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Editor’s
Note
เผยโฉม “หลุมดำ�”

เ

มื่อกล่าวถึง “หลุมดำ�” หลายคนคงนึกถึงสิ่งลึกลับ ดำ�มืด เป็นปริศนา หรือเป็นเทหวัตถุที่มี
แรงโน้มถ่วงสูง อยูใ่ นอวกาศหรือกาแล็กซี หากมีสงิ่ ใดตกลงไปในหลุมดำ�แล้วจะออกมาไม่ได้
ที่ผ่านมา เรายังไม่เคยเห็นภาพหลุมดำ�จริงๆ เลย นอกจากภาพวาดผ่านจินตนาการของนัก
ดาราศาสตร์ และถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นโฉมหน้าจริงๆ ของหลุมดำ� แต่ก็เชื่อว่าหลุมดำ�มีอยู่
จริงๆ จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ที่ตรวจพบคลื่นรังสีเอกซ์
และแกมมาที่ปล่อยออกมาจากบริเวณของหลุมดำ�
จนล่าสุดจากการประสานความร่วมมือของทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติ ทีใ่ ช้กล้องโทรทรรศน์
วิทยุประสานงานกันเป็นโครงข่าย 8 แห่ง จากที่ต่างๆ ของโลก จนเปรียบเสมือนเป็น
กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดยักษ์ที่มีจานรับสัญญาณหน้ากว้างราว 13,000 กิโลเมตร ประมาณ
ได้กับขนาดเส้นผ่านศูนย์ของโลกทีเดียว และสามารถตรวจพบและถ่ายภาพหลุมดำ�จริงๆ ได้
เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ !!

หลุมดำ�คืออะไร? มีบทบาทอย่างไร?
หลุมดำ� คือวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงมาก ถึงขนาดที่ไม่มีวัตถุใดจะสามารถหลุดออกมาจากแรง
โน้มถ่วงของหลุมดำ�ได้ แม้กระทั่งแสงก็ตาม
หลุมดำ� เกิดจากดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุขัยแล้ว มวลสารของมันจะถูกบีบอัดกันด้วยแรงโน้มถ่วง
ของตัวเองอย่างรุนแรงจนสสารที่หลงเหลือมีความหนาแน่นสูงจนกลายเป็นหลุมดำ�ในที่สุด
การศึกษาหลุมดำ� จะทำ�ให้เราเข้าใจเรื่องของเอกภพมากยิ่งขึ้น สตีเฟน ฮอว์กิง นักทฤษฎี
ฟิสกิ ส์แห่งยุคสมัย เคยให้ทศั นะว่า ปริมาณรังสีเอกซ์และแกมมาทีบ่ ริเวณหลุมดำ�ขนาดจิว๋ ปล่อย
ออกมา เทียบได้เท่ากับพลังงานถึง 1 ล้านเมกะวัตต์ หากมนุษย์สามารถหาวิธนี �ำ มาใช้ประโยชน์
ได้ก็จะเป็นผลดีต่อโลกมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับหลุมดำ�ที่น่าสนใจที่หลายคนอาจเข้าใจผิด เช่น เรื่องหลุมดำ�มี
พฤติกรรมเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่น ที่ดูดเอาดาวรอบๆ เข้าไปอย่างหิวกระหาย ทั้งที่จริงแล้วมัน
ก็ประพฤติตัวเหมือนกันดาวดวงหนึ่งที่มีแรงโน้มถ่วงตามปกติ
ความเข้าใจผิดอีกเรื่องก็คือ หลุมดำ�มีมวลสารเป็นอนันต์ ซึ่งความจริงแล้วหลุมดำ�คือซาก
ดาวที่ถูกบีบอัดจนแน่น ดังนั้นมันจึงมีมวลค่าหนึ่ง ไม่ได้มากมายเป็นอนันต์
ดังนัน้ การทีน่ กั ดาราศาสตร์ได้เผยโฉมภาพหลุมดำ�ได้เป็นครัง้ แรกนี้ ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ตืน่ เต้น
ไม่น้อย และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาในเชิงลึกต่อไป
อ่านเรือ่ งราวการถ่ายภาพหลุมดำ�ครัง้ ประวัตศิ าสตร์นี้ ได้ ในสาระวิทย์ฉบับนีค้ รับ และผูอ้ า่ น
สามารถศึกษาเรื่องราวของหลุมดำ�เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ข้างล่างนี้
http://www.narit.or.th/files/astronomy_media/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B
8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B3.pdf
http://www.narit.or.th/index.php/nso/1365-black-hole

จุมพล เหมะคีรนิ ทร์
บรรณาธิการบริหาร
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วัชราภรณ์ สนทนา

‘โรงงานผลิตพืช’ จึงถือเป็นการนำ�เทคโนโลยีสดุ ล้�ำ ทีก่ �ำ ลัง
ถูกจับตาและได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศชัน้ นำ�
ทั่วโลก เพื่อมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืชในปัจจุบัน
ล่าสุด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) ได้เปิดตัว โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ณ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายใต้ โครงการ
พัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK ในการประชุม
วิชาการประจำ�ปี สวทช. ครั้งที่ 15 (NAC2019) เมื่อวันที่
25-28 มีนาคม ที่ผ่านมา

ามกลางสภาพปั ญ หาอั น เป็ น วิ ก ฤตการณ์ โ ลก
ทั้ ง ประชากรโลกเพิ่ ม มากขึ้ น การขาดแคลน
พื้นที่ในการเพาะปลูก ทรัพยากรที่มีจำ�กัด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัญหาการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืชทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลผลิต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติอย่างมาก
ไปสู่การผลิตพืชแบบใหม่ที่อาศัยนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่า
‘โรงงานผลิตพืช’ หรือ ‘Plant Factory’ คือห้องปฏิบตั กิ าร
ที่มีการนำ�เอาเทคโนโลยีมาใช้ ในการผลิตพืชรูปแบบใหม่ที่
อาจเป็นหนึ่งในทางออกของปัญหาใหญ่ที่ทุกคนกำ�ลังเผชิญ
เพราะเป็นระบบการปลูกพืชในพืน้ ทีจ่ �ำ กัด ลดการใช้ทรัพยากร
น้ำ�และธาตุอาหาร แต่สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง
และที่สำ�คัญคือไม่ใช้สารเคมีอันจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อมได้

Plant Factory ปลูกพืชปลอดภัย

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำ�นวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. กล่าวว่า
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โรงงานผลิตพืชควบคุมด้วยเซนเซอร์ต่างๆ
ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำ�นวยการศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำ�เนินโครงการ
พั ฒ นาพิ เ ศษขนาดใหญ่ หรื อ BIG ROCK และให้ ก าร
สนับสนุนงบประมาณแก่ไบโอเทค สวทช. ในการดำ�เนิน
โครงการโรงงานผลิตพืช ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ซึง่ ไบโอเทคได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชด้วย
แสงไฟเทียม หรือ Plant Factories with Artificial Lighting
(PFALs) จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ โทโยกิ โคไซ (Prof. Toyoki Kozai)
บิดา Plant Factory ของโลกมาเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
“โรงงานผลิตพืช เป็นการนำ�ทคโนโลยีการปลูกพืชใน
ระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่าง
สมบูรณ์ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น
แร่ธาตุต่างๆ รวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
แหล่งกำ�เนิดแสงทีน่ �ำ มาใช้แทนแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ คือ
แสงจากหลอดไฟ LED ซึง่ ให้ความร้อนน้อยกว่าและประหยัด
ไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทีส่ �ำ คัญคือเราสามารถเลือก
สี ความยาวคลื่นแสง ตามความเหมาะสมของชนิดพืชและ
ระยะการเจริญเติบโตได้ ซึ่งจะช่วยให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิต
สูงและผลิตสารสำ�คัญตามต้องการ
“นอกจากนีจ้ ดุ เด่นของโรงงานผลิตพืชคือสามารถปลูกพืช
ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ข้ึนกับฤดูกาล การปลูกพืชในชั้นปลูกซึ่ง
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ท่ออากาศสำ�หรับต้นพืช ในโรงงานผลิตพืช

การให้แสงจากหลอดไฟ LED ที่เหมาะกับชนิดของพืช
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สามารถปลูกซ้อนกันได้สูงสุดถึง 10 ชั้น ทำ�ให้เพิ่มผลผลิตได้
มากถึง 10 เท่า ที่สำ�คัญการปลูกพืชในระบบปิดและมีระบบ
กรองอากาศทำ�ให้ปราศจากเชื้อโรคและแมลง ไม่ต้องใช้สาร
เคมีปราบศัตรูพืช ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสาร
ตกค้าง สามารถรับประทานได้เลยโดยไม่ต้องล้างน้ำ� หรือนำ�
ลงบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งขายได้ทันที ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพดี
และมีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า”
ปัจจุบันโรงงานผลิตพืชของ ไบโอเทค สวทช. ดำ�เนินการ
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ปลูกพืช 1,200 ตารางเมตร
ภายในโรงงานแบ่งเป็นโซนวิจัยและโซนการทดลองระดับ
production scale ซึ่งการทดลองปลูกพืชในโซนวิจัยจะมีการ
ประยุกต์ ใช้องค์ความรูจ้ ากการวิจยั ของไบโอเทค เกีย่ วกับการ
จัดการสารอาหารพืช โดยเพิม่ เติมอาหารเสริมและวิตามินบาง
ชนิดเข้าไปในระบบสารอาหารหลัก อาหารรอง ร่วมกับการ
ปรับค่า pH ตามความต้องการ ทำ�ให้สามารถออกแบบสูตร
สารอาหารที่เหมาะสมตามการเจริญเติบโตของพืชได้

