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Editor’s
Note
อำ�ลากระทรวงวิทย์

นับ

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เป็นอันสิ้นสภาพของชื่อ “กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศ
ใช้ ก ฎหมายอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง กระทรวงใหม่ คื อ “กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)” ซึง่ เป็นการยุบและควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้ามาไว้ด้วยกัน
แม้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสิ้นสภาพไป แต่ภารกิจหลักก็ยังดำ�เนินต่อไป
เช่นเดิมครับ อาจมีการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างอยู่บ้างเพื่อบูรณาการงานของ
หน่วยงานทีม่ าควบรวมกันเป็นกระทรวงใหม่ เรียกว่าต้องนำ�องคาพยพของแต่ละหน่วยงาน
เดิมมาเขย่ากันใหม่นิดหน่อยครับ
ในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงทีเ่ ปลีย่ นผ่านพอดี คือราชกิจจานุเบกษาก็เพิง่ มีประกาศจัด
ตัง้ กระทรวงใหม่ดงั กล่าวนี้ และในส่วนของรัฐบาล ก็อยูใ่ นช่วงจัดตัง้ รัฐลาลใหม่ จึงยังไม่มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหม่นี้อย่างเป็นทางการ
การเดินทางมาถึงวันนี้ ก็ถอื ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำ�คัญอีกครัง้ หนึง่ นับตัง้ แต่มกี าร
จัดตั้งกระทรวงวิทย์มาครับ
ปี พ.ศ. 2522 ชื่อว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ปี พ.ศ. 2535 ชื่อว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2545 ชื่อว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และปี พ.ศ. 2562 ชื่อว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายหลักของกระทรวงใหม่นี้ก็คือ การเตรียมสังคมและคนไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 ยกระดับการพัฒนากำ�ลังคนของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะอย่างสูง การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 การสร้างระบบการส่งเสริมและการยกระดับงานวิจัย และการ
สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ในประเทศทีเ่ ข้มแข็งและก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของโลก ล้วนใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เป็นฐานในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ผมก็หวังว่าประเทศไทยเราจะได้ ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศ
เช่นกันครับ
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เรียบเรียง: วัชราภรณ์ สนทนา ฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ สวทช.
ภาพ: ดร.ลลิตา ปัจฉิม, วุฒิชัย เหมือนทอง

น้ำ�ทะเลร้อน ปะการังฟอกขาว

นที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ
ประกาศให้เป็น ‘วันสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (International Day of Biological
Diversity)’ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกได้ตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของความหลากหลายทางชีวภาพ แต่นับวัน
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติกลับเลวร้ายลงทุกที ล่าสุด
รายงานประเมินสถานการณ์ โลกด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาระบุว่า พืชและสัตว์ราว 1 ล้าน
สายพันธุ์ จากทั้งหมด 8 ล้านสายพันธุ์ทั่วโลกกำ�ลังเผชิญ
ความเสีย่ งต่อการสูญพันธุ!์ และนัน่ รวมถึง ‘ปะการัง’ ซึง่ ไม่เพียง
แค่การลักลอบเก็บปะการัง การทำ�ประมงมากเกินความจำ�เป็น
จนเป็นภัยคุกคามต่อปะการังเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ก็เป็นตัวแปรสำ�คัญ
ทีก่ อ่ ให้เกิด ‘ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching)’
ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่แนวปะการังและระบบนิเวศทาง
ทะเลทัว่ โลก และสถานการณ์ยงั คงมีแนวโน้มทวีความรุนแรง
มากขึ้น และนั่นคือสัญญาณเตือนภัยต่อมนุษย์

‘เมษา องศาเดือด’ ที่ผ่านมา อุณหภูมิที่พุ่งสูงกว่า 40
องศาเซลเซียส ทำ�เอาหลายคนบ่นอุบว่าอากาศช่างร้อนเสีย
เหลือเกิน แม้แต่น้ำ�ประปาก็ยังได้ ใช้น้ำ�อุ่นกันถ้วนหน้าโดยที่
ไม่ตอ้ งเสียเงินติดตัง้ เครือ่ งทำ�น้�ำ อุน่ เสียด้วยซ้�ำ แต่มนุษย์เอง
ยังสามารถหลบแดด เปิดเครื่องทำ�ความเย็นช่วยคลายร้อน
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ได้ แต่สำ�หรับปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ต้องแช่อยู่ใน
น้ำ�ทะเลที่แสนอุ่นทั้งวันคงไม่อาจทานทนได้
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว คือ ภาวะที่ปะการังมีสี
ซีดจางจนมองเห็นเป็นสีขาว ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสีย
สาหร่าย Symbiodinium สาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ใน
เนือ้ เยือ่ ของปะการัง โดยปกติสาหร่ายซึง่ มีสนี �้ำ ตาลจะอยูร่ ว่ ม
กับปะการังแบบพึ่งพากัน ปะการังให้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย
ขณะที่สาหร่ายสังเคราะห์แสงแบ่งอาหารและคาร์บอนให้แก่
ปะการังเพือ่ ใช้ ในการเจริญเติบโตและสร้างโครงสร้างหินปูน
ซึ่งปะการังได้อาหารจากสาหร่ายมากถึง 70% ของพลังงาน
ทั้งหมด ขณะเดียวกันสาหร่ายยังมีส่วนสร้างสีสันที่สวยงาม
ให้แก่ปะการัง เพราะปกติเนื้อเยื่อของปะการังเป็นเพียงเนื้อ
เยื่อใสๆ เท่านั้น แต่เมื่ออุณหภูมิน้ำ�ทะเลสูงขึ้น สาหร่ายจะ
ผลิตอนุมลู อิสระ (free radical) ในปริมาณมาก ซึง่ เป็นพิษต่อ
เนื้อเยื่อของปะการัง ปะการังจึงขับสาหร่ายออกจากเนื้อเยื่อ
เพื่อลดปริมาณอนุมูลอิสระในเซลล์ ปะการังจึงเหลือเพียง
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เนือ้ เยือ่ ใสๆ เผยให้เห็นสีขาวของโครงสร้างหินปูนทีอ่ ยูภ่ ายใน
จนเป็นที่มาของ ‘ปะการังฟอกขาว’ การสูญเสียสาหร่ายไม่
เพียงพรากสีสันไปจากปะการังเท่านั้น แต่การฟอกขาวเป็น
ระยะเวลานาน ทำ�ให้ปะการังขาดอาหาร และมีโอกาสตายสูง

เดือดร้อนทำ�ไม แค่ปะการังตาย?

แนวปะการังไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงาม สร้าง
ความเพลิดเพลิน หรือไว้เซลฟี่สวยๆ ใต้ทะเลเท่านั้น แต่แนว
ปะการังยังเป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารและสร้างอาชีพที่สำ�คัญ
ของมวลมนุษยชาติ แม้ว่าแนวปะการังจะครอบคลุมพื้นที่แค่
1% ของพืน้ ที่ใต้ทะเลทัง้ หมด แต่วา่ สิง่ มีชวี ติ ในทะเลประมาณ
25% ใช้ประโยชน์จากปะการัง ทัง้ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย แหล่งอาหาร
แหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ และทีห่ ลบภัยของสัตว์ทะเลจำ�นวนมาก
อีกทั้งยังมีประชากรกว่า 500 ล้านคนบนโลกที่ต้องอาศัย
พึ่งพาประโยชน์จากแนวปะการัง มีการประมาณการว่ามูลค่า
ที่ ได้จากแนวปะการังทั่วโลกนั้นสูงกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี
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การสูญเสียแนวปะการังที่ ใช้เวลาเติบโตนานนับ 100 ปี
ในชัว่ พริบตา ย่อมหมายถึงการสูญหายของสัตว์ทะเลจำ�นวนมาก
ปลาในมหาสมุทรเกือบครึ่งหากินในแนวปะการังแทบทั้งสิ้น
และแน่นอนเราจะขาดแคลนแหล่งอาหาร มีคนอีกจำ�นวนมาก
ที่ต้องตกงานและขาดรายได้จากการทำ�ประมงและการท่อง
เที่ยว ท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

ศึกษาพันธุกรรม เฝ้าระวังปะการังสูญพันธุ์

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดยศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมมือกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ ศึกษาวิจยั ‘กระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการ
เพิ่มอุณหภูมิของน้ำ�ทะเลและการประเมินความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของปะการังในน่านน้�ำ ไทยเพือ่ การอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน’

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม นักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สวทช.
ดร.วิรลั ดา ภูตะคาม นักวิจยั ศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ สวทช.
เริ่มต้นศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการัง
เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยมีการศึกษามาก่อน และความ
หลากหลายทางพันธุกรรมถือเป็นปัจจัยสำ�คัญอย่างยิ่งต่อ
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ดอกกะหล่�ำ ปะการังผิวเกล็ดน้�ำ แข็ง และปะการังลายดอกไม้
เพื่อสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมปะการัง
ของประเทศ สำ�หรับเฝ้าระวังปะการังสายพันธุ์ต่างๆ ที่อาจ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และอาจเป็นหนทางสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟู
เช่น นำ�ปะการังมาผสมเทียมแบบอาศัยเพศ เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายทางพันธุกรรม สร้างโอกาสในการอยู่รอดมากขึ้น

ปะการังทนร้อน หนทางรอดภาวะฟอกขาว

ทีมวิจัยยังได้ศึกษาลงลึกถึงระดับยีนเพื่อหา ‘ปะการัง
ทนร้อน’ ด้วยการสกัดสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอ (RNA) เพื่อ
ศึกษาการแสดงออกของยีนต่างๆ เมื่อเกิดการฟอกขาว และ
เปรียบเทียบระหว่างปะการังโคโลนีที่ทนร้อนกับฟอกขาวว่า
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออุณหภูมิน้ำ�ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นต่างกัน
หรือไม่
ผลการวิจัยเบื้องต้นพบยีนที่แสดงออกแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำ�คัญ ยีนส่วนใหญ่มีการแสดงออกสูงขึ้น เช่น กลุ่ม
ยี น ที่ มี บ ทบาทในการกำ � จั ด ปริ ม าณอนุ มู ล อิ ส ระที่ ส าหร่ า ย
Symbiodinium ผลิตมากผิดปกติออกไปในช่วงที่อุณหภูมิน้ำ�
ทะเลสูงขึน้ นอกจากนีย้ งั พบยีนอีกหลายตำ�แหน่งทีแ่ สดงออก
แตกต่างกัน ซึ่งทีมวิจัยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ที่สัมพันธ์กับ
ลักษณะการทนต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ�ทะเล หรือความ
ทนร้อนของปะการัง สำ�หรับใช้คัดเลือกปะการังพ่อแม่พันธุ์
ที่ทนร้อน เพื่อขยายพันธุ์ ก่อนทำ�การย้ายปลูกกลับสู่ทะเล

การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละสายพันธุ์ เช่น หากปะการัง
เขากวางที่ เ หลื อ อยู่ ใ นทะเลไทยมี ค วามหลากหลายทาง
พันธุกรรมน้อยมาก หรืออาจเปรียบเทียบได้ว่าโลกของเรา
เหลือแค่กลุม่ คนเอเชียเท่านัน้ เมือ่ เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบตั ิ
รุนแรงที่มีผลจำ�เพาะต่อปะการังเขากวางหรือคนเอเชีย สิ่งมี
ชีวิตสายพันธุ์นี้จะมีโอกาสตายทั้งหมดหรือสูญพันธุ์
ในงานวิจัยเริ่มศึกษาจากปะการังโขด (Porites lutea)
เนื่องจากเป็นปะการังชนิดเด่นและเป็นโครงสร้างหลักของ
แนวปะการังในทะเลไทย ทีส่ �ำ คัญมีแนวโน้มอยูร่ อดได้เมือ่ เกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว โดยศึกษาตัวอย่างปะการังโขด
จาก 16 เกาะ ที่กระจายอยู่ในอ่าวไทยและอันดามัน ผลวิจัย
เบื้องต้นพบว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการัง
โขดในทะเลฝั่งอันดามันมีน้อยกว่าทางฝั่งอ่าวไทย นั่นคือ
หากเกิดการฟอกขาวหรือโรคระบาดที่มีผลต่อปะการังโขด
ในฝั่งอันดามันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ ทั้งนี้ยังได้
เตรียมศึกษาปะการังสกุลอืน่ ๆ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการัง
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ช่วยให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ ได้ปะการัง
ที่ทนต่อสภาวะภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ้นในอนาคต
แม้การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์มาช่วยใน
การอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูปะการังมีบทบาทสำ�คัญและ
อาจเป็นความหวังต่อป้องกันการสูญพันธุข์ อง
ปะการังบางสายพันธุ์ ได้ แต่สิ่งที่จะนำ�ไปสู่
การอนุรักษ์ความหลากหลายของปะการัง
และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ได้ดีที่สุด คือความ
ร่ ว มมื อ และพยายามอย่ า งจริ ง จั ง ในการ
หันกลับมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

อ้างอิงจากงงานวิจัย :

กระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ�ทะเลและการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังในน่านน้ำ�ไทย
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน โดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และคณะวิจัยศูนย์ โอมิกส์แห่งชาติ สวทช.
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เจลอาบน้ำ�สมุนไพรสำ�หรับผิวแพ้ง่าย

ก

ารเลื อ กเจลอาบน้ำ � ให้ เ หมาะกั บ สภาพผิ ว ก็
เป็นเรื่องที่สำ�คัญ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหรือ
ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายต่อสบู่หรือครีมอาบน้ำ� ตอนนี้
มีข่าวดีที่นักวิจัยไทยได้พัฒนาเจลอาบน้ำ�สมุนไพรตำ�รับ
ดัง้ เดิม แต่มคี วามทันสมัย มีความอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว
แถมยังใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเบ็ดเสร็จในขวดเดียว
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากโปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ร่วมกับ บริษัท
พรหมมหาราช ปิโตรเลียม จำ�กัด ปรับปรุงและพัฒนา
สูตรสมุนไพรบำ�รุงผิวตำ�รับไทย ตามคัมภีร์แพทย์ โบราณ
มาเป็นเจลอาบน้ำ� เฮดทูโท ตักศิลา ที่ใช้ทำ�ความสะอาด
ทั้งผิวกายและหนังศีระษะได้ โดยยังคงประสิทธิภาพที่ดี
เหมือนสูตรดั้งเดิม
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เจลอาบน้ำ�ที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้ส่วนผสมจากพืชพันธุ์
ธรรมชาติและวัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากเกษตรอินทรีย์ระดับสากล หรือ ecocert จึงมั่นใจ
ได้วา่ มีความปลอดภัยต่อการใช้งานต่อเนือ่ งในระยะยาว
เหมาะสำ � หรั บ ผู้ ที่ ผิ ว บอบบาง แพ้ ง่ า ย อย่ า งเช่ น
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาผิวเป็นโรค น้ำ�เหลืองไม่ดี
นอกจากปรับปรุงสูตรแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัย ใช้งาน สะดวกอีกด้วย
ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=ftpuZvlzEpg
https://www.youtube.com/watch?v=ftpuZvlzEpg
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MONICA เกมฝึกสมองสำ�หรับผู้สูงอายุ

แ

ให้ รั ก ษาความสามารถต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ สมอง ได้ แ ก่
การมีสมาธิ การเรียนรู้และความจำ� การใช้กล้ามเนื้อรับ
ความรู้สึก การวางแผนและตัดสินใจ และการเข้าใจและ
ใช้ภาษา
เกม MONICA นอกจากจะช่ ว ยฝี ก สมองของ
ผู้ สู ง อายุ หรื อ ผู้ ป่ ว ยสมองเสื่ อ มแล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้ รู้ สึ ก
ผ่อนคลาย สบายใจ ลดความเครียด ความแปรปรวน
ทางอารมณ์ และช่วยกระตุ้นความทรงจำ�ที่ดีขึ้นได้ และ
ที่สำ�คัญยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการ
ทำ�งานและสภาวะเสื่อมถอยของสมอง โดยนำ�ไปใช้ ได้
ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล

นวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมี
เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษา
ให้หายได้ ทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิด
โรคนั่นเอง
การเล่นเกม เช่น เกมต่อคำ� เกมค้นหาตัวอักษร
จะช่วยให้สมองถูกใช้งาน มีการฝึกฝนด้านความจำ�อย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุดนักวิจัยไทยได้พัฒนาเกมสำ�หรับฝึกสมอง
ผู้สูงอายุออกมาเพิ่มแล้ว
สวทช. โดยห้องปฏิบตั กิ าร การออกแบบและแก้ปญ
ั หา
อุตสาหกรรม” MTEC พัฒนาเกมฝึกสมองที่มีชื่อเล่นว่า
MONICA (โม-นิ-ก้า) เกมทีป่ ระกอบด้วยส่วนของโปรแกรม
และปุ่ ม กดที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้ เ หมาะสมสำ � หรั บ
ผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการ Human-centric design จากความ
เข้าใจบริบทต่างๆ ของผู้สูงอายุ พัฒนาอุปกรณ์ที่จะช่วย
กระตุ้ น และฝึ ก สมองผู้ สู ง อายุ ห รื อ ผู้ ป่ ว ยสมองเสื่ อ ม

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=5qECpVf5wH4
https://www.youtube.com/watch?v=5qECpVf5wH4
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สินค้าดีการันตีด้วยฉลากอัจฉริยะ

ทุ

ฉลากอัจฉริยะนีเ้ หมาะกับการนำ�ไปใช้ตดิ บนบรรจุภณ
ั ฑ์
สิ น ค้ า ราคาสู ง เช่ น กระเป๋ า กล่ อ งเครื่ อ งสำ � อาง
ขวดไวน์ กล่องไปรษณีย์ หรือใช้งานเป็นฉลากรับประกัน
สินค้า เพียงใช้สมาร์ตโฟนไปแตะที่สายอากาศของฉลาก
ไมโครชิ ป จะเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง เว็ บ ไซต์ ที่ เ จ้ า ของสิ น ค้ า
จัดเตรียมไว้ ผ่านทางเครือข่ายของสมาร์ตโฟน และหาก
ตรวจจับได้ว่ามีการแกะกล่องหรือตัวฉลากขาด ก็จะมี
การแจ้งเตือน นอกจากนี้ เจ้าของสินค้ายังเสนอกิจกรรม
ส่งเสริมการขายผ่านฉลากนี้ ได้ด้วย

กวันนี้สินค้าปลอมสร้างปัญหาให้กับทั้งผู้ซื้อ
และเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างมาก เพราะสินค้า
บางอย่างก็ปลอมแปลงได้เหมือนมากจนแทบ
จะแยกแยะไม่ออก
แต่ตอนนีเ้ รามีนวัตกรรมฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริยะ
มาช่วยป้องกันการปลอมแปลงสินค้าได้แล้ว ต่อให้สินค้า
นั้นปลอมได้เนียนขนาดไหนแต่ก็หลอกเราไม่ได้
บริษัทซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำ�กัด ได้พัฒนา
อุปกรณ์ระบุตวั ตนอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบฉลากอัจฉริยะ
ที่เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ID ข้อมูลผู้ผลิต ข้อมูลผู้ส่ง หรือ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยตัวฉลากประกอบด้วยไมโครชิปและ
สายอากาศทีท่ �ำ งานผ่านสมาร์ตโฟนทีม่ ี NFC function ซึง่
ปล่อยสัญญาณคลืน่ สัน้ สำ�หรับสือ่ สารกับฉลากแล้วเชือ่ ม
โยงไปยังหน้าเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลได้ โดยตรงโดยที่ ไม่
ต้องลงแอปพลิเคชันบนมือถือ

มิถุนายน 2562

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=blFdSfzTfWI
https://www.youtube.com/watch?v=blFdSfzTfWI

10

ระเบี
ย
ง
ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

น้�ำ มันเมล็ดเทียนดำ�สามารถควบคุมโรคหืดให้ดขี น้ึ

เ

ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
แบบสุม่ และปกปิดทัง้ สองฝ่าย (randomized double
blind) ในผู้ป่วยโรคหืด จำ�นวน 80 คน ทั้งชายและหญิง
โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทาน
น้ำ�มันเมล็ดเทียนดำ�ชนิดแคปซูลขนาด 500 มก. วันละ 2
ครั้ง เช้า–เย็น กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทาน
น้ำ�มันมะกอกชนิดแคปซูล เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ ได้รับน้ำ�มันเมล็ดเทียนดำ�
มีระดับคะแนนจากแบบสอบถามเพือ่ ประเมินการควบคุม
โรคหืด (Asthma Control Test) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญ นอกจากนี้ยังลดปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด
eosinophils และเพิ่มปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออก
ในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่
(Forced expiratory volume in 1 second, FEV1) (FEV1
เป็นข้อมูลที่ใช้ ในการตรวจสมรรถภาพปอด)
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส รุ ป ได้ ว่ า การรั บ ประทาน
น้�ำ มันเมล็ดเทียนดำ�มีสว่ นช่วยเพิม่ สมรรถภาพปอด ทำ�ให้
สามารถควบคุมโรคหืดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามควรมีการ
ศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช้น�้ำ มันเมล็ดเทียนดำ�ในผูป้ ว่ ย
โรคหืดโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวขึ้นต่อไป

