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Editor’s
Note
ยุคของ AI ความอัจฉริยะที่มีทั้งสร้างสรรค์และอาจ
เป็นภัยคุกคามมนุษย์

ฉบับ

ที่แล้วผมได้กล่าวถึงนิยามของ AI หรือปัญญา
ประดิษฐ์ และการพัฒนาความอัจฉริยะของ AI
รวมถึงความสามารถของ AI บางส่วนไปบ้างแล้ว ในฉบับนี้
เรามาดูกันว่า AI ทำ�อะไรอีกได้บ้าง
ความเก่งของ AI อันเป็นผลมาจากความสามารถในการ
ประมวลผลอันซับซ้อนและแม่นยำ� ทำ�ให้ AI สามารถทำ�
ในสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ต้องทึ่ง และดูเหมือนมันจะเข้าใกล้กับเรื่องราวในนิยายวิทยาศาสตร์เข้าไปทุกที
เมื่อก่อนเราอาจจะไม่เชื่อเลยว่า AI จะสามารถทำ�สิ่งดังต่อไปนี้ ได้
• เขียนข่าว เกิดขึ้นแล้วเมื่อหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ ได้ลองให้ AI เขียนข่าว ซึ่งก็ทำ�ได้ดีทีเดียว
หรือแม้แต่หนังสือวิชาการเล่มแรกที่เขียนได้ โดย AI ก็ทำ�สำ�เร็จแล้ว หนังสือมีชื่อว่า Lithium-Ion
Batteries ซึ่งเป็นหนังสือที่สรุปรวบรวมงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องแบตเตอรี่ Lithium-Ion มี
ความหนา 247 หน้า (https://mentalfloss.com/article/580752/springer-nature-first-ai-writtentextbook)
• หุน่ ยนต์ต�ำ รวจ (robocop) เกิดขึน้ แล้วทีน่ ครดูไบ เมือ่ มีการใช้หนุ่ ยนต์ AI ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยตำ�รวจในงาน
อาชญากรรมหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ
• เขียนบทกวี งานทีต่ อ้ งใช้อารมณ์สนุ ทรียแ์ ละความคิดสร้างสรรค์เพือ่ รังสรรค์บทกวีขนึ้ มา ใครจะเชือ่
ว่า AI ก็สามารถเรียนรู้เชิงลึก จนสามารถเขียนบทกวีขึ้นมาได้เช่นกัน ชนิดที่เรียกว่าคนเราเองก็
ยังแยกไม่ออกว่าผลงานชิ้นไหนเขียนเขียนโดยมนุษย์หรือ AI
• สร้างงานศิลปะ งานทีต่ อ้ งต้องใช้จนิ ตนาการในการวาดภาพและการลงสีตา่ งๆ ก็ไม่วายทีจ่ ะถูก AI
เรียนรู้ถึงขนาดศึกษาการวาดและการใช้สีของแวนโก๊ะ ศิลปินเอกของโลก จนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานชิ้นเอกขึ้นมาได้เช่นกัน
• การโกหกและการโกง เพื่อนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จหรือชัยชนะ เราสามารถเห็น AI มันทำ�แล้วจาก
การเล่นเกม
• สร้าง AI ด้วยตัวเอง น่าทึ่งว่า มนุษย์ที่สร้าง AI ขึ้นมา แต่ AI ก็สามารถเรียนรู้ที่จะสร้าง AI ขึ้นมา
ใหม่ที่มีความเก่ง แม่นยำ� ดีกว่า AI ของมุษย์ด้วยซ้ำ�
นอกจากนี้ AI ยังทำ�อะไรได้อีกหลายอย่างชนิดที่มนุษย์อาจเผลอลืมไปแล้วว่ามันคือ “เคื่องจักรกล”
ซึ่งดูได้จากคลิปวิดีโอลิงก์ตอนท้าย
AI ในอนาคตยังเป็นเสมือนผู้ช่วยแพทย์ เช่น การช่วยวินิจฉัยโรคปอดบวมแข่งกับรังสีแพทย์ได้เลย
หรือแม้กระทั่งการให้คำ�แนะนำ�การผ่าตัด หรือแม้แต่การผ่าตัดแทนศัลยแพทย์
ยุคของ AI ได้มาถึงแล้ว และกำ�ลังจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวติ คนเรามากขึน้ เรือ่ ยๆ ถึงเวลาทีเ่ ราควรต้อง
ทำ�ความเข้าใจกับมัน อยู่กับมัน และควบคุมมันให้ได้ เพื่อใช้ความอัจฉริยะของ AI ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และปลอดภัยต่อมนุษย์ ให้ได้ ในที่สุด
ชมคลิปวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI ได้ดังนี้
10 อันดับ สิ่งน่าตกใจ !! ที่หุ่นยนต์ AI กำ�ลังทำ�อยู่ (AI Robots Are Already Doing)
https://www.youtube.com/watch?v=GxDk9wSpxZA
10 อันดับ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ AI ที่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์
https://www.youtube.com/watch?v=e4qKigFgwXI
หุ่นยนต์ AI ร้องเพลงคู่กับคน
https://www.youtube.com/watch?v=Ito2-HV_eZE
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เครือข่ายมือถือ 5G/6G (Mobile Network 5G/6G)

ปั

จจุบันประเทศไทยได้เริ่มใช้ 4G มาแล้วสัก
พัก อาจมีบางคนสงสัยว่า ตัวเลขหน้า G หรือ
generation นี่ บ่งบอกอะไรบ้าง?
1G คือ เป็นระบบแอนะล็อก (analog) ที่ส่งรับกันได้แค่
เสียง
2G ปรั บ เปลี่ ย นระบบส่ ง และรั บ สั ญ ญาณเป็ น แบบ
ดิจิทัล (digital) ทำ�ให้ส่งข้อความได้ และเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตพื้นฐานได้ด้วย
3G รองรับข้อมูลด้วยความเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ มากคือ สูงสุดถึง
ราว 20 เมกะบิต/วินาที ซึง่ ดีพอใช้งานด้านมัลติมเี ดีย
ได้
4G ที่ใช้กันในปัจจุบันก็สามารถทำ�ความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 3G อีกราว 50 เท่า
การเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะยุ ค จะมี ร ายละเอี ย ดของ
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม
ระบบเครือข่ายหลัก หรือ core network architecture
สำ�หรับ 5G จะมีการรับส่งข้อมูลสูงสุดเพิ่มขึ้นไปอีก 20
เท่าจาก 4G แต่ทพี่ เิ ศษคือ ใช้การได้แม้แต่ขณะทีเ่ คลือ่ นทีเ่ ร็ว
ถึง 500 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความสามารถในการส่งข้อมูลต่อ

พื้นที่ หรือ area traffic capacity เพิ่มขึ้นอีก 100 เท่า ปัญหา
อย่างการอยู่ในงานคอนเสิร์ต การแข่งขันใหญ่ๆ หรืองานรับ
ปริญญา แล้วโทรออกรับสายเข้าไม่ได้ จะหมดไป
แต่ความสำ�คัญที่แท้จริงของ 5G คือ จะไม่เป็นแค่เพียง
เครือข่ายไร้สายเท่านั้น แต่จะเป็นแพลตฟอร์ม (platform) ที่
เชื่อมโยงเทคโนโลยีอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น AI, Big Data,
Cloud และ IoT ทำ�ให้สามารถรองรับระบบรถยนต์ไร้คนขับ
การใช้งานหรือเล่นเกมส์ผ่านโปรแกรมแบบ virtual reality
หรือ VR, augmented reality หรือ AR และ mixed realities
ได้ ทำ�ให้มโี อกาสเกิดบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนได้
มากมาย เช่น การขายสินค้าโดยใช้ AR/VR ช่วย, การเชื่อม
ต่อยานพาหนะเข้ากับระบบควบคุมการจราจรได้, สามารถให้
บริการ การปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล หรือแม้แต่ผ่าตัด
ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สำ�หรับระบบแบบ 6G นั้น ยังเป็นแค่ขั้นตอนการตั้งไข่
และยังไม่แน่ชดั ว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงใดแน่ แต่คาดหมาย
กันว่าอาจจะรับส่งข้อมูลได้ ในระดับเทระบิต (terabit)/วินาที
ซึ่งจะดีกว่า 5G ขึ้นไปอีก 1,000 เท่า และน่าจะมีการนำ�ช่วง
คลื่นอื่น เช่น เทระเฮิร์ตซ์ (terahertz) มาเสริมด้วย
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การคำ�นวณและวิศวกรรมควอนตัม
(Quantum Computing & Engineering)

ก

ารที่โลกกำ�ลังจะก้าวเข้าสูย่ คุ ของ 5G ได้เปิดประตู
ไปสู่โลกของข้อมูลข่าวสาร ที่จะเชื่อมโยงอุปกรณ์
IoT เซนเซอร์ต่างๆ และโลกออนไลน์เข้าด้วยกัน
ทำ�ให้ทศวรรษหน้า โลกจะสามารถรองรับข้อมูลข่าวสารทีเ่ พิม่
ขึ้น ประกอบกับโจทย์ปัญหาต่างๆ ที่ละเอียดและยากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการหน่วยประมวลผลที่ดีขึ้น
ลองจินตนาการว่า ถ้าในอนาคต คอมพิวเตอร์สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพให้ดขี นึ้ หลายพันเท่าจนสามารถจัดการข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว สามารถถอดรหัสดีเอ็นเอของสิง่ มีชวี ติ ทีย่ าวมาก
เป็นพันๆ ล้านหน่วย สามารถสร้างแบบจำ�ลองเพื่อค้นหายา
ใหม่ๆ ที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ�กับผู้ป่วย หรือสามารถออกแบบ
วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือในอนาคตเราอาจจะมีอุปกรณ์
หรือเซนเซอร์ทมี่ คี วามละเอียดเม่นยำ� สามารถใช้ตรวจวินจิ ฉัย
โรคในการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอผลแล็บหลายวัน
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หรือเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับสิง่ ปนเปือ้ นในอุตสาหกรรมอาหาร
และยาได้อย่างละเอียด หรือใช้สำ�รวจการเจริญเติบโตของ
พืชผลการเกษตร หรือการใช้อนิ เทอร์เน็ตทีป่ ลอดภัยจากการ
โจมตีและดักฟัง
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา เทคโนโลยีควอนตัมจะเข้ามามีบทบาท
ทำ�ให้ภาพที่เราจินตนาการไว้เกิดขึ้นได้จริง
quantum engineering หรือ วิศวกรรมควอนตัม เป็นการ
นำ�องค์ความรูจ้ ากวงวิชาการ มาสานต่อให้เกิดผลผลิตทีใ่ ช้งาน
ได้จริง เช่น การแข่งขันกันพัฒนาและสร้างเครื่อง quantum
computer ของบริษัทชั้นนำ� ไม่ว่าจะเป็น IBM, D-Wave,
Intel, Microsoft และอีกหลายบริษัท ที่กำ�ลังแข่งขันกันอย่าง
ดุเดือด ซึง่ ตัว quantum computer นีก้ จ็ ะเป็น hardware ทีจ่ ะ
รองรับการทำ�งานของ software ทีป่ ระมวลผลแบบ quantum
computing
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เอไอแห่งอนาคต (Future AI)