การให้แสงจากหลอดไฟ LED ที่เหมาะกับชนิดของพืช

มุ่งเป้าปลูกพืชมูลค่าสูง ยกระดับสมุนไพร

ด้วยจุดเด่นของโรงงานผลิตพืช ทีส่ ามารถผลิตสารสำ�คัญ
ทีม่ คี วามเสถียร และเพิม่ คุณภาพของพืชเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ของผลผลิต เช่น การเพิ่มวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ สาร
สกัดที่ใช้เป็นยารักษาโรค และยังช่วยลดการปนเปื้อนจาก
โลหะหลักทางการเกษตรได้ ไบโอเทคจึงมีเป้าหมายในการนำ�
เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชมาใช้ ในการวิจยั และผลิตพืชมูลค่า
สูง โดยเฉพาะกลุ่มพืชสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธิ์สำ�คัญ
ต่างๆ
ดร.เฉลิมพล เกิดมณี หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงาน
ผลิตพืชสมุนไพร ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ไบโอเทคจะดำ�เนิน
งานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยการเพาะปลูกที่ทำ�ให้พืชสมุนไพร
สร้ า งสารออกฤทธิ์ สำ � คั ญ ต่ า งๆ ได้ ป ริ ม าณสู ง เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยมี ก ารใช้ แ ละส่ ง ออกสมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรูปมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านบาท ขณะที่ตลาดโลกมี
มูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่ประเทศไทยยังไม่
สามารถขยายตลาดการส่งออกได้ เพราะการปลูกสมุนไพรใน
ระบบเดิมยังมีปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และ

นักวิจัยตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช

ต้นดารารัตน์ พืชหัวที่ทดลองปลูกในโรงงานผลิตพืช
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ความไม่คงที่สม่ำ�เสมอของปริมาณสารสำ�คัญต่างๆ ดังนั้น
โรงงานผลิตพืชจะช่วยการควบคุมปัจจัยที่จะทำ�ให้สมุนไพร
เจริญเติบโต และให้ผลผลิตสารออกฤทธิส์ �ำ คัญได้ ในปริมาณ
สูงและสม่ำ�เสมอ สำ�หรับนำ�ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่งกำ�ลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
ทั้งนี้การดำ�เนินงานในช่วงแรก จะเริ่มทดลองปลูกพืช
สมุนไพร เช่น บัวบก ฟ้าทะลายโจร รวมถึงพืชมูลค่าสูงชนิด
อืน่ ๆ เพือ่ เป็นวัตถุดบิ สำ�หรับสกัด ‘สารสำ�คัญมูลค่าสูง’ เพือ่ นำ�
ไปใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตยาจากกระบวนการชีวภาพ เวช
สำ�อาง และสารเสริมสุขภาพที่ปลอดภัย ขณะเดียวกันข้อมูล
และองค์ความรูท้ ี่ได้จากการทดลองปลูกพืชในโรงงานผลิตพืช
จะถ่ายทอดไปยังภาคเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทที่แสดงความสนใจ
ในเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชอยู่จำ�นวนหนึ่งแล้ว นอกจากนี้
ไบโอเทคยังมี ‘โรงงานผลิตพืชต้นแบบระดับชุมชน’ อยู่ที่
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ตำ�บลนาราชควาย จังหวัดนครพนม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรของจังหวัดนครพนม ให้ ได้
วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสำ�หรับผลิตยาให้แก่โรงพยาบาลเรณูนคร
เพื่อใช้ ในโรงพยาบาลและกระจายในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลของจังหวัดนครพนม และยังมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในชุมชนนาราชควายของกลุ่มผู้สูงอายุ จาก
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำ�บลนาราชควาย เพื่อเป็นการส่งเสริม
สั ง คมสุ ข ภาพและเตรี ย มความพร้ อ มสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ทีส่ อดคล้อง
กับบริบทและชุมชนในพื้นที่บนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ
โรงงานผลิตพืช นับเป็นการนำ�เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วย
เพิม่ มูลค่าความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพ สร้างจุดแข็งให้
กับประเทศในการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย และขับ
เคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพได้สำ�เร็จ
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กองบรรณาธิการ

เทคโนฯ ไทย

เยลลี่เพื่อสุขภาพรสชาติอร่อย สำ�หรับผู้สูงอายุ

ผู้

ปว่ ยและผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาในการเคีย้ วและ
กลืนอาหาร เป็นความทุกข์ทรมานในการรับ
ประทานอาหารแต่ละครั้ง ทำ�ให้สุขกายและ
สุขภาพใจลดต่�ำ ลง ดังนัน้ เพือ่ เป็นการช่วยบรรเทาปัญหา
เหล่านี้ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “บีมูนเจล” เยลลี่
สำ�หรับผู้สูงอายุขึ้นมา เพื่อให้รับประทานได้ง่าย นุ่มลื่น
กลืนง่าย ลิ้นดุนได้ และมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน
โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัต กรรม (ITAP) สวทช. คณะอุต สาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และบริษัทเบนส์เวล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด จึงได้ร่วมกัน
พัฒนาเยลลี่ “บีมูนเจล” สำ�หรับผู้สูงอายุ โดยพัฒนาจาก
เครื่องดื่มชนิดผง เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
“บีมูนเจล” มีเนื้อนุ่มลื่น รสชาติอร่อย รับประทาน

ได้ง่าย บรรจุในแพ็กเกจที่พกพาง่าย และเก็บรักษาไว้ได้
นาน เหมาะสำ�หรับผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง และผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
ในการเคี้ยวและกลืนอาหาร
โดยในส่วนผสมของเยลลี่ มีสารอาหารครบถ้วน ทั้ง
แคลเซียมและวิตามินสูง มีเส้นใยอาหาร และยังเสริมด้วย
โอเมก้า 3 โปรตีน ใบแปะก๊วยสกัด ช่วยเสริมสร้างกระดูก
ความจำ � และภู มิคุ้มกั นให้ ร่ า งกาย ที่ สำ� คั ญ ปราศจาก
กลูเตน น้ำ�ตาล และน้ำ�ตาลแลกโทสที่อาจก่อให้เกิด
อาการแพ้ ปัจจุบันมี 4 รสชาติ คือ ช็อกโกแลต กาแฟ
ชาเขียว และข้าวโพด
ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=E3-vhXI-jOs
https://www.youtube.com/watch?v=E3-vhXI-jOs
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ระบบการปลูกพืชไร้ดินแนวตั้งแบบครบวงจร

ก

ทัง้ นีผ้ พู้ ฒ
ั นาได้น�ำ ชุดปลูกมาทดสอบการปลูกผักสลัด
2 ชนิด คือ Butter Head และ Red Oak ผลการทดสอบ
พบว่า ผักสลัดเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตมีความสม่ำ�เสมอ
ทัง้ ในเรือ่ งของน้�ำ หนัก รูปทรง และสีของใบพืช เนือ่ งด้วย
ระบบปลูกถูกออกแบบให้รับแสงจากธรรมชาติได้อย่าง
เหมาะสม ที่สำ�คัญผลผลิตที่ ได้สูงกว่าการปลูกในแนว
ราบถึง 3 เท่า เมื่อมีการจัดวางระยะระหว่างชุดปลูกและ
แถวปลูกอย่างถูกต้อง ซึง่ ก็จะช่วยผูผ้ ลิตลดต้นทุนและได้
ผลผลิตที่คุ้มทุนมากขึ้น

ารปลูกพืชไร้ดนิ กำ�ลังเป็นทีน่ ยิ ม แต่ยงั มีตน้ ทุน
ค่อนข้างสูง เพราะว่าต้องควบคุมปัจจัยการ
ผลิต เช่น อุณหภูมิ ความเข้มแสง ให้ได้ทงั้ หมด
แต่ถ้าเรามีวิธีเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ด้วยการขยาย
พืน้ ทีป่ ลูกขึน้ ตามแนวตัง้ น่าจะช่วยลดต้นทุน และเพิม่ ช่อง
ทางที่ช่วยให้ผู้ผลิตประสบผลสำ�เร็จมากขึ้นได้
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ITAP) สวทช. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และบริษัทไทย แอดวานซ์ อะกรีเทค
จำ�กัด ได้ร่วมกันพัฒนา “ระบบการปลูกพืชไร้ดินแนวตั้ง
แบบครบวงจร” ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดปลูกและ
วิธีการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์แนวตั้งสำ�หรับการผลิตเชิง
การค้า
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ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=bVytyTBVrgI
https://www.youtube.com/watch?v=bVytyTBVrgI
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ชุดตรวจเบาหวาน ไม่ตอ้ งงดอาหารก่อนตรวจ

ส

ถานการณ์ โรคเบาหวานในปัจจุบัน นับเป็น
ปัญหาสำ�คัญของประชากรไทยและประชากร
ทัว่ โลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในปี
พ.ศ. 2557 พบว่ามีประชากรทั่วโลก 382 ล้านคนเป็นโรค
เบาหวาน ในจำ�นวนนีม้ ปี ระชากรไทยเป็นโรคเบาหวานถึง
3.2 ล้านคน และแนวโน้มมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จะมีผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานเพิม่ สูง
ถึง 642 ล้านคน นอกจากนี้ข้อมูลจากสมาพันธ์เบาหวาน
นานาชาติยงั ระบุอกี ว่าในปี พ.ศ. 2563 หรือในปีหน้านี้ จะมี
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานในประเทศไทยเพิม่ มากกว่า 8 ล้านคน
โรคเบาหวานเป็ น โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ทาง
สาธารณสุขของประเทศ ซึง่ ต้องมีการควบคุม ติดตาม และ
รักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดทุพพลภาพ หรือ
การเสียชีวติ ก่อนเวลาอันควรจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ การตรวจวินิจฉัยและติดตามเบาหวานในปัจจุบัน
เป็นการตรวจวัดระดับน้ำ�ตาลเลือด (plasma glucose)
และการตรวจวัดระดับ HbA1C โดยที่ทั้งสองวิธีก็ยังมีข้อ
จำ�กัดในตัวเอง เช่น การวัดปริมาณน้�ำ ตาลในเลือด ขึน้ กับ
อาหารทีร่ บั ประทานก่อนการตรวจวัด ดังนัน้ ต้องมีการงด
อาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ส่วนการวัดปริมาณน้ำ�ตาลบน
โปรตีนฮีโมโกลบิน ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างและลักษณะของ
ฮีโมโกลบินด้วย ดังนัน้ ผูท้ มี่ กี ารสร้างฮีโมโกลบินทีผ่ ดิ ปกติ
เช่น โรคธาลัสซีเมีย พาหะธาลัสซีเมีย (ซึง่ มีมากถึง 40-50%
ของประชากรไทย) และโรคเลือดจาง ส่งผลให้การตรวจวัด
ด้วยวิธดี ง้ั เดิมไม่นา่ เชือ่ ถือเท่าทีค่ วร ซึง่ หากสามารถติดตาม
ระดั บ น้ำ � ตาลในเลื อ ดของผู้ ป่ ว ยในระยะเวลาที่ สั้ น ลง
และทำ�ได้บ่อยขึ้น ก็จะทำ�ให้การดูแลรักษาทำ�ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และจะสามารถลดความเสีย่ งของ
ผู้ป่วยต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากขึ้น
ปัจจุบนั มีนวัตกรรมชุดตรวจติดตามเบาหวาน (SugarAL)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยนักวิจยั สวทช. โดยการประยุกต์ ใช้วธิ กี ารทาง
นาโนเทคโนโลยี ร่วมกับการปรับแต่งดีเอ็นเอแอปตาเมอร์