เมล็ดเทียนดำ�

ต้นเทียนดำ�

ข้อมูลจาก
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1453
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1453
ภาพจาก
https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3/
https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3/
https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3/
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เด็กไทยสร้างชือ่ ให้ประเทศ คว้า 8 รางวัล ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Intel ISEF
2019 ทีส่ หรัฐอเมริกา

ง

าน Intel International Science and Engineering
Fair ถือเป็นการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่
ที่สุดในโลก โดยในปีนี้ (Intel ISEF 2019) จัดเป็นครั้งที่
70 ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟินิกส์
มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก
ทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ มีจำ�นวนมากถึง 1,886 คน
ประเทศไทยได้สง่ ผลงานเยาวชนไทยเข้าร่วม 17 โครงงาน
โดยการสนับสนุนของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

มิถุนายน 2562

แห่งชาติ (เนคเทค) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) มูลนิธิอินเทล ธนาคารไทยพาณิชย์
ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าเยาวชนไทยสามารถสร้างชือ่
เสียงให้กับประเทศชาติด้วยการคว้ารางวัลรวม 8 รางวัล
ได้แก่ 5 รางวัลใหญ่แกรนด์อวอร์ด (Grand Awards) และ
รางวัลพิเศษ (Special Award) อีก 3 รางวัล ดังนี้
1. โครงงาน “กังหันลมระบบไฮบริดสำ�หรับผลิตกระแส
ไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวน
แม่เหล็กถาวร” พัฒนาโดย นายรังสิมนั ต์ กุลเพชรจิระ
นายวรวิช ศรีค�ำ ภา นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ อาจารย์ทป่ี รึกษา
นายจรู ญ เถื่ อ นกู ล โรงเรี ย นพิ ษ ณุ โ ลกพิ ท ยาคม
จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลที่ 3 ในสาขาพลังงาน
กายภาพ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
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2. โครงงาน “เบ้ากุดจี่เทียมสำ�หรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์
พืช” พัฒนาโดย นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ นางสาว
สุทธิดา เอี่ยมสอาด อาจารย์ที่ปรึกษา นายนิรันดร์
เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุล
วิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 3 ในสาขา
วิทยาศาสตร์พืช พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญ
สหรัฐฯ
3. โครงงาน “การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์
เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำ�
โดยตรง : แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ�”
พัฒนาโดย นางสาวอธิชา สันติลินนท์ นายณัฐประ
วีร์ ปัถยาวิชญ์ และนายณภัทร สัจจมงคล อาจารย์ที่
ปรึกษา นายเกียรติภมู ิ รอดพันธ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลที่ 4 ในสาขาเคมี
พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ
4. โครงงาน “การประมวลผลปริ ม าณเนื้ อ ข้ า วโพด
หวาน ด้วยวิธีการ Image Processing” พัฒนาโดย
นางสาวณีรนุช สุดเจริญ นางสาวชนิกานต์ พรหมแพทย์
นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา
นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้
รับรางวัลที่ 4 ในสาขาซอฟต์แวร์ระบบ พร้อมทุนการ
ศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ
5. โครงงาน “การพัฒนาไฮโดรเจลสำ�หรับกำ�จัดหอยที่
เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ ในท้องถิ่น”
พัฒนาโดย นางสาวนัทธมน ศรีพรม นางสาวรมิตา
เชือ้ เมืองพาน นางสาวพันธ์อนงค์ ชืน่ โชคชัย อาจารย์
ที่ปรึกษา นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนดำ�รงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลที่ 4 ในสาขา
วิทยาศาสตร์พชื พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐฯ
นอกจาก 5 รางวัลใหญ่แล้ว ทีมเยาวชนไทยยังได้รับ
รางวัลพิเศษ (Special Award) อีก 3 รางวัลจากงาน Intel
ISEF คือ

1. โครงงาน “การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุอ์ มุ้ น้�ำ จาก
ยางไม้ ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าว
ไร่ในสภาวะขาดน้ำ�เนื่องจากฝนทิ้งช่วง” พัฒนาโดย
นางสาวน้ำ�ผึ้ง ปัญญา นายเจษฎา สิทธิขันแก้ว นาย
พิรชัช คชนิล และอาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติศักดิ์
อินราษฎร โรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้รบั รางวัล Special Award อันดับที่ 2 จาก
USAID องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐฯ (United States Agency for International
Development-USAID) พร้อมทุนการศึกษา 3,000
เหรียญสหรัฐฯ
2. โครงงาน “เบ้ า กุ ด จี่ เ ที ย มสำ� หรั บ เพาะปลู ก เมล็ ด
พันธุ์พืช” พัฒนาโดย นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์
นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสอาด อาจารย์ที่ปรึกษา นาย
นิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม “พนม
อดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 2 ใน
สาขาชีวภาพจาก สมาคมวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ Sigma
Xi พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
3. โครงงาน “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบน
คาร์บอนจากน้�ำ มันหมูเหลือใช้ เพือ่ เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
ในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำ�ทะเล” พัฒนาโดย
นายปุ ถุ ช น วงศ์ ว รกุ ล นายชวิ ศ แก้ ว นุ รั ช ดาสร
นางสาวภั ท รนั น ท์ บุ ญ ชิ ต อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
นายภาณุ พ งศ์ ภู ท ะวั ง โรงเรี ย นกำ � เนิ ด วิ ท ย์
จั ง หวั ด ระยอง ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รชมเชย
จากสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา
https://www.nstda.or.th/th/news/12563-20190517intel-isef-2019
https://www.nstda.or.th/th/news/12563-20190517intel-isef-2019
https://www.nstda.or.th/th/news/12563-20190517intel-isef-2019
https://www.nstda.or.th/th/news/12563-20190517intel-isef-2019
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เยาวชนไทยคว้ารางวัลฟิสกิ ส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย

ส

ถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ ง เยาวชนเป็ น ผู้ แ ทนประเทศไทยเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 4–13 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองแอดิเลด
เครือรัฐออสเตรเลีย จำ�นวน 8 คน
ผลการแข่งขัน เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลได้
6 เกียรติคุณประกาศ ประกอบด้วย
นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
		
วิทยาลัย
นายพัสกร โพธานันท์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายภากร นันทอารี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายลภัส เปรมเจริญ
โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์
นายสรวิชญ์ อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
		
จังหวัดนครปฐม

มิถุนายน 2562

พร้อมกันนี้ยังมี
นายจุลจักร จงพิพฒ
ั นากูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และ นายณพ เติมตฤษณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นผู้แทนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย
การแข่งขันครัง้ นี้ มีจ�ำ นวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
160 คน จาก 22 ประเทศ และเขตการปกครอง โดยผู้ที่
ทำ�คะแนนรวมสูงสุดคือ Grigorii Bobkov จากสหพันธรัฐ
รัสเซีย ผูท้ ที่ �ำ คะแนนภาคทฤษฎีสงู สุดคือ Ruoyu Chan จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ที่ทำ�คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
คือ Rassul Magauin จากสาธารณรัฐคาซัคสถาน

https://www.facebook.com/ipst.thai
https://www.facebook.com/ipst.thai
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อย. เผยมาตรการเตรียมการในการจัดหากัญชา

นพ.

ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา
เปิดเผยว่า ตามที่ ได้สิ้นสุด
ระยะเวลาการแจ้งครอบครองกัญชาตั้งแต่เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา โดยมียอดผูแ้ จ้งครอบครองกว่า
20,000 ราย และผู้ป่วยสามารถครอบครองกัญชาต่อไป
ได้อีกประมาณ 3 เดือนนั้น คาดว่าจะทำ�ให้ผู้ป่วยที่มี
ความจำ�เป็นต้องใช้ยากัญชามีผลิตภัณฑ์ใช้เพียงพอจนกว่า
จะมียากัญชาทีผ่ ลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายออกมา โดย
ขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่กำ�ลังดำ�เนินการผลิตอยู่ เช่น
องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรกำ�ลังจะขออนุญาตเร็วๆ นี้ ซึง่ จะทำ�ให้
มียากัญชาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในจำ�นวนที่เพียงพอ
สำ�หรับผู้ป่วยในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้เตรียมการรองรับหากเกิดเหตุ
ขัดข้องใดๆ ในช่วงระยะเวลาของการเปลีย่ นผ่าน โดยกรณี
ของการจัดหาวัตถุดบิ กัญชา สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้ประสานไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพือ่ ตรวจสอบ
ของกลางกัญชาที่ตรวจยึดได้ หรือที่มีการส่งมอบไว้ว่ามี

คุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอที่จะนำ�มาใช้ทางการแพทย์
หรือไม่ เนือ่ งจากกัญชาทีจ่ ะนำ�มาใช้ ในทางการแพทย์ได้ จะ
ต้องมีคณ
ุ ภาพ ไม่มกี ารปนเปือ้ นของโลหะหนัก สารฆ่าแมลง
และมีสารสำ�คัญตามที่กำ�หนด หากสามารถใช้ ได้ก็จะ
นำ�กัญชาส่วนนี้มาดำ�เนินการผลิตยากัญชาก่อน ซึ่งของ
กลางนี้ ได้เก็บรักษาไว้ที่ ป.ป.ส. หากหน่วยงานใดจะขอ
ใช้ สามารถแจ้งความประสงค์ไปที่ ป.ป.ส. และ อย. เพื่อ
พิจารณาดำ�เนินการต่อไป ทีผ่ า่ นมามีหน่วยงานทีข่ อใช้ของ
กลางแล้ว ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
และมหาวิทยาลัยนเรศวร
นอกจากนี้ อย. ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบเรือ่ งความมัน่ คงทางยา ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐ
ทีก่ �ำ หนดไว้ ในพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย
เพื่อเตรียมจัดหายาให้เพียงพอในช่วงดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2
หน่วยงานจะได้พิจารณาดำ�เนินการจัดหายาด้วยวิธีการที่
เหมาะสมต่อไป
https://oryor.com/digi_dev/detail/media_news/1633
https://oryor.com/digi_dev/detail/media_news/1633
https://oryor.com/digi_dev/detail/media_news/1633
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ข่าววิทย์เทคโนฯ ไทย

