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Editor’s
Note
สวัสดีปีใหม่ 2562 แจกหนังสือสาระวิทย์ ฉบับ
พิเศษ 10 เล่ม !!

ข

ณะที่ ผ มพิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ อยู่ นี้
เป็ น วั น คริ ส ต์ ม าสพอดี ค รั บ
และอยู่ ใ นช่ ว งบรรยากาศ
เตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กัน
ในช่วงนี้ ก็มักจะได้ฟังเพลงเกี่ยวกับ
เทศกาลคริสต์มาสมาก่อนเลย และ
ควบคู่ ห รื อ ก็ ต ามมาติ ด ๆ ด้ ว ยเพลง
เกีย่ วกับเทศกาลปีใหม่ ทำ�ให้เกิดความ
คึกคักได้ดีทีเดียวครับ กะจิตกะใจก็
มักจะเตลิดให้อารมณ์ว่า ฉันอยากจะ
โบยบินไปเที่ยวแล้ว
ประกอบกับสิ้นปี คนที่ทำ�งานกินเงิน
เดือนโดยเฉพาะในภาคเอกชน ก็มัก
จะได้รบั โบนัสกันถ้วนหน้า ต่างยิม้ กันแก้มปริ และอยากจะไปรีบใช้เงินกันแล้ว ทำ�ให้ชว่ ง
สัปดาห์สุดท้ายของการทำ�งานสิ้นปีนี่ ดูจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่
แต่ก็อาจมีคนบางคนที่เคร่งเครียดกับงานตลอด จนเหมือนไร้อารมณ์จะมาฉลองปีใหม่
แต่ก็ทำ�พอเป็นพิธี ดังภาพการ์ตูนที่ล้อเลียนออกมาในคอลัมน์ science joke ฉบับนี้
ดูแล้วก็ฮาดีเหมือนกันครับ
และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 นี้ กอง บ.ก.สาระวิทย์ มีของที่ระลึกที่จะขอมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่แด่ผู้อ่านสาระวิทย์ที่ยังไม่เคยได้ หรือเคยได้แล้วแต่ต้องการไปให้ผู้อื่น
ต่อก็ตาม นั่นคือหนังสือสาระวิทย์ ฉบับพิเศษ หนา 150 หน้า ที่รวมบทความเด่นของ
สาระวิทย์ ในรอบ 4 ปี เพียงแค่ส่งอีเมลมาที่กอง บ.ก.สาระวิทย์ (sarawit@nstda.or.th)
แล้วบอกว่า ท่านเคยนำ�เนื้อหาเรื่องราวในสาระวิทย์ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
ผู้ที่ส่งอีเมลตอบมา 10 คนแรกจะได้รับหนังสือดังกล่าวครับ และอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ทาง
ไปรษณีย์มาด้วยนะครับ
และถึงแม้ท่านคิดว่าจะไม่ทัน 10 คนแรกก็ตาม ก็ขอให้ส่งมาครับ เพราะหากเรื่องราว
ของท่านน่าสนใจ ผมจะพิจารณามอบหนังสือให้ต่างหากเช่นกันครับ
ในโอกาสปีใหม่นี้ ก็ขอให้ผู้อ่านสาระวิทย์ทุกท่านมีความสุขตลอดปี พ.ศ. 2562 ครับ

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร

E

Cover
Story

วีณา ยศวังใจ

xploratorium เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ แห่ง
หนึ่งของเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่นัก
ท่ อ งเที่ ย วหรื อ แม้ แ ต่ ช าวซานฟรานซิ ส โกก็ ต้ อ งไปเช็ ก อิ น
เพราะตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือหมายเลข 15 (Pier 15) สามารถ
เดินทางไปได้สะดวก และยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่
สำ�คัญอื่นๆ อีกหลายแห่ง แต่สิ่งสำ�คัญที่สุดที่ดึงดูดผู้คนจาก
ทั่วสารทิศให้แวะเวียนไปที่นั่นคือ นิทรรศการและกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรู้สะเต็ม (STEM) ที่มีอยู่มากมายภายในนั้น
และด้วยเหตุนี้ Exploratorium จึงเป็นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางที่ สำ � คั ญ ของคณะเดิ น ทางจากประเทศไทยใน
โครงการ Chevron Enjoy Science: Young Makers Contest
โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วม
กับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) นำ�ทีมเยาวชนไทยที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์
เมกเกอร์รุ่นใหม่เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมกับร่วมงาน Maker Faire Bay Area ที่ซาน
ฟรานซิสโกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ก่อนจะมาเป็น
Exploratorium

แฟรงก์ ออพเพนไฮเมอร์ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ Exploratorium
ทำ�ให้เขาไม่สามารถทำ�งานวิจัยด้านฟิสิกส์ได้อีกต่อไป เขาจึง
ย้ายไปอยู่ที่รัฐโคโลราโด และประกอบอาชีพทำ�ฟาร์มปศุสัตว์
อยู่ที่นั่นนานหลายปี
ปี ค.ศ. 1957 แฟรงก์ได้กลับเข้าสูแ่ วดวงด้านการศึกษาอีก
ครัง้ โดยเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมประจำ�ท้อง
ถิน่ แห่งหนึง่ ซึง่ มีนกั เรียนเกือบ 300 คน และมีครูวทิ ยาศาสตร์
เพียงคนเดียวแต่ต้องสอนทุกระดับชั้น ด้วยความเป็นครูที่
มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ แฟรงก์จึงได้พานักเรียนของเขาไปยัง
สถานที่ทิ้งของเก่า และใช้ของเหลือทิ้งที่หาได้ ในบริเวณนั้น
เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นสื่อการสอนเกี่ยวกับหลักการทาง
ด้านฟิสกิ ส์ ทัง้ เรือ่ งเครือ่ งยนต์กลไก อุณหภูมิ ความร้อน และ
ไฟฟ้า

พิพิธภัณฑ์ Exploratorium จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มี
นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ชื่อ แฟรงก์ ออพเพนไฮเมอร์
(Frank Oppenheimer) หนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ร่วมโครงการแมน
ฮัตตัน (Manhattan Project) โครงการทดลองและพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ซึ่งมี เจ. โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์ นักฟิสิกส์ผู้เป็นพี่ชายเป็น
หัวหน้าโครงการนี้
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1945
แฟรงก์กลับไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา
(University of Minnesota) จนกระทั่งปี ค.ศ. 1949 เขาถูก
กดดันให้ตอ้ งลาออกจากมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลบางประการ
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ในปี ค.ศ. 1959 แฟรงก์ได้รับการเสนอตำ�แหน่งงานที่
มหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado) ที่นั่นเขา
ได้ปรับปรุงการสอนวิชาห้องปฏิบัติการ (laboratory) โดยการ
สร้าง “ห้องสมุดแห่งการทดลอง” (library of experiments)
ขึน้ ซึง่ ได้กลายมาเป็นต้นแบบของ Exploratorium ในเวลาต่อ
มานั่นเอง ถัดมาในปี ค.ศ. 1965 แฟรงก์ได้รับรางวัลทุนวิจัย
กุกเกนไฮม์เฟลโลวชิป (Guggenheim fellowship) ไปทำ�วิจัย
ทางด้านฟิสกิ ส์ทอี่ งั กฤษ ทำ�ให้เขาได้มโี อกาสเดินทางไปศึกษา
งานเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ในประเทศต่างๆ ทัว่ ยุโรป
เมื่อแฟรงก์กลับไปยังสหรัฐอเมริกา เขาได้รับเชิญให้ร่วม
วางแผนโครงการจัดตั้งสาขาของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน
(Smithsonian Institution) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แต่เขา
ปฏิเสธและเลือกทีจ่ ะสานฝันของตัวเอง นัน่ คือการทำ�ให้เมือง
ซานฟรานซิสโกมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สามารถส่งเสริม
การเรียนรูแ้ ละการสอนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนได้ เพือ่ รองรับ
เด็กๆ ชาวอเมริกนั จำ�นวนมากทีเ่ กิดมาในยุคหลังสงคราม และ
กำ�ลังเติบโตย่างเข้าสู่วัยเรียน

มกราคม 2562

ในที่สุดแฟรงก์ก็ทำ�สำ�เร็จ เมื่อพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
Exploratorium พร้ อ มเปิ ด ให้ บ ริ ก ารความรู้ แ ก่ ช าวเมื อ ง
ซานฟรานซิสโกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1969 ในขณะที่แฟรงก์
มี อ ายุ ไ ด้ 57 ปี และเขายั งได้ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ นผู้ อำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์คนแรก จนกระทัง่ เขาได้ถงึ แก่กรรมในปี ค.ศ. 1985
ในวัย 72 ปี

สนุกคิดกับนิทรรศการ
กระตุ
น
้
การเรี
ย
นรู
้
เริ่มแรกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Exploratorium ตั้งอยู่
บริเวณ พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ต (Palace of Fine Arts)
ก่อนจะย้ายมายังบ้านใหม่ที่บริเวณท่าเรือหมายเลข 15 ในปี
ค.ศ. 2013 จนกระทั่ ง ถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี พื้ น ที่ จั ด แสดง
นิทรรศการภายในอาคารประมาณ 31,000 ตารางเมตร มี
นิทรรศการมากกว่า 650 เรือ่ ง ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นนิทรรศการ
ทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถจับต้องได้และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเอง (hands-on exhibit) โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ
โซนปรากฏการณ์ธรรมชาติ โซนแสงและเสียงกับการรับรูข้ อง
มนุษย์ และโซนระบบของสิ่งมีชีวิต
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นิทรรศการ “ทอร์นาโด”

กั้นทิศทางลม คล้ายกับการเกิดพายุทอร์นาโดในธรรมชาติที่
เกิดจากการปะทะกันอย่างรุนแรงของกระแสลมเร็วจากต่าง
ทิศทาง ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ราบกว้างใหญ่ จึงมีโอกาส
เกิดพายุทอร์นาโดมากกว่าในยุโรปหรือเอเชียทีม่ แี นวเทือกเขา
คอยขวางกั้นทางลม

ยกตัวอย่างนิทรรศการ “ทอร์นาโด” (Tornado) ที่ทำ�ให้
เด็กๆ ทุกคนสามารถทำ�ความรู้จักกับพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งในสหรัฐอเมริกาได้ โดยใช้เครื่องสร้างหมอกร่วมกับ
พัดลมหลายตัวจากหลายทิศทาง พัดให้หมอกหมุนวนเป็น
ทรงกระบอกอยู่ตรงกลาง เด็กๆ สามารถวิ่งวนรอบทอร์นาโด
จำ�ลองได้ หรือหากเข้าไปยืนอยู่ตรงกลางพายุหมุนน้อยๆ นั้น
ก็จะสังเกตเห็นว่าพายุจะสลายตัวไปเพราะตัวเราเข้าไปขวาง