ที่จับจำ�เพาะกับโปรตีนไกลเคเตดอัลบูมิน ซึ่งเป็นตัวบ่ง
ชี้เบาหวานตัวใหม่ที่อยู่นอกเม็ดเลือดแดง จึงสามารถใช้
ตรวจวัดได้ทงั้ ในคนปกติ และผูท้ มี่ ภี าวะของเลือดผิดปกติ
เช่น โลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย หรือผู้ที่สูญเสียเลือดเป็น
จำ�นวนมาก สามารถใช้ติดตามระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้
ทุก 2 สัปดาห์ ส่งผลให้การดูแลรักษาและลดความเสี่ยง
ของผู้ป่วยต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ชุดตรวจนีย้ งั มีความไวและความ
จำ�เพาะสูงกว่าการใช้แอนติบอดี ซึ่งเป็นหลักการของชุด
ตรวจทั่วไป ใช้งานง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และสามารถ
อ่านผลได้ภายใน 30 นาที อีกทั้งผู้รับการตรวจไม่จำ�เป็น
ต้องงดอาหารก่อนทำ�การตรวจวัด
นวัตกรรมนีจ้ งึ เป็นคำ�ตอบในการติดตามและตรวจวัด
ค่าระดับน้�ำ ตาลในเลือดได้ ในทุกๆ คน โดยไม่ตอ้ งทรมาน
กับการอดอาหาร และยังสามารถใช้ได้กบั คนทีม่ เี ม็ดเลือด
แดงหรือฮีโมโกลบินผิดปกติ โดยขณะนี้กำ�ลังแสวงหา
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา
สำ�นักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
เบอร์ โทรศัพท์ 02 564 7000
โดย วรรณภรณ์ จันทร์หอม
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สารสกัดเมล็ดแตงกวาแห้งช่วยลดระดับไขมันในเลือดสูง
ในผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่

เ

ลดลงจากเดิม ส่วนระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ใน
เลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
จากการศึกษาครัง้ นีส้ รุปได้วา่ การรับประทานสารสกัด
เมล็ดแตงกวาแห้งในขนาด 500 มก. วันละ 1 ครั้ง
สามารถลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยผู้ ใหญ่ที่มีไขมัน
ในเลือดสูงได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีท่ีจะบริโภคสารสกัด
เมล็ดแตงกวาเป็นอาหารเสริมสำ�หรับรักษาภาวะไขมัน
ในเลือดผิดปกติ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
ทางคลิ นิ ก แบบสุ่ ม และปกปิ ด สองฝ่ า ยที่ มี ก ลุ่ ม
ควบคุม (randomized double - blind placebo controlled
clinical trial) ในผู้ป่วยผู้ ใหญ่ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง
จำ�นวน 47 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
จำ�นวน 24 คน ได้รับสารสกัดเมล็ดแตงกวาแห้ง ขนาด
500 มก. จำ�นวน 1 แคปซูล โดยรับประทานพร้อมอาหาร
วันละ 1 ครั้ง นาน 6 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 2 จำ�นวน 23 คน
ให้รับประทานยาหลอก (placebo)
ผลการทดลองพบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ สารสกั ด เมล็ ด
แตงกวาแห้ ง มี ร ะดั บ คอเลสเตอรอลรวม (total
cholesterol) ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และระดับ
ไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดลดลง รวมถึงมีดชั นีมวลกาย (BMI)

พฤษภาคม 2562

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1434
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1434
http://oknation.nationtv.tv/blog/horti-asia/2012/11/01/entry-4
http://oknation.nationtv.tv/blog/horti-asia/2012/11/01/entry-4
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ผลการทดลองพบว่า
ที่เวลา 30 นาที กลุ่มที่ ได้รับ
น้ำ�ตาลซูโครสร่วมกับ CTE
ทัง้ 2 ขนาด จะมีระดับน้�ำ ตาล
และอิ น ซู ลิ น ในเลื อ ดลดลง
เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม ที่ ได้ รั บ
น้ำ�ตาลซูโครสเพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มที่ ได้รับ CTE
เพียงอย่างเดียว ระดับน้ำ�ตาลและอินซูลินในเลือดจะไม่
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับ CTE ทั้ง 2 ขนาด
ยังมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอย่าง
ชั ด เจน เมื่ อ ทำ � การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ย
ferric reducing ability of plasma (FRAP), oxygen
radical absorbance capacity (ORAC), trolox equivalent
antioxidant capacity (TEAC) และทำ�ให้ malondialdehyde
(MDA) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิด lipid peroxidation มี
ระดับลดลง นอกจากนี้ CTE ยังสามารถยับยั้งการลด
ลงของ ORAC, TEAC และยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ MDA
ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำ�ด้วยซูโครส และมีแนวโน้มว่า
ประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้
ทำ � ให้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
ส่วนผสมของสารสกัดจากดอกอัญชันที่ขนาดดังกล่าว
ในคนสุขภาพดี จะทำ�ให้ความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระในเลือดเพิม่ ขึน้ โดยไม่ท�ำ ให้เกิดภาวะน้�ำ ตาลในเลือด
ต่�ำ และการบริโภคสารสกัดจากดอกอัญชันร่วมกับน้�ำ ตาล
ซูโครสหรือการบริโภคหลังอาหาร ยังช่วยลดระดับน้�ำ ตาล
และอินซูลนิ ในเลือด รวมทัง้ เพิม่ ความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระในเลือดด้วย

สารสกัดจากดอก
อัญชันช่วยลดระดับ
น้�ำ ตาลและเพิม่ ฤทธิต์ า้ น
อนุมลู อิสระในเลือด

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เผยผลการ
ศึกษาทางคลินกิ แบบสุม่ และมีการไขว้กลุม่ (crossover) เพือ่ ศึกษาผลของการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสม
ของสารสกัดจากดอกอัญชัน (clitoria ternatea flower
extract; CTE) ต่อระดับน้ำ�ตาลในเลือดและฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศชาย จำ�นวน 15
คน อายุเฉลี่ย 22.53 ± 0.30 ปี และมีค่าดัชนีมวลกาย
(body mass index; BMI) เฉลี่ย 21.57 ± 0.54 กก./ม2
ทั้งนี้อาสาสมัครจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัด
ค่าต่างๆ ในเลือดเพื่อเป็นค่า baseline จากนั้นจะได้ดื่ม
เครื่องดื่มที่เตรียมแตกต่างกันได้แก่
(1) น้ำ�ตาลซูโครส 50 ก. ในน้ำ� 400 มล.
(2) CTE 1 ก. ในน้ำ� 400 มล.
(3) CTE 2 ก. ในน้ำ� 400 มล.
(4) น้ำ�ตาลซูโครส 50 ก. และ CTE 1 ก. ในน้ำ� 400 มล.
(5) น้ำ�ตาลซูโครส 50 ก. และ CTE 2 ก. ในน้ำ� 400 มล.
โดยแต่ละคนจะได้ดมื่ เครือ่ งดืม่ เหล่านีเ้ พียงครัง้ ละ 1
ชนิด จากนั้นจึงวัดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ�ตาล อินซูลิน
กรดยูริก ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity) และการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน
(lipid peroxidation) ในเลือดของอาสาสมัคร ที่เวลา 0,
15, 30, 60, 90 120, 150, 180 นาที หลังจากดื่มสาร
ทดสอบ โดยแต่ละการทดสอบจะมีระยะพัก (washout
period) 1 สัปดาห์ เพื่อดื่มเครื่องดื่มอีกชนิด

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1447
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1447
https://www.asianbioplex.com/shop/extracts-for-food/blue-pea-extract-powder
https://www.asianbioplex.com/shop/extracts-for-food/blue-pea-extract-powder
https://www.asianbioplex.com/shop/extracts-for-food/blue-pea-extract-powder

11

พฤษภาคม 2562

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

วว. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง/
เครือ่ งดืม่ แบรนด์ Flora Tale
เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