อย. ปลดล็อกชุดตรวจคัด
กรองการติดเชื้อเอชไอวี
ด้วยตนเอง

ส

ำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ชุ ด ตรวจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง ชุดตรวจทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชือ้
เอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งสาระสำ�คัญของการ
แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ มีการกำ�หนดนิยาม
สำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้อง กำ�หนดคุณภาพมาตรฐานและข้อกำ�หนด
ซึ่งต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
การผลิ ต ตามมาตรฐานระดั บ ประเทศหรื อ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ เช่น หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิต
(GMP) ISO 13485 เป็นต้น รวมถึงกำ�หนดให้แสดง
ฉลากต่อผู้บริโภคในประเด็นที่สำ�คัญต่างๆ เช่น ข้อบ่งใช้
วิธกี ารใช้ วิธกี ารเก็บรักษา คำ�เตือน ข้อควรระวัง องค์ความรู้
เกี่ยวกับระยะการตรวจหาการติดเชื้อไม่พบของชุดตรวจ
นั้นๆ (Window period) แบบประเมินความเสี่ยงต่อการ
ติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยตนเอง ช่องทางการให้ขอ้ มูลสนับสนุน
ของผู้ผลิต หรือผู้นำ�เข้าในการใช้ชุดตรวจดังกล่าวผ่าน
QR Code หรือเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลและความรู้ สาธิตวิธกี าร
ตรวจ การสรุปผล การเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการ หมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อให้คำ�ปรึกษาเพิ่มเติมโดยตรงได้
และการแปลผล โดยแสดงเป็นภาพอธิบายรายละเอียดให้
ชัดเจน และมีข้อความว่า “ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย
ตนเองเท่านั้น หากตรวจพบ มีปฏิกิริยา (reactive) ต้อง
ได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจาก
หน่วยบริการที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้”

มิถุนายน 2562

นอกจากนี้ ยั ง ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต หรื อ นำ � เข้ า จั ด
ให้มีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ถูกตรวจควรรู้ (subject
information) ก่อนการตรวจ และภายหลังทราบผลการ
ตรวจ โดยอยู่ ใ นภาชนะบรรจุ เพื่ อ ให้ ก ระบวนการให้
คำ�ปรึกษามีความชัดเจน ตลอดจนการเชื่อมเข้าสู่ระบบ
บริการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกัน โดยอาจทำ�
ในลักษณะขั้นตอนหรือกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูล
ดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย. โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำ�หนด
การยุติปัญหาเอดส์ โดยปลดล็อคให้ประชาชนการ
เข้าถึงการตรวจ คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง
เป็นการเพิ่มทางเลือกในการตรวจคัดกรองแทนที่ต้อง
ไปตรวจ ณ สถานพยาบาล เท่านั้น ทำ�ให้ประชาชน
ทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
มี โ อกาสป้ อ งกั น การถ่ า ยทอดเชื้ อ เอชไอวี ไ ปยั ง บุ ค คล
อื่น แต่ในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
การตรวจเพือ่ รูส้ ถานการณ์การติดเชือ้ เร็วจะทำ�ให้สามารถ
เริ่มรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่นต่อไป
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กองบรรณาธิการ
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โลกจะต้องเผชิญปัญหาอะไรเมื่อ

ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผล
อีกต่อไป

เป็นเวลากว่า 90 ปีมาแล้วที่ เซอร์อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง แพทย์
นักชีววิทยา นักเภสัชวิทยา และนักพฤกษศาสตร์ชาวสก็อต ค้นพบ
สารเบนซิลเพนิซิลลิน โดยบังเอิญในปี ค.ศ. 1928 จนนำ�ไปสู่การ
พัฒนายาเพนิซลิ ลิน ซึง่ เป็นยาปฏิชวี นะชนิดแรกของโลก และเป็นการ
ปฏิวัติการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

ท

ปั ญ หานี้ กำ � ลั ง เกิ ด ขึ้ น ในหลาย
ประเทศทั่ ว โลก โดยในประเทศ
มาลาวี ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียง
ใต้ของทวีปแอฟริกานั้น พบว่าแม้
ทางการจะมีกฎหมายห้ามการขาย
ยาปฏิ ชี ว นะโดยไม่ มี ใ บสั่ ง แพทย์
แต่ก็ยังพบการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
พร่ำ � เพรื่ อ อยู่ โดยจากการตรวจ
สอบของทีมข่าวบีบีซีพบว่าพวกเขา
สามารถหาซื้อยาเมอโรพีเนม (Meropenem) ซึง่ เป็นยาปฏิชวี นะขนาน
แรงทีส่ ดุ ได้ โดยไม่ตอ้ งมีใบสัง่ แพทย์
จากร้านขายยา 3 แห่ง
ปัญหาดังกล่าวทำ�ให้แพทย์ ใน
มาลาวีประสบปัญหาในการรักษาผู้
ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา จำ�นวน
มาก ซึ่งการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
ปกติใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข ของ
อังกฤษ (PHE) ชี้ว่ายอดการเสีย
ชีวิตจากการดื้อยาทั่วโลก มีโอกาส
พุ่งแซงหน้าจำ�นวนผู้เสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งภายในปี ค.ศ. 2050 หาก
คนไข้ยังไม่เลิกใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
ไม่จำ�เป็น

ว่าในปัจจุบนั การใช้ยาปฏิชวี นะพร่�ำ เพรือ่ ได้น�ำ ไปสูก่ ารเกิดเชือ้ ดือ้ ยา
รุนแรง หรือ “ซูเปอร์บกั๊ ” ซึง่ ทำ�ให้การรักษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรียทำ�ได้
ยากขึน้ จนทำ�ให้ทา้ ยทีส่ ดุ อาจไม่มยี าปฏิชวี นะชนิดใดสามารถรักษาโรค
เหล่านี้ ได้ และกลายเป็นวิกฤตทางด้านสาธารณสุขโลก
ที่มาและชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bbc.com/thai/features-47845531
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งานวิจัยตอกย้ำ�

แมวรู้จักชื่อตัวเอง
แต่อาจแสร้งไม่สนใจ

งานวิจัยล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น พบหลักฐานที่ยืนยันว่า แมวบ้าน
อาจเข้าใจภาษามนุษย์มากกว่าที่เราคิด โดยพบว่าพวกมันรู้จักชื่อ
ของตัวเอง แต่บางครัง้ เลือกทีจ่ ะทำ�เป็นเฉยเมยเวลาทีถ่ กู มนุษย์เรียก

ง

านวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสาร Nature ชิ้นนี้ ศึกษาเรื่องการสื่อสารระหว่าง
มนุษย์กับแมวบ้าน และต้องการทราบว่าแมวสามารถเข้าใจถ้อยคำ�ต่างๆ
ในภาษามนุษย์ โดยเฉพาะชื่อเรียกของพวกมันหรือไม่
พวกเขาจึงสังเกตพฤติกรรมแมว 78 ตัว ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านและที่
คาเฟ่แมวในญีป่ นุ่ โดยทดลองเปิดเสียงค�ำพูดของมนุษย์ 4 ค�ำ แล้วตามด้วยเสียง
เรียกชื่อของมัน ทัง้ ทีเ่ ป็นเสียงจากเจ้าของและเสียงเรียกของคนแปลกหน้า เพื่อ
ดูว่าแมวจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร
ผลปรากฏว่ า กว่ า ครึ่ ง ของแมวที่ เข้าร่วมการทดสอบสามารถแยกแยะ
ชื่อของตัวมันเองออกจากค�ำนามทัว่ ไปได้ โดยแมวแสดงท่าทางว่ามันรูจ้ กั ชื่อของ
ที่มาและชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bbc.com/thai/features-47856329
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ตัวเอง เช่น กระดิกหู ขยับหัว หรือ
แม้แต่กระดิกหาง
ไม่ว่าเสียงเรียกนั้นจะเป็นเสียง
เจ้ า ของหรื อ เสี ย งบุ คคลอื่น ก็ ต าม
ผูเ้ ชีย่ วชาญระบุวา่ เป็นเรื่อง “สมเหตุ
สมผล” ทีจ่ ะเชื่อว่าแมวจะมีปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองต่อชื่อของตัวเอง เพราะชื่อ
มีความสัมพันธ์กับการที่มนุษย์ ให้
รางวัลต่างๆ เช่น อาหาร และการเล่น
ด้วย หรือแม้แต่ “การลงโทษ” ซึ่ง
รวมถึงการอาบนำ�้ หรือการพาไปพบ
สัตวแพทย์
ดร.อัตสุโกะ ไซโต นักชีววิทยาที่
ศึกษาด้านการรูค้ ดิ จากมหาวิทยาลัย
โซเฟียในกรุงโตเกียวบอกว่า งานวิจยั
ชิน้ นีช้ ว่ ยให้เราได้เข้าใจความสามารถ
ของแมวในการสื่อสารกับมนุษย์ และ
เราสามารถน�ำความรู้ที่ ได้มาใช้ ใน
การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของทั้ ง
แมวและมนุษย์ ในอนาคต
“ยกตัวอย่างเช่น เราอาจสอนให้
แมวเรียนรูจ้ กั วัตถุหรือสถานทีอ่ นั ตราย
โดยใช้ ค�ำพู ด และการเปล่ ง เสี ย ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง”
นอกจากนีก้ ารศึกษายังพบว่า ใน
กรณีทแี่ มวอาศัยอยูร่ วมกันเป็นกลุม่
เช่ น ที่ ค าเฟ่ แ มวนั้ น พวกมั น จะมี
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองเวลาที่ได้ยนิ เสียง
เรียกชื่อแมวตัวอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม
นักวิจยั ชีว้ า่ แม้แมวจะรูช้ ื่อของตัวเอง
แต่บางครัง้ พวกมันอาจจะแสดงท่าที
เฉยเมยไม่ยอมไปหาเจ้าของเวลาที่
ถูกเรียกชื่อก็เป็นได้
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นีธิกาญจน์ กำ�ลังวรรณ
เรียบเรียง จากบทความ Bloomberg และ The Jerusalem Post