นิทรรศการ “เงาหลากสี”

“เงาหลากสี” (Colored Shadows) เป็นอีกหนึง่ นิทรรศการ
ทีส่ นุก น่าตืน่ เต้น และชวนให้เด็กๆ อยากรูอ้ ยากเห็น และอยาก
ค้นหาคำ�ตอบว่าทำ�ไม “เงา” ของพวกเขาทีท่ าบลงบนฉากสีขาว
นั้นไม่ใช่เงาสีดำ�เหมือนตอนยืนอยู่กลางแจ้ง แต่กลับเป็นเงา
ที่อาจเป็นสีต่างๆ กันได้มากถึง 7 สี ได้แก่ สีเหลือง (yellow)
สีแดงแกมม่วง (magenta) สีน้ำ�เงินแกมเขียว (cyan) สีแดง
(red) สีเขียว (green) สีน้ำ�เงิน (blue) และสีดำ� (black)
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแสงไฟสีแดง เขียว และน้ำ�เงิน ซึ่ง
เป็นแม่สขี องแสง ส่องไปทีจ่ ดุ จุดเดียวกันคือฉาก และเกิดการ
ผสมสีกันได้เป็นสีขาว ดังที่เรามองเห็นฉากเป็นสีขาว เมื่อตัว
เราไปยืนหน้าฉากโดยไปบังแสงไฟ 2 ดวง เงาของเราที่เกิด
ขึ้นนวั
บนฉากจะเป็
ยวกับดวงไฟที่ไม่ได้ถูกบัง เช่น หากเรา
ตกรรมเครืน่อสีงเดีAED
บังแสงไฟสีแดงและสีเขียว เงาของเราจะเป็นสีน�้ำ เงิน แต่เมือ่
เราบังไฟแค่สีเดียว เช่น บังแสงสีน้ำ�เงิน จะเกิดเงาสีเหลือง
ซึ่ ง เกิ ด จากการผสมกั น ของแสงสี แ ดงและสี เ ขี ย วที่ ส่ อ ง
ออกมา และบริเวณที่เป็นเงาสีดำ�เกิดจากตัวเราไปบังแสง
ทั้ง 3 สีเอาไว้นั่นเอง

นิทรรศการ “ทอร์นาโด”

นิทรรศการ “เงาหลากสี”
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Story
สนุกกับธรรมชาติและ
วิทสถานที
ยาศาสตร์
ร
ม
ิ
ทะเล
่ตั้งของ Exploratorium อยู่บริเวณที่เป็นท่าเรือ

ผิวน้�ำ ทะเลในบริเวณดังกล่าวจะช่วยให้ทราบได้ ในเบือ้ งต้นว่า
มีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยทำ�ให้สีของน้ำ�ทะเลบริเวณนั้นเปลี่ยน
ไปในแต่ละวัน

นิทรรศการ“พิณสายลม”

จึงมีพื้นที่ส่วนที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งนอกจากเป็นพื้นที่ให้
นักท่องเทีย่ วไปรับลมชมวิวของอ่าวซานฟรานซิสโกแล้ว ยังมี
นิทรรศการกลางแจ้งจัดแสดงไว้ ให้เด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และ
ทำ�ความเข้าใจกับกับธรรมชาติในบริเวณนั้นด้วย

ธรรมชาติริมทะเลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ “ลมทะเล”
ที่ไม่เพียงพัดพาความเย็นสดชืน่ เข้าหาฝัง่ แล้ว ลมทะเลทีน่ ยี่ งั
บรรเลงเพลงให้เราฟังอีกด้วย ด้วย “พิณสายลม” (Aeolian
harp/wind harp) ขนาดสูง 27 ฟุต ซึ่งบริเวณระหว่างท่าเรือ
หมายเลข 15 และท่าเรือหมายเลข 17 คล้ายกับเป็นอุโมงค์
ลมธรรมชาติ เมือ่ ลมเคลือ่ นทีผ่ า่ นสายพิณจะทำ�ให้เกิดกระแส
ลมวนเป็นช่วงๆ ทำ�ให้สายพิณสั่นและเกิดเสียงเป็นจังหวะ
ราวกับว่ามีใครกำ�ลังดีดพิณบรรเลงเพลงอยู่ตรงนั้น
นอกจากนิทรรศการทีจ่ ดั แสดงเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผชู้ มแล้ว
ภายใน Exploratorium ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปส่งเสริมการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปอีกมากมาย อาทิ Tinkering Studio ซึ่งคล้าย
กับเมกเกอร์สเปซที่ให้คนทั่วไปเข้ามาใช้พื้นที่และอุปกรณ์

นิทรรศการ “สีของน้ำ�”

นิทรรศการ “สีของน้ำ�” (Color of Water) ที่ชวนให้เรา
สังเกตสีของน้ำ�ทะเล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักจะมองเห็น
น้ำ�ทะเลเป็นสีฟ้าเนื่องจากการกระเจิงของแสงสีน้ำ�เงิน แต่
น้ำ�ทะเลบางแห่งก็ไม่ได้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำ�เงินเสมอไป บ้างก็
เป็นสีเขียวหรือสีน�้ำ ตาล ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความตืน้ /ลึกของทะเล
สิง่ เจือปนในน้�ำ ทะเล รวมถึงสาหร่ายหรือแพลงก์ตอนในทะเล
ซึ่งสีของน้ำ�ทะเลบริเวณริมอ่าวซานฟรานซิสโกนั้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และแผ่นชิปสีที่ติดตั้งอยู่เหนือ

นิทรรศการ “สีของน้ำ�” (ภาพ: www.exploratorium.edu)
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นิทรรศการ“พิณสายลม” (ภาพ: www.exploratorium.edu)
เพื่อประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ รวมทั้งยังมี
หลักสูตรและโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและครูด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อีกด้วย
ด้วยความน่าสนใจและความโดดเด่น
ทั้ ง ห ม ด ทั้ ง ม ว ล ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งนี้ จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่ Exploratorium จะเป็ น หนึ่ ง ใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ อั น ดั บ ต้ น ๆ
ของโลก และยั ง เป็ น ต้ น แบบของ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อีกหลายแห่ง
ทั่วโลกในปัจจุบัน
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

กองบรรณาธิการ

ฝึกระบบการคิดกับ KidBright

ก

ารสร้างระบบการคิดของเด็ก ทั้งการคิดเชิง
ตรรกะและการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่
เด็กทุกคนควรได้รับการฝึกฝน เพราะจะช่วย
ให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
มีเหตุผล แต่การจะทำ�ให้เด็กๆ หันมาสนใจ และสนุกไป
กับการฝึกฝนได้ ก็จำ�เป็นต้องใช้ตัวช่วย
สวทช. พั ฒ นา ชุ ด KidBright บอร์ ด ส่ ง เสริ ม
การเรียนรูแ้ บบ learn and play ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ศักยภาพ
การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในเด็กวัยเรียน
คิดไบรต์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนโปรแกรมสร้างชุด
คำ�สั่ง และส่วนบอร์ดสมองกลฝังตัวที่ประกอบด้วยจอ
แสดงผล ลำ�โพง และเซนเซอร์พื้นฐาน เช่น เซนเซอร์วัด
แสง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ควบคุมการทำ�งานของบอร์ด
ได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันบนสมารต์ โฟน และผ่านเว็บไซต์

มกราคม 2562

เด็กๆ สามารถฝึกการเป็นโปรแกรมเมอร์นอ้ ยผ่านชุด
คิดไบรต์ได้ไม่ยาก เพียงออกแบบและสร้างชุดคำ�สั่งโดย
การลากและวางบล็อกคำ�สั่งที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
หรือหน้าเว็บไซต์คิดไบรต์ ชุดคำ�สั่งดังกล่าวจะถูกส่งไปที่
บอร์ดให้ทำ�งานตามคำ�สั่งที่เด็กต้องการ เช่น รดน้ำ�ต้นไม้
ตามระดับความชืน้ ทีก่ �ำ หนด เปิดปิดไฟตามเวลาทีก่ �ำ หนด
คิดไบรต์จึงช่วยต่อยอดจินตนาการของเด็กๆ ให้กลาย
เป็นจริง ผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่ได้ไม่ยากเลย

https://www.youtube.com/watch?v=zJV-OMggacU
https://www.youtube.com/watch?v=zJV-OMggacU
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วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

ไอศกรีมข้าวกล้องงอก เสริมสารต้านอนุมลู อิสระ

ใ

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวกล้องงอก เกิดจากการผสมผสาน
เนื้อไอศกรีมให้เข้ากับพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เพื่อให้
ได้สีสันที่เกิดจากธรรมชาติและมีสารต้านอนุมูลอิสระ
มีปริมาณไขมันต่ำ� ช่วยลดอัตราการเสี่ยงของการเกิด
โรคมะเร็ง ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ ได้มีคุณค่าทางโภชนาการ
เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง จึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภค

นช่วงที่มีอากาศร้อน ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมจะเป็นที่
ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย เพราะเมื่อทานแล้วให้
ความรูส้ กึ สดชืน่ ช่วยดับกระหายและคลายร้อนได้ดี
การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวไอศกรีมด้วยสมุนไพร
ในท้องถิ่น จึงสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ
รายได้ของคนในท้องถิ่นอีกด้วย
สวทช. ภาคเหนือได้ ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก แก่ห้างหุ้น
ส่วนจำ�กัด ลูกจงรัก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยพัฒนา
สูตรไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ
จากพืชสมุนไพร นับเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีนวัตกรรม
ที่เกิดจากการนำ�เอาทรัพยากรท้องถิ่นมายกระดับด้วย
การนำ�มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยงานวิจัย

https://www.youtube.com/watch?v=Bo4J8LCbgIw
https://www.youtube.com/watch?v=Bo4J8LCbgIw
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ
ไทย

เครือ่ งสำ�อางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแมลง

ปั

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดที่เป็นสาเหตุทำ�เกิดสิว
รวมถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย
สำ � หรั บ ในด้ า นความปลอดภั ย ที ม วิ จั ย ได้ ทำ � การ
ทดสอบและไม่ พ บอาการความเป็ น พิ ษ ใดๆ หรื อ
การระคายเคืองต่อผิวหนัง จึงเชื่อว่าจะสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเป็นเครือ่ งสำ�อาง
ที่ดูแลเรื่องสิวและผิวหน้าได้อย่างดีในอนาคต