ร

ะบบปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตหรือ Future Artificial Intelligence จะมีส่วนที่เป็นหัวใจหรือสมอง
ของระบบ ได้แก่ เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง
หรือ machine learning ด้วยเครือข่ายประสาทเทียม ทีเ่ รียกว่า
deep neural network ซึ่งสร้างโดยเลียนแบบเครือข่ายเซลล์
ประสาทในสมองของคนเรา ระบบแบบนีจ้ ะประมวลผลข้อมูล
ได้จำ�นวนมากอย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก ในวิถีทางที่ AI ยุค
ก่อนหน้านี้ ไม่เคยทำ�ได้มาก่อน เช่น AlphaGo ที่สามารถล้ม
แชมป์มืออาชีพที่เล่นเกมโกะได้
นอกจากนี้ ยังมีความเทีย่ งตรงแม่นยำ�สูงมาก จนนำ�ไปใช้
ทางการแพทย์ ได้ เช่น มีการทดลองนำ� AI ชื่อ CheXNet
มาวินิจฉัยผลการตรวจโรคปอดบวมแข่งกับรังสีแพทย์ พบว่า
CheXNet ทำ � งานได้ แ ม่ น ยำ � กว่ า จึ ง นำ � มาใช้ เ ป็ น เสมื อ น
ผู้ช่วยแพทย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดผู้เชี่ยวชาญ
แนวโน้มในอนาคตคือ AI จะไม่มาทำ�งานแทนคน หรือแข่งกับคน
แต่จะทำ�งานร่วมกันหรือเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ช่วยวินิจฉัยโรค
ให้คำ�แนะนำ�การผ่าตัด หรือแม้แต่การผ่าตัดแทน ทั้งกรณี
ที่ต้องการความละเอียดอ่อนสูง หรือต้องใช้เวลานาน หรือ
เป็นการผ่าตัดทางไกล

ความสามารถของ AI ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำ�ให้ระบบไซเบอร์–ฟิสคิ ลั
(cyber-physical system) ทำ�งานดีขึ้นมาก กล่าวคือมีการ
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างโลกอินเทอร์เน็ตกับโลกจริงทางกายภาพ
เช่น รถยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัตไิ ร้คนขับ ใช้เซนเซอร์ตรวจจับภาพ
แล้วส่งข้อมูลภาพ ตำ�แหน่ง และการเคลื่อนที่ เข้าไปยัง AI
ที่ทำ�งานอัตโนมัติ และเข้าถึงข้อมูลการจราจรอื่นๆ ได้ด้วย
AI สามารถประมวลผลและสั่งการควบคุมการขับรถได้ ใน
เวลาเสี้ยววินาที ระบบ AI แบบนี้สามารถให้บริการรถยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้แบบ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน ด้วย
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่มากขึ้น แต่อาจจะทำ�ให้
คนขั บ รถจำ � นวนมากต้ อ งตกงาน โดยบริ ษั ท McKinsey
ประเมินว่าในปี ค.ศ. 2030 ระบบแบบนี้จะทำ�ให้มีงานหายไป
400–800 ล้านตำ�แหน่ง แต่ก็จะทำ�ให้เกิดงานใหม่ๆ จำ�นวน
เท่าๆ กัน แต่เป็นงานที่ต้องการทักษะที่แตกต่างออกไปอย่าง
สิ้นเชิง
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การเดินทางแบบไร้รอยต่อ
(Mobility–as–a–Service, MaaS)

ใ

นมหานครที่การจราจรซับซ้อนและมีทางเลือกมาก แต่
ทางเลือกบางอย่างกลับไม่สะดวกนัก การให้บริการนำ�
ผู้ โดยสารไปยังทีห่ มายอย่างสะดวกสบายทีส่ ดุ ซึง่ เรียก
รวมๆ ว่าเป็น Mobility–as–a–Service หรือ แมส (Maas) ก็จะ
มาช่วยเรือ่ งนี้ ได้ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
แบบนี้ในปัจจุบนั โดย Frost & Sullivan ประเมินว่า รายได้จาก
ธุรกิจแบบนี้ในปีทแี่ ล้ว (ค.ศ. 2018) อยูท่ รี่ าว 140 ล้านเหรียญ
แต่ปีนี้น่าจะกระโดดขึ้นไปถึง 1,000 ล้านเหรียญ
ตัวอย่างขนาดของผู้ ให้บริการแมสรายใหญ่ 2 รายคือ
อูเบอร์ (Uber) ของสหรัฐฯ กับ ตี๊ตี๊ (DiDi) ของจีนนั้น ข้อมูล
ปี ค.ศ. 2017 ระบุว่ามูลค่าของบริษัทตี๊ตี๊อยู่ที่ราว 56,000
ล้านเหรียญ ขณะที่อูเบอร์มากกว่าคือ 62,000 ล้านเหรียญ
ที่น่าสนใจคือ ตี๊ตี๊เป็นบริษัทที่โตอย่างก้าวกระโดดจากการ
เทกโอเวอร์บริษัทอูเบอร์ ในจีนในปี ค.ศ. 2016
ในอนาคต เทคโนโลยีแมสจะใช้ AI ช่วยวางแผนเส้น
ทางการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด
และประหยัดที่สุดให้กับผู้ ใช้บริการ เป็นตัวช่วยการช่วยเดิน
ทางแบบ on demand ตัวอย่างที่ ใกล้เคียงมากกับระบบ
อนาคตที่มีใช้ ในปัจจุบันคือ แอปชื่อ City Mapper ซึ่งเปิด
ระบบให้ ใช้ครัง้ แรกในกรุงลอนดอนปี ค.ศ. 2011 และปัจจุบนั
สามารถใช้ ได้ ใน 39 เมืองใหญ่ ครอบคลุมหลายประเทศ
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ระบบจะคำ�นวณตำ�แหน่งของท่านอย่าง real-time พร้อม
กับตรวจสอบเส้นทางของรถประจำ�ทาง หรือรถไฟ หรือยาน
พาหนะอืน่ ใดก็ตาม ทีจ่ ะวิง่ ผ่านจุดนัน้ แล้วแนะนำ�เส้นทางการ
เดินทางไปยังที่หมายแบบต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพื่อให้
ท่านตัดสินใจ บางเส้นอาจต้องต่อหลายหน แต่จะถึงเป้าหมาย
ก่อน บางเส้นทางค่าใช้จ่ายอาจจะต่ำ�กว่า แต่ใช้เวลามากกว่า
แอปนี้ยังให้บริการบัตรโดยสารที่เชื่อมต่อได้กับทุกระบบที่มี
อยู่อีกด้วย
นอกจากการเลือกเส้นทางแล้ว ในอีกด้านหนึง่ บริษทั ด้าน
แมสจะแข่งกันจัดหายานพาหนะใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสมมาให้บริการ
เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ไฟฟ้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม,
รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ รวมไปถึงบริการ air-taxi ที่เป็น
เฮลิคอปเตอร์หรือยานประเภทอื่นที่บินได้ หรือแม้แต่การ
เชือ่ มต่ออย่างเหมาะสมกับระบบการเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วสูง
เช่น รถไฟความเร็วสูงของประเทศต่างๆ แม้แต่หากจุดหมาย
ปลายทางไม่มีรถประจำ�ทางหรือรถไฟวิ่งผ่าน ก็จะให้บริการ
รถจักรยาน หรือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อนื่ ๆ ทีเ่ หมาะ
ที่สุดแทน
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เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์
(Perovskite Solar Cell)

อั

นเนื่ อ งมาจากปั ญ หาโลกร้ อ นในปั จ จุ บั น ที่
เรามี ก ารใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล แล้ ว ปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์อ อกมามากอย่างต่อ เนื่ อ ง
ทำ�ให้มีความสนใจพลังงานทางเลือกแบบต่างๆ กันมากขึ้น
แต่พลังงานทางเลือกทุกแบบทีท่ �ำ กันอยู่ ก็ยงั มีขอ้ จำ�กัดหลาย
อย่าง และยังไม่มีแบบใดที่มีคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจมากพอจน
สามารถนำ�มาใช้ทดแทนพลังจากฟอสซิลได้
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั เซลล์แสงอาทิตย์กม็ คี วามก้าวหน้า
เพิม่ ขึน้ มาก จากเดิมรุน่ ที่ 1 ทีเ่ ป็นแผ่นซิลคิ อนแบบผลึกเดีย่ ว
หรือหลายผลึก กลายมาเป็นรุ่นที่ 2 ที่เป็นฟิล์มบางจากสาร
อนินทรีย์ และปัจจุบนั ก้าวหน้ามาเป็นรุน่ ที่ 3 ซึง่ มีหลายรูปแบบ
เช่น เซลล์แสงอาทิตย์แบบพอลิเมอร์, แบบย้อมสีไวแสง และ
แบบเพอรอฟสไกต์ (Perovskite solar cell)
เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์ มีโครงสร้างผลึก
คล้ายแร่แคลเซียมไทเทเนียมออกไซด์ (CaTiO3) หรือแร่
เพอรอฟสไกต์ ที่ ดู ด ซั บ แสงและเปลี่ ย นแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น

พลังงานไฟฟ้าได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นรูปได้ ในลักษณะ
สารละลายคล้ายกับน้�ำ หมึกพิมพ์ เพือ่ นำ�ไปพิมพ์บนแผ่นฟิลม์
หรือพื้นผิวต่างๆ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำ� คือ 30-50% ของ
เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอน
สำ�หรับประเทศไทย มีภาคเอกชน หน่วยงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัย และ สวทช. ที่ทำ�วิจัยเรื่องนี้อยู่ โดยนักวิจัย
สวทช. พัฒนาทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างวัสดุในการส่งผ่าน
อิเล็กตรอน สารเคลือบผิวชนิดกันน้ำ�และสะท้อนความร้อน
รวมทั้ ง พั ฒ นากระบวนการเคลื อ บฟิ ล์ ม บาง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์แบบนี้
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แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า
(Next Generation Lithium Ion Batteries)

ปั

ญหาอย่ า งหนึ่ ง ของสมาร์ ต โฟนที่ ใ ช้ กั น อยู่ ใ น
ปัจจุบนั ทีห่ ลายคนไม่ชอบก็คอื หลังจากใช้ไปได้ไม่
นาน แบตเตอรี่จะเสื่อมและใช้หมดไวมาก ทำ�ให้
ต้องคอยชาร์จไฟบ่อยๆ หรือต้องพกเพาเวอร์แบงก์ติดตัวไป
ด้วยเสมอ แถมบางรุ่นก็ชาร์จช้ามาก ทำ�ให้มีสมาร์ตโฟนรุ่น
ใหม่ๆ ที่ชาร์จได้เร็ว นำ�คุณสมบัตินี้ ไปใช้เป็นจุดเด่นเพื่อสร้าง
จุดขายในการโฆษณาได้
แต่ แ บตเตอรี่ สำ � หรั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า แบบพกพา ก็ มี
วิวัฒนาการมาหลายรุ่น ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่แบตเตอรี่ใช้
นิกเกิล–แคดเมียม ก่อนจะมาเป็นนิกเกิล–เมทัลไฮไดรด์และ
ลิเทียมไอออนอย่างในปัจจุบัน การที่แบตเตอรี่แบบลิเทียม
ไอออนได้รบั ความนิยมก็เพราะมีความจุพลังงานสูง จึงใช้งาน
ได้หลากหลาย และยังมีราคาต่อความจุต่ออายุการใช้งานต่ำ�
อีกด้วย
สำ�หรับแบตเตอรี่ในฝัน สเปกคือ ใช้งานได้นานมากขึ้น
ชาร์จได้ไวขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น แต่น้ำ�หนักเบาลง ราคาถูก
ลง และต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้จะยังไม่มีแบตเตอรี่
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ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กล่าวครบทุกอย่าง แต่กม็ แี บตเตอรีท่ นี่ า่ สนใจ
หลายแบบ เช่น แบตเตอรี่แบบ solid–state lithium ion ที่
จุพลังงานได้มากขึ้นเป็น 2 เท่า และมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น หรือแบตเตอรี่แบบลิเทียม–ซัลเฟอร์ (lithium-sulfur) ที่จุ
พลังงานได้มากกว่าแบบลิเทียมไอออน 2-4 เท่า แต่ราคาถูกกว่า
ส่วนแบตเตอรีแ่ บบสุดท้ายที่ในวงการสนใจกันอยู่ เรียกว่า
ลิ เ ที ย ม–แอร์ (lithium-air) แบตเตอรี่ แ บบนี้ จุ ม ากขึ้ น ถึ ง
10-100 เท่า แต่เรื่องราคา อายุการใช้งาน และประสิทธิภาพ
ยังศึกษากันอยู่
เอ็มเทค สวทช. ก็มีงานวิจัยด้านวัสดุใหม่ๆ และการ
ออกแบบขึ้นรูปเซลล์ ในแบตเตอรี่แบบ solid-state lithium
ion และ lithium-air โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่ม
อายุการใช้งาน และลดราคาต้นทุน
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โครงเสริมภายนอกกาย
(Exoskeleton)