ครั้งแรกของโลก! อิสราเอล

สร้างหัวใจจาก
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ทีมนักวิทยาศาสตร์อิสราเอลผลิตหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใช้
ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของมนุษย์ ในการสร้างหัวใจใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็นใบเบิก
ทางในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายหัวใจมนุษย์ ในอนาคต

ค

วามก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ ในวารสาร Advanced
Science เผยภาพหัวใจขนาด 2.5 เซนติเมตร ขนาดเล็กเท่ากับหัวใจของ
กระต่าย แต่มโี ครงสร้างของหัวใจที่ใกล้เคียงของหัวใจจริงๆ ทัง้ หมด ซึง่
พิมพ์ขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
อาจารย์ Tal Dvir หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Tel Aviv
University แถลงข่าวความสำ�เร็จในครั้งนี้ว่า นี่ถือเป็นความก้าวหน้าทางการ
แพทย์ครัง้ สำ�คัญ เพราะเป็นหัวใจจากเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตทิ ผ่ี ลิตจากเซลล์ของมนุษย์
และมีโครงสร้างห้องหัวใจและหลอดเลือดที่ใกล้เคียงกับหัวใจของจริงทั้งหมด
อาจารย์ Dvir มองว่า จุดเด่นของหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติดวงนี้ คือ หมึก
ชีวภาพทีม่ าจากเนือ้ เยือ่ ของคนไข้ โดยตรง ซึง่ ช่วยลดปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของ
อวัยวะทีป่ ลูกถ่ายในคนไข้ และร่นเวลาทีค่ นไข้ตอ้ งรอในการปลูกถ่ายหัวใจในอนาคต
ขั้นตอนการผลิตหัวใจจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบนี้ เริ่มจากการนำ�ชิ้นส่วน

เซลล์เนื้อเยื่อไขมัน หรือ fatty tissue ของคนไข้มาแยกส่วนทีเ่ ป็นเซลล์
และที่ ไม่ใช่เซลล์ เช่น คอลลาเจน
เพื่อใช้เป็นหมึกชีวภาพสำ�หรับขึ้นรูป
เป็นหัวใจในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ
ปรับแต่งเซลล์ ให้เป็นสเต็มเซลล์เพื่อ
พัฒนาเป็นเซลล์หัวใจดวงใหม่
สำ�หรับหัวใจกระต่าย ขนาด 2.5
เซนติเมตรนัน้ ใช้เวลาเพียงไม่กชี่ วั่ โมง
ในการพิมพ์ขึ้นมา แต่สำ�หรับหัวใจ
มนุษย์ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน
และต้องใช้เซลล์หลายพันล้านเซลล์
สำ�หรับหัวใจเพียง 1 ดวง
อย่ า งไรก็ ต าม หั ว หน้ า ที ม นั ก
วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Tel
Aviv University อธิบายเพิ่มเติมว่า
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือนให้
หั ว ใจได้ เ ติ บ โตมากพอที่ จ ะเริ่ ม เต้ น
เหมือนหัวใจปกติ โดยในขัน้ ตอนนีท้ มี
วิจยั เตรียมทดสอบปลูกถ่ายหัวใจจาก
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตนิ ใี้ นสัตว์ และคาดว่า
จะทดสอบในมนุษย์ได้ ในเวลาต่อไป
ในขณะทีต่ อนนีย้ งั ไม่เป็นทีช่ ดั เจน
ว่า เครื่องพิมพ์ 3 มิตินี้จะสร้างหัวใจ
เทียมทีท่ �ำ งานได้ดกี ว่าหัวใจธรรมชาติ
ได้หรือไม่ แต่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็
คือ ชิน้ ส่วนทีส่ ร้างขึน้ จากเครือ่ งพิมพ์
3 มิ ติ นี้ สามารถทดแทนหรื อ ใช้
ซ่อมแซมชิ้นส่วนของหัวใจที่เป็นโรค
หรือเสียหายได้
ที ม นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จ า ก
มหาวิทยาลัย Tel Aviv University
ตัง้ เป้าไว้วา่ ภายใน 10 ปี โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ที่ ทั น สมั ย ทั่ ว โลก จะมี
เครื่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ติ ที่ ส ร้ า งอวั ย วะ
ทดแทนให้กับมนุษย์ได้

https://www.voathai.com/a/israel-first-3d-printed-heart-2019/4877057.html
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เรียบเรียงโดย ทักษิณา ข่ายแก้ว
วีโอเอภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตัน

นักวิจัยอเมริกันประสบความสำ�เร็จ
ฟื้นฟูสมองหมูที่ตายแล้ว

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลเน้นว่า การ
วิจัยนี้ ไม่ ได้เป็นการฟื้นฟูความสามารถในการรับรู้ใน
สมองของหมูที่นำ�ออกมาจากหมูที่ตายเเล้วเเต่อย่างใด
เเต่เป็นการทดลองที่ออกเเบบเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยง
การฟื้นฟูดังกล่าวซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้
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ารศึกษานี้ ได้ก่อให้เกิดคำ�ถาม
หลายอย่างเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางการแพทย์ รวมทั้งคำ�ถาม
หลายคำ � ถามเกี่ ย วกั บ คำ � จำ � กั ด ความ
ของอาการสมองตาย เเละผลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตามมาต่ อ ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติในการบริจาคอวัยวะ

หน้ข่าาววิต่ทย์า- ง
เทคโนฯ โลก

มหาวิทยาลัยเยลชี้ว่า ความมุ่ง
หมายหลักของการวิจัยคือการสร้าง
ความเป็นไปได้ ในอนาคตทีจ่ ะเอือ้ ให้
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส ามารถศึ ก ษา
วิเคราะห์สมองทัง้ ก้อนของสัตว์เลีย้ ง
ลู ก ด้ ว ยนมขนาดใหญ่ เเทนที่ จ ะ
ศึกษาสมองโดยจ�ำกัดอยู่เเค่เฉพาะ
ตั ว อย่ า งปริ ม าณเล็ ก น้ อ ยของ
เนื้อเยื่อสมองเท่านั้น
การศึกษานี้ ได้รับการสนับสนุน
โดยสถาบันสุขภาพเเห่งชาติสหรัฐฯ
(National Institutes of Health) และ
ผลการทดลองที่ ได้ซึ่งจะตีพิมพ์ ใน
วารสาร Nature ตรงข้ามกับแนวคิด
เดิ ม ที่ ย อมรั บ กั น มานานเกี่ ย วกั บ
อาการสมองตาย โดยถือว่าอาการ
สมองตายคื อ การที่ กิ จ กรรมของ
เซลล์ ในสมองยุติลงโดยไม่สามารถ
ฟื้นคืนได้ภายในไม่กี่วินาที หรือไม่กี่
นาทีหลังจากสมองขาดออกซิเจน
หรือขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง
การทดลองนี้ ช้ี ถึ ง การฟื ้ น คื น
อย่างจ�ำกัดของการท�ำงานในเซลล์
สมองของหมู โดยสมองของหมูนี้ ได้
มาจากโรงฆ่าสัตว์เเห่งหนึ่ง ทีมงาน
ได้ฉีดส่วนผสมพิเศษของสารเคมี
ชนิดหนึง่ ที่ใช้ ในการรักษาสภาพของ
เซลล์เข้าไปในสมองของหมู เเละพบ

ว่าเซลล์สมองของหมูยังท�ำงานอยู่ได้
อี ก 4 ชั่ ว โมงหลั ง จากที่ ห มู เ สี ย ชี วิ ต
ไปแล้ว
Nenad Sestan หัวหน้าทีมนักวิจัย
กล่ า วว่ า สมองที่ ส มบู ร ณ์ ข องสั ต ว์
เลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมขนาดใหญ่ รั ก ษา
ความสามารถในการฟื้นคืนกิจกรรมใน
โมเลกุลเเละเซลล์ของสมองได้ ในช่วง
หลายชั่ ว โมงหลั ง จากหยุ ด ท�ำงาน
ไปเเล้ ว ซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ว งการ
แพทย์ไม่คาดคิดกันมาก่อน
และที่ห้องทดลองที่มหาวิทยาลัย
เยล ทีมนักวิจัยได้พัฒนาระบบที่เรียก
ว่า BrainEx เพื่อใช้ ในการฉีดสารอาหาร
เที ย มเข้ า ไปในระบบหลอดเลื อ ดที่
หล่อเลี้ยงสมองของหมู
Zvonimir Vrselja ผูช้ ว่ ยนักวิจยั ด้าน
ประสาทสมอง กล่าวว่า สมองของหมู
ที่ใช้ ในการศึกษาไม่ถือว่าเป็นสมองที่มี
ชีวิต เเต่เป็นสมองที่ยังมีกิจกรรมใน
เซลล์อยู่เท่านั้น
ขณะที่ผลการศึกษานี้ ไม่เสนอวิธี
บ�ำบัดสมองทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ คนใน
ตอนนี้ เเต่ผลการทดลองก็ได้น�ำไปสู่
เเนวทางการวิจัยเเบบใหม่ ที่ในที่สุด
อาจช่วยให้แพทย์ค้นพบวิธีฟื้นคืนการ
ท�ำงานของสมองของคนที่ล้มป่วยจาก
อาการเส้นเลือดในสมองตีบตันเเละ

แตก หรือเพื่อทดสอบวิธีการบ�ำบัด
ใหม่ๆ ที่ ใช้รักษาเซลล์สมองที่เสีย
หายจากอาการบาดเจ็บ
เเต่ในขณะเดียวกัน การทดลอง
นี้อาจก่อให้เกิดความไม่เเน่ใจรอบ
ใหม่เกี่ยวกับการตัดสินว่าอะไรคือ
ความตาย ซึ่งในขณะนี้จะถือเอาว่า
คนเสียชีวิตหากการท�ำงานทุกอย่าง
ของสมองยุติลงเเละกอบกู้คืนไม่ได้
ซึ่ ง ค�ำจ�ำกั ด ความนี้ มี ผ ลให้ เ เพทย์
ตัดสินใจตามจรรยาบรรณว่า เมื่อไหร่
จึ ง จะเริ่ ม ยุ ติ ก ารรั ก ษาชี วิ ต ของ
ผู้ป่วย เเล้วหันไปรักษาอวัยวะของ
ผู้ป่วยเเทน

https://www.voathai.com/a/pig-brain-cells-tk/4885677.html
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

