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สอนคอมฯ แกะคอร์ดเพลง
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สิ่งประดิษฐ์ที่มาเลเซีย
o วัสดุดูดซับน้ำ�มันจากน้�ำ ยางพารา

สอนคอมฯ
แกะคอร์ดเพลง

• หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ โลก :

นักวิทย์เตือนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ให้คุณอนันต์... แต่ก็มีโทษมหันต์!

• เรื่องเขียนจากผู้อ่าน
สาระวิทย์ :

“มดหลากสี” สัตว์ที่เลี้ยงได้ทุกบ้าน

พั

ฒนาการของการใช้คอมพิวเตอร์ถอดคอร์ดเพลงอัตโนมัติ ช่วยให้นักดนตรี
โดยเฉพาะพวกมือใหม่หัดแต่งเพลง ทำ�ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

	โลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีอำ�นวยความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์ได้ครอบคลุมแทบทุกแวดวงและสาขาอาชีพ
ไม่เว้นแม้กระทั่งแวดวงดนตรี นักดนตรีมีเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้สร้างสรรค์และถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างสะดวก
สบายมากขึ้น จากเดิมหากนักดนตรีมือสมัครเล่นอยากเล่นเพลงใดเพลงหนึ่ง อาจจะต้องซื้อหนังสือรวมเล่มโน้ต
ดนตรีมาศึกษา ทุกวันนีส้ ามารถทำ�ได้งา่ ยเพียงใช้วธิ สี บื ค้นในอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงโน้ตเพลงอย่างละเอียด
ได้แล้ว ส่วนนักดนตรีมืออาชีพที่แต่งเพลงออกอัลบั้ม เดิมต้องจดจำ�และเรียบเรียงโน้ตตามทฤษฎีดนตรี รวมถึง

>

A Team Bulletin

ที่ปรึกษา ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล, กุลประภา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา กฤษฎ์ชัย สมสมาน บรรณาธิการอำ�นวยการ นำ�ชัย ชีววิวรรธน์
บรรณาธิการบริหาร จุมพล เหมะคีรินทร์ กองบรรณาธิการ ปริทัศน์ เทียนทอง, วัชราภรณ์ สนทนา,
ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, กิตติมา ไกรพีรพรรณ, วีณา ยศวังใจ
บรรณาธิการศิลปกรรม ลัญจนา นิตยพัฒน์ ศิลปกรรม เกิดศิริ ขันติกิตติกุล, ฉัตรทิพย์ สุริยะ

ผู้ผลิต
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185-6 โทรสาร 0 2564 7016
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/
ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185-6 อีเมล sarawit@nstda.or.th