ก่

การที่จะสร้าง Exoskeleton ต้องใช้การผสานความรู้
และเทคโนโลยีจาก 3 ศาสตร์คือ ชีววิทยา, กลศาสตร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ต้องรู้กายวิภาคของมนุษย์ รู้จักสัญญาณ
จากกล้ามเนื้อ และสัญญาณจากสมอง นอกจากนี้ ยังต้อง
รู้จักการออกแบบเชิงกลไก วิทยาการหุ่นยนต์ และเซนเซอร์
แบบต่างๆ เป็นต้น

อนหน้านี้ Exoskeleton อาจจะเป็นจินตนาการใน
อนาคตอันห่างไกล เห็นแต่ในภาพยนตร์ ไซไฟ
อย่างเรื่อง Elysium, Edge of Tomorrow หรือ
แม้แต่ Ironman แต่ความฝันแบบนี้อาจจะมาถึงเร็วกว่าที่
เคยคิดกัน
จะดีแค่ไหนถ้าคนพิการที่เดินไม่ได้ กลับมาเดินได้อีกครั้ง
หรือผู้สูงอายุที่ขาไม่ค่อยมีแรง ยืนหรือเดินนานๆ ไม่ได้ จะ
สามารถเดินได้เองเหมือนคนปกติ ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ หรือ
คนดูแลผู้ป่วยตัวเล็กๆ จะสามารถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่น้ำ�
หนักมากทีน่ อนติดเตียงได้อย่างสบายๆ ไม่ปวดหลัง หรือทหาร
จะสามารถมีพลังที่เหนือมนุษย์เพื่อปฏิบัติภารกิจ
เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์มีพละกำ�ลังเสริม และยัง
ป้องกันอันตรายบางอย่างต่อร่างกายได้ เรียกอุปกรณ์ส�ำ หรับ
เทคโนโลยีนี้ว่า Exoskeleton หรือ โครงเสริมภายนอกกาย
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ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
(Microbial Multifunctional Fiber)

ใ

ในวงการอาหาร เซลลูโลสที่จุลินทรีย์เหล่านี้ผลิตขึ้น นำ�
มาใช้เป็นสารตัง้ ต้นในการทำ�อาหารได้ เช่น เติมในวุน้ มะพร้าว
เต้าหู้ ไอศกรีม หรือทำ�เป็นโปรตีนเกษตร หรือใช้เป็นตัวปรับ
รสสัมผัสของอาหารได้อีกด้วย
ส่วนในทางการแพทย์ มีจลุ นิ ทรียท์ สี่ ามารถเปลีย่ นน้�ำ ตาล
mannitol ได้ เมื่อผ่านกระบวนการอีกสองสามขั้นตอน ก็จะ
เกิดเป็น ไบโอฟิล์ม (biofilm) ที่มีลักษณะเหมาะสมที่จะนำ�
มาใช้ทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ปิดแผล หรือ ผิวหนังเทียม (artificial
skin) ได้
มีนักวิจัยจาก ETH Zurich University ที่พัฒนาเทคนิค
การพิมพ์ 3 มิติ ที่ใช้จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ประกอบ
ได้สำ�เร็จ ผลิตภัณฑ์เซลลูโลสที่ได้นำ�มาใช้เป็นนาโนฟิลเตอร์
(nanofilter) ที่ใช้กรองสารพิษได้
นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตเซลลูโลสจาก
จุลนิ ทรีย์ในลักษณะนี้ เพือ่ นำ�ไปใช้ทดแทนกระดูก กระดูกอ่อน
และแม้แต่หลอดเลือด ได้อีกด้วย

นโลกนี้ เส้นใยหรือไฟเบอร์ที่มีมากที่สุดคือ เซลลูโลส
(cellulose) ที่มีลักษณะเป็นสายยาว หรือ พอลิเมอร์
(polymer) ที่มีโครงสร้างแบบซ้ำ�ๆ โดยพบมากที่สุดใน
ผนังเซลล์ของพืช ผ้าฝ้ายมีเซลลูโลสมากถึง 90% ขณะทีเ่ นือ้
ไม้มเี ซลลูโลส 40-50% โดยเป็นส่วนทีม่ ปี ระโยชน์มาก เพราะ
นำ�มาใช้ทำ�กระดาษได้
ที่ น่ า สนใจคื อ มี จุ ลิ น ทรี ย์ ห ลายชนิ ด ที่ ส ามารถสร้ า ง
เซลลู โ ลสได้ เ ช่ น กั น แต่ เ ซลลู โ ลสในจุ ลิ น ทรี ย์ ต่ า งจาก
เซลลูโลสในพืชคือ แยกออกมาทำ�ให้บริสุทธิ์ได้ง่ายกว่า แข็ง
แรงกว่า นำ�มาขึ้นรูปได้ง่ายกว่า และยังอุ้มน้ำ�ได้ดีกว่าอีกด้วย
ตัวอย่างจุลนิ ทรียท์ ผี่ ลิตเซลลูโลสได้ ได้แก่ พวก Acetobacter
และ Agrobacteria โดยเซลลูโลสที่จุลินทรีย์เหล่านี้สร้างขั้น
สามารถนำ�มาประยุกต์ ใช้ประโยชน์ ได้หลายรูปแบบ ทั้งใน
วงการอาหาร การแพทย์ และอุตสาหกรรม จึงถือเป็นเส้นใย
สารพัดประโยชน์
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กายจำ�ลองทดสอบยา
(Companion Diagnostics)

ปั

ญหาใหญ่ของการผลิตยาสมัยใหม่คือ มีหลายขั้น
ตอน โดยเฉพาะขัน้ ตอนสุดท้ายคือ การทดสอบใน
อาสาสมัคร ต้องใช้เวลาและค่าใช้จา่ ยจำ�นวนมาก
ถือเป็นโจทย์ส�ำ คัญในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการหาวิธี
การทดสอบยาให้ได้ ใกล้เคียงกับสภาพร่างกายของคนจริงๆ
แต่ทำ�ได้รวดเร็วกว่าและไม่ต้องทำ�ในคนจริงๆ
ในปี ค.ศ. 2015 มีการพูดถึงเทคโลยีการเพาะกลุ่มเซลล์
สมองที่เรียกว่า brain organoid ที่มีขนาดและรูปร่างคล้าย
กับสมองของตัวอ่อนในครรภ์อายุ 5 สัปดาห์ มีขนาดเท่าก้อน
ยางลบดินสอ และส่งถ่ายกระแสประสาทได้จริง จึงใช้เป็น
โมเดลในการทดลองต่างๆ ตัดปัญหาจริยธรรมเรื่องการใช้
มนุษย์ทดลองยาโดยตรง
ปัจจุบันมีการนำ�มาใช้ศึกษาโรคสมองบางอย่างแล้ว เช่น
โรค Alzheimer’s, Parkinson’s, Schizophrenia และ Autism
ไม่แต่สมองจิ๋ว ยังมีอวัยวะอื่นๆ อีกหลายอย่างก็เพาะเลี้ยง
ได้เช่นกัน เรียกรวมๆ ว่าเป็น ออร์แกนอยด์ (organoid) ที่
แปลว่า “อวัยวะเล็กๆ” ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ตรวจ

วิเคราะห์ทดสอบที่สำ�คัญได้ เช่น ตรวจความเป็นพิษ และ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของเซลล์กับสารออกฤทธิ์
ความก้าวหน้าครัง้ ใหญ่เกิดขึน้ จากระบบทีเ่ ป็นแพลตฟอร์ม
เชือ่ มต่อออร์แกนอยด์ของอวัยวะต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบ
ของเหลว จนได้ผลลัพธ์คล้ายเป็นร่างกายเทียมขนาดจิว๋ หรือ
เป็น “กายจำ�ลอง” ที่นำ�มาใช้ทดสอบยาได้ จุดเด่นของระบบ
แบบนี้คือ สามารถออกแบบให้ ใช้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน
ได้ จึงเป็นการแพทย์เฉพาะบุคคล (personalized medicine)
แบบหนึง่ ระบบทีก่ ล่าวมานี้ ในทางวิชาการเรียกรวมๆ ว่าเป็น
companion diagnostics หรือ “กายจำ�ลองทดสอบยา”
ระบบแบบนีท้ �ำ ให้การทดสอบยากับเซลล์เพาะเลีย้ งแต่ละ
ชนิดเป็นเรื่องล้าสมัย เพราะมันเลียนแบบการตอบสนอง
ของร่างกายจริงๆ ได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบีบตัว
ของเซลล์หัวใจ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์
กระดูก การส่งถ่ายและกำ�จัดสารต่างๆ ออกจากเซลล์ไต รวม
ไปถึงการเผาผลาญทำ�ลายสารต่างๆ ในเซลล์ตับ เป็นต้น
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วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล
(Personalized Cancer Vaccine)

ก

เข้าไปเลยแบบนัน้ หรืออาจห่อหุม้ เสียก่อนด้วยสารพอลิเมอร์
หรือ ไลโปโซม (liposome) ซึ่งวัคซีนแบบนี้ จะไปกระตุ้น
ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายให้จดจำ�เซลล์มะเร็งได้ ก่อนเริม่
การค้นหาและทำ�ลายเซลล์มะเร็งอย่างจำ�เพาะ โดยไม่ยุ่งกับ
เซลล์ปกติ แม้กระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะทำ�ให้สิ่งที่
ได้ดูเหมือน “ยา” มากกว่าวัคซีนที่ใช้ฉีดเพื่อ “ป้องกันโรค”
แต่เนื่องจากสิ่งที่ฉีดไปกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในทางวิชาการแล้ว
จึงจัดเป็น “วัคซีน” มากกว่า
ในเมืองไทยมีกลุม่ วิจยั ทีศ่ กึ ษาค้นคว้าเกีย่ วกับวัคซีนรักษา
มะเร็งเฉพาะบุคคล เช่น กลุม่ วิจยั นีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อ
มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ�โดย
ดร.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ และทีมงาน โดยได้ศึกษาการสร้าง
วัคซีนจากผู้ป่วย 25 ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและ
พัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อจะนำ�ไปทดลองใช้กับ
ผู้ป่วย
ถ้าได้ผลดี นี่จะเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการรักษา
โรคมะเร็ง และโรคนี้ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นแล้วไม่
จำ�เป็นต้องตายเสมอไป