มอสิ
ง
โต
แปลงวิ
จ
ย
ั
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดับโลก
ทีมวิจัย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เปิดแปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบชะนีช่วยกระจายพันธุ์ไม้ทั่วผืนป่า เพิ่มพันธุ์ไม้ดูดซับคาร์บอน ระบุแปลง
มอสิงโตเป็นแปลงที่สองของโลกที่มีการติดตามศึกษาเถาวัลย์ พบเป็นแหล่งอาหารสำ�รองชั้นดีให้แก่
สัตว์ป่ายามขาดแคลนอาหาร
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ศู

คณะสื่อมวลชนเข้าชมแปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม “แปลง
วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอ
สิงโต” ซึง่ มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 190 ไร่ ก่อตัง้ ใน
พ.ศ. 2539 ถือเป็นแปลงศึกษานิเวศวิทยา
ถาวรทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ในประเทศไทย โดย
ทีมวิจยั ได้ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสำ�รวจมากว่า 20
ปี มีการศึกษานิเวศวิทยาประชากรและ
ชีววิทยาของชะนี ความหลากหลายของ
พรรณไม้ เถาวัลย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พื ช และสั ต ว์ รวมถึ ง การติ ด ตามศึ ก ษา

พลวัตป่าแปลงวิจัยมอสิงโต จากสภาพ
อากาศและสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

แปลงศึกษาระบบนิเวศ
มอสิงโต

แปลงศึ ก ษาระบบนิ เ วศมอสิ ง โต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เริ่มต้นจากการ
ศึกษาวิจัยชะนี เน้นพฤติกรรมของสัตว์
และความสัมพันธ์เชิงสังคมของชะนี รวม
ถึงการส่งเสียงร้องของชะนี พฤติกรรม
การกินอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างพืช
และสัตว์ ในการอยูร่ ว่ มกัน พึง่ พาอาศัยกัน
(อ่านรายละเอียดงานวิจัยชะนีเขาใหญ่นี้
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ได้ ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 24)
จุดเริม่ ต้นดังกล่าวก่อให้เกิดการจัดตัง้
แปลงศึกษาระบบนิเวศระยะยาวมอสิงโต
ในปี 2539 โดยครอบคลุมพื้นที่อาณาเขต
ของชะนีกลุ่มหลักคือ กลุ่ม A พร้อมทั้ง
ตั้งเป้าหมายในการทำ�แปลงศึกษาระยะ
ยาวนี้ว่าเป็นการศึกษาความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพทั้ ง หมด โดยติ ด ตามศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยจาก สวทช.
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและ
มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
ธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้
การสนับสนุนของโครงการพั ฒ นาองค์
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ชะนีมือขาว
ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity
Research and Training Program) หรือโครงการบีอาร์ที (BRT) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
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นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากต่าง
ประเทศ โดยแปลงวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพถาวรมอสิงโตได้เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายแปลงวิจัยพลวัตป่าขนาดใหญ่
ทั่วโลกของ Center for Tropical Forest
Science (CTFS) ซึง่ เป็นหน่วยงานหนึง่ ใน
สถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ทำ�ให้
เกิดความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติใน
การศึกษาวิจัยมากมาย
ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยจนถึงปัจจุบัน
มีรายงานผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสาร
วิชาการนานาชาติ รวม 15 เรื่อง แปลง
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวร
มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้
รับการยอมรับจากวงการวิชาการว่าเป็น
แปลงศึ ก ษานิ เ วศวิ ท ยาถาวรที่ ดี ที่ สุ ด
แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศไทย เป็ น แหล่ ง
การสร้ า งกำ � ลั ง คนรุ่ น ใหม่ ด้ า นชี ว วิ ท ยา
และนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง ที่สำ�คัญ
โครงการวิจัย “การติดตามศึกษาพลวัต
ป่าแปลงวิจัยมอสิงโต จากสภาพอากาศ
และสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป” เป็ น
หนึ่ ง ในหลายร้ อ ยผลงานที่ สำ � นั ก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำ�มา
จัดแสดงร่วมกับพันธมิตรในงานประชุม
วิชาการนานาชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (International Conference
on Biodiversity 2019: IBD2019) ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดระหว่าง
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ด้วย
	
นางสาวอนุตตรา ณ ถลาง ผู้ช่วย
วิจัยอาวุโส สวทช. เปิดเผยว่า แปลงวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต
มีการศึกษาวิจัยที่มีความหลากหลายมาก
และโดดเด่ น มากในการติ ด ตามศึ ก ษา
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นางสาวอนุตตรา ณ ถลาง ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส สวทช. เป็นผู้หนึ่งในทีมงานวิจัย
ชะนีเขาใหญ่

ชะนี ซึ่ ง มี ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน
นักวิชาการด้านนิเวศวิทยาชาวอเมริกัน
เป็นผู้ริเริ่มศึกษาชะนีในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ แ ละเป็ น ผู้ ร่ ว มผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
แปลงวิจัยมอสิงโตแห่งนี้ โดยในอุทยาน
แห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ มี ช ะนี ส องชนิ ด พั น ธุ์
คือ ชะนีมือขาว (H. lar) และชะนีมงกุฎ

(H. pileatus) แต่แปลงวิจัยมอสิงโตอยู่ใน
เขตการกระจายพันธุ์ของชะนีมือขาว
“ชะนี เ ป็ น วานร (Ape) ชนิ ด ที่
เล็ ก ที่ สุ ด ต่ า งจากกอริ ล ลา อุ รั ง อุ ตั ง
และชิ ม แปนซี ลั ก ษณะของวานร
คื อ ไม่ มี ห าง อกกว้ า ง มี แ ขนที่ ย าว
มากเมื่ อ เที ย บกั บ ขา มี ใ บหน้ า แบน
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เป็นสัตว์ทอี่ าศัยอยูบ่ นต้นไม้ กินผลไม้เป็น
อาหารหลัก เดินทางจากต้นไม้หนึ่งไปอีก
ต้นหนึ่งทางเรือนยอดไม้ โดยใช้แขนสอง
ข้างห้อยโหน ซึง่ เป็นลักษณะการเคลือ่ นที่
เฉพาะของชะนี
ชะนี เ ป็ น สั ต ว์ ที่ มี ค วามแตกต่ า ง
ระหว่างเพศน้อยมาก อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม
เล็ ก ตามปกติ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ประกอบ
ด้วยคู่ชะนีผัวเมีย และลูกชะนีวัยต่างๆ
มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 4-6 ตัว ชะนี
ออกลู ก ครั้ ง ละหนึ่ ง ตั ว และมี ช่ ว งห่ า ง
ระหว่างการออกลูกแต่ละตัวประมาณ 3-4
ปี ชะนีแต่ละกลุ่มมีอาณาเขตเฉพาะ และ
จะใช้เสียงร้องคู่ผัวเมียและเสียงร้องเป็น
ทำ�นองแบบต่างๆ เพื่อประกาศอาณาเขต
และสื่อสาร ซึ่งระบบสังคมแบบนี้พบได้
น้อยมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่พบ
ได้มากในนก อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ที่ ย าวนานในแปลงวิ จั ย มอสิ ง โตพบว่ า
ในกลุ่มชะนีอาจมีสมาชิกที่ ไม่ได้มีความ
สัมพันธ์เป็นพ่อแม่ลูกหรือพี่น้องอยู่ร่วม
กันด้วย
จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมชะนี
ทีมวิจัยพบว่า ชะนีเป็นสัตว์ที่มีบทบาท
สำ�คัญต่อระบบนิเวศในป่าเขาใหญ่อย่าง
มากในฐานะผู้ ก ระจายเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช
เพราะพฤติกรรมการกินอาหารของชะนี
จะกลืนผลไม้ไปพร้อมกันกับเมล็ด ตั้งแต่
เมล็ ด ที่ มี ข นาดเล็ ก ไปจนถึ ง เมล็ ด ปาน
กลาง เมือ่ ชะนีเดินทางไปตามจุดต่างๆ ใน
อาณาเขต จะพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปด้วย
พร้อมทั้งขับถ่ายออกมา และด้วยชะนี
อาศัยอยู่บนต้นไม้สูง มูลที่ขับถ่ายออก
มาจะกระจัดกระจายไปทั่วทั้งแปลง ไม่มี
การกระจุกรวมกัน จึงทำ�ให้เมล็ดพันธุ์พืช
เหล่านี้กระจายไปตามที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
“จากการติดตามศึกษามูลชะนีเพื่อ
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ศึ ก ษาพื ช อาหารและพฤติ ก รรมการหา
อาหารของชะนีพบว่า ในการขับถ่ายแต่ละ
ครัง้ จะพบเมล็ดพืชหลายชนิด โดยผลไม้ที่
ชะนีชนื่ ชอบก็คอื เงาะป่า ในปี พ.ศ. 2550
ต้นเงาะป่าออกผลดก ทีมวิจยั สามารถนับ
เมล็ดเงาะป่าในมูลชะนีมมี ากกว่า 3,000 เมล็ด
แต่ในยามที่ขาดแคลนผลไม้พบว่า ชะนี
จะกินผลเถาวัลย์สายพันธุ์ช้างสารสับมัน
(Erycibe elliptilimba) แทน โดยในปี พ.ศ.
2551 และ 2552 พบเมล็ดเถาวัลย์ ในมูล
ชะนีมากกว่า 4,000 เมล็ด ดังนั้นชะนีจึง
เป็นสัตว์ปา่ ทีม่ คี วามสำ�คัญในการกระจาย
เมล็ดพันธุพ์ ชื ให้กบั ป่า เพือ่ คงความหลาก
หลายและสร้างสมดุลของของป่าไว้ได้ดี”
นางสาวอนุตตรากล่าว
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ชะนี น อกจากจะมี ค วามสำ � คั ญ กั บ
ระบบนิเวศในการกระจายเมล็ดพันธุ์แล้ว
ยังพบว่าสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น หมีและช้าง
ก็มีความสำ�คัญต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์
ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชขนาด
ใหญ่ที่ชะนีไม่สามารถกินได้หมดทั้งผล
เช่น ผลกระท้อน มังคุดป่า ผลต้นไข่ช้าง
ซึ่งสัตว์ ใหญ่เหล่านี้มีขนาดถิ่นที่อยู่กว้าง
จึงนำ�พาเมล็ดพันธุ์ไปได้ไกล ดังนัน้ จะเห็น
ได้ว่าป่าที่สมบูรณ์ต้องอาศัยสัตว์ป่าหลาก
หลายชนิดในการกระจายเมล็ดพันธุ์ ที่
สำ�คัญสัตว์ปา่ เหล่านีล้ ว้ นมีผลต่อการเพิม่
ศักยภาพป่าในการดูดซับคาร์บอนด้วย
“จากการศึกษาพลวัตป่าแปลงวิจัย
มอสิงโต จากสภาพอากาศและสิง่ มีชวี ติ ที่
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เปลีย่ นแปลงไป ด้วยการสร้างแบบจำ�ลอง
คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบผลของการ
สูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ ร่วมกั บที ม
วิจัยจากเยอรมนี พบว่า ป่าที่สมบูรณ์แต่
ไม่มีสัตว์ป่าช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ขนาด
ใหญ่ มีศักยภาพการสะสมคาร์บอนน้อย
กว่าป่าที่มีสัตว์ป่า เพราะต้นไม้ที่สัตว์ป่า
ช่ ว ยกระจายเมล็ ด พั น ธุ์ มั ก เป็ น ต้ น ไม้
ที่ ค วามหนาแน่ น ของเนื้ อ ไม้ สู ง สะสม
คาร์บอนได้มาก เช่น เงาะป่า มังคุดป่า
ต้นตำ�หยาวผลตุ่ม ต้นขี้อ้าย
นอกจากนี้ทีมวิจัยยังมีความร่วมมือ
กับนักวิจัยฝรั่งเศส เริ่มศึกษา ตรวจวัด
ประเมินการสะสมคาร์บอนในป่าแปลง
มอสิงโต และป่าฟื้นตัวบริเวณใกล้เคียง
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ด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารรั บ รู้ ร ะยะไกลชนิ ด
LiDAR อาศัยหลักการยิงเลเซอร์ ไปยัง
วัตถุ โดยติดเซนเซอร์ตรวจบนเครื่องบิน
ทำ�ให้สามารถสร้างภาพสามมิติของป่า
และได้ค่าความสูงของต้นไม้ ช่วยให้การ
ประเมินมีความแม่นยำ�มากขึ้น เบื้องต้น
ผลการศึ ก ษาการสะสมคาร์ บ อนในป่ า
พบว่ า ป่ า ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่
บางส่วนเป็นพื้นที่แผ้วถางมาก่อน ซึ่งป่า
บริเวณนี้ที่เริ่มมีการฟื้นตัว มีการสะสม
คาร์บอนได้มากในอัตราที่รวดเร็วกว่าป่า
รุ่นเก่าอย่างมาก เพราะมีความต้องการ
ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ในการสังเคราะห์
แสงสูง เป็นข้อมูลที่สนับสนุนว่าการปลูก
ป่ า และการฟื้ น ฟู ป่ า อาจเป็ น หนทางลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาวะโลกร้อนได้
อย่างไรก็ตามทีมวิจยั ยังพบการเติบโต
ของพืชในแปลงวิจยั ทีก่ ระจุกตัวบนพืน้ ทีท่ ี่
มีระดับสูงขึน้ เรือ่ ยๆ แม้วา่ ชะนีจะกระจาย
เมล็ดพันธุ์พืชอาหาร เช่น ต้นเงาะป่าทั่ว
แปลงวิจัยมอสิงโตแล้วก็ตาม แต่กลับพบ
ว่าต้นเงาะป่าเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่มีระดับความสูงขึ้น โดยไม่พบการ
เกิดและเติบโตของต้นเงาะป่าในพืน้ ทีร่ าบ
หรือเจริญเติบโตได้จำ�นวนน้อยมาก
ขณะเดียวกันยังพบสัตว์ปา่ เช่น ไก่ฟา้
พญาลอ ที่ เ คยพบหากิ น และอาศั ย อยู่
บริเวณพื้นที่ราบซึ่งอยู่ต่ำ�กว่าแปลงวิจัย
มอสิงโต แต่ระยะหลังมานี้พบการย้าย
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ถิ่นขึ้นมาในพื้นที่มอสิงโตเพิ่มขึ้น คาดว่า
อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ทำ�ให้พืชและสัตว์ป่ามีการปรับตัวอพยพ
ย้ายถิ่นขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่สูงจากระดับ
น้�ำ ทะเลมากขึน้ เพราะมีอณ
ุ หภูมทิ ตี่ �่ำ กว่า
“ปกติบริเวณมอสิงโตซึ่งมีความสูง
จากระดับน้�ำ ทะเลประมาณ 700 เมตร จะ
พบไก่ฟ้าหลังขาว และในบริเวณที่ต่ำ�กว่า
จะเป็นที่อยู่ของไก่ฟ้าพญาลอ แต่ระยะ
หลังมานีพ้ บไก่ฟา้ พญาลอขึน้ มาใช้ชวี ติ อยู่
ทีม่ อสิงโต ขณะที่ไก่ฟา้ หลังขาวย้ายถิน่ ขึน้
ไปอยู่บริเวณที่สูงขึ้นและมีให้เห็นน้อยลง
โดยทีมวิจัยจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ ไปทำ�การ
ศึกษาเพื่อเป็นองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์
ต่อไปในอนาคต” นางสาวอนุตตรากล่าว
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บทความ
พิเศษ