Cover Story

Editor’s Note

อรรถวิท ไชยโรจน์

นิทานเรื่อง แม่มดอนุมูลอิสระตัว
ร้ายกับเจ้าชายกระเป๋าตุงช่วยสุขภาพ

เขียนโน้ตตัวด้วยตนเอง ปัจจุบนั สามารถใช้โปรแกรมเขียนโน้ตเพลงทีใ่ ช้งาน
ง่าย มีองค์ประกอบสำ�เร็จรูปให้เลือกมาประยุกต์ใช้งานได้ ช่วยอำ�นวยความ
สะดวกให้เขียนเพลงได้ดงั ต้องการ เทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้รบั พัฒนาต่อมาเรือ่ ยๆ
จนไม่นานมานีม้ เี ว็บไซต์ (chordify.net) ทีใ่ ห้บริการการเขียนคอร์ดอัตโนมัติ
ที่ช่วยให้นักดนตรีเล่นเพลงใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องรอมืออาชีพมาเขียนคอร์ด
แล้วเผยแพร่ลงเว็บ ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเพลงขึ้นเว็บไซต์นี้ จากนั้นเว็บไซต์
จะใช้เทคโนโลยีการถอดคอร์ดอัตโนมัตใิ นการเขียนคอร์ดคร่าวๆ ให้ผใู้ ช้งาน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยผู้ใช้งานเพียงแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยก็สามารถนำ�
ไปเล่นได้ในทันที ถือได้ว่าเทคโนโลยีชิ้นนี้ช่วยให้การศึกษาเพลงใหม่ๆ ของ
นักดนตรีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพเป็นไปอย่างเรียบง่าย
	การถอดคอร์ดอัตโนมัติ (Automatic Chord Transcription, หรือการ
“แกะ” คอร์ดโดยอัตโนมัติ ตามภาษานักดนตรี) เป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐาน
ของการสืบค้นข้อมูลทางดนตรี (Music Information Retrieval) ซึ่งการ
สืบค้นข้อมูลทางดนตรีเป็นสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ทเี่ กิดขึน้ ไม่นาน
มานี้ โดยครอบคลุมเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีน่ �ำ มาใช้ประโยชน์ในวงการดนตรี เช่น
การใช้ลายพิมพ์เสียง (Audio Footprint, ลักษณะเด่นของเพลงที่สกัดมา
จากเพลงหนึ่งๆ มีลักษณะเฉพาะตัวคล้ายกับลายนิ้วมือ) เพื่อระบุบทเพลง
ในคลังเพลงขนาดใหญ่ การรู้จำ�เพลง (Song Recognition) จากการฟังช่วง
สัน้ ๆ ของเพลง หรือการฮัมทำ�นอง รวมไปถึงการแยกแยะแนวเพลง (Genre
Detection) จากการวิเคราะห์รายละเอียดของคอร์ดหรือโครงสร้างทาง
ดนตรีของเพลงๆ นั้น
ปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ถอดคอร์ดอัตโนมัติอยู่บ้างแล้ว
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมักใช้เทคนิคการจับจังหวะของดนตรี (Beat Tracking)
และการแยกแยะสัญญาณเสียงที่ดังในแต่ละจังหวะ แล้วถอดออกมาเป็น
ตัวโน้ตดนตรีต่างๆ เป็นหลัก งานวิจัยได้ให้ความสำ�คัญกับโน้ตในช่วงเสียง
Bass คือโน้ตเสียงต่ำ�ๆ (เสียงจากกีตาร์เบสหรือดับเบิลเบส) เนื่องจากโน้ต
เสียงต่ำ�เป็นรากฐานของคอร์ด ระบบจึงสามารถใช้โน้ตเสียงต่ำ�เป็นข้อมูล
สำ�คัญในการถอดคอร์ดเพลงได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อวงดนตรีเล่นคอร์ด C เบส
มักจะเล่นเสียง โด หรือ C ที่เป็นราก หรือ Root ของคอร์ดนั้น) นอกจาก
นี้ยังพบว่า มีงานวิจัยที่ให้ความสำ�คัญกับคอร์ดหลายๆ ตัวที่เล่นต่อเนื่องกัน
เป็นเพลง อาศัยหลักการทำ�งานโดยให้ระบบพิจารณารูปแบบมาตรฐานของ
คอร์ดที่มักใช้ในการแต่งเพลงให้ไพเราะ ที่เรียกว่า ทางเดินคอร์ด (Chord
Progression) และคำ�นึงถึงโครงสร้างของเพลง (การแบ่งท่อน Verse, Hook,
Bridge, Solo ฯลฯ) งานวิจยั เหล่านีท้ �ำ ให้เทคโนโลยีการถอดคอร์ดอัตโนมัติ