จจุ บั น นี้ เ ครื่ อ งสำ � อางมี ก ารพั ฒ นาไปมาก
โดยการนำ � เอาสารสกั ด จากธรรมชาติ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์มาเป็นส่วนผสม ทั้งขมิ้น ใบบัวบก
สาหร่ า ย รั ง ไหม หรื อ แม้ แ ต่ น้ำ � เมื อ กของหอยทาก
ล่าสุดมีการวิจัยนำ�น้ำ�มันจากตัวอ่อนแมลงมาผลิตเป็น
เครื่องสำ�อาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย
บริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ศึกษาวิจัย
ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัทโอริก้า
จำ�กัด จนค้นพบน้ำ�มันที่สกัดจากตัวอ่อนแมลงเฮอร์มิเทีย
อิ ลู เ ซนส์ (Hermetia illucens) สามารถนำ � มาใช้ ใ น
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือผลิตเสริมอาหารได้ เพราะ
นอกจากน้ำ � มั น จากตั ว อ่ อ นแมลงจะอุ ด มไปด้ ว ยสาร
อาหารที่ เ ป็ น ประโยชน์ เช่น โอเมกา 3, โอเมกา 6,
โอเมกา 9 และกรดลอริกที่ช่วยบำ�รุงสมองแล้ว ยังมี

มกราคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=cad9l8bB5Qk
https://www.youtube.com/watch?v=cad9l8bB5Qk
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ฤทธิย์ บั ยัง้ การลุกลามและการเคลือ่ นที่
ของเซลล์มะเร็งเต้านมของสารสกัดจากใบงาขีม้ อ้ น

ของเอนไซม์ matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ 21-55%
และยับยัง้ การทำ�งานของเอนไซม์ MMP-9 โดยมีคา่ IC50
เท่ากับ 191.0±20.9 มคก./มล. โดยฤทธิด์ งั กล่าวของสาร
สกัดอาจเป็นผลมาจากกรดโรสมารินกิ (rosmarinic acid)
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในสารสกัด 70% เอทานอลจาก
ใบงาขี้ม้อน

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
สารสกัด 70% เอทานอลจากใบงาขี้ม้อน (Perilla
frutescens) ในการยับยัง้ การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
เต้านม ชนิด MDA-MB-231 โดยทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1437
ลุกลาม (cell invasion) และการเคลือ่ นที่ (cell migration) http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1437
ของเซลล์มะเร็ง พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 12.5-50
มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการลุกลามและการเคลื
่อนที่ของ
https://medthai.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/
เซลล์มะเร็งได้ โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกั
ดที่มีฤทธิ์
https://medthai.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/
ยับยั้งได้ร้อยละ50 (IC50) เท่ากับ 24.0±1.2https://medthai.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/
และสาร
https://medthai.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/
สกัดที่ความเข้มข้น 100-400 มคก./มล. มีผลลดการหลั
่ง
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สดร. โชว์ภาพ “ฝนดาวตกเจมินดิ ส์” เช้ามืด 15 ธ.ค. 61
มาตามนัดเห็นชัดเกือบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ส

ถาบั น วิ จั ยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์ก าร
มหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เผยภาพ “ฝนดาวตกเจมินิดส์”
บันทึกในช่วงเช้ามืดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอ
ดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา และฉะเชิงเทรา
นอกจากการบันทึกภาพแล้ว ฝนดาวตกเจมินิดส์
ยังเห็นด้วยตาเปล่าแจ่มชัดในหลายพื้นที่ เช่น ลำ�ปาง
ลพบุรี หนองบัวลำ�ภู ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ
ปทุมธานี ระยอง หนองคาย ชุมพร ชลบุรี อุบลราชธานี
บึงกาฬ ขอนแก่น แม้มแี สงจันทร์รบกวนในช่วงหัวค่�ำ แต่
ก็สามารถเห็นดาวตกได้เป็นระยะๆ ที่หอดูดาวภูมิภาค
ฉะเชิงเทรา หลังเที่ยงคืนฟ้าใสจนถึงรุ่งเช้า นับดาวตก
ตลอดคืนได้ประมาณ 300 ดวง ส่วนที่หอดูดาวภูมิภาค
นครราชสีมา หลัง 02:30 น. มีเมฆมาก และฟ้าเริ่มปิด
นับดาวตกตลอดคืนได้ประมาณ 150 ดวง

มกราคม 2562

ยอดรวมผูเ้ ข้าร่วมชมฝนดาวตกในคืน 14 ธันวาคมถึง
รุง่ เช้า 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทีห่ อดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ประมาณ 500 คน
ขณะที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
นครราชสีมา มีประชาชนล้นทะลักให้ความสนใจเข้าร่วม
มากกว่า 3,000 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.narit.or.th/index.
php/pr-news/3790-naritgeminids-meteor-shower2018-images
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ โลก

‘เนือ้ ไก่สงั เคราะห์’ ทางออกใหม่ส�ำ หรับปัญหา
อาหารโลกขาดแคลน?

บริษัท JUST
Incorporated ใน
นครซานฟรานซิสโก
กำ�ลังพัฒนาเนื้อไก่
สังเคราะห์ เพือ่ รองรับ
ความต้องการบริโภค
เนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น
ทั่วโลก

ซี

อีโอของ JUST กล่าวว่า เนื้อไก่สังเคราะห์นี้ผลิตจากสเต็มเซลล์ของไก่
กับโปรตีนที่ ได้จากพืชประเภทถั่วและสาหร่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
ประชากรโลกสามารถรั บ ประทานเนื้ อ ไก่ โ ดยไม่ ต้ อ งเลี้ ย งไก่ ถื อ เป็ น
การประหยัดทรัพยากร ประหยัดที่ดินการเกษตร และที่สำ�คัญ ไม่ต้องฆ่าไก่
ทางบริษัทกำ�ลังพยายามพัฒนาเนื้อไก่สังเคราะห์นี้ให้มีรสชาติคล้ายเนื้อไก่จริง
มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ราคาเนื้อไก่สังเคราะห์ยังแพงมาก คือตกกิโลกรัมละ
มากกว่า 100 ดอลลาร์ แต่เป้าหมายคือการทำ�ให้เนื้อไก่จากห้องทดลองนี้มีราคาถูก
ลงจนพอๆ กับเนื้อไก่จริง

อ้างอิงจาก
https://www.voathai.com/a/lab-grown-chicken/4647380.html
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เผยความลับน่าทึง่ ของ “ลิน้ แมว” ต้นคิดของ
สิง่ ประดิษฐ์ ในครัวเรือน

ความสงสัยใคร่รู้ทางวิทยาศาสตร์อาจนำ�ไปสู่การค้นพบที่น่า
ประหลาดใจและเป็นประโยชน์ เช่นการหาคำ�ตอบว่าเหตุใด “ลิ้นแมว”
จึงมีความสากเหมือนกับกระดาษทราย ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์ได้
ประดิษฐ์คิดค้นลิ้นแมวเทียมที่อาจสามารถนำ�ไปใช้ในครัวเรือนได้

ก

ารศึกษาเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อคุณอเล็กซิส โนเอล นักวิจัยจากสถาบันวิจัย
จอร์เจียเทค นั่งอยู่ที่บ้าน แล้วเจ้า “เมอร์ฟี่” แมวที่ครอบครัวเธอเลี้ยงไว้
ได้ขึ้นมานั่งบนตัก จากนั้นมันก็เริ่มเลียผ้าห่มไมโครไฟเบอร์ที่อยู่บนตัก
ของเธอ โนเอลเห็นลิ้นของเจ้าเมอร์ฟี่ติดอยู่ตรงรูผ้าโดยบังเอิญ ทำ�ให้เธอสงสัยว่า
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
เมื่อกลับไปที่ห้องปฏิบัติการทดลอง โนเอลพยายามศึกษาดู “ลิ้นแมว” อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนด้วยกล้องวิดีโอระบบความเร็วสูง และพบว่าลิ้นแมวไม่ได้มีลักษณะ
เหมื อ นกระดาษทรายอย่ า งที่ เราเห็ น ด้ ว ยตาเปล่ า แต่ ก ลั บ ประกอบด้ ว ยหนาม
เล็กๆ ปกคลุมด้านหน้าของลิ้น และเวลาที่แมวเลียตัวเองเพื่อทำ�ความสะอาดขน

หนามเหล่านั้นก็จะตั้งขึ้นมา
คุ ณ อเล็ ก ซิ ส โนเอล กล่ า วว่ า
หนามบนลิ้นแมวมีลักษณะคล้ายกับ
กรงเล็บแมว คือโค้งทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง แต่ต่างจากกรงเล็บแมวตรง
ที่ ส่ ว นล่ า งของหนามเหล่ า นั้ น จะมี
ร่องเป็นรูปตัวยู ร่องเหล่านั้นจะช่วย
ให้ น้ำ � ลายของแมวซึ ม ผ่ า นขนลงสู่
ผิวหนังได้
คุณโนเอลใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ประดิษฐ์แปรงทีม่ ขี นแปรงคล้ายหนาม
ของลิ้ น แมว เพื่ อ เลี ย นแบบวิ ธี ก าร
ทำ�ความสะอาดขนของพวกมัน การ
ประยุกต์ ใช้งานจากการศึกษาของเธอ
อาจกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ ใช้ ใน
การทำ � ความสะอาดพรม หรื อ ใช้ ใ น
การใส่ยาบนผิวหนังสัตว์เลี้ยง หรือ
แม้กระทั่งใช้ ในการลดสารก่อภูมิแพ้
ในขนแมวสำ � หรั บ ผู้ ที่ เ ป็ น โรคภู มิ แ พ้
อีกด้วย
คุณอเล็กซิส โนเอลกล่าวส่งท้ายว่า
สิ่งที่ทำ�ให้การศึกษานี้น่าทึ่งก็คือ การที่
ทฤษฎีทนี่ า่ สนใจดังกล่าวนี้ มาจากสิง่ ที่
เราพบเห็นได้ทั่วๆ ไปเท่านั้นเอง
คำ�กล่าวทีว่ า่ “Curiosity killed the
cat” หรือความอยากรู้อยากเห็นนำ�มา
ซึ่งอันตราย แต่ในกรณีนี้ ทำ�ให้ ได้รู้
ความลับของแมวและนำ�ไปใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ได้