ส

ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประสบความสำ�เร็จพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อาง/เครือ่ งดืม่ ภายใต้แบรนด์ Flora Tale
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดและบำ�รุงผิวหน้าผสม
สารสกัดใบบัวบก ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากเห็ดโคนน้อย ผลิตภัณฑ์เจลสูตรลูกประคบ
และเครื่องดื่มน้ำ�มะนาวพร้อมดื่ม ระบุใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า
ผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดและบำ�รุงผิวหน้าผสมสาร
สกัดใบบัวบก สูตรปกป้องมลภาวะ (anti-pollution) เหมาะ
ทุกสภาพผิว ผสมผสานคุณสมบัติในการบำ�รุงผิว ช่วยให้
ผิวกระจ่างใสและเยาว์วัยอย่างลงตัว ด้วยการผสมสาร
สกัดใบบัวบก (centella asiatica leaf extract) มีฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและเอนไซม์คอลาจิเนส ได้ ใกล้
เคียงกับกรดโคจิกและวิตามินซี ช่วยกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนและเซลล์ไฟโบบลาส ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน
วิตามินซี เนื้อเหมือนซีรั่ม บางเบา เกลี่ยง่ายไม่ติดขน ไม่
เหนียวเหนอะหนะ ไม่เป็นคราบ ปกป้องผิวจากรังสี UVA
UVB ด้วยค่า SPF 50+ และ PA++++ สารกันแดดที่ใช้
ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชัน เพื่อลด
การแพ้และการระคายเคือง ผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อผิวหนังเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก
เห็ดโคนน้อย เป็นครีมบำ�รุงผิวเพื่อผิวนวลนุ่ม เปล่งปลั่ง
กระจ่างใส ช่วยต้านอนุมลู อิสระ สามารถยับยัง้ การทำ�งาน
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ของเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดจุดด่างดำ� (tyrosinase) อีกทั้งยัง
การทำ�งานของเอนไซม์อลิ าสเทส (elastase) ทีช่ ว่ ยชะลอ
การเกิดริ้วรอยก่อนวัย ซึ่งสารสกัดเห็ดโคนน้อยได้พัฒนา
โดยใช้นวัตกรรมการกักเก็บในอนุภาคลิโพโซมที่ช่วยเพิ่ม
ความคงตัวและซึมซาบสู่ผิวได้อย่างล้ำ�ลึก ทำ�ให้ผิวหน้า
นวลนุ่ม ชุ่มชื่น เปล่งปลั่ง กระจ่างใส ริ้วรอยแลดูจางลง
อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์เจลสูตรลูกประคบ ผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร
บรรเทาอาการปวดเมื่ อ ย พั ฒ นาจากสมุ น ไพรที่ ใ ช้ ใ น
การทำ�ลูกประคบโดยสกัดสารสำ�คัญจากสมุนไพรหลาย
ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้น มะกรูด ตะไคร้ นำ�มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบเจล เพื่อความสะดวกต่อการนำ�ไป
ใช้ โดยยังคงประสิทธิภาพในการรักษา สามารถใช้บรรเทา
อาการปวดเมือ่ ย กล้ามเนือ้ อักเสบ แทนการใช้ลกู ประคบ
สด ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย
เครื่องดื่มน้ำ�มะนาวพร้อมดื่ม UHT ผ่านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โดยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่
ทันสมัยของโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว. ผลิตจาก
น้ำ�มะนาวสด ปราศจากวัตถุกันเสีย ปราศจากสารแต่งสี
และกลิ่น อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และสารอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพน้ำ�มะนาว ได้แก่ กรดซิทริก
(citric acid) กรดมาลิก (malic acid) และแอสคอร์บิก
(ascorbic acid) นอกจากนีย้ งั มีวติ ามินซี และอุดมไปด้วย
สารฟลาโวนอยด์ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งาน
ของวิตามินซีอกี ด้วย ให้พลังงาน 110 แคลอรีตอ่ กล่อง

https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1238
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1238
https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1238
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แพทย์ชี้ ‘นอนชดเชย’
ในวันหยุดไม่ช่วยแก้ปัญหา
่ งหลายโรค
นอนไม่พอ-เสีย
ผลการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins
ยืนยันว่าการนอนไม่พอระหว่างสัปดาห์ และหันมานอนชดเชยใน
ช่วงวันหยุดแทนนัน้ ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะนอกจากจะไม่ชว่ ยแก้
ปัญหาการพักผ่อนไม่พอแล้ว ยังจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องความอ้วน
โรคเบาหวาน รวมทั้งความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและอื่นๆ ได้ด้วย

นั

กวิจัยศึกษาพฤติกรรมการนอนชดเชยในช่วงวันหยุด และพบว่ากลุ่มที่นอน

ไม่พอระหว่างสัปดาห์และพยายามนอนชดเชยนั้น มักจะมีปัญหาน้ำ�หนักตัว
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเมื่อเรานอนไม่พอ ร่างกายจะเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้น
ทำ�ให้เราหิวบ่อยขึ้นและมักกินผิดเวลา

นอกจากนั้ น การนอนไม่ พ อยั ง
ส่ ง ผลต่ อ ฮอร์ โ มนที่ สำ � คั ญ สองตั ว
ในร่างกายด้วย หนึ่งนั้นคือฮอร์ โมน
leptin ซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ ค วบคุ ม และลด
ความอยากอาหาร ซึง่ เมือ่ เรานอนไม่พอ
ฮอร์ โมน leptin นี้จะลดลง ในขณะที่
ฮอร์ โมนอีกชนิดหนึ่งชื่อ ghrelin ซึ่ง
เพิม่ ความอยากอาหารจะมีระดับสูงขึน้
แต่ ที่ สำ � คั ญ ต่ อ สุ ข ภาพมากกว่ า
น้ำ�หนักตัวหรือรอบเอว ก็คือการนอน
ไม่พอและพยายามหาเวลานอนชดเชย
ในช่วงสุดสัปดาห์ จะส่งผลต่ออินซูลิน
ในกล้ามเนื้อและตับ ซึ่งก็หมายถึงว่า
ร่างกายของคนทีน่ อนไม่พอจะสูญเสีย
ความสามารถในการควบคุมน้ำ�ตาลใน
เลือดและเพิ่มปัญหาความเสี่ยงของ
การเป็นเบาหวานได้
แพทย์เตือนว่า การนอนไม่พอและ
พยายามนอนชดเชยในช่วงวันหยุดนัน้
นอกจากจะทำ�ให้ระบบการย่อยอาหาร
ของร่ า งกายเสี ย สมดุ ล ทำ � ให้ เ กิ ด
ปัญหาน้ำ�หนักตัวเพิ่ม มีไขมันเกาะที่
บริเวณรอบเอว มีระดับคอเลสเตอรอล
ที่ผิดปกติ มีน้ำ�ตาลในเลือดสูง และมี
ความดันโลหิตสูงแล้ว เรื่องเหล่านี้ยัง
เพิม่ โอกาส ความเสีย่ งของการเป็นโรค
หัวใจสมองขาดเลือดหล่อเลี้ยง และ
โรคเบาหวานได้ด้วย
แพทย์แนะนำ�ว่าผู้ ใหญ่โดยทั่วไป
ต้องการเวลานอนอย่างน้อยคืนละ 7
ชั่วโมง และมากกว่านั้นสำ�หรับเด็ก

https://www.voathai.com/a/weekend-sleep-overweight-ct/4816922.html
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แคปซูลอวกาศของ
‘สเปซเอกซ์’ เดินทาง

กลับสู่โลกแล้ว

แคปซูลอวกาศ Dragon ของบริษัท SpaceX เดินทางกลับ
ถึงโลกแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจส่งสินค้าไปยังสถานีอวกาศ
นานาชาติ 6 วัน โดยตกลงในมหาสมุทรแอตแลนติก ห่างจาก
ชายฝั่งรัฐฟลอริดาหลายร้อยไมล์

พ

นักงานบริษัท SpaceX ที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ที่สำ�นักงานใหญ่ในนครลอส
แองเจลลีส ต่างส่งเสียงแสดงความดีใจเมื่อร่มชูชีพสีขาวแดงถูกปล่อย
ออกมาจากแคปซูล ก่อนที่จะตกลงในทะเล
นับเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี ที่แคปซูลซึ่งถูกออกแบบมาสำ�หรับนักบินอวกาศ

สามารถเดินทางกลับสูโ่ ลกทีมหาสมุทร
แอตแลนติก หลังจากยาน Apollo 9
ตกลงบริเวณเกาะบาฮามาส เมื่อปี
ค.ศ. 1969
การทดลองครั้ ง นี้ ใ ช้ หุ่ น จำ � ลอง
นักบินอวกาศที่มีชื่อว่า ริพลีย์ ซึ่งมา
จากชือ่ ตัวละครเอกในภาพยนตร์ Sci-fi
เรื่อง “Alien” โดยสารไปด้วย ก่อนที่
จะมีการส่งมนุษย์จริงขึ้นไปในปีหน้า
NASA ทำ�สัญญามูลค่า 8,000
ล้ า นดอลลาร์ กั บ บริ ษั ท เอกชนสอง
บริษัท คือ SpaceX และ Boeing เพื่อ
ให้สร้างแคปซูลอวกาศที่สามารถส่ง
มนุษย์ขน้ึ ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติได้
โดยบริษัท Boeing มีแผนจะทดลอง
โครงการแคปซูลอวกาศเที่ยวแรกที่ใช้
ชื่อว่า Starliner ในเดือนเมษายนนี้
และคาดว่าจะเริม่ ส่งมนุษย์ไปกับแคปซูล
ได้ภายในเดือนสิงหาคม

https://www.voathai.com/a/spacex-crew-capsule-ends-test-flight-with-ocean-splashdown/4820770.html
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ดีเอ็นเอฉลามอาจช่วยชี้
ทางรักษามะเร็งและโรค
จากความชราในมนุษย์
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ฉลามขาว (Great white shark) นักล่ายักษ์ ใหญ่
แห่งท้องทะเลอาจกุมความลับในการมีชีวิตที่ยืนยาว เพราะมีวิวัฒนาการ
ทางพันธุกรรมทีช่ ว่ ยปกป้องพวกมันจากโรคมะเร็ง และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ที่เป็นผลมาจากความแก่ชรา ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ให้ความ
หวังว่าจะนำ�ไปสู่หนทางการรักษาโรคต่าง ๆ ของมนุษย์ ในอนาคต

ที

มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติรว่ มกับนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อสี เทิรน์
ในรัฐฟอลริดาของสหรัฐฯ ได้ถอดรหัสพันธุกรรมทัง้ หมดหรือจีโนม (genome)
ของฉลามขาวสำ�เร็จเป็นครัง้ แรก แล้วนำ�ไปเปรียบเทียบกับจีโนมของสัตว์ทมี่ ี
กระดูกสันหลังชนิดอื่น ซึ่งรวมถึงฉลามวาฬและมนุษย์

มีความลับอะไรซุกซ่อนในยีนฉลามขาว ?