ารรักษามะเร็งทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน เช่น การฉายรังสี การใช้ยาเคมีบำ�บัด
เป็นการรักษาแบบเหมารวม ไม่จำ�เพาะกับบุคคล
แต่ละคนจึงตอบสนองกับยาหรือรังสีแตกต่างกันไป นอกจาก
นี้ ยังมักเกิดอาการข้างเคียงรุนแรง และบางครัง้ ผูป้ ว่ ยทีห่ าย
แล้ว ก็อาจเป็นมะเร็งเดิมได้อีก
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์จึง
มีความพยายามที่จะทำ�วัคซีนหรือยาสำ�หรับโรคมะเร็งแบบ
เฉพาะบุคคลขึ้น โดยมีวิธีการคือ เริ่มจากนำ�เซลล์ปกติและ
เซลล์มะเร็งของผู้ป่วยออกมา “อ่านรหัสดีเอ็นเอ” จากนั้น
เปรียบเทียบรหัสในตำ�แหน่งต่างๆ เพื่อหาว่ามีตำ�แหน่งใด
ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเฉพาะตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างโปรตีน จากนัน้ ใช้ซอฟต์แวร์ทางชีวสารสนเทศ หรือ
bioinformatics มาจั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ของส่ ว นที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้นในการนำ�
มาสร้างเป็นวัคซีนชนิดพิเศษ เรียกว่า นีโอแอนติเจนวัคซีน
(neoantigen vaccine) ซึง่ อาจจะเป็นสาย RNA หรือ DNA ก็ได้
ขัน้ ตอนทัง้ หมดทีว่ า่ มา ทำ�ได้ ในเวลา 6–8 สัปดาห์ จากนัน้
จะฉีดวัคซีนดังกล่าวเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย โดยอาจจะใส่
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AKIKO ผ้ากระตุ้นสมอง

โ

หรือเพื่อน จะทำ�ให้รู้สึกสบาย ผ่อนคลายทั้งร่างกายและ
จิตใจ ลดความเครียด กระวนกระวาย อีกทัง้ ยังสามารถทำ�
เป็นเกมเพือ่ ช่วยกระตุน้ ประสาทสัมผัสและความทรงจำ�ที่
ดีให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมได้มากขึ้น
ผ้ากระตุ้นสมอง นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์จากงาน
วิจยั ที่ใช้ท�ำ กิจกรรมสำ�หรับช่วยกระตุน้ สมองและประสาท
สัมผัสให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้อย่างดีแล้ว ยังถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชาวบ้านใน
ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วย

รคสมองเสื่อม พบได้มากในผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ป่วยจะมี
อาการหลงลืม ทำ�อะไรตามใจ หงุดหงิดง่าย อารมณ์
แปรปรวน ดังนั้นผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้และความ
เข้าใจอย่างมาก นอกจากความเข้าใจแล้ว การหากิจกรรม
ให้ผู้ป่วยทำ� เช่น การทายภาพสมาชิกใครอบครัว การเล่น
เกม จะช่วยพัฒนาสมอง ชะลอความเสื่อมของสมองได้
สวทช. ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการ การออกแบบและแก้
ปัญหาอุตสาหกรรม MTEC พัฒนา ผ้ากระตุ้นสมอง ที่มี
ชือ่ เล่นว่า “AKIKO” (อะ-กิ-โกะ) ซึง่ เป็นผ้าห่มทีท่ �ำ จากผ้า
ไทย มีความสวยงาม เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม พร้อมถูกออกแบบ
ให้ ใส่รูปภาพ หรือกลิ่นหอมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความคุ้นเคยของผู้สูงอายุ ซึ่งการที่ผู้สู้งอายุได้สัมผัสเนื้อ
ผ้า พร้อมกับเห็นรูปแบบ ลาย รวมถึงรูปภาพครอบครัว

ชมคลิปวิดีโอได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=CVhr013ChQg
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ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำ�เร็จรูปและเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ปู

อิสระ เช่น โครงสร้างหลักของอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ และงาน
ตกแต่งภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ปูนซิเมนต์สตู รพิเศษ หรือ มอร์ตาร์ อิงค์ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่มีความข้นเหลวของเนื้อปูนที่เหมาะสม ง่ายต่อการ
ฉีดขึ้นรูป นอกจากนั้นยังสามารถแข็งตัวและพัฒนา
กำ�ลัง เพื่อรับน้ำ�หนักในลักษณะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
อีกด้วย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความทันสมัยให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลใน
ปัจจุบัน

น ซี เ มนต์ เป็ น วั ส ดุ พื้ น ฐานในการก่ อ สร้ า ง
อาคารคอนกรีตที่พบเห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งจะเน้น
รูปทรงเรียบๆ เนื่องจากมีข้อจำ�กัดในการขึ้น
รูปทรง แต่ดว้ ยความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ได้
มีการคิดค้นปูนซีเมนต์สตู รพิเศษ ผสมผสานกับเทคโนโลยี
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ทำ�ให้เกิดนวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบ
ใหม่ของประเทศไทย
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำ�กัด ได้วิจัยและ
พัฒนาปูนซิเมนต์สูตรพิเศษ หรือ มอร์ตาร์ อิงค์เพื่อใช้ขึ้น
รูปชิน้ งานด้วยเทคโนโลยี 3D พรินต์ตงิ้ โดยใช้เครือ่ งพิมพ์
ระบบสามมิติฉีดขึ้นรูป ทำ�ให้เกิดนวัตกรรมของชิ้นงาน
คอนกรีตสำ�เร็จรูปชนิดใหม่ ซึ่งสามารถออกแบบได้อย่าง

กันยายน 2562
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การสูดดมน้ำ�มันหอมระเหยจากมะกรูดฝรั่ง
ช่วยให้มีความรู้สึกดี

เ

กลุ่มที่ 1 จำ�นวนมากถึง 45 คน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 2
ว็ บ ไซต์ ข องสำ � นั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะ
ซึ่งมีเพียง 12 คน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการได้กลิ่นน้ำ�มัน
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา
หอมระเหยจากมะกรูดฝรั่ง ทำ�ให้มีความต้องการที่จะ
แบบกลุ่มย่อย (pilot study) ในอาสาสมัครที่เป็น
เข้าร่วมมากขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ ให้ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ณ ศูนย์บำ�บัดสุขภาพจิต
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการสูดดม
สหรัฐอเมริกา จำ�นวน 57 คน เป็นหญิง 50 คน อายุ
น้ำ�มันหอมระเหยจากมะกรูดฝรั่งในศูนย์บำ�บัดสุขภาพ
ระหว่าง 23-70 ปี โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม
จิ ต และเป็ น แนวทางในการรั ก ษาแบบสุ ค นธบำ � บั ด
กลุม่ ที่ 1 อยูใ่ นห้องที่ให้สดู ดมน้�ำ มันหอมระเหยจากมะกรูด
(aromatherapy) โดยใช้น้ำ�มันหอมระเหยจากมะกรูดฝรั่ง
ฝรั่ง (bergamot) กลุ่มที่ 2 อยู่ในห้องที่สูดดมด้วยน้ำ�เปล่า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและส่งเสริมสุขภาพจิต
นาน 15 นาที จากนั้นทำ�การทดสอบสุขภาพจิตโดยใช้
ของแต่ละบุคคลให้ดีขึ้น
แบบสอบถามการประเมินตนเอง (Positive and Negative
Affect Schedule, PANAS) โดยทำ�การทดลองกลุม่ ที่ 1 ใน
สัปดาห์ที่ 1, 3, 5, 7 และกลุ่มที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8
ข้อมูลจาก
ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครทีส่ ดู ดมน้�ำ มันหอมระเหย
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1472
จากมะกรูดฝรั่งจะมีความรู้สึกที่ดีมากกว่ากลุ่มที่สูดดมน้ำ�
เปล่าถึง 17% แต่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ นอกจากนี้
รูปจาก
https://knowyourbodybest.com/shop/aromatherapy/essential-oils/body-best/bergamot-essential-oil/
ยังพบว่าจำ�นวนของอาสาสมัครที่ต้องการจะเข้าร่วมใน
https://knowyourbodybest.com/shop/aromatherapy/essential-oils/body-best/bergamot-essential-oil/
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ไทยคว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2562

ผ

ลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครัง้ ที่ 31 ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม
2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น 327 คน จาก 87 ประเทศ
ผลปรากฏว่าผูแ้ ทนประเทศไทย สามารถทำ�ได้ 1 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง ดังนี้
1 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์
โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จ.ระยอง

2 เหรียญทองแดง ได้จาก
- นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
- นายพงศพล พงศาวกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
และนายธนภูมิ เหล่าอรุณ
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/ipst.thai

กันยายน 2562
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อพวช. ร่วมด้วย ม.มหิดล และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช สำ�รวจพบมดชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อว่า
“มดอาจารย์รวิน”

อ

กระตุน้ ศาสตร์ดา้ นอนุกรมวิธานวิทยาให้เป็นทีส่ นใจอย่าง
แพร่หลาย พร้อมร่วมกันศึกษาด้านอนุกรมวิธานสิง่ มีชวี ติ
ทั้งพืชและสัตว์ เพื่อนำ�องค์ความรู้ถ่ายทอดสู่สังคมไทย
ต่อไปในอนาคต
ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ในระยะเวลา
10 ปีที่ผ่านมา อพวช. โดยเหล่านักธรรมชาติวิทยาของ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ได้ศกึ ษาความหลากหลายทาง

งค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม ร่วมด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำ�รวจพบมดชนิดใหม่ของโลก โดยตัง้ ชือ่ ว่า “มดอาจารย์
รวิน” การสำ�รวจพบครั้งนี้บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยได้เป็นอย่างดี ช่วย
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ชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถค้นพบมดชนิดใหม่
ของโลกแล้วถึง 68 ชนิด ซึ่งเฉลี่ยแล้ว อพวช. ได้ศึกษา
พบปีละ 6-7 ชนิด และนำ�มาสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลงานหรืองานวิจัยเหล่า
นี้ถูกนำ�ไปตีพิมพ์ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของนัก
วิชาการระดับนานาชาติ”
ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา อพวช. ผู้ค้นพบมดชนิดใหม่ กล่าวว่า “การค้นพบ
มดชนิ ด ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ กั น ของ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา อพวช. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ซึง่ มดทีเ่ ราค้นพบมีความแตกต่างจากมดชนิดอืน่ ๆบนโลก
โดยมดชนิดนี้มีขนาดลำ�ตัว 3-4 มิลลิเมตร ส่วนหัวกว้าง
0.9 มิลลิเมตร มีลักษณะเด่นก็คือ ลักษณะภายนอกที่มี
ผิวหนังที่ขรุขระ ไม่เงาเหมือนมดสายพันธุ์อื่นๆบนโลกที่
มีความมันเงา มดตัวนีส้ ามารถบ่งชีถ้ งึ ดัชนีของความอุดม
สมบูรณ์บนผืนป่าในประเทศไทยที่ยังคงอยู่ โดยเราได้