อ้างอิงจาก
https://www.voathai.com/a/feline-tongue-ts-nk/4677575.html
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เรียบเรียงโดย : ทักษิณา ข่ายแก้ว
วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน

นักวิจยั คิดค้นวิธตี รวจมะเร็งแบบใหม่ให้ผล
ภายใน 10 นาที

ศ

าสตราจารย์ Matt Trau
กล่ า วในการแถลงข่ า วว่ า
ผลการวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ไปไม่นานมานี้ ในวารสาร
การค้นพบว่าโมเลกุลของ
Nature Communications ระบุว่า วิธีตรวจหาเซลล์
ดี เ อ็ น เอในเซลล์ ม ะเร็ ง เกาะติ ด กั น
มะเร็งวิธีใหม่นพ้ี ฒ
ั นาขึน้ หลังจากทีมนักวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัย
ในลักษณะที่แตกต่างไปจากโมเลกุล
ควีนส์แลนด์ค้นพบว่า เซลล์มะเร็งนั้นหากอยู่ในน้ำ�จะสร้าง
ของดีเอ็นเอของเซลล์ที่ปกติดี โดย
ถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำ�คัญมาก
โครงสร้างของดีเอ็นเอที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งแตกต่าง
การตรวจไม่สร้างความเจ็บปวดเเก่
ไปจากปกติ และถือเป็นวิธีการตรวจหาเซลล์มะเร็งได้เเต่
ผูป้ ว่ ยและใช้ตรวจมะเร็งได้ทกุ ประเภท
เนิ่นๆ โดยตรวจได้ผลเร็วกว่าการตรวจมะเร็งทุกวิธี
ศาสตราจารย์ Trau กล่าวว่า การ
ที่ใช้กันในปัจจุบัน
ค้ น พบนี้ ได้ นำ � ไปสู่ ก ารคิ ด ค้ น และ
https://www.voathai.com/a/royole-first-foldable-smartphone/4637463.html
พัฒนาอุปกรณ์ตรวจหาเซลล์มะเร็งที่
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“

มะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อน เเละ
ในปัจจุบัน มะเร็งทุกชนิดต้องใช้วิธี
ทดสอบและระบบคัดกรองที่แตกต่าง
กัน และเรายังไม่มีวิธีการตรวจคัด
กรองแบบรวมๆ ที่ช่วยตรวจหามะเร็ง
ได้ และทีมนักวิจัยต้องการให้วีธีตรวจ
มะเร็งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ตรวจเช็คร่างกายทั่วไป

“

ราคาไม่เเพงและพกพาได้ ซึ่งคาดว่า
ในที่ สุ ด แล้ ว จะนำ � ไปใช้ เ ป็ น อุ ป กรณ์
วินจิ ฉัยมะเร็งที่ใช้ได้กบั โทรศัพท์มอื ถือ
ด้าน Abu Sina สมาชิกของทีม
นั ก วิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ควี น ส์ แ ลนด์
กล่ า วว่ า การค้ น พบนี้ อ าจจะช่ ว ย
แปลงโฉมหน้าการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ในอนาคต
เขากล่ า วว่ า มะเร็ ง เป็ น โรคที่ มี
ความซับซ้อน เเละในปัจจุบัน มะเร็ง
ทุกชนิดต้องใช้วิธีทดสอบและระบบ
คั ด กรองที่ แ ตกต่ า งกั น และเรายั ง
ไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองแบบรวมๆ
ที่ ช่ ว ยตรวจหามะเร็ ง ได้ และที ม
นั ก วิ จั ย ต้ อ งการให้ วี ธี ต รวจมะเร็ ง นี้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเช็ค
ร่างกายทั่วไป
ตลอดเวลาที่ ผ่ า นมา บรรดา
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว โลกได้ พ ยายาม
พัฒนาวิธีการตรวจมะเร็งที่สามารถ
ตรวจพบโรคได้ เ เต่ เ นิ่ น ๆ เพราะ
การตรวจพบมะเร็งได้เเต่เนิน่ ๆ จะช่วย
เพิม่ โอกาสทีก่ ารบำ�บัดประสบความสำ�เร็จ
การตรวจมะเร็ ง แบบใหม่ ที่ ไ ด้
ผลตรวจภายใน 10 นาทีนี้ พัฒนา
ในออสเตรเลีย และยังจำ�เป็นต้องมี
การทดลองใช้กบั คนครัง้ ใหญ่เสียก่อน
แต่ทีมนักวิจัยชี้ว่ามีสัญญาณทางบวก
หลายอย่าง

ทีมนักวิจยั ได้ทดลองตรวจหามะเร็งใน
ตัวอย่างเนื้อเยื่อและเลือด 200 ตัวอย่าง
เเละผลการตรวจมีความเเม่นยำ�ถึงร้อยละ
90 โดยใช้ ต รวจหามะเร็ ง ทรวงอก
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็ง
ต่อมน้ำ�เหลือง และคาดว่าน่าจะใช้ตรวจ
มะเร็งทุกประเภทได้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญชี้ ว่ า มะเร็ ง ทำ � ให้ มี
การเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ในดี เ อ็ น เอ
ของเซลล์ โดยมีลักษณะการก่อตัวของ
โมเลกุลที่เรียกว่า mythyl groups ซึ่ง
ต่างไปจากเซลล์ที่แข็งแรงดี และวิธีตรวจ
เเบบใหม่ นี้ ส ามารถตรวจพบลั ก ษณะ
การเกาะตั ว ที่ ผิ ด เพี้ ย นนี้ เ มื่ อ นำ � เซลล์
ไปใส่ในตัวทำ�ละลาย อาทิ น้ำ�

นักวิจัยกล่าวว่า หากพิสูจน์ว่ามี
ประสิทธิภาพ วิธตี รวจมะเร็งเเบบใหม่
นีจ้ ะมีประโยชน์มากในการตรวจมะเร็ง
ตั้งเเต่เนิ่นๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล
เทคโนโลยีที่ช่วยในการอ่านผลการ
ตรวจแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ พ ร้ อ ม
เเล้ว โดยเพียงเเค่ต่อเข้ากับโทรศัพท์
มือถือก็ใช้ได้
นักวิจัยชี้ว่า ข้อดีของการตรวจ
มะเร็งวิธีนี้คือเป็นอุปกรณ์อย่างง่าย
แทบไม่ ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรใดๆ เลย
นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังคาดว่าอาจ
นำ � ไปใช้ ต รวจเฝ้ า ระวั ง การหวนคื น
ของมะเร็งได้ด้วย แม้ยังไม่ได้ทดลอง
ในเรื่องนี้ก็ตาม
ใ น ขั้ น ต่ อ ไ ป ที ม นั ก วิ จั ย
ออสเตรเลี ย จะทำ � การทดลองกั บ
มนุษย์ เพื่อศึกษาว่าจะสามารถตรวจ
คัดกรองมะเร็งได้ลว่ งหน้ามากเเค่ไหน
เเละการตรวจนี้สามารถนำ�ไปใช้วัด
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบำ � บั ด มะเร็ ง
ได้หรือไม่
นอกจากนี้ ทีมนักวิจยั ยังจะศึกษา
ด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหน
ที่จะใช้สารคัดหลั่งจากร่างกายชนิด
ต่างๆ ในการตรวจหามะเร็งประเภท
ต่างๆ ตั้งเเต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะ
ลุกลาม

อ้างอิงจาก
https://www.voathai.com/a/ten-minute-cancer-test-tk/4703616.html
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เรียบเรียงโดย : กรทอง วิริยะเศวตกุล

เทคโนฯ โลก

จีนส่งยานอวกาศฉางเอ๋อ 4 สูอ่ วกาศ
หวังไปลงจอดด้านไกลของดวงจันทร์

เช้าวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2018 ประเทศจีนได้ส่ง
จรวดลองมาร์ช 3 บี (Long March 3B) ที่มี
ยานสำ�รวจฉางเอ๋อ 4 (Chang’e 4) ขึ้นสู่อวกาศ
โดยชื่อของยานถูกตั้งชื่อตามเทพธิดาแห่งดวงจันทร์
ตามความเชื่อของชาวจีน
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ารส่งจรวดประสบความสำ�เร็จ
ส่ ว นยานฉางเอ๋ อ 4 มี
กำ � หนดการไปลงจอด
ที่ ด้ า นไกลของดวงจั น ทร์ ต้ น เดื อ น
มกราคมนี้
“ฉางเอ๋อ 4 จะเป็นความพยายาม
ครั้งแรกของมวลมนุษยชาติที่จะส่ง
ยานไปลงจอดและสำ � รวจด้ า นไกล
ของดวงจันทร์ และภารกิจนี้ก็จะเป็น
โครงการสำ�รวจอวกาศทีม่ คี วามหมาย
ที่ สุ ด ของปี นี้ ” ผู้ บั ญ ชาการภารกิ จ
He Rongwei ได้กล่าวกับสำ�นักข่าว

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

Global Times ของรัฐบาลจีน
เนื่องจากดวงจันทร์นั้นหันเพียง
ด้านเดียวเข้าหาโลก ทำ�ให้มนุษย์เรา
ไม่เคยมองเห็นด้านไกลของดวงจันทร์
เลย จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1959 ที่มนุษย์
ได้เห็นภาพแรกของด้านไกลดวงจันทร์
เมื่อยานลูนา 3 (Luna 3) ของสหภาพ
โซเวี ย ตได้ ถ่ า ยภาพแรกส่ ง กลั บ มา
ยังโลก ซึง่ ก็แสดงให้เห็นความแตกต่าง
อย่างชัดเจนของดวงจันทร์ทั้งสองฝั่ง
โดยดวงจันทร์ฝง่ั ใกล้นน้ั มีพน้ื ทีร่ าบเรียบ
มากกว่า เมื่อเทียบกับด้านไกลอย่าง
เห็นได้ชัด
ปัจจุบันยังไม่เคยมีภารกิจใดที่ส่ง
ยานอวกาศไปลงจอดบนด้านไกลของ
ดวงจันทร์เลยแม้แต่ครั้งเดียว แม้ว่า
จะเคยมีแนวคิดในการส่งยานไปสำ�รวจ
มาแล้วหลายครั้ง เช่น ในภารกิจของ
ยานอะพอลโล 17 ซึ่งเป็นการลงดวง