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Proceedings of the National Academy of
Sciences พบว่าฉลามขาวซึง่ มีจโี นมใหญ่กว่ามนุษย์ 1.5 เท่านัน้ มีการเปลีย่ นแปลงใน
ลำ�ดับดีเอ็นเอที่บ่งชี้ถึงการปรับตัวในระดับโมเลกุล หรือที่เรียกว่า “การคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ” ในยีนหลายตัวซึง่ มีบทบาทสำ�คัญในการทำ�ให้จโี นมเสถียร ซึง่ ช่วยให้ฉลาม

ขาวมีดีเอ็นเอที่สามารถซ่อมแซมความ
เสียหายได้เอง และทนทานต่อความเสีย
หายในแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทำ�ได้
ในทางกลับกัน การทีจ่ โี นมไม่เสถียร
ในมนุษย์นนั้ ทำ�ให้เราเสีย่ งทีจ่ ะป่วยเป็น
โรคจากความเสือ่ มถอยของร่างกายเมือ่
มีอายุมากขึ้นและโรคมะเร็ง
ดร.มาห์มูด ชีวจี หนึ่งในหัวหน้าทีม
วิจัยระบุว่า “ความไม่เสถียรของจีโนม
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดโรคร้ายแรง
ต่างๆ ในมนุษย์...และตอนนี้เราค้นพบ
ว่าธรรมชาติได้พัฒนากลยุทธ์อันชาญ
ฉลาดในการรักษาความเสถียรของจีโนม
ในสั ต ว์ ข นาดยั ก ษ์ แ ละอายุ ยื น อย่ า ง
ฉลาม”
ดร.ชีวจี ชี้ว่า ฉลามขาวไม่เพียงจะ
มียีนที่มีความเสถียรของจีโนมจำ�นวน
มากอย่างน่าประหลาดใจ แต่ยังมีความ
สมบูรณ์มากอีกด้วย โดยนักวิจัยพบว่า
จี โ นมของฉลามขาวมี “ยี น กระโดด”
(jumping genes) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ย
พั น ธุ ก รรมที่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้ เ ป็ น
จำ�นวนมาก ส่งผลให้ฉลามขาวมียีนที่มี
ความเสถียรของจีโนมเป็นจำ�นวนมาก
นั่นเอง
นอกจากนีย้ ังพบว่า ฉลามขาวมีการ
ปรับตัวเชิงวิวัฒนาการที่น่าทึ่งในยีนที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาบาดแผลให้หาย
อย่ า งรวดเร็ ว เช่ น ยี น สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้
เลือดแข็งตัว ทำ�ให้ร่างกายของฉลาม
เยียวยาได้อย่างรวดเร็วแม้จะได้รับบาด
เจ็บสาหัสก็ตาม
ฉลามขาวเป็นปลากินเนื้อที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยอาศัยอยู่ในโลกมา
อย่างน้อย 16 ล้านปี และเมื่อโตเต็มวัย
อาจมีขนาดยาวได้ถึง 6 เมตร และหนัก
ได้ถึง 3 ตัน

https://www.bbc.com/thai/features-47308569
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นักวิจัยเชื่อปลาดึกดำ�บรรพ์
‘ซิลาแคนท์’ ยังไม่สาบสูญ
ปลาโบราณชนิ ด นี้ ชื่ อ
ปลาซิลาเเคนท์ (Coelacanth) เป็นปลาขนาด
ใหญ่ทหี่ ากินในท้องทะเล
ลึก ปลาชนิดนี้ยังมีชีวิต
อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน
ทั้งๆ ที่น่าจะสูญพันธุ์ไป
นานหลายล้านปีเเล้ว

โ

อลิเวอร์ คริมเม็น แห่งพิพิธภัณฑ์
Natural History ชี้ ช วนให้ ดู ป ลา
ซีลาเเคนท์สองตัวทีถ่ กู เก็บรักษาเอา
ไว้ ในแอลกอฮอล์ทั้งตัว เขากล่าวว่า ใน
ช่วงก่อนหน้าปี ค.ศ. 1938 ไม่มีใครเชื่อ
ว่านี่จะเป็นไปได้ เพราะเรารู้จักปลาชนิด
นี้จากซากฟอสซิลเท่านั้น
ปลาซิลาเเคนท์ยงั มีชวี ติ อยูใ่ ต้ทอ้ งทะเล
จริงๆ แม้ว่าครั้งหนึ่งบรรดานักบรรพชีวิน
จะเคยคิดได้หายสาบสูญไปแล้วเมื่อ 350
ล้านปีที่แล้ว
คริมเม็นกล่าวว่า ปลาชนิดนี้เป็นจุด
เชื่อมต่อวิวัฒนาการของปลาที่กำ�ลังจะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.voathai.com/a/study-living-fossil/4830981.html
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(เรียบเรียงโดย ทักษิณา ข่ายแก้ว
วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน)
ย้ า ยขึ้ น มาเป็ น สั ต ว์ บ ก เขากล่ า วว่ า
ความจริ ง ที่ ว่ า เราไม่ เ คยเห็ น ตั ว ปลา
นี้ ม าก่ อ น ยกเว้ น ที่ เ ป็ น ซากฟอสซิ ล
หมายความว่าปลาโบราณชนิดนีอ้ าจจะ
ฟื้นคืนชีวิตกลับมาจากการสูญพันธุ์
แต่ขณะนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ก�ำ ลัง
เตรียมตัวเริม่ ต้นการค้นหาปลาซิลาเเคนท์
ทีอ่ าจอาศัยใต้ทะเลลึกในบริเวณหมูเ่ กาะ
เซแชลล์สในมหาสมุทรอินเดีย ทีมนักวิจยั
เหล่านีห้ วังว่าอาจจะค้นพบสิง่ ทีน่ า่ แปลกใจ
อื่นๆ อีกหลายอย่าง นอกเหนือจากปลา
โบราณซิลาเเคนท์

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

อินโดนีเซียสั่งปิดเกาะโคโมโดชั่วคราว
หลังนักท่องเที่ยวแอบขโมยมังกรไปขาย

ห

นังสือพิมพ์ Tempo Newspaper ของอินโดนีเซีย
รายงานว่า ทางการอินโดนีเซีย จับกุมชายต้อง
สงสัย 9 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบ
ขายมังกรโคโมโด 40 ตัว มูลค่าตัวละ 35,000 ดอลลาร์
หรือตัวละกว่า 1 ล้านบาท
ทั้งนี้มังกรโคโมโดได้รับความสนใจจากกลุ่มลักลอบ
ค้าสัตว์ เนื่องจากเลือดของมันมีกรดอะมิโนที่มีสารต้าน
จุลชีพซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อ นักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าสารสกัดจากเลือดของมังกรโคโมโดสามารถนำ�มา
พัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะได้

ทางการอินโดนีเซียจะปิดเกาะโคโมโด
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของมังกรโคโมโด เริม่
ต้นตั้งแต่ 1 มกราคมปีหน้า หลังพบ
รายงานว่ามีนกั ท่องเทีย่ วลักลอบขโมย
มังกรโคโมโดไปขาย

https://www.voathai.com/a/indonesia-close-the-komodo-island-temporally/4862491.html
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

ของเหลื
อ
ทิ
ง
้
จากมะขาม
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ประสบผลสำ�เร็จ สร้างมูลค่าเพิ่มของเหลือทิ้ง
จาก “มะขาม” ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกและเมล็ดมะขาม นำ�มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม มุ่งสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค เสริมความเข้มแข็งให้กับประกอบการ/อุตสาหกรรม
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นั

บเป็ น ความสำ � เร็ จ ที่ เ ป็ น รู ป
ธรรมในการใช้ อ งค์ ค วาม
รู้ จ ากวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเหลือทิ้งจากภาค
อุตสาหกรรม โดย วว. ได้พัฒนากรรมวิธี
ในการสกัดสารสำ�คัญ tamarind seed
polysaccharide (TSP) จากแป้งเมล็ด
มะขาม ที่มีความบริสุทธิ์และมีเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตสูง สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่มี
กลิ่นหืนด้วยเทคโนโลยีการสกัดที่ ไม่ซับ
ซ้อน สามารถนำ�มาใช้เป็นวัตถุดิบสำ�คัญ
ในอุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื่อง
สำ�อาง อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการกักเก็บ
และปลดปล่อยตัวยาได้ดี มีการยึดติด
ที่ดี มีการบวมน้ำ�และทนต่อความร้อนสูง
ได้ดี สามารถพัฒนาเป็นพาหนะในระบบ
นำ�ส่งตัวยา (drug delivery system) ในระบบ
ทางเดินอาหาร กระพุ้งแก้มในช่องปาก
และยาหยอดตาในระบบการมองเห็นได้
นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบพอลิเมอร์
ทางธรรมชาติ ที่ ส ามารถพั ฒ นาเป็ น ผ้ า
เส้นใยนาโนจากธรรมชาติได้
จากประสิทธิภาพดังกล่าว วว. ได้
พัฒนาสารสกัด TSP จากแป้งเมล็ดมะขาม
เพื่ อ เป็ น แผ่ น ฟิ ล์ ม โดรเจลใช้ ปิ ด แผล
และลดการอักเสบของแผลในช่องปาก
ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น วั ส ดุ นำ � ส่ ง ตั ว ยาต้ า น
อักเสบในช่องปากได้ โดยได้พัฒนาเป็น
สองผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. แผ่ นฟิ ล์ ม โดรเจลบรรจุส ารสำ�คัญ
ยูจีนอล ที่มีอยู่ในใบโหระพา กานพลู
จันทน์เทศ และใบพลู ใช้เป็นยาฆ่า
เชื้อโรค ยาชา ยาต้านอักเสบที่ช่วย
บรรเทาการปวดได้
2. แผ่ น ฟิ ล์ ม โดรเจลที่ บ รรจุ ส ารสกั ด
จากว่านนาง ซึ่งเป็นพืชหอมที่อยู่ใน
วงศ์ขิง ข่า ใช้ ในแผนโบราณรักษา