ค้นพบเจอทีส่ ถานีวจิ ยั สิง่ แวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
ซึ่งการค้นพบครั้งนี้นับเป็นสมบัติอันมีค่าของประเทศ
มดสายพันธุ์ใหม่ของโลกชนิดนีม้ ชี อ่ื เต็มคือ Myrmecina
raviwongsei Jaitrong, Samung, Waengsothorn et
Okido ถูกจัดให้เป็นมดชนิดใหม่ของโลก ในเดือนมิถนุ ายน
2562 ทีผ่ า่ นมา และได้ตงั้ ชือ่ ว่า “มดอาจารย์รวิน” ตามชือ่
ของ ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำ�นวยการ อพวช. เพื่อเป็น
เกียรติแก่ทา่ นในฐานะทีท่ า่ นเป็นผูบ้ ริหารของ อพวช. และ
เป็นผู้ ให้การสนับสนุนและผลักดันการศึกษาความหลาก
หลายทางชีวภาพให้แก่นกั วิชาการด้านธรรมชาติวทิ ยาของ
อพวช. อย่างจริงจังมาโดยตลอด”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nsm.or.th/nsm-news/3857
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กินซาลาเเมนเดอร์
ในแคนาดา
พบพืชดักเเมลง

(เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน)

ที ม นั ก วิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
Guelph ในออนโตริ โ อ
แคนาดาเปิดเผยว่าพบซาก
แมลงหลายตัวกับซากของ
ตั ว ซาลาเเมนเดอร์ ในพื ช
กิ น เเมลงตระกู ล หม้ อ ข้ า ว
หม้อเเกงลิง

ที

มงานได้รายงานการค้นพบพืช
กินสัตว์ครั้งนี้ในผลการศึกษาที่
ตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆ นี้ในวารสาร

Ecology
การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับพืชตระกูล
ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ในสวนอุทยาน
ระดับจังหวัด Algonquin ของออนโตริโอ
โดยพืชประเภทนี้มีหลายขนาด หลายรูป
ทรงเเละมีสีสันสวยงามเเละพบว่าขึ้นอยู่
ทั่วไปในที่ลุ่มน้ำ�ทั่วเเคนาดา

พืชกับดักแบบหลุมพรางนี้ มีใบที่
ม้วนงอห่อตัวเป็นถุงทรงสูงและเเคบ
ภายในบรรจุของเหลวได้ เเมลงกับ
เเมงมุมที่เข้าไปในถุงกับดักนี้จะออก
มาไม่ได้เเละกลายเป็นอาหารของพืช
ดังกล่าว
พืชประเภทต้นหม้อข้าวหม้อแกง
มั ก พบในหนองหรื อ บึ ง ที่ พื้ น ดิ น นิ่ ม
เเละชุ่มน้ำ� พืชดักแมลงเหล่านี้มักกิน
สิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก เป็ น อาหาร เช่ น
เเมลงเเละแมงมุม
แต่ทีมนักวิจัยแคนาดาพบด้วยว่า
พืชกินแมลงทีว่ า่ นีย้ งั กินซาลาเเมนเดอร์
สั ต ว์ ส ะเทิ น น้ำ � สะเทิ น บกขนาดเล็ ก
อีกด้วย ซึ่งสร้างความแปลกใจมาก
ทีมนักวิจัยแคนาดาเชื่อว่านี่เป็น
ครั้งเเรกที่ค้นพบว่าพืชประเภทหม้อ
ข้าวหม้อเเกงลิงในทวีปอเมริกาเหนือ
กิ น สั ต ว์ ช นิ ด อื่ น ๆ นอกเหนื อ ไปจาก
แมลงหรือเเมงมุม
Alex Smith อาจารย์ด้านชีววิทยา
ของมหาวิทยาลัยเเละผู้ร่างรายงาน
ผลการศึกษากล่าวว่า การค้นพบนีก้ อ่ ให้เกิด
คำ�ถามใหม่ๆ ตามมาหลายคำ�ถาม ซึ่ง
การวิจัยในอนาคตอาจจะช่วยอธิบาย
ได้ว่าซาลาเเมนเดอร์เป็นเเหล่งอาหาร
สำ�คัญของพืชกินเเมลงหรือเป็นเพียง
เพราะว่าซาลาเเมนเดอร์เเย่งกินแมลง
กับพืชชนิดนี้เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.voathai.com/a/canada-meat-eating-plants-tk/4971674.html
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อาบน้ำ�ร้อนก่อนนอน 1-2 ชม.
ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอน?
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
แห่ ง รั ฐ เท็ ก ซั ส ที่ เ มื อ ง
ออสติน พบว่าการอาบ
หรือแช่น้ำ�ร้อนก่อนเวลา
นอนราว 1 ถึง 2 ชั่วโมง
จะช่ ว ยให้ ร่ า งกายปรั บ
อุ ณ หภู มิ แ ละช่ ว ยเรื่ อ ง
การนอนได้

เ

พราะโดยปกติแล้ว อุณหภูมริ า่ งกายของคนเราจะผันแปรไปตามเวลาของวัน และ
ถูกควบคุมโดยนาฬิกาชีวะ หรือที่เรียกว่า circadian rhythm
และการอาบน้�ำ ร้อนก่อนนอน 1 ถึง 2 ชัว่ โมงจะช่วยกระตุน้ ระบบทีค่ วบคุมอุณหภูมิ
ของร่างกายทำ�ให้รา่ งกายเย็นลง และเป็นผลดีตอ่ วงจรการนอน ทัง้ ในแง่ของการทำ�ให้
หลับได้เร็วขึ้น นานขึ้น และหลับได้ลึกมากขึ้นด้วย
คำ�ถามคือว่า น้ำ�ร้อนที่ว่านี้ควรจะมีอุณหภูมิเท่าใด ซึ่งนักวิจัยให้คำ�ตอบว่าควรอยู่
ระหว่าง 104 ถึง 109 องศาฟาเรนไฮต์ หรือประมาณ 40 ถึง 43 องศาเซลเซียส
แม้ฟงั ดูแล้วจะเป็นเรือ่ งขัดแย้งในตัวเองทีว่ า่ การอาบน้�ำ ร้อนหรือน้�ำ อุน่ ก่อนนอนจะช่วย
ปรับอุณหภูมขิ องร่างกายให้เย็นลง แต่นกั วิจยั บอกว่า น้�ำ ร้อนนัน้ จะช่วยให้รา่ งกายเย็น
ลงในขณะที่น้ำ�เย็นกลับทำ�ให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น ซึ่งทำ�ให้มีปัญหาต่อการนอน
จากผลการศึกษาเรื่องนี้ นักวิจัยกำ�ลังพัฒนาเตียงน้ำ�ซึ่งจะสามารถปรับอุณหภูมิ
ของเตียงเพือ่ ช่วยควบคุมอุณหภูมแิ ละระดับความดันโลหิตของผู้ ใช้ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อสร้างคุณภาพของการนอนตลอดทั้งคืน

https://www.voathai.com/a/hot-bath-better-sleep-ct/5014647.html
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บริษัทเอ็นอีซีของญี่ปุ่น
เปิดตัว “รถยนต์บินได้”
บริ ษั ท อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของญี่ปุ่น NEC เปิดตัว
“รถยนต์ บิ น ได้ ” ซึ่ ง มี
ลักษณะคล้ายเครื่องบิน
โดรนขนาดใหญ่แบบ 4
ใบพัด สามารถบินขึ้นลง
ในแนวดิ่ง

ก

ารทดสอบบินครั้งนี้ใช้เวลาราว
1 นาที โดยเป็นการบินขึ้นใน
ความสูงราว 3 เมตร จัดขึ้นที่
โรงงานของ NEC ชานกรุงโตเกียว ซึ่ง
ทางบริษัทเชิญนักข่าวจำ�นวนมากมาเป็น
สักขีพยานในการทดสอบ
รัฐบาลญีป่ นุ่ ให้การสนับสนุนโครงการ
พัฒนารถยนต์บินได้ โดยมีเป้าหมายที่จะ
นำ�มาใช้บรรทุกคนจริงๆ ในอีก 10 กว่าปี
ข้างหน้า
สำ�หรับรถยนต์บนิ ได้ทนี่ �ำ มาใช้ ในการ
ทดสอบนี้ เรียกว่า EVtol ซึ่งย่อมาจาก

“electric vertical takeoff and landing”
หรือ “ยานพาหนะไฟฟ้าที่บินขึ้นและ
ลงจอดในแนวดิ่ง” ซึ่งถูกออกแบบมา
โดยไม่ตอ้ งมีนกั บินบังคับ แม้จะมีขนาด
ใหญ่พอที่จะสามารถบรรทุกคนได้
เจ้ า หน้ า ที่ ข อง NEC กล่ า วว่ า
ยานพาหนะบินได้นี้สามารถนำ�ไปใช้ ใน
งานหลากหลายประเภท เช่น การช่วย
ผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีเ่ ข้าถึงยาก ไปจนถึง
การท่องเที่ยวในอวกาศ
นอกจาก NEC แล้ว บริษทั เทคโนโลยี
ในหลายประเทศต่างพยายามพัฒนา
ยานพาหนะบินได้ เช่น บริษทั Uber ทีก่ �ำ ลัง
ออกแแบบ Uber Air โดยวางแผนว่า
จะสามารถนำ�มาใช้รับส่งผู้ โดยสารได้
ในปี ค.ศ. 2023 หรืออีก 4 ปีขา้ งหน้า

https://www.voathai.com/a/japan-nec-flying-car/5029984.html
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นักวิจยั พบว่านกแก้วโบราณ
ในนิวซีแลนด์มีความสูงถึง
1 เมตร หนัก 7 กก.
ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า นกแก้วยักษ์อาศัยอยู่ ใน
นิวซีแลนด์ราว 19 ล้านปีก่อน สูงประมาณ 1 เมตร
หรือเกินครึ่งหนึ่งของความสูงเฉลี่ยของคนทั่วไป

ซ

ากของนกแก้วถูกพบใกล้กบั เซนต์บาทานส์ ในภูมภิ าคโอทาโก ทางใต้
ของนิวซีแลนด์ เมื่อพิจารณาจากขนาดของมันแล้ว คาดว่า นกแก้ว
โบราณนีบ้ นิ ไม่ได้ และเป็นสัตว์กนิ เนือ้ ต่างจากนกส่วนใหญ่ในปัจจุบนั
การศึกษาเกี่ยวกับนกแก้วนี้ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Biology Letters
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามันมีน้ำ�หนักตัวราว 7 กิโลกรัม ซึ่งหนักกว่า กากาโป
(kākāpo) นกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนหน้านี้
ศาสตราจารย์เทรเวอร์ เวอร์ที นักบรรพชีวนิ วิทยาทีม่ หาวิทยาลัยฟลินเดอส์
(Flinders University) ในออสเตรเลีย และหัวหน้าคณะผู้ทำ�การศึกษาเรื่องนี้
กล่าวกับบีบซี วี า่ “ไม่มนี กแก้วยักษ์พนั ธุอ์ นื่ ๆ ในโลกแล้ว การพบนกแก้วยักษ์
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญ”
บรรดานักบรรพชีวินวิทยา (ผู้ศึกษาลักษณะรูปร่าง ความเป็นอยู่ และ
วิวัฒนาการของสัตว์และพืชในธรณีกาล) ขนานนามนกแก้วสายพันธุ์ ใหม่ที่
ค้ น พบนี้ ว่ า เฮราเคิ ล ส์ (Heracles) เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง ขนาดที่ ใ หญ่ โ ตและ
ความแข็งแรงของมัน