จันทร์ครั้งสุดท้ายของมนุษย์ก็เกือบจะได้
ไปลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์แล้ว
แต่ก็ถูกตัดทิ้งไปเนื่องจากความเสี่ยงของ
ภารกิจที่สูงเกินไป
ประเทศจีนมีเป้าหมายในการสำ�รวจ
ดวงจันทร์ที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การส่งยาน
ไปโคจรเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา และในปี ค.ศ.
2013 พวกเขาได้ส่งยานฉางเอ๋อ 3 ไป
ลงจอดที่ดวงจันทร์ด้านใกล้ พร้อมปล่อย
รถโรเวอร์ ข นาดเล็ ก ลงไปวิ่ ง บนพื้ น ผิ ว
ดวงจันทร์ ได้สำ�เร็จ ซึ่งนั่นได้สร้างความ
ภูมิใจและมั่นใจให้กับประเทศจีน นำ�มา
สู่ภารกิจของฉางเอ๋อ 4 ที่ในตอนแรกถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นยานสำ�รองของฉางเอ๋อ
3 เท่านั้น แต่ในตอนนี้มันกำ�ลังจะไปสร้าง
ประวัติศาสตร์ที่ด้านไกลของดวงจันทร์
แล้ว
หากภารกิจนีป้ ระสบความสำ�เร็จด้วยดี
ยานฉางเอ๋อ 5 จะถูกส่งตามไปสำ�รวจ

ปี ห น้ า พร้ อ มกั บ เป้ า หมายที่ จ ะนำ �
ตัวอย่างหินจากดวงจันทร์กลับมายัง
โลกอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ
กว่า 40 ปี ที่มนุษย์จะไปนำ�ตัวอย่าง
หินกลับมา นับจากที่ยานลูนา 24 นำ�
ตัวอย่างชุดสุดท้ายกลับมาจำ�นวนทั้ง
สิ้น 170 กรัม
อนาคตการสำ�รวจดวงจันทร์ของ
ประเทศจีนนั้นน่าติดตามมาก เพราะ
พวกเขายังมีภารกิจส่งมนุษย์ ไปดวง
จันทร์ด้วยตัวเองในปี ค.ศ. 2030 และ
ในระยะยาวยังมีแผนที่จะไปตั้งฐานที่
ขั้วใต้ของดวงจันทร์
ส่วนในปี ค.ศ. 2019 นอกจากจีน
แล้ว ยังมีการลงจอดบนดวงจันทร์ โดย
ยานอวกาศของประเทศอิสราเอลและ
อินเดียอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ปี ค.ศ. 2019
นี้ เรื่องราวการสำ�รวจดวงจันทร์น่าจะ
กลับมาคึกคักอีกครั้ง

อ้างอิงจาก
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3784-change-4-spacecraft-moon
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

NSTDA BEYOND

LIMITS: 6-6-10

สวทช.
เปิ
ด
กลยุ
ท
ธ
6-6-10
ติดปีกอุตสาหกรรม
นำ�นวัตกรรมไทยสู่สากล

สวทช. แถลงผลงานเด่น ปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมเปิดกลยุทธ์ขับ
เคลื่อนงานวิจัย ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “NSTDA Beyond Limits
: 6-6-10” ติดปีกอุตสาหกรรม นำ�นวัตกรรมไทยสู่สากล

ก

ลยุทธ์ 6-6-10 คือ 6 Research Pillars, 6 Frontier Research และ 10 Technology Development Groups
: TDGs หรือกรอบการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ขัน้ สูง เพือ่ สร้างขีดความสามารถของประเทศ ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ตอบโจทย์
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึง่ สวทช. ได้ยดึ หลักการทำ�งานเพือ่ ส่งมอบผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
เป็นอันดับแรก และยึดถือเป็นพันธกิจหลักในการดำ�เนินนโยบายเช่นนี้มาตลอด 27 ปี ของการก่อตั้ง สวทช.
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ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงว่า สวทช.ได้ดำ�เนินการ
พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนในทุกมิติ โดยในปี 2561 ได้ส่งมอบ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ

• ผลิตภัณฑ์ดูดจับสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์จาก
เอนไซม์โปรติเอส (Enzyme Protease)

ผลงานจากศูนย์นาโนเทค เอนไซม์ โปรติเอสถือเป็นนวัตกรรมระดับแนวหน้าจาก สวทช. ที่ ได้
ดำ�เนินการวิจัยให้กับ บริษัทคลีน กรีนเทค จำ�กัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่สำ�หรับใช้ลดปริมาณ
สารพิษจากเชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถลดปริมาณสารพิษ
ปนเปื้อนได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะสารฟูโมนิซินและซีราลีโนน สารพิษจากเชื้อราที่สร้าง
ความเสียหายในอุตสาหกรรมอาหารเลีย้ งสัตว์เป็นลำ�ดับต้นๆ ในประเทศไทย (พบในกลุม่ อาหารสัตว์ ไก่
เป็ด สุกร และโค) นอกจากนี้ เอนไซม์ โปรติเอสยังสามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของสารพิษพวก
เชื้อราให้อยู่ในสภาพที่ ไม่เป็นพิษ และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการผลิตและ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ Zeta L-Tonic ทั้งในและต่างประเทศ รวม 7 ประเทศแล้ว และได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่บริษัทในประเทศสิงคโปร์ สร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า 6,000 ล้านบาท

• ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(Thai Telecommunication Relay Service : TTRS)

เนคเทคได้ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำ�หรับ
คนพิ ก ารทางการได้ยินและคนพิการทางการพูด ประกอบด้ว ย บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ
ข้อความสั้น บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่าน TTRS Message บริการถ่ายทอดการ
สื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่าน TTRS Live Chat บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านตู้
TTRS บริการถ่ายทอดการสือ่ สารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่าน TTRS Caption และบริการถ่ายทอด
การสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสำ�หรับคนไร้กล่องเสียงและปากแหว่งเพดานโหว่ มีจำ�นวนสมาชิก
ที่ใช้งานรวม 47,721 คน และมีจ�ำ นวนครัง้ การใช้บริการรวม 900,934 ครัง้ ทัง้ นีศ้ นู ย์ TTRS เป็นกลไกหนึง่
ภายใต้การจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม สนับสนุนให้คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างผลกระทบ
เชิงสังคมมูลค่ามากกว่า 4,900 ล้านบาท
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• eLysozymeTM สารยับยั้งแบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาว

ไบโอเทควิจัยและพัฒนา “ไลโซไซม์ (Lysozyme)” ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในไข่ขาวของไก่
ทำ�หน้าที่ปกป้องตัวอ่อนของไก่จากการรุกรานของเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมอาหาร
มีการนำ�ไลโซไซม์มาใช้ประโยชน์ ในฐานะของสารยับยัง้ แบคทีเรียหรือสารกันบูดจากธรรมชาติ (Natural
Preservative) ทั้งนี้ ไลโซไซม์ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
องค์การอนามัยโลก (WHO) และหลายๆ ประเทศ ทัง้ ในยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการบริโภค
และได้รับอนุญาตให้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และการบำ�บัดรักษาบางประเภท
สำ�หรับผลงานวิจัยดังกล่าวกำ�ลังนำ�ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ไลโซไซม์ประสิทธิภาพสูง ภายใต้ชื่อ
ทางการค้า eLysozymeTM (eLYS-T1) สำ�หรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียในอาหาร และ eLysozymeTM
(eLYS-T2) สำ�หรับใช้เป็นสารยับยัง้ แบคทีเรียในอาหารสัตว์ ทัง้ นี้ สวทช. ได้ท�ำ สัญญาอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิ
ในผลงานวิจยั การผลิตสารยับยัง้ แบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาวให้แก่บริษทั ดีเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
และบริษัทโอโว่ ฟู้ดเทค จำ�กัด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท
กำ�ลังติดตัง้ เครือ่ งจักรสำ�หรับผลิต และมีแผนทดลองผลิตสารยับยัง้ แบคทีเรียจากโปรตีนไข่ขาวรอบแรก
เร็วๆ นี้
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• ข้อเข่าเทียมที่มีขนาด รูปทรง และการงอเข่าที่เหมาะสมกับคนเอเชีย

เอ็มเทคได้พัฒนาข้อเข่าเทียมที่มีขนาด รูปทรง และการงอเข่าที่เหมาะสมกับคนเอเชีย จากการ
อ้างอิงการวัดกายวิภาคข้อเข่าคนไทยและคนญีป่ นุ่ โดยมีบริษทั นาคาชิมา่ เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายข้อเทียมในประเทศญีป่ นุ่ เป็นผูร้ ว่ มดำ�เนินโครงการ
กับเอ็มเทค ซึ่งแต่ละฝ่ายได้ศึกษาวิจัยกายวิภาคข้อเข่าของกลุ่มตัวอย่างคนญี่ปุ่นและคนไทยเพศหญิง
ฝ่ายละ 100 ราย แล้วนำ�มาใช้อ้างอิงในการออกแบบพัฒนาข้อเข่าเทียมเดิมให้เหมาะสมกับกายวิภาค
ข้อเข่าคนเอเชียมากขึ้น รวมทั้งออกแบบให้รองรับการงอเข่าได้ถึง 150 องศา เพื่อให้ตรงกับอิริยาบถ
การใช้ชีวิตประจำ�วันในการนั่งพื้นของคนเอเชียซึ่งต่างจากชาวตะวันตก
มีการผ่าตัดในผู้ป่วยในประเทศญี่ปุ่นแล้วมากกว่า 200 ราย ซึ่งประสิทธิผลของข้อเข่าเทียมหลัง
ผ่าตัดเป็นที่ยอมรับอย่างมากจากศัลยแพทย์ ทั้งนี้ สวทช. ได้เตรียมการจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
เพื่อนำ�ผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านรูปแบบบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง สวทช. บริษัทนาคาชิม่า
เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัทเอกชนไทย เพื่อผลักดันให้เกิดบริษัท
เครื่องมือแพทย์ขั้นสูงขึ้นในประเทศไทยต่อไป
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ปี 61 โชว์ศกั ยภาพวิจยั ฯ สร้างผลกระทบ 4.5 หมืน่ ล้านบาท

ผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา สวทช. ได้มุ่งมั่นพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0” โดยมีผล
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
ด้านงานวิจัยและพัฒนา สวทช. มีบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ 546 เรื่อง มากกว่า 1 ใน 4
ตีพมิ พ์ ในวารสารนานาชาติชนั้ นำ�ของโลก และถูกนำ�ไปใช้อา้ งอิงทางวิชาการสูงกว่าค่าเฉลีย่ ภาพรวมของประเทศ
นอกจากนี้มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญามากถึง 383 รายการ
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี สวทช. ถ่ายทอดผลงาน 261 โครงการ ให้กบั หน่วยงานต่างๆ รวม 335 หน่วยงาน
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 45,000 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ สวทช. ยังมีกลไกสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้น อาทิ เทคโนโลยี
ราคาเดียว 30,000 บาท มีผขู้ อรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 485 รายการ ภาษี 300% มีการรับรอง 404 โครงการ
มูลค่า 1,313 ล้านบาท บัญชีนวัตกรรมไทย คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม และได้อนุมัติ
ผู้ย่ืนขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยรวมทั้งสิ้น 270 ผลงาน โดยสำ�นักงบประมาณประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
แล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 226 ผลงาน โครงการสตาร์ทอัป เวาเชอร์ (Startup Voucher) สนับสนุนเงินด้านการตลาด
87 ราย มูลค่ากว่า 64 ล้านบาท สร้างรายได้รวม 915 ล้านบาท
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ได้สนับสนุน SMEs จำ�นวน 1,610 ราย
มีการลงทุน 737 ล้านบาท สร้างผลกระทบมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้บริการ
มากกว่า 50,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท
ด้านการพัฒนากำ�ลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ให้ทุนการศึกษา
พัฒนาบัณฑิตและนักวิจยั อาชีพทีม่ ศี กั ยภาพให้กบั ประเทศมากกว่า 790 ทุน สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจยั
ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาติ 324 คน และส่งเสริมพัฒนาเยาวชนเข้า
สู่อาชีพนักวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Giftedness หรือ APCG
2018
การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร จำ�นวน 6,781 คน 264 ชุมชน
ใน 35 จังหวัด จัดทำ�ชุดความรู้เทคโนโลยี 19 ชุด ผลักดันให้เกิดกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูป 2 กลุ่ม ได้แก่ มะม่วง
และกะหล่�ำ ปลี และพัฒนาเกษตรกรแกนนำ�ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม 825 คน ซึง่ จะช่วยให้ชมุ ชนเข้มแข็งพึง่ พา
ตนเองอย่างยั่งยืน
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วิจัยตอบโจทย์ประเทศด้วยโครงการ BIG ROCK

สวทช. มุ่งมั่นใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์
โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK ของรัฐบาลดังตัวอย่าง โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิง
ในโรงเรียนหรือ Coding at School Project ฝึกเยาวชนเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright
โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือ FabLab พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร
แก่เด็กและเยาวชนไทย โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ ใน
อุตสาหกรรมและชุมชน (National Biobank) โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อการผลิตสมุนไพร
(Plant Factory) โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
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ปี 62 เปิดกลยุทธ์วิจัย 6-6-10 ติดปีกอุตสาหกรรมไทย
สู่เวทีโลก

นอกจากการสรุปผลงาน สวทช. ประจำ�ปี 2561 ที่สร้างผลกระทบให้กับทุกภาคส่วนด้วย วทน. แล้ว ใน
โอกาสนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ของ สวทช. ในปี 2562 ภายใต้แนวคิด NSTDA Beyond Limits : 6-6-10 ว่า...
รหัส 6–6–10 นัน้ เลข 6 ตัวแรก คือ 5 Research Pillars หรือ 5 สาขาวิจยั หลักทีเ่ ป็นความเชีย่ วชาญของ
สวทช. ประกอบด้วย Bioscience and Biotechnology, Nanoscience and Nanotechnology, Electronics
and Information Technology, Materials and Manufacturing Technology และ Energy Technology
รวมกับ Agenda–based หรือกลุ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการประเทศในปัจจุบัน
เลข 6 ตัวถัดมา คือ 6 Frontier Research หรือ 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีของประเทศ ได้แก่ Quantum Computing, Exoskeleton, Nanorobotics, Terahertz, DNA Data
Storage และ Artificial Photosynthesis
ส่วนตัวเลข 10 คือ กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย เรียกว่า Technology Development Groups หรือ TDGs
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ ประกอบด้วย

(1) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือ Biochemicals ต่างๆ เช่น สารประกอบที่สำ�คัญใน
อุตสาหกรรม

(2) สารสกัดที่จะนำ�มาใช้ทำ�เครื่องสำ�อาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่มสมุนไพร
(3) ยาแบบใหม่ที่ใช้กระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ
(4) การทำ�วิจยั การแพทย์แบบแม่นยำ� (Precision Medicine) ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารตัง้ คลังข้อมูล
พันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีนาโนในการตรวจและรักษา รวมไปถึงการรักษาโรคแบบจำ�เพาะบุคคล

(5) งานวิจัยที่เกี่ยวกับ Medical Devices & Implants เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์
เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพ

(6) Food & Feed เป็นกลุ่มที่ศึกษา functional ingredients ในอาหารคน อาหารสัตว์ และอาหาร
เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รวมไปถึง smart packaging แบบต่างๆ
ที่จะทำ�ให้อาหารสดอยู่ได้นาน
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(7) เกษตรแม่นยำ� (Precision Agriculture)
(8) Mobility & Logistics การศึกษาระบบโครงสร้างการขับเคลื่อนมอเตอร์ การชาร์จไฟ ระบบ
ควบคุมและให้สัญญาณ รวมถึงต้นแบบชิ้นส่วนรถไฟฟ้ารางเบา

(9) พลังงาน ทัง้ การพัฒนาแบตเตอรีแ่ บบแพ็ก ที่ใช้กบั รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงวัสดุกบั ระบบพลังงานทาง
เลือกแบบต่างๆ เช่น ไบโอดีเซล

(10) Dual-use Defense เช่น การพัฒนาเครื่อง jammer สำ�หรับโดรน และเครื่องตรวจสอบวัตถุ

ระเบิดหรือสารเสพติดต่างๆ
ทั้งหมดนี้ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร พร้อมที่จะ Go Beyond Limits โดยใช้ศักยภาพของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลือ่ นทุกภาคส่วนเพือ่ ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และผลักดัน
เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นคำ�ว่า “ประเทศกับดักรายได้ปานกลาง” ไปสู่ประเทศไทย 4.0 นำ�พา
อุตสาหกรรมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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graphic

1

3

ËÍÁ¡ÅÔè¹¾ÃÔ¡ËÇÒ¹ ÊÕÊÑ¹¨Ñ´¨ŒÒ¹ªÇ¹ËÔÇ
á¶ÁÂÑ§ºÓÃØ§¸ÒµØàËÅç¡ÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ
ª‹ÇÂãËŒà¨ÃÔÞÍÒËÒÃáÅÐª‹ÇÂàÊÃÔÁÊÃŒÒ§
àÁç´àÅ×Í´ä´Œ´ÕàÂÕèÂÁ ¾ÃÔ¡ËÇÒ¹ãËŒ¸ÒµØàËÅç¡
17.2 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ áÅÐµÑºËÁÙ 10.5 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

µŒÁàÅ×Í´ËÁÙµÓÅÖ§

µÑº¼Ñ´¾ÃÔ¡ËÇÒ¹

2

¹éÓ«Ø»ËÇÒ¹ËÍÁÍÃ‹ÍÂ ÍÔèÁÍØ‹¹ÂÒÁàªŒÒ
àÁ¹ÙÍÒËÒÃªÑ¹é ÂÍ´ºÓÃØ§àÅ×Í´ àÅ×Í´ µÑº
áÅÐà¹×Íé ÊÑµÇµÒ‹ §æ àÅ×Í´ËÁÙãËŒ¸ÒµØàËÅç¡
25.9 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ à¹×éÍËÁÙ 2.1 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ
áÅÐãºµÓÅÖ§ 4.6 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

ä¢‹µŒÁÂÒ§ÁÐµÙÁ
ä¢‹á´§ÅŒÇ¹áµ‹à»š¹áËÅ‹§¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§¸ÒµØàËÅç¡ÊÙ§
·ÕÃè Ò‹ §¡ÒÂÊÒÁÒÃ¶´Ù´«ÖÁ´ÕÁ»Õ ÃÐâÂª¹ áÅÐËÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹
ä´Œ§‹ÒÂ ä¢‹ä¡‹ (ä¢‹á´§) ãËŒ¸ÒµØàËÅç¡ 6.3 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

4

5
¡ØŒ§¼Ñ´ºÃÍ¡â¤ÅÕè

ä¡‹¼Ñ´¢Ô§

ºÃÍ¡â¤ÅÕèà»š¹áËÅ‹§·ÕèÍØ´Áä»´ŒÇÂ
¸ÒµØàËÅç¡ ¤ÅØ¡à¤ÅŒÒà¢ŒÒ¡Ñ¹¡Ñº¡ØŒ§
ÊÑµÇ¹éÓ·ÕèÁÕà»Å×Í¡á¢ç§ºÓÃØ§àÅ×Í´ä´Œ´Õ
¡Ø§Œ ¹éÓ¨×´ãËŒ¸ÒµØàËÅç¡ÊÙ§¶Ö§ 69.8 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ
áÅÐºÃÍ¡â¤ÅÕè 0.73 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

àÁ¹Ù¤Ø³»ÃÐâÂª¹·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹
ËÒ¡»ÃØ§¨Ò¡à¹×Íé ä¡‹ºŒÒ¹Ê‹Ç¹ÊÐâ¾¡¨ÐãËŒ
¸ÒµØàËÅç¡ÊÙ§¶Ö§ 16.9 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁàÅÂ·Õà´ÕÂÇ

6
8 ¹éÓ¾ÃÔ¡¡Ð»

µŒÁÂÓä¡‹ãÊ‹àËç´¿Ò§
àÁ¹ÙÃÊá«‹º¡ÅÁ¡Å‹ÍÁ´ŒÇÂà¹×éÍä¡‹¹Ø‹Áæ
àËç´¿Ò§¡ÃØº¡ÃÍº áÅÐàÅ×Í´ä¡‹·ãèÕ ËŒ¸ÒµØàËÅç¡
ÊÙ§¶Ö§ 23.9 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ Ê‹Ç¹à¹×Íé ä¡‹ãËŒ¸ÒµØàËÅç¡
16.9 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ áÅÐàËç´¿Ò§ 22.2 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ
ÊÒÁÒÃ¶ºÓÃØ§àÅ×Í´ä´Œ´ÕàÂÕèÂÁ

