G E L I S
L
C
I
N I K O L
L
L
E
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O
U
H
S
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A
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S
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I
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A L E X
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R
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O
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C
U
K
S
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L
E
B
S
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T O R R I C E L L

A

T E S L A
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V I

L L A R D

I

L
O
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C
A
A
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N
R
R
J
D
O
A
A N D E R
F L E M I N G
M
R
U
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L
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E
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L
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E
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L
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A N D S T E I N E R
D
I
A
W
U
E
I
S
U
C
S
K O C H

กาแฟ หัวหอม มะนาว มะเขือเทศ พริก กระเทียม น้ำ�ผึ้ง มะเขือม่วง
citric acid lycopene alliin

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 66
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ
food for thought
(กระเป๋าสปันบอนด์ I love
science+สมุดโน้ต+ถุง
บรรจุผักผลไม้ ActivePak+
จานรองแก้วนักวิทยาศาสตร์
โลก) จำ�นวน 1 รางวัล

capsaicin nasunin

chlorogenic acid

thiosulfinates

gluconic acid

รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ
I love science (กระเป๋าผ้าสปันบอนด์+
จานรองแก้วนักวิทยาศาสตร์โลก)
จำ�นวน 3 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

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 กันยายน 2561
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 67
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

กันยายน 2561
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ระบบขนส่งอาหารอัจฉริยะของ

พืช

พืช
ผู้เขียน
ภาพ
จำ�นวนหน้า
ราคา

ฤทัย จงสฤษดิ์
ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์
9 หน้า
50 บาท

พิ
เ
ศษ!!
สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อ
ด้วยตนเองที่ศูนย์
หนังสือ สวทช.

ลด 20%
เหลือราคาเล่มละ
40 บาท

เป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดพิเศษเพียงไม่กชี่ นิดใน
โลกที่สร้างอาหารด้วยตนเองได้
หนังสือภาพเล่มเล็กๆ บางๆ เล่มนี้ คือสือ่ การเรียนรู้
เล่มล่าสุดจาก สวทช. นำ�เสนอกระบวนการสร้าง
อาหารในพืช ผ่านภาพประกอบแนวการ์ตูน สีสัน
สดใส เข้าใจง่าย
ในเล่มแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ทีอ่ ธิบายถึงกระบวนการ
สร้ า งอาหารในแต่ ล ะส่ ว น อาทิ ชู ก าร์ ดี ลิ เ วอรี่
โฟลเอ็ม...ท่อลำ�เลียงอาหาร เครือข่ายท่อลำ�เลียง
นอกจากส่วนเนื้อหาแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีเกม
“ขนส่งน้ำ�ตาลไปโกดังผลไม้” แถมอยู่กลางเล่ม
เล่นง่ายๆ ได้ความรู้ คูค่ วามสนุก ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะ

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสัง่ ซือ้ ได้ท่ี ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: nstdabookstore@nstda.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore

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

It is the weight, not numbers of experiments that is to be regarded.

- Isaac Newton
สิ่งที่ควรนำ�มาพิจารณาก็คือ น้ำ�หนักของหลักฐาน ไม่ ใช่จำ�นวนของการทดลอง

- ไอแซก นิวตัน

ไอแซก นิวตัน (25 ธันวาคม ค.ศ. 1642 - 20 มีนาคม ค.ศ. 1727)

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผูค้ ดิ ค้นกฎแรงดึงดูดของโลก กฎการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ ทฤษฎีแคลคูลสั ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง
และค้นพบสมบัตขิ องแสงทีว่ า่ แสงสีขาวประกอบขึน้ จากแสงสีรงุ้
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กันยายน 2561

จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