บทความ
พิเศษ

อาการทางผิวหนัง ระบบหัวใจและ
การหายใจ มีสารสำ�คัญเคอร์คมู นิ อยด์
ที่มีอยู่ในขมิ้น มีฤทธิ์ ทางยาในการ
ต้านการอักเสบ รักษาแผล ต้านการ
เกิดออกซิเดชัน ต้านการเกิดมะเร็ง
เป็นต้น
ทั้ ง สองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นการทดสอบ
การต้านอักเสบในเซลล์เปรียบเทียบกับ
ยามาตรฐาน diclofenac และผลิตภัณฑ์
แผ่นปิดแผลที่จำ�หน่ายในประเทศแถบ
ยุโรปชนิดหนึ่งพบว่า ทั้งสองผลิตภัณฑ์
สามารถลดการอักเสบในเซลล์ ได้ดีกว่า
ผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำ หน่ายในประเทศแถบยุโรป
โดยผลิตภัณฑ์ทม่ี ยี จู นี อลเป็นองค์ประกอบ
ลดการอักเสบในเซลล์ได้ดที สี่ ดุ และดีกว่า
ยามาตรฐาน diclofenac
วว.ยังได้พัฒนาเป็นนวัตกรรม ได้แก่
1. แผ่นปิดแผลนาโน (nanofiber-mats)
ชนิด non-woven โดยใช้เทคโนโลยี
อิเล็กโทรสปินนิง (electrospinning)
ที่บรรจุสาระสำ�คัญออกฤทธิ์จากพืช
สมุนไพรเพือ่ ปิดแผลทีผ่ วิ หนัง ลดการ
อักเสบและลดการติดเชื้อของแผลที่
ผิวหนัง ทั้งนี้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
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ดังกล่าวจำ�นวน 5 ฉบับ และมีการจด
ลิขสิทธิ์แล้ว
2. แผ่นมาสก์หน้าไฮโดรเจล (hydrogel
mask) เซรัมบำ�รุงผิวหน้า ยาสีฟัน
รวมถึ ง สารสกั ด ที่ เ ป็ น food and
cosmetic ingredients จากเปลือกหุม้
เมล็ดมะขามที่เป็นของเหลือทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้ง มะขาม
ส่งออก
นอกจากนี้ วว. ได้ ใช้ เ ทคโนโลยี
เอ็นแคปซูเลชัน (encapsulation) สารสกัด
เมล็ดมะขามในโซเดียม อัลจิเนตเจลบีด :
ไอออน-แทม (IONTAM Encapsule) ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อยก
ระดับคุณภาพของสารสำ�คัญ (ingredient)
จากสารสกัดเมล็ดมะขาม ซึ่งเป็ นของ
เหลื อ ทิ้ ง จากอุ ต สาหกรรมอาหาร ให้ มี
ความคงตัวและสามารถควบคุมการปลด
ปล่อยสารสำ�คัญได้ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์
เจลบี ด สารสกั ด เมล็ ด มะขามเพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร “IONTAM Encapsule” ถื อ เป็ น นวั ต กรรมที่ ส ามารถนำ �
เทคโนโลยีนี้ประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรม
อาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ โดย

พฤษภาคม 2562

บทความ
พิเศษ

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร
เช่น ไอศกรีม ซูชิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
และขนมปัง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร่ ผ สม
สารสกั ด เมล็ ด มะขาม เป็ น อี ก หนึ่ ง ผล
งานวิจัยของ วว. ในการเพิ่มมูลค่าของ
เมล็ดมะขาม สามารถดื่มก่อนหรือหลัง
การออกกำ � ลั ง กายเพื่ อ ชดเชยการเสี ย
นํ้าและเกลือแร่ รวมทั้งป้องกันการเกิด
ภาวะ oxidative stress ที่เกิดจากอนุมูล
อิสระที่มากเกินไปจากการออกกำ�ลังกาย
อย่างหนักและยาวนาน ซึง่ ผลิตภัณฑ์นี้ ได้
ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในระเซลล์
(cytotoxicity test) และสัตว์ทดลอง (oral
acute toxicity test) ซึ่งไม่พบความเป็น
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พิษใดๆ ในการบริโภคปริมาณสูง พร้อม
ทั้งผ่านการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ บ ริ โ ภคในกลุ่ ม ผู้ ที่ อ อกกำ � ลั ง กายเป็ น
ประจำ�อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 ที่
ชืน่ ชอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ผสม
สารสกัดมะขาม
ผลงานวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
นวัตกรรมดังกล่าว เป็นความสำ�เร็จที่เป็น
รูปธรรมของ วว. ในการนำ� วทน. เข้าไป
ช่วยเพิม่ มูลค่าเมล็ดมะขามเหลือทิง้ จากไร่
มะขาม เมล็ดมะขามเหลือทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ำ�มะขามส่งออก ซึ่ง
จากเดิมเกษตรกรจะขายเมล็ดมะขามโดย
มีราคาการจำ�หน่ายอยู่ประมาณกิโลกรัม
ละ 3 บาท ผลจากการเพิ่มมูลค่าดังกล่าว
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จะสามารถสร้ า งรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ให้ แ ก่
เกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ ได้ ม ากกว่ า
30,000 บาท ต่อกิโลกรัม นับเป็นการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกษตรกร โรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึง value chain ของ
เมล็ดมะขามได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ผลงาน
วิจัย วว. ได้ที่
ศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร วว.
โทร. (02) 577 -9000
โทรสาร (02) 577-9009
E-mail : tistr@tistr.or.th

หน้
สารคดี
า
ต่
า
ง
วิทข่ยาศาสตร์
าววิทย์-

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เทคโนฯ โลก

https://eventhorizontelescope.org

ทีมนักดาราศาสตร์เผยภาพถ่าย

“หลุ
ม
ดำ
�
”
ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์

10 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีมนักดาราศาสตร์แถลง
ผลงานวิจัยจากเครือข่าย กล้องโทรทรรศน์อีเวนต์
ฮอไรซัน (Event Horizon Telescope: EHT) สามารถ
ถ่ายภาพหลุมดำ� ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
นับเป็นความสำ�เร็จทางวิทยาศาสตร์ อันยิ่งใหญ่
อีกครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติ
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หลุมดำ�ยักษ์ มวล
มากกว่าดวงอาทิตย์
6,500 ล้านเท่า

งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาหลุมดำ�มวลยวดยิง่ (Supermassive Black Hole) ที่อยู่บริเวณใจกลาง
กาแล็กซี M87 ซึ่งเป็นกาแล็กซีทรงรี
มวลมหาศาล ห่างจากโลกประมาณ
55 ล้านปีแสง อยู่ในบริเวณกลุ่มดาว
หญิงสาว
หลุ มดำ � มวลยวดยิ่ งแตกต่ า งจาก
หลุ ม ดำ � ทั่ ว ไป คื อ มวลของหลุ ม ดำ �
ประเภทนี้จะอยู่ในระดับล้านเท่าของ
มวลดวงอาทิตย์ และจะพบได้เฉพาะ
ในใจกลางกาแล็กซีเท่านั้น เป็นเสมือน
หัวใจหลักของแต่ละกาแล็กซี
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สารคดี
วิทยาศาสตร์

งานแถลงข่าวเผยถ่ายภาพหลุมดำ�ได้เป้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
https://news.thaipbs.or.th/content/279181
กาแล็กซี M87 ก็มีหลุมดำ�ยักษ์อยู่
ที่ใจกลางกาแล็กซีเช่นกัน ที่ผ่านมานัก
วิทยาศาสตร์ทราบเพียงว่า หลุมดำ�นี้
ปลดปล่อยลำ�อนุภาคพลังงานสูงออก
มา แต่ยังไม่เคยมีใครสามารถถ่ายภาพ
หลุมดำ�นี้ ได้ โดยตรง

เงาของหลุมดำ�ยักษ์
ท่ามกลางพลาสมา
พลังงานสูง

ภาพจากเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์
อีเวนต์ฮอไรซัน เผยให้เห็นสภาพแวดล้อม
รอบๆ หลุมดำ� มวลสารกำ�ลังถูกดึงดูด
เข้าสู่ใจกลาง เสียดสีกันจนมีพลังงาน
สูงและเปล่งแสงสว่างออกมา เกิดเป็น
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จานพลาสมาหมุนวนรอบหลุมดำ� และ
ที่ ใจกลางจานพลาสมามีหลุมดำ�มวล
ยวดยิ่ ง ทำ � ให้ แ สงไม่ ส ามารถเดิ น
ทางออกมาได้ เกิดเป็นบริเวณเงามืด
ใหญ่ ข นาดประมาณ 40,000 ล้ า น
กิโลเมตร
อย่ า งไรก็ ต าม เงามื ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้
ยั ง ไม่ ใ ช่ บ ริ เ วณที่ เ รี ย กว่ า “ขอบฟ้ า
เหตุการณ์ (event horizon)” กล่าว
คือ ยังไม่ใช่ขนาดที่แท้จริงของหลุม
ดำ� แต่เป็นผลที่เกิดจากความโน้มถ่วง
มหาศาลบิดโค้งกาลอวกาศรอบๆ หลุม
ดำ� ทำ�ให้ขอบฟ้าเหตุการณ์บิดเบี้ยวไป
เกิดเป็นเงามืดที่มีขนาดใหญ่กว่าขอบ
ฟ้าเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นถึง 2.5 เท่า
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คุณสามารถอ่าน
หนังสือพิมพ์ ในนิวยอร์ก
ได้จากร้านกาแฟใน
ปารีส

กล้องโทรทรรศน์อีเวนต์ฮอไรซัน
(Event Horizon Telescope: EHT)
เป็ น เครื อ ข่ า ยกล้ อ งโทรทรรศน์ วิ ท ยุ
ความถี่สูงช่วง 230-450 GHz จาก
หอสั ง เกตการณ์ ด าราศาสตร์ วิ ท ยุ 8
แห่งทั่วโลก ทำ�งานร่วมกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับสัญญานและกำ�ลัง
แยกภาพ ใช้ เ ทคนิ ค การแทรกสอด
ระยะไกล (Very Long Baseline
Interferometer: VLBI) เมือ่ สังเกตการณ์

หน้
สารคดี
า
ต่
า
ง
วิทข่ยาศาสตร์
าววิทย์เทคโนฯ โลก

หลุมดำ�ยักษ์ (ในกรอบสี่เหลี่ยม) อยู่ที่ ใจกลางกาแล็กซี M87
https://www.computing.co.uk/ctg/news/3074101/blackhole-m87-is-ejecting-massive-jets-of-high-energy-particlesthousands-of-light-years-into-space
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ร่วมกัน จะเสมือนว่ามีกล้องโทรทรรศน์
วิทยุที่มีขนาดหน้าจานเท่ากับเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโลก การใช้เทคนิคการ
แทรกสอดระยะไกล หรือวีแอลบีไอใน
ครั้งนี้ ทำ�ให้ ได้ภาพที่มีความละเอียด
เพี ย งพอที่ จ ะอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ใน
นิวยอร์กได้จากร้านกาแฟในปารีส ที่มี
ระยะห่างกว่า 6,000 กิโลเมตร
กล้ อ งโทรทรรศน์ วิ ท ยุ ค วามถี่ สู ง
ของหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ
8 แห่ง ทีร่ ว่ มเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์
อีเวนต์ฮอไรซันนี้ ได้แก่
1) Arizona Radio Observatory/
Submillimeter-wave Astronomy
- ARO/SMT สหรัฐอเมริกา