9

»ÅÒ¼Ñ´¢Öé¹©‹ÒÂ

7
àÁ¹Ùä·ÂãÊ‹ÁÐà¢×Í¾Ç§¡Ñº
¡ØŒ§áËŒ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹¡Ñº¼Ñ¡à¤ÕÂ§
ÍÂ‹Ò§´Í¡á¤àÊÃÔÁ¸ÒµØàËÅç¡
¤Ãº¶ŒÇ¹ ¡Ð»ãËŒ¸ÒµØàËÅç¡
38.1 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ ÁÐà¢×Í¾Ç§
43 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ ´Í¡á¤
5.3 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

àÁ¹ÙàÊÃÔÁ¸ÒµØàËÅç¡ÃÊªÒµÔ¡ÅÁ¡Å‹ÍÁ
ËÍÁ¢Öé¹©‹ÒÂ¤ÅØ¡à¤ÅŒÒ¡Ñºà¹×éÍ»ÅÒ
ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÃŒÍ¹æ ¡Ñº¢ŒÒÇÊÇÂÍÃ‹ÍÂ
ÍÂ‹ÒºÍ¡ã¤Ã ¢Öé¹©‹ÒÂãËŒ¸ÒµØàËÅç¡
13.7 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

ÂÓ¼Ñ¡¡Ù´¡ØŒ§Ê´
¼Ñ¡¡Ù´à»š¹¾×ª¼Ñ¡·ÕèãËŒ¸ÒµØàËÅç¡·ÕèÊÙ§
ÁÕ¸ÒµØàËÅç¡ 36.3 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ ã¹¼Ñ¡¡Ù´
áÅÐ 69.8 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ ã¹à¹×Íé ¡Ø§Œ
¨Ö§à»š¹àÁ¹ÙºÓÃØ§àÅ×Í´
·ÕèÍÃ‹ÍÂÃÊá«‹ºäÁ‹¤ÇÃ¾ÅÒ´

10 ¸ÑÞ¾×ªáÅÐ«ÕàÃÕÂÅ

§Ò´Ó¤ÑÇè ¶ÑÇè ´Ó ¢ŒÒÇâÍµ ¶ÑÇè á´§
àÁÅç´¿˜¡·Í§ ÏÅÏ ¨Ñ´à»š¹
¸ÑÞ¾×ª·ÕÍè ´Ø Áä»´ŒÇÂ¸ÒµØàËÅç¡
àËÁÒÐÊÓËÃÑº¼Ù·Œ äèÕ Á‹¹ÂÔ Á·Ò¹
à¹×Íé ÊÑµÇ ã¹¶ÑÇè á´§ãËŒ¸ÒµØàËÅç¡
ÊÙ§¶Ö§ 44.6 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

**»ÃÔÁÒ³¸ÒµØàËÅç¡ (ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ) ·Õäè ´ŒÃºÑ ¨Ò¡»ÃÔÁÒ³ÍÒËÒÃ 100 ¡ÃÑÁ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ภาคบริการโลหิตแหงชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั�วประเทศ
โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ตอ 1101, 1760, 1761
www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com
nbctrc

@GiveBloodThai

@nbctrc

Nationalbloodcentrethai

GiveBlood

¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡
www.gotoknow.org, www.doctor.or.th,
www.kapook.com, foodforhealthguide.blogspot.com
พ�มพ กรกฎาคม 2561
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพจิ้งจกบ้านเอเชียขณะวิ่งบนผิวน้ำ�
เหมือนมีวิชาตัวเบา
Credits: https://www.berkeley.edu/

ภ

าพจากกล้ อ งวิ ดี โ อความเร็ ว สู ง แสดงให้ เ ห็ น
รายละเอียดการเคลื่อนที่ของจิ้งจกบ้านเอเชีย
ทีก่ �ำ ลังวิง่ บนผิวน้�ำ โดยทีมผูว้ จิ ยั บันทึกภาพวิดโี อ
ความเร็วสูงของจิ้งจกบ้าน 8 ตัว ซึ่งถูกปล่อยให้วิ่งผ่าน
อ่างน้ำ�ความยาว 35 เซนติเมตร รวมทั้งสิ้น 63 ครั้ง และ
พบว่าพวกมันสามารถชูส่วนลำ�ตัวให้ตั้งขึ้นพ้นน้ำ�ได้โดย
เฉลี่ยถึง 72%
จิ้งจกบ้านจะใช้สองขาหน้าตีน้ำ�อย่างรวดเร็ว โดยหมุน
เป็นวงกลมคล้ายปั่นจักรยาน ทำ�ให้เกิดฟองอากาศที่พยุง
ลำ�ตัวเอาไว้ ส่วนขาหลังก็มกี ารเคลือ่ นทีค่ ล้ายกัน ซึง่ จะช่วย
ส่งแรงผลักให้เคลือ่ นตัวไปข้างหน้าได้ นอกจากนี้ จิง้ จกยังมี
ผิวหนังทีไ่ ม่ซมึ ซับความเปียกชืน้ ทำ�ให้ไม่เกิดแรงหน่วงขณะ
วิ่งบนน้ำ�ด้วย
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สวทช. ร่วมกับสถานทูตญีป่ นุ่ คัด 19 ทูต
เยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการ
JENESYS 2017 ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่

6

ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี - สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่ทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำ�นวน 19 คน
จากทั่ ว ประเทศที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการ
JENESYS2018 Inbound Program 16 th Batch
Country : Thailand (Technology) Science and
Technology Exchange ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
11-18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดฮอกไกโด และกรุง
โตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ นี้ เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พร้ อ มแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช.
ร่วมแสดงความยินดี

สเปกตรัม

เตรียมปล่อยพลังเมกเกอร์ ในตัวคุณกับงาน
“Maker Faire Bangkok 2019” มหกรรมแสดง
ผลงานและสิง่ ประดิษฐ์ของเหล่าสุดยอดเมกเกอร์
ที่ใหญ่ทส่ี ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บ

ริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วม
กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุม่
เมกเกอร์ ในประเทศไทย สานต่อความสำ�เร็จงาน Maker Faire
สู่ปีที่ 4 เตรียมจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019 : WE
ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ ในตัวคุณ”
มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ครั้งยิ่งใหญ่
เพือ่ สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปกล้าคิด กล้าประดิษฐ์
สร้างสรรค์ผลงานชิน้ ใหม่ๆ ตามแนวทางของตัวเอง พร้อมนำ�พา
ประเทศไทยสู่การเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่ง
นักพัฒนาทีม่ คี วามเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระดมพล
สุ ด ยอดเมกเกอร์ ช าวไทยและต่ า งประเทศร่ ว มแสดงผล
งานเต็มพื้นที่กว่า 70 บูท พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปที่จะช่วย
จุดประกายและถ่ายทอดวัฒนธรรมเมกเกอร์ ระหว่างวันที่
19–20 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท
รัชดา เข้าชมฟรีตลอดงาน!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/th/news/12319-20181214-maker-fairebangkok-2019
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พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา อพวช. เปิดตัว
กิจกรรม Research Show by Naturalist
ประจำ�ปี 2562 ในธีม Key You, Identify Me
เพือ่ กระตุน้ สังคมเห็นถึงความสำ�คัญของงาน
อนุกรมวิธาน และนักอนุกรมวิธาน

อ

งค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

โดยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา เปิ ด ตั ว กิ จ กรรม
Research Show by Naturalist ประจำ�ปี 2562 ในธีม
Key You, Identify Me : จำ�แนก (ตัวเธอ) แยกแยะ (ตัวฉัน)
เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำ�คัญของงาน
อนุกรมวิธาน ได้รจู้ กั วิธกี ารทำ�งานของ “นักอนุกรมวิธาน”
และได้สัมผัส “เสน่ห์และความสุข” จากการเป็นนัก
อนุกรมวิธาน ผ่านนักธรรมชาติวิทยาทั้ง 16 คน ทุกวัน
เสาร์สัปดาห์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่สามของทุกเดือน
โดยจะเริม่ เปิดตัวครัง้ แรกในเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
และเสาร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
อพวช. ชั้น 4 สามย่าน ติดตามรายละเอียดและสำ�รองที่
นั่งได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สอบถาม
โทร 02 577 9999 ต่อ 1508, 1513
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7770-mostkeyyou2018
http://www.most.go.th/main/th/news/380-activity-news/7770-mostkeyyou2018
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วว. จับมือ กฟผ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสานแก่ชมุ ชน

ส

ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสานแก่
ชุมชน” โดยมี ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผอ. ฝนว. และ
ทีมนักวิจยั ร่วมเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ.
2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำ�ปาง
กิ จกรรมดั งกล่ า วจั ดขึ้ นภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาโรงงาน
ต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานร่วมกันระหว่าง วว. กับ กฟผ.
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เกีย่ วกับโครงสร้างอาคารและสิง่ ปลูกสร้างด้วยบล็อกประสาน
ในระบบผนังรับแรง เทคนิคและการควบคุมการก่อสร้างด้วย
บล็อกประสาน รวมทั้งการสาธิตการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อก
ประสาน นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมนำ�ความรู้ไปใช้ ใน
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ตนเองและชุมชนก้าวสูก่ ารเป็น
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1173
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1173

32

Sci
Society
สนช. ร่วมกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่ฯ ญีป่ นุ่ (NEDO) เปิดตัวโรงงานต้นแบบ
การผลิตน้�ำ ตาลเซลลูโลส จากชานอ้อยด้วยระบบประหยัดพลังงานแห่งแรกของเอเชีย

ดร.