เบือ้ งต้น นักวิจยั เข้าใจว่ากระดูกของนกแก้วชนิดนี้
เป็นกระดูกของอินทรีหรือเป็ด หลังถูกเก็บไว้นาน 11 ปี
คณะบรรพชีวินวิทยาได้นำ�มันกลับมาวิเคราะห์ ใหม่
อีกครั้งในปีนี้
ศ. เวอร์ที กล่าวว่า ลูกศิษย์ของเขาคนหนึ่งพบ
กระดู ก นกแก้ ว ยั ก ษ์ โ ดยบั ง เอิ ญ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ระหว่างทำ�โครงการวิจัยหนึ่ง
ไมก์ อาร์เชอร์ จากภาควิชาบรรพชีวินวิทยาของ
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ กล่าวว่า จงอยปากของ
นกแก้วนี้คงมีขนาดใหญ่มาก “มันคงอ้าปากคาบได้
ทุกอย่างที่มันอยากคาบ”
ศ. อาร์เชอร์ กล่าวกับสำ�นักข่าวเอเอฟพี ด้วยว่า
“นกแก้วน่าจะกินอาหารมากกว่าอาหารทีน่ กแก้วทัว่ ไป
กิน บางทีอาจจะกินนกแก้วพันธุ์อื่นด้วย”
ศ. เวอร์ที กล่าวกับบีบีซีว่า อย่างไรก็ตาม การที่
ไม่มีสตั ว์อื่นกินเนือ้ นกแก้ว มันจึงไม่นา่ ที่จะดุรา้ ย “มัน
คงจะอยูบ่ นพืน้ ดิน เดินไปมา แล้วก็กนิ เมล็ดพืชและ
ถั่วต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่” เขากล่าว
พอล สโกฟีลด์ ภัณฑารักษ์อาวุโสด้านประวัตศิ าสตร์
ธรรมชาติที่พิพิธภัณฑ์คานเทอเบอรี (Canterbury
Museum) กล่าวกับเอเอฟพีว่า “นั ก วิ จั ย มั่ น ใจว่ า
มันบินไม่ได้”
การค้ น พบนกขนาดใหญ่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกใน
นิวซีแลนด์ ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของโมอา (moa) นก
ขนาดใหญ่ ที่ เ คยอาศั ย อยู่ ใ นนิ ว ซี แ ลนด์ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับนกอีมูจากออสเตรเลีย แต่สูญพันธุ์ ไป
หมดแล้ว มีความสูงประมาณ 3.6 เมตร
เซนต์บาทานส์ ซึง่ เป็นทีท่ มี่ กี ารขุดค้นพบกระดูกขา
ของนกแก้วยักษ์ เป็นพื้นที่ที่ ได้ชื่อว่าอุดมไปด้วยซาก
ฟอสซิลจากยุคไมโอซีน (Miocene) ซึง่ ครอบคลุมระยะ
เวลา 23 ล้าน ถึง 5.3 ล้านปีก่อน
“แต่จนกระทัง่ ปัจจุบนั ไม่เคยมีใครพบนกแก้วยักษ์
ที่สูญพันธุ์ที่ ไหนมาก่อน” ศ. เวอร์ที กล่าวกับ เอเอฟพี
“เราขุดค้นแหล่งสะสมฟอสซิลแถบนี้มานาน 20 ปี
แล้ว และแต่ละปีก็ค้นพบนกชนิดใหม่ๆ และสัตว์อีก
หลายชนิด...ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มีสิ่งมีชีวิตที่คาดไม่
ถึงอีกหลายสายพันธุ์ท่ียังไม่ถูกค้นพบในแหล่งสะสม
ฟอสซิลที่น่าสนใจมากที่สุดแหล่งนี้”

https://www.bbc.com/thai/international-49268445
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพถ่ายสถานีอวกาศนานาชาติ
โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์
Credit: NASA (https://apod.nasa.gov/apod/ap190715.html)

ส

ถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) เป็น
สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ส่งไปโคจรรอบโลก โดยมันอยู่
สูงจากผิวโลกราว 400 กิโลเมตร
เมื่อมองจากโลกด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเห็นมันโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์
(หรือดวงจันทร์) อย่างในภาพนี้ ได้ ซึ่งมองเผินๆ อาจจะนึกว่าเป็นจุดมืดบน
ดวงอาทิตย์ (Sunspot) และหากสังเกตให้ดีจะพบว่า บริเวณขอบของดวงอาทิตย์
ไม่ได้เรียบสนิท แต่มีแก๊สพุ่งออกมาเป็นพวยด้วย
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รัฐมนตรีสวุ ทิ ย์ฯ ย้�ำ ความสำ�คัญของ
การเรียนรูน้ อกห้องเรียน สร้างแรง
บันดาลใจ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

กองบรรณาธิ การ

บันดาลใจ และมีแรงจูงใจในการเรียน นับเป็นการปลูกฝัง
คุณลักษณะของการเป็นผู้ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/397-science-fair-2019

สป.อว. ร่วมกับ MTEC โชว์ผลงาน
การพัฒนา COBOT หุน่ ยนต์ทท่ี �ำ งาน
ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย

วัน

ที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เข้าเยี่ยมชมงาน “มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562” ที่
อาคาร 6–12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมให้สัมภาษณ์
กับสือ่ มวลชนถึงความสำ�คัญของการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ว่า ปัจจุบันโลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์และกระแสการ
พัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งทำ�ให้ โลกก้าวสู่ยุคที่มีการผันผวน
เปลี่ยนแปลงสูง รวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน ไม่ชัดเจน
และไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง นี้ วิ ธี ก าร
ที่ จ ะรั บ มื อ กั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ จำ � เป็ น ต้ อ งเริ่ ม ต้ น จากการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้น การเตรียมคนไทยให้พร้อม
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำ�คัญของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) ซึ่งต้องทำ�ให้คนในประเทศมีความรู้และมีการศึกษา
เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การศึกษาที่เน้นประสบการณ์นอกห้องเรียนเป็น
สิ่งที่มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการได้เห็น สัมผัส
ได้ขยายประสบการณ์เรียนรู้นอกจากในห้องเรียน ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ เกิดแรง

กระ

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) แถลงผลงานความสำ�เร็จการ
พัฒนา COBOT และการเสวนาหัวข้อ Tech 4 Gens โดยสำ�นัก
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำ�นักงานปลัดกระทรวงฯ
(สป.อว.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(MTEC) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เพื่อนำ�เสนอผลงานการยกระดับเทคโนโลยี COBOT หรือ collaborative robot หุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาให้ทำ�งาน
ร่วมกับมนุษย์ ได้ สามารถสั่งการผ่านระบบเสียง และหยุด
ทำ�งานได้ทันทีที่เกิดแรงสัมผัสจากบุคคล ทำ�ให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำ�งานร่วมกัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/395-cobot-21-8-62

25

กันยายน 2562

Sci
Society
สวทช. จัดอบรมหลักสูตรพันธุศาสตร์
แก่ครูวทิ ยาศาสตร์มงุ่ ใช้สอ่ื การสอน
พร้อมแนะเทคนิคและกิจกรรม ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจง่ายยิง่ ขึน้

สวทช. นำ�นวัตกรรมเพือ่ การเกษตร
จุดประกายน้อง ม.ต้น เรียนรูก้ าร
ยกระดับเกษตรกรไทยในโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

ณ

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) โดย
ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ จัด
กิจกรรม “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน นวัตกรรม
เพือ่ การเกษตร” แก่นกั เรียนชัน้ ม.ต้น กว่า 100 คนในย่าน
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต เพื่อจุดประกายความรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
การเกษตรซึ่งส่งผลกับการเจริญเติบโตของพืชที่ดีและมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ผ่านเทคโนโลยีและความรูข้ องนักวิจยั
สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ตั้งแต่ทำ�ความรู้จักกับ
โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) อิทธิพลของแสง เช่น
แสงเทียมกับการเจริญเติบโตของพืช พร้อมร่วมทดลอง
ทำ�กิจกรรมปลูกผักต้นอ่อนหรือไมโครกรีนซึง่ สามารถปลูก
กินเองได้ง่ายๆ ทุกวัน และการต่อวงจรโมดูล LED และ
ประกอบกล่องปลูก เพื่อให้ทราบถึงชนิดของแสงสีและ
ความเข้มแสงที่ต่างกันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชที่ต่างกันไปด้วย

สำ�

นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “สนุก
กับพันธุศาสตร์ผา่ นสือ่ การเรียนรูท้ กี่ ระตุน้ ทักษะการคิด” เพือ่
ส่งเสริมให้ครูวิทยาศาสตร์ท่ีสอนในรายวิชาชีววิทยาระดับ
มัธยมปลายจำ�นวน 26 คน จาก 18 โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค
นำ�ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ในการเรียนการสอนเรือ่ งพันธุศาสตร์
ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 16-17
สิ ง หาคม 2562 ณ บ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สิ ริ น ธร อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.nstda.or.th/th/news/12723-20190816

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.nstda.or.th/th/news/12722
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นักวิจยั เนคเทค-สวทช. สร้างชือ่
คว้ารางวัล Information Security
Leadership Awards Asia-Pacific

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซีย่ เหมิน
เข้าเยีย่ มชม Gistda เพือ่ ผลักดันและ
เผยแพร่ศกั ยภาพการลงทุนของไทย

เมื่อ

(ISC)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดยสำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า
ให้การต้อนรับนางสาววัลลภา จิตรสมบูรณ์ รองกงสุล
ใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซีย่ เหมิน และคณะ เข้า
เยีย่ มชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมีการเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
โครงการ Digital Park Thailand หรือ EECd ซึ่งเป็น
โครงการสํ า คั ญ โครงการหนึ่ ง ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวั น ออก ในขณะที่ เ มื อ งเซี่ ย เหมิ น เป็ น เมื อ ง
ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
จึงน่าจะมีศกั ยภาพและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกันในอนาคต

2องค์กรด้าน Information Security

ที่ ไม่แสวงหาผลกำ�ไรที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ได้ประกาศรางวัลผู้นำ�ด้านความปลอดภัยของข้อมูลใน
ปี พ.ศ. 2562 ทัง้ สิน้ 13 รางวัล ใน 3 สาขาได้แก่ (1) Managerial
Professional for an Information Security Project (2)
Senior Information Security Professional (3) Information
Security Practitioner และจัดให้มพี ธิ มี อบรางวัล Information
Security Leadership (ISLA) Asia-Pacific Awards ใน
การประชุม (ISC)2 Secure Summit APAC 2019 เมื่อวันที่
10-11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Conrad ประเทศฮ่องกง
ทั้งนี้ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทค) สำ � นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล ISLA Asia-Pacific Awards ในสาขา Senior
Information Security Professional ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้
มอบให้กบั บุคลากรด้าน Information Security ทีม่ ผี ลงานเด่น
มีภาวะผู้นำ� และอุทิศเวลาในด้าน Information Security แก่
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gistda.or.th/main/th/node/3338
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อพวช. ได้รางวัล “มาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปะวิทยาการ” จากกระทรวงการท่องเทีย่ วฯ
มาตรฐานในการกำ�กับดูแล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาให้มีความยั่งยืนต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://nsm.or.th/nsm-news/3852

ผศ.

ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำ�นวยการองค์การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช.ได้รับการประเมินและได้รับ
การรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปะวิทยาการ
(Arts and Sciences Educational Attraction Standard)
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Science & Industry &
Technology) จากกรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา ว่ามีมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านท่องเทีย่ ว ซึง่ จะมีหลักเกณฑ์
การพิจารณา อาทิ ระดับเทคโนโลยีในแหล่งท่องเทีย่ ว
การสร้างความรูแ้ ละความเหมาะสมกับกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
ศักยภาพในการจัดการด้านบริการ การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว มีความแปลกใหม่ด้านเทคโนโลยี
2. ศักยภาพในการรับรองด้านการท่องเที่ยว จะมีหลัก
เกณฑ์การพิจารณา อาทิ ความเหมาะสมของแหล่ง
ทีต่ งั้ ด้านการท่องเทีย่ ว ความเหมาะสมของสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว
3. ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ จะมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณา อาทิ การจัดการด้านความปลอดภัย การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และการบริการ
ข้อมูล การจัดการด้านเศรษฐกิจสังคม
ผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า การที่ อพวช.ได้รับการได้รับ
การประเมิ น และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานแหล่ ง
ท่องเทีย่ วทางศิลปะวิทยาการ ถือว่าเป็นสิง่ สำ�คัญ เพราะ
ในอนาคตแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะมีมากขึน้ และจำ�เป็นต้องมี

กันยายน 2562

ทีเซลส์จบั มือมูลนิธโิ รคอัลไซเมอร์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริการส่วน
จังหวัดเชียงราย จัด “กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารป้องกันโรคอัลไซเมอร์” ภายใต้
“โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์
เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก”

กระ

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม โดย ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับ
มือ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกล
อัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก” ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา
08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมดอยดุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี
บาย กะตะธานี จ.เชียงราย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.tcels.or.th/News/Press-Release/1532
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วว. ลงนาม มจพ.ร่วมกันพัฒนางานวิจยั /หลักสูตร/ ห้องปฏิบตั กิ าร ...สร้างความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำ�ผลการวิจัยและพัฒนา
มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้
นายวิรชั จันทรา รองผูว้ า่ การบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้าน
พัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์
ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุรงั ศี
เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มจพ. คณะผูบ้ ริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท.
วว. เทคโนธานี

ดร.

ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.tistr.or.th/TISTR/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=1339

ทีเซลส์ (TCELS) จัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในเครือข่ายวิจยั พัฒนาวิเคราะห์ทดสอบและส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 4 สถาบัน

กระ

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม โดย ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)
ฝ่ายโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
และหุ่ น ยนต์ ท างการแพทย์ ขั้ น สู ง จั ด พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือในเครือข่ายวิจยั พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ
และส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ. ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกลุ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
โดย รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดี และสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED โดย

นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำ�นวยการสถาบัน จับมือร่วม
บูรณาการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ
เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในการผลักดันงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา
ขีดความสามารถในการทำ�วิจัยร่วมกัน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารเอสพีอี
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tcels.or.th/News/Press-Release/1532
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Sci
Info

graphic

http://www.medplant.mahidol.ac.th/infographics/images/infogra006.png
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=18
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เรือ่ งเขียน

เรื ่ อ งและภาพโดย คุ ้ นเคย

จากผูอ้ า่ น

ถ้าหากพูดถึงการมอบรางวัลเพื่อ
เป็นเกียรติในวงการวิทยาศาสตร์ก็
เชือ่ ได้เลยว่า “รางวัลโนเบล” จะขึน้
มาเป็นอันดับแรกในใจของคนในทุก
ยุคทุกสมัยเสมอ เพราะบุคคลทีไ่ ด้รบั
รางวัลนี้ ในแต่ละปีนั้นได้มีผลงานที่
ส่งผลกระทบรวมถึงชีวิตประจำ�แก่
คนทัง้ โลก จึงอาจกล่าวได้วา่ รางวัล
โนเบลเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่ง
ของการพัฒนาทางด้านสติปญ
ั ญา
ของมนุษย์ทส่ี ง่ ผลให้เกิดการพัฒนา
และการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในวงกว้าง
ความสำ�เร็จเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย
หากว่าเมือ่ ร้อยกว่าปีกอ่ นไม่มคี วาม
ตัง้ ใจของชายทีช่ อ่ื “อัลเฟรด โนเบล”

รางวัลโนเบล :

รางวัลเพือ่ ส่งเสริมผูส้ ร้างสรรค์
ผลงานแด่มวลมนุษยชาติ

ตอนที่ 1 เดินหลงทาง
มาสตอกโฮล์ม
หมายเหตุกองบรรณาธิการ : คุณคุ้นเคยเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ของ สวทช. โดยได้ทุนรัฐบาลสวีเดนไปศึกษาที่ Science For Life Laboratory ประเทศ
สวีเดน และได้มีโอกาสไปทำ�งานวิจัยที่สถาบันคาโรลินสกา (Karolinska Institutet) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้าที่สุด
แห่งหนึ่งระดับโลกในด้านการแพทย์ และเป็นสถานที่ที่ประกาศผู้ได้รับรางวัลโนเบล
โอกาสนี้คุณคุ้นเคยจึงได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับรางวัลโนเบลและบอกเล่าประสบการณ์ ในงานประกาศรางสวัลโนเบล
ประจำ�ปี ค.ศ. 2019 นี้มาฝากผู้อ่านสาระวิทย์
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กำ�เนิดรางวัลโนเบล

อัลเฟรดเกิดทีส่ ตอกโฮล์ม เมืองหลวง
ของประเทศสวีเดน เมื่อ ปี ค.ศ. 1833
ในครอบครัวของนักวิทยาศาสตร์ บิดา
เขาเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นระเบิดตอร์ปิโด
ทำ�ให้อัลเฟรดมีความคุ้นเคยและสนใจ
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
แต่ส่ิงที่เขาสนใจมากที่สุดก็คือการทำ�
ระเบิด !!
แม้วา่ ในช่วงเวลานัน้ มีสงครามเกิด
ขึน้ หลายแห่งในโลก แต่ประเทศสวีเดน
เองที่ แ ม้ จ ะเป็ น กลางก็ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
ผู้ค้าอาวุธที่สำ�คัญ นั่นทำ�ให้บริษัทของ
ครอบครัวเขาได้กำ�ไรมหาศาล ทั้งบิดา
และพี่น้องก็มีความสนใจในธุรกิจที่ทำ�

กันยายน 2562

เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-life-and-work/
https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-life-and-work/
https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-life-and-work/

อยู่จึงทำ�ให้บริษัทรุ่งเรืองมาก ผลงาน
ที่สำ�คัญของเขาคือการคิดค้นระเบิด
“ไดนาไมต์” อัลเฟรดเองก็มีสิทธิบัตร
มากถึง 355 ฉบับ
แต่ แ ล้ ว วั น หนึ่ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เหตุ
ทีท่ �ำ ให้อลั เฟรดได้เปลีย่ นแปลงความคิด
ของเขาไปตลอดชี วิ ต จากพ่ อ ค้ า ที่
ขายอาวุธที่สร้างความเสียหายให้กับ
มนุ ษ ยชาติ ก็ เ พราะอั น เนื่ อ งมาจาก
พี่ ช ายของเขาเองซึ่ ง ถื อ ว่ า ประสบ
ความสำ�เร็จจากธุรกิจค้าอาวุธและน้�ำ มัน
แต่กลับถูกตีตราว่าเป็น “พ่อค้าแห่ง
ความตาย” ได้เสียชีวิตลงด้วยระเบิด
จากโรงงานของเขาเอง ความรู้ สึ ก
ในตอนนั้ น ทำ � ให้ อั ล เฟรดได้ เ ปลี่ ย น
ความคิ ด โดยไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ คำ � นึ ง ถึ ง
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้อง

กันยายน 2562

คำ � นึ ง ถึ ง ชี วิ ต ความปลอดภั ย และ
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่มนุษยชาติด้วย
ในปี ค.ศ. 1895 อัลเฟรดได้เขียน
พินยั กรรมเพือ่ แจกแจงทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ที่เขามีให้แก่ครอบครัวและคนรู้จัก แต่
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ หลื อ หลั ง จากนั้ น ได้ อุ ทิ ศ
สร้างกองทุนของเขาเองเพื่อนำ�กำ�ไรที่
ได้มอบให้แก่คนที่สร้างผลงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ โดยเงิน
กองทุนจะถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วนเท่าๆ กัน
เพือ่ มอบให้แก่บคุ คลทีท่ �ำ คุณประโยชน์
ให้ แ ก่ ม วลมนุ ษ ยชาติ ใ นสาขาต่ า งๆ
ได้ แ ก่ ฟิ สิ ก ส์ เคมี การแพทย์ ห รื อ
สรีรวิทยา วรรณกรรม และสันติภาพ
โดยมอบหน้าที่ให้หน่วยงานแต่ละแห่ง
มีหน้าทีค่ ดั เลือกผูท้ สี่ มควรได้รบั รางวัล
ในแต่ละปี
สาขาฟิสกิ ส์และเคมี ให้ราชบัณฑิตยสถานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง สวี เ ดน
(Kungliga Ventenskapacademien
หรือ The Royal Swedish Academy
of Sciences) เป็นผู้พิจารณาและมอบ
รางวัล แก่บุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับ
รางวัล สาขาการแพทย์หรือสรีรวิทยา
ให้สถาบันคาโรลินสกา (Karolinska
Institutet) รับผิดชอบ สาขาวรรณกรรม
ให้ราชบัณฑิต (Svenska academian
หรือ Royal Academy) รับผิดชอบ โดย
ทั้งสามสถาบันนี้อยู่ในประเทศสวีเดน
และสุดท้าย รางวัลสาขาสันติภาพ ให้
รัฐสภานอร์เวย์เป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อ มารางวั ลโนเบลได้ เ พิ่ มขึ้ นมา
อีกสาขาหนึง่ คือเศรษฐศาสตร์ ซึง่ ไม่ใช่
รางวัลที่อัลเฟรดเขียนไว้ ในพินัยกรรม
แต่แรก แต่เป็นรางวัลที่ธนาคารกลาง
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สวีเดนตั้งขึ้นเพื่อระลึกแด่ อัลเฟรด
โนเบล และเป็ น การฉลองครบรอบ
300 ปีของธนาคาร โดยรางวัลนี้ ให้
ราชบั ณ ฑิ ตยสถานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เป็นผู้รับผิดชอบ

ประกาศชื่อผู้ได้รับ
รางวัลโนเบล

ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
ทุกปีจะมีการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล
โนเบลโดยไล่เรียงไปตามสาขาตัง้ แต่วนั
จันทร์ถึงวันศุกร์ ดังนี้ สาขาการแพทย์
หรือสรีรวิทยา ฟิสิกส์ เคมี วรรณกรรม
และสันติภาพ ส่วนสาขาเศรษฐศาสตร์
จะประกาศในวันจันทร์ถัดไป
ในปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เรียน
อยู่ที่คาโรลินสกาช่วงการประกาศพอดี
แต่ น่า เสี ย ดายที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใกล้ ส ถานที่
ประกาศนัก เพราะต้องไปเรียนอยู่อีก
แคมปัสหนึง่ อย่างไรก็ตามการประกาศ
รางวัลก็ไม่ได้ทำ�อย่างเอิกเกริกมากนัก
เป็นเพียงแค่เชิญนักข่าวมาเท่านั้น คน
ทั่วไปก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ได้ แต่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป
ในห้องประกาศรางวัล อย่างไรก็ตามก็
ยังสามารถลุ้นได้ที่ด้านนอกห้อง
แม้ ว่ า จะดู เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ
ระดับโลก แต่ที่นี่ถือเป็นเรื่องปกติมาก
จะมีที่อาจแตกต่างไปบ้างก็คือมีรถติด
ในมหาวิทยาลัยมากขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็น
วันเดียวในปีนั้น การเรียนการสอนก็
มีตามปกติ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อก็จะได้รับ
โทรศัพท์อย่างเป็นทางการ ดังนัน้ ในวัน
ประกาศผลรางวัลโนเบล หากต้องการ

เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

รูปปั้น อัลเฟรด โนเบล ที่ตั้งอยู่ด้านใน Nobel forum ใน สถาบันคาโรลิน
สกา ด้านหลังรูปปั้นคือห้องประชุมที่ ใช้แถลงข่าวผลรางวัลสาขาการแพทย์หรือ
สรีรวิทยา

บรรยากาศภายในห้องประกาศผลรางวัล โดยปกติแล้วห้องนี้จะใช้เป็นห้องประชุม
หรือจัดสัมมนาต่างๆ
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จะทราบผลด้ ว ยตั ว เองต้ อ งรออยู่ ที่
บ้านเพื่อรับโทรศัพท์ ส่วนคนอื่นที่ลุ้นก็
อาจจะรอฟังผลทางเว็บไซต์อย่างเป็น
ทางการมากกว่าการเดินทางไปฟังด้วย
ตัวเอง
ที่คาโรลินสกาแคมปัสหลักจะมีตึก
ที่เรียกว่า Nobel Forum ซึ่งจะใช้เป็น
ห้องประกาศรางวัล ส่วนด้านบนของ
ตึกจะเป็นห้องที่คณะกรรมการโนเบล
ไว้ ใช้หารือในการคัดเลือกผู้ได้รบั รางวัล
หน้าห้องประกาศจะมีรูปปั้นอัลเฟรด
โนเบลอยู่
สถาบันคาโรลินสกา (Karolinska
Institutet) เป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้า
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ระดับโลกโดยเฉพาะด้าน
การแพทย์ ซึง่ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เด่นโดยรวม สถาบันคาโรลินสกา อยู่
อันดับที่ 38 ของโลกและถ้าแยกตาม
สาขา คื อ ในด้ า นสาขาเภสั ช ซาสตร์
การสาธารณสุข และการพยาบาลอยู่
ในหกอันดับแรกของโลก (Academic
World Ranking Universities 2019)
ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงที่สุด
ของประเทศแม้จะมีเพียงคณะเดียว
จำ�นวนนักศึกษานัน้ อยูท่ รี่ าวแปดพันคน
โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ราว
2,500 คนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
นักศึกษาสวีดิชในสาขาสุขภาพ และ
มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ร าว 2,000 คน
ซึง่ ถือว่าน้อยมาก เมือ่ เทียบกับมหาวิทยาลัย
อืน่ ในประเทศสวีเดน หรือมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�อื่นๆ ในต่างประเทศก็ตาม
งบประมาณด้ า นการวิ จั ย กว่ า
ครึง่ หนึง่ ของประเทศสวีเดนนัน้ สนับสนุน
ให้แก่สถาบันฯ แคมปัสหลักซึง่ อยูท่ ่ี Solna
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เรือ่ งเขียน
จากผูอ้ า่ น

ใกล้กับใจกลางเมืองสตอกโฮล์ม และ
อยูใ่ นย่านบริษทั อุตสาหกรรมระดับโลก
ซึง่ ในอนาคตย่านนีจ้ ะถูกเรียกว่า Medicon
valley ของสวีเดน แต่ยังมีอีกแคมปัส
หนึ่ ง เพื่ อ ขยายการฝึ ก การปฏิ บั ติ ท าง
การแพทย์ทางตอนใต้ของสตอกโฮล์ม
เรียกว่าแคมปัส Flemingsberg โดย
หลักๆ แล้วคาโรลินสกาแบ่งตัวเองเป็น
สองส่วนหลักคือส่วนมหาวิทยาลัยและ
ส่วนโรงพยาบาล โดยโครงการล่าสุด
ของสถาบันคือการสร้างแคมปัสหลัก
ขึ้ น มาใหม่ ใ ห้ ทั น สมั ย กั บ การวิ จั ย ทาง
การแพทย์มากทีส่ ดุ โดยฝัง่ โรงพยาบาล
มีการสร้างตึกใหม่เรียกว่า Bioclinicum
ส่วนฝัง่ มหาวิทยาลัยก็สร้าง Biomedicum
ซึง่ ทัง้ สองส่วนสามารถรองรับกลุม่ นักวิจยั
ได้มากกว่า 200 กลุ่ม เพื่อสร้างเป็น
ศู นย์ ก ลางการวิ จัย ทางการแพทย์ ที่ ดี
ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก นอกจากนี้ ที่
สุสานด้านหลังโรงพยาบาลคาโรลินสกายังเป็นหลุมฝังศพของคนใน
ตระกูลโนเบลซึ่งรวมถึงอัลเฟรดด้วย
ในตอนถัดไปผมจะเล่าถึงบรรยากาศในช่วงการรับรางวัล ซึง่ จะมี
รายละเอียดและความน่าสนใจไม่น้อย เพราะถือเป็นไม่กี่งานที่
จะมี โ อกาสได้ เ ข้ า ไปสั ม ผั ส บรรยากาศจริ ง จั ง ในฐานะคนทั่ ว ไปที่
สนใจครับ

หลุมฝังศพของตระกูลโนเบลอยู่ทางด้านหลัง
ของโรงพยาบาลคาโรลินสกา
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ห้องภาพ
สัตว์ปา่
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ

ออก
Haliaeetus leucogaster

อกเป็นนกนักล่าขนาดใหญ่ หากินในเวลากลางวันตามชายฝัง่ ทะเลและหมูเ่ กาะ
ต่างๆ บินหากินเป็นคูห่ รือตัวเดียว มองหาเหยือ่ ขณะเกาะหรือร่อนกลางอากาศ
เมือ่ พบเห็นจะบินลงโฉบจับด้วยกรงเล็บ แล้วนำ�ไปฉีกกินบนหลักหรือกิง่ ไม้
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Sci
Quiz

บ้านนักคิด

ฉบั
บ
ทีแ่ ล้วเหมียวสงสัยว่า เราเป็นไข้เลือดออกได้ยงั ไง ตอนนีเ้ หมียวเข้าใจแล้วฮะว่าเริม่ จากยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และ
ยุงลายสวน (Aedes albopictus) ตัวเมียมากัดและดูดเลือดผูป้ ว่ ยทีม่ เี ชือ้ ไวรัสเดงกี่ (Dengue) เข้าไป เชือ้ ไวรัสเดงกี่ในกระเพาะยุง

จะฟักตัวเพิ่มจำ�นวนขึ้น แล้วเคลื่อนไปอยู่ท่ี
ต่อมน้�ำ ลาย เมือ่ ยุงตัวนัน้ ไปกัดคน คนก็จะติด
เชือ้ ไวรัสเดงกี่ ซึง่ หลังจากรับเชือ้ ไปประมาณ
3-8 วัน ผูท้ ไ่ี ด้รบั เชือ้ อาจจะไม่มอี าการป่วยใดๆ
แต่บางคนอาจจะมีอาการป่วยที่แบ่งเป็นกลุ่ม
อาการไข้ทไ่ี ม่ทราบสาเหตุชดั เจนจาก ไข้เดงกี่
ไข้เลือดออก และอาจมีภาวะช็อกร่วมด้วย

ผู้ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 77

รางวัลที่ 1 NSTDA tumbler ได้แก่
คุณมาลีรัตน์ ถิรสถิตวงษ์
รางวัลที่ 2 สมุดโน้ต I love science ได้แก่
ด.ญ.ชนาภา รชตะสมบูรณ์
คุณณิชาพร กรชวลิตสกุล
คุณจินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 78

คุณผู้อ่านทราบไหมว่า ปี ค.ศ. 2019 นี้เป็นปีที่ตารางธาตุมีอายุครบ 150 ปีฮะ เรามาเล่นเกมฉลองวันเกิดตารางธาตุกันหน่อย
ดีกว่า เหมียวอยากให้คุณผู้อ่านใช้ตัวอักษรย่อในตารางธาตุมาสร้างศัพท์ภาษาอังกฤษฮะ ตัวอย่างเช่น CoLuMn
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และพิเศษสำ�หรับผู้ที่สร้างคำ�ศัพท์ ได้ยาวที่สุดจะได้รับ
รางวัลประจำ�ฉบับที่ 78
กิฟต์เซ็ต NSTDA Go GREEN (shopping bag +
ผู้ที่หาคำ�ศัพท์ ได้มากที่สุด รับไปเลยเสื้อยืดลาย ขวดน้
ำ� NSTDA)
Circular Economy

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 กันยายน 2562

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

79

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

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์
ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่
https://www.facebook.com/sarawit2you
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การรู้จำ�และ
การเรียนรู้ของเครื่อง
(pattern recognition
and machine learning)
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
ผู้เขียน :
		
จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่าย :
จำ�นวนหน้า
ราคา

ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
นักวิจัยหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ เนคเทค
ศูนย์หนังสือ สวทช.
206 หน้า
350 บาท

หนังสือ “การรู้จำ�รูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง (pattern recognition and machine learning)” นับเป็นหนังสือภาษา
ไทยเล่มแรกๆ ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ครบถ้วนและไล่เรียงลำ�ดับจากง่าย
ไปยาก ลงลึกในทฤษฎีและคำ�อธิบายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเข้าใจหลักการพืน้ ฐานในศาสตร์ดา้ นนี้ ก่อนทีจ่ ะไปพัฒนาต่อยอดเป็น
วิธกี ารใหม่ๆ ต่อไป เขียนขึน้ จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียนในการทำ�งานวิจยั และการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ เป็นข้อมูลสอนนักศึกษา
ในสถาบันต่างๆ
“การรู้จำ�รูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง” จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ที่ต้องการเข้าใจและ
ประยุกต์ ใช้ในเรือ่ งของการรูจ้ �ำ รูปแบบและการเรียนรูข้ องเครือ่ ง และต้องการความเข้าใจเนือ้ หาวิชาการเชิงทฤษฎีทถี่ กู ต้อง สมบูรณ์
ควรจะต้องมีไว้คู่กาย

พิเศษ!!
สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเอง
ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

ลด 20%
เหลือราคาเล่มละ
280 บาท

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

สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่

https://bookstore.nstda.or.th/shop/product/web-406585-3385

คำ�คม
นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

It is strange that only extraordinary men make the discoveries,
which later appear so easy and simple.
- Georg C. Lichtenberg
นับเป็นเรื่องแปลกที่มีแต่คนพิเศษเท่านั้นที่เป็นผู้ค้นพบสิ่งต่างๆ
ที่ภายหลังกลับเห็นกันว่าง่ายและไม่ซับซ้อนเลย
- จอร์จ ซี. ลิคเตนเบิร์ก

จอร์จ คริสตอฟ ลิคเตนเบิร์ก
(1 กรกฎาคม ค.ศ. 1742 - 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1799)
https://prabook.com/web/georg.lichtenberg/3722084#gallery

เ

ป็ น นั ก ฟิ สิ ก ส์ ช าวเยอรมั น ที่ ชื่ น ชอบวั ฒ นธรรมแบบอั ง กฤษ และเป็ น นั ก เขี ย นเรื่ อ งเสี ย ดสี เขามี
ชื่ อ เสี ย งเรื่ อ งการเขี ย นบั น ทึ ก การทดลองที่ เ ขาทำ � ซึ่ ง ทำ � ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น นั ก ศึ ก ษา
(ค.ศ. 1765) จนกระทั่งเสียชีวิต

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

กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
จัดทำ�โดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