พฤษภาคม 2562

สารคดี
วิทยาศาสตร์

แผนที่แสดงเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ EHT ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

https://cr4.globalspec.com/thread/117296/Radio-Telescopes-Combine-Data-for-First-ever-Image-of-a-Supermassive-Black-Hole

2) Atacama Pathfinder EXperiment
- APEX ชิลี
3) IRAM 30-meter telescope สเปน
4) James Clerk Maxwell Telescope
– JCMT รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
5) The Large Millimeter Telescope
Alfonso Serrano – LMT เม็กซิโก
6) The Submillimeter Array –SMA
รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
7) Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array – ALMA ชิลี
8) South Pole Telescope –SPT ณ
ขั้วโลกใต้ ทวีปแอนตาร์กติกา

ข้ อ มู ล มหาศาลทั้ ง หมดจากการ
สั ง เกตการณ์ ค รั้ ง นี้ ประมาณ 1
ล้ า นกิ ก ะไบต์ ถู ก นำ � มาประมวลผล
ด้ ว ยซู เ ปอร์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส ถาบั น
ดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ เยอรมนี
และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
สหรัฐอเมริกา

ดาราศาสตร์ งานวิจยั ที่
ไร้พรมแดน

ลำ�พังงบประมาณจากประเทศเดียว
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ความ
สำ�เร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ

นักวิจัยกว่า 200 ชีวิต จากหน่วยงาน
ดาราศาสตร์ 13 แห่งทั่วโลก เพื่อหวัง
จะให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรมที่ สู ง ที่ สุ ด ในการวิ จั ย ด้ า น
ดาราศาสตร์วิทยุ
การแถลงข่ า วในครั้ ง นี้ นั บ เป็ น
หนึ่ ง ในจุ ด สู ง สุ ด ของการร่ ว มมื อ ดั ง
กล่ า ว ไม่ เ พี ย งแต่ เ พื่ อ พิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ
จริ ง จากทฤษฎี ข องไอน์ ส ไตน์ เ ท่ า นั้ น
แต่ยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
เทคโนโลยี ร ะดั บ โลกให้ ก้ า วหน้ า อยู่
เสมอด้วย

https://eventhorizontelescope.org/
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3864-the-first-image-of-a-black-hole
ชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bbc.com/thai/features-47919929
อ้างอิงจาก :
เผยแพร่ผ่านเว็บ :
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แ

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพแบบจำ�ลองโฉมหน้าสุนัขยุคหินใหม่
ที่เคยอยู่ในโลกเมื่อ 4 พันปีก่อน
เครดิตภาพ: Historic Environment Scotland

บบจำ�ลองหัวสุนขั ในยุคหินใหม่ (Neolithic) ทีเ่ คยมีชวี ติ อยูบ่ นโลกเมือ่ ราว 4,000 ปีกอ่ น โดยใช้ตน้ แบบจากกะโหลกสุนขั
ทีค่ น้ พบในสุสานโบราณ “คูวนี ฮิลล์” (Cuween Hill) หมูเ่ กาะออร์กนีย์ ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์
สำ�หรับกระบวนการสร้างแบบจำ�ลอง ได้ใช้ภาพสามมิตขิ องกะโหลกสุนขั จากยุคหินใหม่ทพ่ี บมาแต่งเติมส่วนกล้ามเนือ้
ผิวหนัง และเส้นขนให้ดเู หมือนจริง นับเป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารสร้างแบบจำ�ลองของสัตว์เช่นนี้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเชือ่ ว่า สุนขั ในยุคหินใหม่นา่ จะมีขนาดประมาณสุนขั พันธุค์ อลลีตวั ใหญ่ และมีรปู ลักษณ์ภายนอกคล้ายหมาป่า
สีเทายุโรป
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ที่มา
http://www.medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra002.png
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/324/โกจิเบอร์รี่-จอประสาทตาเสื่อม/
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนูฟานเหลือง
Maxomys surifer

ห

นูฟานเหลืองมีขนาดความยาวจากหัวและลำ�ตัวรวมกันประมาณ 18 เซนติเมตร
มีหางยาวประมาณ 18 เซนติเมตร น้�ำ หนักประมาณ 150 กรัม จัดเป็นหนูปา่ ที่
มีความชุกชุมสูงมาก อาศัยอยู่ได้ในป่าเกือบทุกประเภทของประเทศไทย สำ�หรับ
เพศเมียในวัยเจริญพันธุ์สามารถออกลูกได้ทุกเดือน ครั้งละ 3-4 ตัว

สาระน่ารูจ้ าก อย.
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สเปกตรั ม

ผลงานวิจยั สวทช. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงาน
The 47th International Exhibition of Inventions Geneva สวิตเซอร์แลนด์

การ

ประกวดสิง่ ประดิษฐ์ระดับนานาชาติครัง้ ที่ 47
ในงาน “The 47th International Exhibition
of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมือ่ วันที่
10-14 เมษายน 2562 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล
สวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO)
เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่
สำ�คัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก มีผลงานเข้าร่วม
ประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก
40 ประเทศ มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 60,000 คน และในครั้ง
นี้ประเทศไทยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจำ�นวน 102 ผลงาน ซึ่ง
ผลงานวิจยั ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้รับหลายรางวัลด้วยกัน คือ

ทีมวิจยั วัสดุยางและการขึน้ รูปขัน้ สูง กลุม่ วิจยั นวัตกรรม
การแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(เอ็มเทค) สวทช. คว้า 3 รางวัล ได้แก่

รางวัล Special Prize จาก China Delegation และรางวัล
เหรียญเงิน ในสาขา Protection of environment-energy
จากผลงาน “ULA-Asphalt Latex: ultra low ammonia
natural rubber latex for mixing with asphalt cement in
road construction”

รางวัลเหรียญทองแดง ในสาขา Agriculture-Horticulture-Gardening จากผลงาน “BeThEPS: new alternative
preservative for extending shelf life of fresh natural
rubber latex for rubber sheet production”
ทีมวิจยั ประกอบด้วย นายสุรยิ กมล มณฑา นางฉวีวรรณ
คงแก้ว นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล นายภิพัฒชา รักดี
นางสาวนันทินา มูลประสิทธิ์ และนายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mtec.or.th/research-award/29045/

ทีมวิจยั ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. คว้า 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “KidBright: บอร์ด
สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” โดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำ�เนิด
ดร.อภิชาติ อินทรพานิช และคุณพีรนันท์ กาญจนศรีสุนทร
KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพ
การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในเด็กวัยเรียน
ผ่านการเรียนรูแ้ บบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มี
การแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึง่ จะทำ�งานสอดคล้อง
กับชุดคำ�สัง่ ควบคุมการทำ�งาน โดยผูเ้ รียนสามารถออกแบบ
และสร้างชุดคำ�สั่งแบบ block-structured programming
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
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รวมแสงอาทิตย์แบบราง” (nano graphene-silica heat
absorber for parabolic through solar concentrator) โดย
ดร.พิศษิ ฐ์ คำ�หน่อแก้ว ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นายคฑาวุธ
โลหะเวช และนางสาวทิพวรรณ สดใส นักวิจยั กลุม่ วิจยั วัสดุ
ผสมและการเคลือบนาโน ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจยั “MuTherm: มิวเทอร์ม
ระบบคัดกรองผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส” โดย
คุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว และทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์
(PHT)
ระบบตรวจวัดไข้แบบหลายคนโดยไม่สมั ผัส หรือมิวเทอร์ม
เป็นการรวมเทคโนโลยีอนิ ฟราเรดและแสงมองเห็นได้ ตรวจ
จับใบหน้าและอุณหภูมิสูงสุดบนใบหน้า ร่วมกับการชดเชย
อุณหภูมิด้วยเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรของทีมวิจัย ทำ�ให้
สามารถระบุอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ� ตรวจ
ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน มิวเทอร์มสามารถเปลี่ยนกล้อง
อินฟราเรดราคาถูก ให้มีประสิทธิภาพคัดกรองคนป่วยมีไข้
และสภาวะ hyperthermia ได้ 100% มีประโยชน์ ในการวาง
นโยบายป้องกันโรคระบาดในแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า
หรือโรงเรียนอนุบาล ได้อย่างมีประสิทธภาพ

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “ชุดตรวจวัดปริมาณ
โปรตี น ไกลเคเตดอั ล บู มิ น เพื่ อ ติ ด ตามเบาหวาน” โดย
ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ กลุม่ วิจยั วัสดุตอบสนองและ
เซนเซอร์ระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซนเซอร์
ระดับนาโน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
คว้า 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรางวัล Special
Award จากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จากผลงาน “สารเคลือบดูดซับความ https://www2.nanotec.or.th/th/?p=11644
ร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟีน-ซิลิกา สำ�หรับแผงพลังงาน
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GISTDA และ NIA จัดการแข่งขันการประกวดข้อเสนอโครงการ ธุรกิจนวัตกรรม
UAV STARTUP 2019