ต้นตาเสือ ไม้ป่าหายาก เป็นอาหารของนกกกและกระรอก
อย่างไรก็ตามองค์ความรู้จากการทำ�แปลงศึกษาวิจัยมอสิงโต นับว่าทีมวิจัยได้องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในการอนุรักษ์จำ�นวนมาก ทั้งความหลากหลายของพันธุ์พืช
และสัตว์ พืชอาหารที่เป็นประโยชน์ของสัตว์ป่า ความสมดุลของต้นไม้และพันธุ์พืชอื่นๆ
ในแปลง เช่น ต้นไม้ ใหญ่กับเถาวัลย์ที่เติบโตอยู่ในพื้นที่เดียวกันและสร้างสมดุลพืชได้ดี
ทั้งนี้หากพื้นที่ป่าอื่นๆ ในประเทศไทยจะทำ�แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพโดย
ใช้แปลงวิจยั มอสิงโตเป็นต้นแบบ ทีมวิจยั เห็นว่าน่าจะได้ประโยชน์และจะได้มอี งค์ความรู้
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสำ�คัญในการอนุรักษ์
ระบบนิเวศป่าเขตร้อนในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สมบูรณ์ของป่าเขตร้อน สร้างเสถียรภาพด้านภูมิอากาศ และเป็นทางออกของ
ปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

https://www.nstda.or.th/th/news/12552-20190509-biotec
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพฟอสซิลไดโนเสาร์บินได้ชนิดล่าสุดที่ถูกค้นพบ
ในแคว้นบาวาเรีย เยอรมนี

มี

Credit: Ludwig Maximilian University of Munich

การค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์คล้ายนกสปีชสี ์ ใหม่ ซึง่ กระพือปีกได้เหมือนอีกา โดยตัง้ ชือ่ วิทยาศาสตร์วา่ “อัลคโมนาวิส
เพอชลี” (Alcmonavis poeschli) ซึง่ เป็นศัพท์เซลติกโบราณสำ�หรับเรียกแม่น�ำ้ ทีอ่ ยู่ใกล้ๆ แหล่งค้นพบ และเป็นเกียรติ
แก่ โรแลนด์ เพอชล์ (Roland Poeschl) นักวิทยาศาสตร์ผคู้ น้ พบฟอสซิลและเป็นหัวหน้าทีมขุดสำ�รวจ
นักบรรพชีวนิ วิทยาจากมหาวิทยาลัยลุดวิก-แมกซิมเิ ลียนส์ (Ludwig-Maximilians University: LMU) ในมิวนิก และ
มหาวิทยาลัยไฟรบูรก์ (University of Fribourg) ได้คน้ พบชิน้ ส่วนปีกทีเ่ ป็นหิน จากการศึกษาการก่อกำ�เนิดของหินในแคว้น
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็นแหล่งทีม่ กี ารค้นพบชิน้ ส่วนไดโนเสาร์อาร์คอี อพทีรกิ ซ์แหล่งใหญ่ ซึง่ ก็คอื นกบินได้ยคุ แรกๆ
และจัดเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็ก อาศัยตามทีล่ มุ่ มีน�ำ้ ขังเมือ่ ประมาณ 150 ล้านปีกอ่ น
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graphic

ที่มา
http://www.medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra003.
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=60
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ขุ

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขุนแผน

Urocissa erythrorhyncha

นแผนเป็นนกขนาดกลาง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามป่าผลัดใบ พบลงมาหากินตามพื้นดิน อาหารได้แก่
สัตว์ขนาดเล็กต่างๆ เช่น กิ้งก่า งู กบ นก แมลงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังพบกินผลไม้บางชนิดอีกด้วย
ในประเทศไทยมีฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ทำ�รังเป็นรูปถ้วยหรือกระจาด
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สาระน่ารูจ้ าก อย.
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กองบรรณาธิ การ

กระทรวงวิทย์ยบุ ควบรวมกับ สกว. วช. และ สกอ. จัดตัง้ เป็น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ตาม

ทีร่ ฐั บาลมีนโยบาย
ยุบควบรวมหน่วยงาน
ด้านการวิจัย นวัตกรรม หน่วยงานที่
ให้ทนุ นับสนุนการวิจยั และการอุดมศึกษา
เข้าด้วยกัน อันประกอบด้วย กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึง่ ต่อ
มาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จัดตั้ง
เป็นกระทรวงใหม่คือ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม (Ministry of Higher
Education, Science, Research and

Innovation) มีชื่อย่อว่า อว. โดย พ.ร.บ.
ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะดำ�เนินการ
ขับเคลือ่ นระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพือ่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ โดยมีเป้าหมายหลักคือการ
เตรี ย มสั ง คมและคนไทยเพื่ อ เข้ า สู่
ศตวรรษที่ 21 ยกระดั บ การพั ฒ นา
กำ�ลังคนของประเทศให้มีทักษะและ
สมรรถนะอย่ า งสู ง การขั บ เคลื่ อ น
Thailand 4.0 การสร้ า งระบบการ
ส่งเสริมและการยกระดับงานวิจยั และ
การสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ปัจจุบันมีการประกาศใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) จำ�นวน 9 ฉบับจาก

ทัง้ หมด 10 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่
19) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. สภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562,
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562,
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ.
2562, พ.ร.บ. การบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562 และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2562 ยังเหลืออีก 1 ฉบับคือ
พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การ
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะประกาศ
ตามมาต่อไป