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เยี่ ย มชม
การดำ�เนินงานโรงงานผลิตน้�ำ ตาล บริษทั เซลลูโลซิก ไบโอแมส
เทคโนโลยี จำ�กัด อำ�เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น
โรงงานต้นแบบการผลิตน้�ำ ตาลเซลลูโลสจากชานอ้อยด้วย

ระบบประหยัดพลังงานแห่งแรกในเอเชีย เป็นความร่วม
มือระหว่างสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านพลังงานทดแทนของทั้งสองประเทศ โดย สนช. จะทำ�
หน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านวิชาการและการประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ ป ระกอบการของไทย ส่ ว น
NEDO จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ
การลงทุน ในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำ � หรั บ โรงงานต้ น แบบผลิ ต น้ำ � ตาลเซลลู โ ลสจาก
ชานอ้อย อำ�เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีกำ�ลังการผลิต
15 ตันชานอ้อยต่อวัน สามารถผลิตน้ำ�ตาลเซลลูโลสได้
3.7 ตันต่อวัน หรือ 1,400 ตันต่อปี และสามารถนำ�ไปผลิต
เป็นเอทานอลได้เท่ากับ 700,000 ลิตรต่อปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.most.go.th/main/th/news/sort-by-strategic/strategic1/34-news-gov/7763-nedo

สวทน. ร่วมมือ เอสแคป และกูเกิล เปิดตัวเครือข่าย AI for Social Good พัฒนานโยบายการใช้
เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ตอบโจทย์การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน

ก

รุงเทพฯ – สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ
คณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ
สำ�หรับเอเชียและแปซิฟิก หรือเอสแคป (ESCAP) และกูเกิล
(Google) จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยผลกระทบทางสังคม
ของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Social Impact Summit เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรม
พู ล แมน คิ ง เพาเวอร์ กรุ ง เทพฯ โดยมี ภ าครั ฐ NGOs
ภาควิชาการและภาคเอกชน จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมประชุม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=416
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Gistda AIP และมูลนิธชิ ยั พัฒนาลงพืน้ ที่ จัดทำ�ฐานข้อมูลกระบวนการ
ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพือ่ พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ด้วย QR Code ไปยังแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิต และตรวจสอบมาตรฐาน
การเพาะปลูกและการผลิต

ร

ะหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 Gistda
และมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสำ�นักสารสนเทศ ลงพื้นที่
อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำ�เภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย จัดทำ�ฐานข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและสินค้า
เกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับไปยัง
แปลงเพาะปลูกแหล่งผลิต และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนาเกษตรกรรมบนพืน้ ทีส่ งู ของ
มูลนิธชิ ยั พัฒนา ตำ�บลโป่งน้�ำ ร้อน อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
และโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำ�บลโป่ง
ผา อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ที่จะดำ�เนินการประกอบด้วย ข้าวทรัพย์ปัน
สายพันธุ์พิษณุโลก 80 ของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิต
ข้าว GAP ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบน
พื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา จำ�นวน 14 ราย ผลิตภัณฑ์ผัก
ปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP และผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยได้ดำ�เนินการจัดทำ�
ทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการเพาะปลูก ข้อมูลกิจกรรมระหว่าง
การเพาะปลูก มาตรฐานการเพาะปลูก และผลผลิต ผ่าน
ระบบ GMIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ
ผ่านการสแกน QR Code ที่ติดบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและช่วยเพิ่มมูลค่า (Values)
ให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างรายได้ ให้กับเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการ ได้มีความกินดี อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งขึ้น โดยระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับผ่านการสแกน QR Code อยู่ในระหว่างดำ�เนินการ
พัฒนาและจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยจะ
นำ�ร่องในผลิตภัณฑ์ของตราทรัพย์ปันเป็นอันดับแรก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gistda.or.th/main/th/node/2867
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วว. มอบแป้นพิมพ์ลายผ้าบาติกด้วยแม่พมิ พ์
CNC ให้แก่ผปู้ ระกอบการเขาเต่า
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ภายใต้โครงการ
“คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป”

ดร.

อาภารั ต น์
ม ห า ขั น ธ์
รองผูว้ า่ การวิจยั และพัฒนา
ด้ า นพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
สถาบั นวิ จัย วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.) กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มอบแป้ น พิ ม พ์ ล ายผ้ า
บาติกด้วยแม่พิมพ์ CNC 5 แบบ พร้อมโต๊ะทำ�งาน ซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
หุน่ ยนต์และเครือ่ งจักรกลอัตโนมัติ (วว.) ภายใต้การดำ�เนิน
โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” พร้อมทดสอบและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้นพิมพ์ฯให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ผลิตผ้าบาติก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ เขาเต่า
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แป้ น พิ ม พ์ ล ายผ้ า บาติ ก ด้ ว ยแม่ พิ ม พ์ CNC เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการขึ้ น รู ป แม่ พิ ม พ์ ซึ่ ง เป็ น การประยุ ก ต์
และปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
นับเป็นการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าบาติกใน
รูปแบบใหม่ของไทย ซึ่งสามารถเพิ่มกำ�ลังผลิตและสร้าง
รายได้ ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1174
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1174
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1174
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วันขึ้นปีใหม่ของฉัน

https://www.facebook.com/ComputerScienceJokes/photos/a.515331108510011/1657501460959631/?type=1&theater
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ฉบับที่ 69 ส่งท้ายปีไก่
เหมียวมีเกมครอสเวิร์ด
ทายชื่อนักวิทยาศาสตร์
ระดับโลกทั้ง 12 ท่าน
มาให้เล่น ไม่ยากเลย
ใช่ไหมฮะ ไปดูเฉลยกันเลย

Sci Quiz: บ้านนักคิด 70
บ้านนัฉบั
กคิบด7ที่ 69 ส่งท้ายปีไก่ เหมียวมีเกมครอสเวิร์ดทายชื่อนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกทั้ง 12 ท่าน มาให้เล่น ไม่ยา
เลยใช่ไหมฮะ ไปดูเฉลยกันเลย
แนวตั้ง
แนวตัง

1
1
แนวนอน
แนวนอน

2

11

22

B

ผู้ได้รับรางวัล
ประจำ�ฉบับที่ 69

รางวัลที่ 1

กิฟต์เซ็ตจานรองแก้ว
World scientists
(12 แบบ) ได้แก่
คุณกิตติมา ด้วงแค

T

H

2

3
3

J O H
A
M
E N J
S
W
A
T
S
O M A
N

D

A

A
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S
M A
A
C

N

S
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44
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รางวัลที่ 2

จานรองแก้ว
World scientists
(สุ่มแบบ) ได้แก่
คุณวิลาสินี ทองฉิม
คุณญาณี ศรีมารุต
คุณนริศรา แรตสันเทียะ
คุณจุฑามาศ ทนดี และ
คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
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ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 70

ฉบับที่ 70 ต้อนรับปีหมู เมื่อพูดถึงหมู เหมียวก็รู้จัก
อยู่แค่ 2 ชนิดคือ หมูป่า กับ หมูบ้าน
คุณผู้อ่านบอกเหมียว หน่อยฮะว่า

หมู 2 ชนิดนี้ มีรูปร่าง ลักษณะ
หรือนิสัยอะไรที่แตกต่างกันบ้าง
ขอสัก 2 ข้อฮะ

(หมูบ้าน เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักรูปร่างหน้าตามันดี
อยู่แล้ว ส่วนหมูป่า ถ้าใครยังไม่รู้จัก ดูได้ในคอลัมน์
ห้องภาพสัตว์ป่าไทยฉบับนี้)

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 70

รางวัลที่ 2
สมุดโน้ต I love science
จำ�นวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 1
กระเป๋าผ้าแคนวาส I love science
จำ�นวน 1 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 20 มกราคม 2562
คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 71
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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ข่าวดี!

บอร์ด KidBright รุ่นเก่า

สามารถนำ�มาแลกเปลี่ยนเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ได้แล้ว!!!
ลูกค้าของ สวทช. ที่ซื้อบอร์ด KidBright รุ่น 1
(ผลิตและวางจำ�หน่ายในปี พ.ศ. 2560)
ซึ่งเป็นบอร์ดที่ถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ทำ�งานผ่าน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android ท่านสามารถนำ�
บอร์ดรุ่นเก่ามาแลกเปลี่ยนกับบอร์ดรุ่นใหม่ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.
2.

บอร์ดที่จะนำ�มาแลกเปลี่ยนบอร์ดใหม่ได้ต้องเป็นบอร์ด KidBright
รุ่น 1 ที่ท่านซื้อจากศูนย์หนังสือ สวทช.

ระยะเวลา
การแลกเปลี่ยนบอร์ด
ตั้งแต่วันนี้ ถึง
31 มกราคม 2562
เท่านั้น
มกราคม 2562

ขอให้ท่านเขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ หรือ
การเรียนรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจาก KidBright”

แล้วส่งมาที่ email: jantakorn.jan@ncr.nstda.or.th
พร้อมระบุ ชือ่ -ทีอ่ ยูข่ องผูท้ จ่ี ะรับบอร์ดรุน่ ใหม่
(จะมีทมี งานจะติดต่อกลับไปหาท่านต่อไป :)
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
https://www.kid-bright.org/news/article/271
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมูป่า

ห

Sus scrofa

มูปา่ มีขนและหนังสีเทาจนถึงดำ� รูปร่างหน้าตาคล้ายหมูบา้ นแต่ล�ำ ตัวมีรปู ทรงไปในทางแบนข้างและสูงกว่า
มีขนที่สันหลังเป็นแผงยาว จะตั้งชันเวลาต่อสู้หรือตกใจ หมูป่าตัวผู้มีเขี้ยวงอกยาวออกมาจากริมฝีปาก
ลูกหมูป่าที่เกิดใหม่มีจุดและลายตามลำ�ตัว ดูคล้ายผลแตงไทย พบอาศัยได้ในทุกสภาพพื้นที่

ธันวาคม 2561
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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

คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

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

Equipped with his five senses, man explores the
universe around him and calls the adventure
Science.
- Edwin Powell Hubble
มนุษย์อาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า สำ�รวจเอกภพรอบตัว
และเรียกการผจญภัยดังกล่าวว่า
วิทยาศาสตร์
- เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล

เอ็ดวิน เพาเวลล์ ฮับเบิล (20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 - 28 กันยายน พ.ศ. 2496)

นัก

ดาราศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 เขาศึกษาดาวฤกษ์แต่ละดวงในกาแล็กซี เอ็ม 33 ฮับเบิล
เป็นผู้พิสูจน์ว่ามีกาแล็กซีอื่นๆ (นอกเหนือจากกาแล็กซี่ทางช้างทางเผือกที่โลกอยู่) อีกเป็นจำ�นวนมาก เขาเป็นผู้พิสูจน์ด้วย
ว่า กาแล็กซีเหล่านี้กำ�ลังเคลื่อนที่ห่างออกไป ฮับเบิลใช้ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (การเปลี่ยนสีของกาแล็กซีเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้หรือ
ห่างไกลจากโลกมากขึ้น) วัดความเร็วของกาแล็กซีต่างๆ และค้นพบว่ากาแล็กซียิ่งอยู่ ไกลยิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้น ปัจจุบัน
เรียกว่า กฎของฮับเบิล กฎนี้แสดงว่าเอกภพทั้งหมด กำ�ลังมีขนาดโตขึ้น มีผู้เปรียบเทียบภาพถ่ายแรกที่ ได้จากกล้องฮับเบิลว่า
เป็นภาพโมนาลิซ่าแห่งวงการดาราศาสตร์
สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

มกราคม 2562

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