3

2. UAV ด้าน บรรเทาภัยพิบตั ิ (Disaster) : เพือ่ การพัฒนา
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV
ด้านการจัดการให้ความช่วยเหลือ ด้านงานติดตามและ
ตรวจสอบ และด้านการสำ�รวจและประเมินผล
ในการประกวดจะเปิ ด รั บ สมั ค รเฉพาะผู้ ที่ จ ดทะเบี ย น
นิตบิ คุ คลเพือ่ ดำ�เนินธุรกิจเท่านัน้ ซึง่ ในปีนมี้ ผี สู้ มัครทีผ่ า่ นการ
Interview Concept Idea และผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 16
ทีมด้วยกันโดยแบ่งเป็นด้าน Dual use tech 9 ทีม และด้าน
Disaster 7 ทีม ซึ่งแต่ละทีมนั้น จะนำ�แนวคิด ไอเดียในการ
พัฒนา UAV ขึน้ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการและผูป้ ระกอบการที่
มีความสนใจเข้าร่วมฟังการแข่งขัน และนำ�ข้อคิดเห็นจากคณะ
กรรมการไปปรับใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมษายน 2562 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกับสำ�นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA) จัดการแข่งขัน Pitching Concept Idea
ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม
UAV STARTUP 2019 ณ อุทยานนวัตกรรม สำ�นักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ
โดยในปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นสองหัวข้อได้แก่
1. UAV สำ�หรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual
use tech) : เพือ่ พัฒนา UAV สำ�หรับการใช้งานในพืน้ ที่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร (tactical UAV) และนำ�ไปประยุกต์ https://www.gistda.or.th/main/th/node/3058
ใช้งานด้านพลเรือนได้

สกว. หนุนแผนโลจิสติกส์ กทม.-ปริมณฑล เตรียมความพร้อมสู่ “มหานครแห่งเอเชีย”

เมื่อ

วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ
ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันลงนามในพิธบี นั ทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสร้างศักยภาพการ
แข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงแรม
รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

วันที่ 3 เมษายน 2562 ทีผ่ า่ นมา สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สมาคมขนส่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สินค้าและโลจิสติกส์ไทย บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น https://www.trf.or.th/trf-featured/13486-mou-academic-coจำ�กัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ operation-for-logistics-planning-in-bangkok-metropolitan-region
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จิสด้าส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การจัดการข้าวโดยชุมชน

ระ

โดยชุ มชน พื้ นที่ ทุ่ งกุ ลา G-Rice Thungkula โดยร่ วม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัด
สุรินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาของ
จังหวัดสุรินทร์อย่างเป็นระบบ และเกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นได้
นำ�นวัตกรรม เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

หว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 สำ�นักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
ลงพื้ น ที่ ทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ส่ ง เสริ ม การใช้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าว https://www.gistda.or.th/main/th/node/3075

วว. คว้ารางวัล Gold Award ในการประกวดนิทรรศการมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ
2562 จากผลงานวิจยั นวัตกรรมใช้ได้จริง “เกษตรสมัยใหม่ เพือ่ ประเทศไทยยัง่ ยืน”
รัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท ให้แก่ ดร.อาภารัตน์
มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในฐานะผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการส่งผลงานวิจยั และพัฒนาใช้ได้จริงของศูนย์เชีย่ วชาญ
นวัตกรรมหุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. “เกษตร
สมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน : Modern Agriculture for
National Sustainability” เข้าร่วมประกวดบูทนิทรรศการที่นำ�
เสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ เนื่อง
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research
นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย Expo 2019) ซึ่ง วช. จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562
แห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Gold Award และโล่รางวัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีหน่วย
Thailand Research Expo 2019 Award ถ้วยรางวัลจากนายก งานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจำ�นวนกว่า 100 หน่วยงาน

ศ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1243
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เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำ�ปี 2562

องค์

การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(อพวช.) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เชิญชวนเยาวชนอายุ 17-23 ปี และกำ�ลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าร่วม โครงการทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ไทย ประจำ�ปี 2562 (Young Thai Science
Ambassadors 2019) โดยส่งใบสมัคร และแนวทางการนำ�
เสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือกันรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ลุ้นรับรางวัลทุนการศึกษาและทัศนศึกษา
ณ ประเทศเยอรมนี กว่า 500,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 17 พฤษภาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ :
http://www.nsm.or.th/event/competition/ytsa.html

Sci
jokes

มันเป็นเพราะฉัน
เป็นเชื้อแกรมลบใช่มั้ย?

https://www.pinterest.com/pin/471189179745239998/

https://www.pinterest.com/pin/442478732137050221/
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บ้านนักคิด

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 74
เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา เหมียวขึ้นรถไฟไปเที่ยวกับ
เพื่อนๆ แต่มันเกิดเหตุการณ์ที่เหมียวข้องใจมาก
คุณผู้อ่านช่วยไขข้อข้องใจให้เหมียวหน่อยว่า
ในสองเหตุการณ์นี้ เหมียวพูดอะไรผิดไปเหรอฮะ

ฉบับ

ที่แล้ว เหมียวมีเกมจับคู่ทฤษฎีอะตอมกับนักวิทยาศาสตร์
เจ้าของแนวคิดมาให้คุณผู้อ่านช่วยทำ� ไปดูเฉลยกันฮะ

อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม
เปนหนวยยอยที่สุดของสสาร
ไมสามารถแบงแยก ทำลาย
หรือสรางใหมได

John Dalton

อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม
ภายในประกอบดวยโปรตอนและ
อิเล็กตรอนจำนวนเทาๆ กัน

J. J. Thomson

อะตอมประกอบดวยพื้นที่วางเปลา
มีประจุบวกรวมตัวอยูเปนแกนกลาง
เรียกวา “นิวเคลียส”
มีอิเล็กตรอนกระจายตัวอยูโดยรอบ

Ernest Rutherford

ภายในอะตอมมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบนิวเคลียส
แบบถูกจำกัดเปนชั้นๆ ตามระดับของพลังงาน

Niels Bohr

Erwin Schrödinger

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 74
รางวัลที่ 1 กระเป๋าแคนวาส
Innovation Products by NSTDA
จำ�นวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช.
จำ�นวน 1 รางวัล

นิวเคลียสของอะตอมประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอน
มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูโดยรอบในระดับชั้นพลังงานตางๆ
และมีการกระจายตัวในลักษณะของกลุมหมอกอิเล็กตรอน

ที่มา : หนังสือเทคโนโลยีควอนตัม
http://www.most.go.th/main/STBookSeries/BS010QuantumTechnology.pdf

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 73 มีดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 NSTDA tumbler ได้แก่ คุณสิรัส สุลัญชุปกร
รางวัลที่ 2 จานรองแก้ว world scientists ได้แก่

		
		

รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต I love science
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 20 พฤษภาคม 2562

คุณเสาวณีย์ ก่อสร้างสกุล คุณดรุณี อัศวเสถียร
คุณกฤตธนา เชิดจิระพงษ์ คุณนภาพัชร ตันติเวชวุฒิกุล

พฤษภาคม 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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75

มาฝึกเป็นนักเขียนโปรแกรมกันกับ
KidBright32
(ภาพจาก https://www.kidbright.io/)
ราคา 750 บาท (ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว (embedded board) ทีส่ ามารถท�ำงานตาม
ชุดค�ำสัง่ โดยการสร้างชุดค�ำสัง่ ผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์
ทีใ่ ช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกค�ำสัง่ มาวางต่อกัน (drag and drop) ช่วยลด
ความผิดพลาดในการพิมพ์ชดุ ค�ำสัง่ ผิด ชุดค�ำสัง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ จะถูกส่งไปทีบ่ อร์ดให้
ท�ำงานตามที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน�้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่ก�ำหนด หรือ
เปิด-ปิดไฟตามเวลาทีก่ ำ� หนด
KidBright32 เป็นบอร์ดรุน่ ล่าสุดทีป่ ระกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ทำ�
หน้าทีป่ ระมวลผล และควบคุมสัง่ งานอุปกรณ์ทป่ี ระกอบอยูบ่ นบอร์ด ได้แก่ หน้า
จอแสดงผลแบบ Matrix LED ขนาด 16×8 จุด และเซนเซอร์ตรวจจับพืน้ ฐานที่
สามารถปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ได้แก่ เซนเซอร์วดั ระดับความเข้มของแสงและ
เซนเซอร์วดั อุณหภูมิ
KidBright เป็นบอร์ดทีพ่ ฒ
ั นาโดยนักวิจยั เนคเทค และถูกนำ�ไปใช้ในโครงการสือ่ การ
สนใจติดต่อสอบถาม
สอนโปรแกรมมิงในโรงเรียน (Coding at School Project) ของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตง้ั แต่ปที ผ่ี า่ นมา บอร์ด KidBright เหมาะสำ�หรับ
และสั่งซื้อได้ที่
เด็กและเยาวชนทีต่ อ้ งการเรียน การทำ�งานและการเขียนโปรแกรม
https://www.kidbright.io/shop
(programming) สำ�หรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัวและอุปกรณ์
ตัวเซนเซอร์ตรวจจับพืน้ ฐาน

คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

“A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents
and making them see the light, but rather because its opponents eventually die,
and a new generation grows up that is familiar with it.”
- Max Planck
“สัจธรรมในทางวิทยาศาสตร์ ใหม่ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นจากชัยชนะที่ได้จากการโน้มน้าวใจฝ่ายตรงข้าม
และทำ�ให้พวกเขาเห็นแสงสว่าง หากแต่น่าจะเพราะฝ่ายตรงข้ามตายจากไปในที่สุด
และเกิดมีคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นและชินกับแนวคิดใหม่ๆ มากกว่า”
- มักซ์ พลังค์

มักซ์ พลังค์
(23 เมษายน ค.ศ. 1858 - 4 ตุลาคม ค.ศ. 1947)

นัก
https://www.maxplanckflorida.org/institute/history/

ฟิสกิ ส์ทฤษฎีชาวเยอรมัน ผูค้ ดิ ค้นทฤษฎีควอนตัม (quantum theory) หรือการทีพ่ ลังงานมีสมบัตหิ รือ
พฤติกรรมคล้ายกับเป็นก้อนพลังงานทีม่ คี า่ จำ�เพาะ เขาได้รบั รางวัลโนเบลสาขาฟิสกิ ส์ปี ค.ศ. 1918 ผลงาน
ของเขาทำ�ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทำ�งานระดับอะตอมและเล็กกว่าอะตอม เขาเคยเป็นประธานสถาบัน
ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีคือ Kaiser Wilhelm Society ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Max Planck
Society ซึง่ ปัจจุบนั ประกอบด้วยสถาบันต่างๆ รวม 83 แห่งครอบคลุมวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง
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สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

พฤษภาคม 2562

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