เปิดตัวแชมป์ FameLab Thailand 2019

11

พฤษภาคม 2562 : บริติช เคานซิล ร่ ว มกั บ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวั ต กรรม (อว.) สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำ�นักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เดอะ สแตนดาร์ด จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ EURAXESS จัดเวทีการประกวด “FameLab
Thailand Competition 2019” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

33

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/th/news/12553-20190511-famelab-thailand
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สวทช. จับมือ สพภ. ผนึกกำ�ลังพันธมิตร 31 องค์กร 25 ชุมชนจัดงานประชุมวิชาการ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และวิจยั เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
ทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าของประเทศ

13

พฤษภาคม 2562
สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
( อ ว . ) แ ล ะ สำ � นั ก ง า น พั ฒ น า
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) หรื อ สพภ. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ อาทิ สำ�นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การพิพิธภัณฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ สำ � นั ก งาน
การวิ จั ย แห่ ง ชาติ สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/th/news/12559-20190513ibd2019
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ทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวน
สั ต ว์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ กรม
ป่ า ไม้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ จั ด การประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (International Conference
on Biodiversity 2019: IBD2019)
ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม
2562 ณ ชัน้ 21-22 เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกัน
ยกระดับงานวิจยั และอนุรกั ษ์ รวมทัง้
การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความหลากหลายทางชี ว ภาพ
นี้ อันจะมีประโยชน์อย่างสูงในการ
ส่ ง มอบทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ให้ กั บ
ประเทศ สร้างความมัน่ คัง่ และยัง่ ยืน
ต่อไป
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ซินโครตรอน คว้า The Asia-Pacific Stevie Awards
3 รางวัลรวด

ราง

วัลสตีวี อวอร์ด (Stevie Awards) ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 เป็นรางวัลที่ ได้รับ
การยอมรับในศักยภาพอันโดดเด่นจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก
นอกจากนีย้ งั เป็นรางวัลทีม่ อบเพือ่ ยกย่องและสร้างการรับรู้
แก่สาธารณชนเกี่ยวกับความสำ�เร็จและผลงานด้านบวก
ขององค์กร ซึง่ ในแต่ละปีจะมีผสู้ นใจเข้าร่วมประกวดรางวัล
สตีวอี วอร์ดมากกว่า 10,000 ผลงาน จากทัว่ ทุกองค์กรใน 70
กว่าประเทศทัว่ โลก และในปีนี้ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) ได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล GOLD WINNER : AWARD FOR INNOVATION
IN CUSTOMER SERVICE ในกลุ่ม Non-profit

2. รางวัล GOLD WINNER : AWARD FOR INNOVATION IN
HUMAN RESOURCES ในหัวข้อ 360 Degree Feedback
System for Administrative Personnel
3. SILVER WINNER : AWARD FOR INNOVATION IN
PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT ในหัวข้อ
Synchrotron IR Microspectroscopy at Siam Photon
Laboratory

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.slri.or.th/th/slrinews/ซินโครตรอน-คว้า-the-asia-pacific-stevie-awards-3-รางวัลรวด.html

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับจุฬาฯ จัดงานแถลงข่าว “ก้าวแรกสูค่ วามสำ�เร็จ การรักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นกั ฆ่า

กระ

ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำ�บัด ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว
“ก้าวแรกสู่ความสำ�เร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วย
เซลล์นักฆ่า” ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห้อง 1301 ชั้น 13 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ โดย
ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ จุฬาฯ พัฒนาการรักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาวที่กลับเป็นซ้ำ�ด้วยเซลล์นักฆ่า พร้อมผลักดัน
ต่อเป็นการรักษามาตรฐาน

ทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) http://www.tcels.or.th/News/Press-Release/1275
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ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธอิ ลั ไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม
“สร้างสรรค์สงั คมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์” ครัง้ ที่ 10

กระ

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับมูลนิธิ
โรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
“สร้างสรรค์สงั คมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครัง้ ที่ 10” วันอาทิตย์
ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องคริสตัล
บอมรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.tcels.or.th/News/Press-Release/1283

ซินโครตรอน ผนึกกำ�ลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทย

สถาบัน

วิ จั ย แ ส ง ซิ น โ ค ร ต ร อ น
(องค์ ก ารมหาชน) โดย
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำ�นวย
การสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราช
วิทยาลัยฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดย
มีนายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เป็ น ประธานและ
สักขีพยานในการลงนามครั้งนี้
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง สถาบั น วิ จั ย แสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ดำ � เนิ น การภายใต้ โ ครงการการรั ก ษามะเร็ ง ด้ ว ยเครื่ อ ง
โปรตรอนและคาร์บอน ซึ่งมีกรอบความมือทางด้านในการ
พัฒนางานวิจยั และจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการการรักษา
มะเร็ ง ด้ ว ยเครื่ อ งโปรตรอนและคาร์ บ อน รวมถึ ง การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

วิทยาศาสตร์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งเร่งอนุภาค ตลอดจนการ
แลกเปลีย่ นบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์
วิศวกร เพื่อสนับสนุนโครงการฯ
ในโอกาสเดี ย วกั น นี้ สถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำ�นักงานปรมาณูเพื่อ
สั น ติ 2 หน่ ว ยงานในกำ � กั บ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ตกรรม ได้ ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงความค่ ว มมื อ กั บ ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ ภ ายใต้
โครงการการรักษามะเร็งด้วยเครือ่ งโปรตรอนและคาร์บอน
ในครั้งนี้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.slri.or.th/th/slrinews/ซินโครตรอน-ผนึกก�ำลัง-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์-ร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทย.html
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พัฒนาการของการถ่าย
ภาพเซลฟี

https://cheezburger.com/8356350464
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บ้านนักคิด

ฉบั
บ
ทีแ่ ล้วเหมียวข้องใจว่าพูดอะไร
ผิดไป ตอนนี้เหมียวหายข้องใจแล้วฮะ
มีศพั ท์ทางรถไฟหลายคำ�เลยทีเ่ ราเข้าใจ
ผิดเลยเรียกกันผิดๆ มาตลอด

ผู้ ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 74
มีดังนี้
รางวัลที่ 1 กระเป๋าแคนวาส Innovation
Products by NSTDA ได้แก่
คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. ได้แก่
ด.ช.ฌาน เทศน์อรรถภาคย์
ทีม่ า : หนังสือเทคโนโลยีควอนตัม
http://www.most.go.th/main/STBookSeries/BS010QuantumTechnology.pdf

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 75

เดือนมิถนุ ายนนีเ้ ป็นเดือนเกิดของพระสุนทรโวหาร หรือทีเ่ รา
รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น
หนึ่งในผู้ประพันธ์เรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ฮะ คอลัมน์ห้องภาพ
สัตว์ป่าไทยฉบับนี้ ได้นำ�รูปนกขุนแผนแสนสวยมาให้คุณผู้อ่าน
ได้รู้จัก พูดถึงนกขุนแผน เหมียวก็นึกขึ้นมาได้คลับคล้ายคลับ
คลาว่า ในบทเสภาตอน ขุนแผนลุแก่โทษ กล่าวถึงนกหลายชนิด
เลย แล้วก็มีนกอยู่หนึ่งชนิดในนั้นที่เป็นญาติกับนกขุนแผนฮะ
จากบทประพันธ์ข้างล่างนี้ คุณผู้อ่านช่วยเหมียวหาหน่อยว่า
นกอะไรที่อยู่ ในวงศ์เดียวกันกับนกขุนแผน
นกกระลางลางล้วงได้ด้วงจิก ลูกอ้าปากริกร้องวอนแม่
ดุเหว่าจับเถาตำ�ลึงแล	เห็นลูกสุกแดงแจ๋เข้าจิกกิน
นกขมิ้นจับเถาขมิ้นเครือ	คาบเหยื่อเผื่อลูกแล้วโผผิน
สาลิกาพาหมู่เที่ยวจู่บิน	เขาคูคู่ถิ่นอยู่ริมรก
กระทาปักหาตัวเมียจ้อ	ชูคอปีกกางหางหก
ค้อนทองร้องรับกันป๊กป๊ก	นกตุ่มเปรียวปรื๋อกระพือบิน
ไก่ป่าขันแจ้วอยู่แนวไพร	เขี่ยคุ้ยขุยไผ่เป็นถิ่นถิ่น
หารังเรียกคู่อยู่กับดิน	หยุดกินวิ่งกรากกระต๊ากไป ฯ
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รางวัลประจำ�ฉบับที่ 75
รางวัลที่ 1 กระเป๋าแคนวาส
I love science
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจหม้อห้อม
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 มิถุนายน 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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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 ฐาน
ทีส่ ามารถปรับใช้ในชีวติ 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

You cannot hope to build a better world without improving the individuals.
To that end each of us must work for his own improvement, and at the same time
share a general responsibility for all humanity
- Marie Curie
คุณไม่อาจสร้างโลกที่ดีกว่าได้โดยไม่พัฒนาคนแต่ละคน
เพื่อเป้าหมายเช่นนั้น เราแต่ละคนจะต้องปรับปรุงตัวเอง และในเวลาเดียวกัน
ก็แบ่งปันความรับผิดชอบทั่วไปให้แก่มวลมนุษยชาติด้วย
- มารี กูรี

มารี กูรี (7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 - 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1934)

เป็น

นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ที่ภายหลังได้สัญชาติฝรั่งเศส เป็นผู้บุกเบิกการทำ�วิจัยเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสี เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงคนแรกที่ได้รางวัลโนเบล และนับถึงปัจจุบันยังคง
เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงเพียงคนเดียวที่เคยได้รางวัลโนเบล 2 ครั้ง รวมทั้งยังเป็นนักวิทยาศาสตร์เพียง
คนเดียวที่เคยได้รางวัลโนเบลวิทยาศาสตร์ 2 สาขาที่แตกต่างกันคือสาขาฟิสิกส์ (ค.ศ. 1903 ร่วมกับสามี
คือ ปิแอร์ กูรี และนักฟิสิกส์อีกท่านหนึ่งคือ อองรี เบกเคเรล) และสาขาเคมี (ค.ศ. 1911) เธอตั้งชื่อธาตุเคมี
ชนิดใหม่ชนิดแรกที่ค้นพบว่า โปโลเนียม (polonium) เพื่อเป็นการระลึกถึงแผ่นดินเกิด

ภาพ : Wikipedia

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.

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล
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สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