เมื่

อกลางเดือนทีแ่ ล้ว ผมมีโอกาสไปร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง เผย
แพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ ซึ่งจัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) และฟังการบรรยายเรือ่ ง “อ่อนหวาน เพือ่ สุขภาพ” โดย รศ.นพ.
ปัญญา ไข่มุก อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทำ�ให้ได้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งอาหารการกิน และการปฏิบตั ติ วั
เพื่อสู้ภัยสุขภาพหลายเรื่องด้วยกันครับ
ทีจ่ ริงเรือ่ งพวกนี้ บางทีเราก็คงพอทราบกันบ้างแล้ว เช่น เรือ่ งการรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ออกกำ�ลังกายสม�่ำ เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ แต่บางทีเรา
ก็ไม่แม่น และละเลยกันไปครับ แต่ประเด็นเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจ และเห็น
ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้ดี และสร้างเป็นเรื่องราวได้สนุก นั่นก็
คือเรื่องของเสี่ย (ผมขอเรียกว่าเจ้าชายก็แล้วกัน เพื่อให้เข้ากับบริบทนิทาน)
กระเป๋าตุง ผูใ้ จดี และคอยดูแลสุขภาพร่างกายของเรา ให้ปราศจากการคุกคาม
ของนางแม่มดอนุมลู อิสระตัวร้ายทีเ่ ป็นต้นเหตุให้คนเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ได้แก่ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น
แล้วเสีย่ หรือเจ้าชายกระเป๋าตุงหมายถึงอะไร ก่อนจะเฉลย ขอนำ�ผูอ้ า่ นไป
ทำ�ความรูจ้ กั กับแม่มดตัวร้ายของเรา หรือสารอนุมลู อิสระและกลไกการทำ�งาน
ของมันกันก่อนครับ
สารอนุมูลอิสระ (free radicle) นี้ คือ โมเลกุลหรืออะตอมที่ไม่เสถียร
เนื่องจากขาดอิเล็กตรอน ซึ่งร่างกายเราอาจได้รับมาจาก การรับประทานเนื้อ
สัตว์พวกปิ้งย่างที่มีส่วนประกอบของไขมันสูง อาหารจากการใช้น้ำ�มันทอดซ้ำ�
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ มลพิษจากสิ่งแวดล้อม (เช่น ควันบุหรี่ ก๊าซจากท่อไอเสีย
รถยนต์) หรือรังสีอัลตราไวโอเลต จากแสงอาทิตย์ เป็นต้น
อาจารย์เปรียบเทียบว่า สารอนุมูลอิสระเหล่านี้ คือหญิงสาวที่โดดเดี่ยว
อยากมีผัวหรือมีคู่ เลยต้องคอยแย่งผัวชาวบ้าน นั่นคือ จะไปแย่งคู่จากเซลล์
ปกติของร่างกายเรานั่นเอง ซึ่งสารอนุมูลอิสระพวกนี้มักจะก้าวร้าวและแย่ง
ได้สำ�เร็จ ทำ�ให้เซลล์ร่างกายเราเสียหาย และนำ�มาซึ่งโรคภัยต่างๆ เช่น โรค
หลอดเลือด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ดังกล่าวแล้ว
เจ้าชายกระเป๋าตุงมาช่วยเราตรงนี้ครับ คือ จะเป็นด่านป้องกันไม่ให้นาง
แม่มดอนุมลู อิสระตัวร้ายมาทำ�ลายเซลล์รา่ งกายเรา โดยการควักกระเป๋าแจกคู่
ให้แก่สารอนุมลู อิสระแทน นางจะได้ไม่เหงา และไม่ไปทำ�ร้ายเซลล์รา่ งกายเรา
คงอยากรูแ้ ล้วใช่ไหมครับ ว่าเสีย่ หรือเจ้าชายกระเป๋าตุงเป็นใคร ....เจ้าชาย
ใจดีผนู้ กี้ ค็ อื สารต้านอนุมลู อิสระ (antioxidant) หรือสารอาหารพวกวิตามินอี
วิตามินซี และเบต้าคาโรทีน นัน่ เอง ซึง่ สารเหล่านีไ้ ด้มาจากการรับประทานผัก
และผลไม้สดเป็นสำ�คัญครับ
	ดังนัน้ จึงแนะนำ�ให้ทกุ ท่านมารับประทานผักและผลไม้สดกันให้มากๆ และ
รับประทานแบบหลากสีสนั เลยนะครับ จะได้ให้เจ้าชายกระเป๋าตุงคอยจัดการ
กับนางแม่มดใจร้ายให้สิ้นฤทธิ์ สุขภาพเราก็จะได้แข็งแรงครับ
จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
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มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ระบบถอดคอร์ ด อั ต โนมั ติ ใ นปั จ จุ บั น จะใช้ แ บบจำ � ลองทาง
คอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนคอร์ด โดยมีหลักการทำ�งานคือคำ�นวณ
ความน่าจะเป็นว่าข้อมูลตัวโน้ตที่ปรากฏอยู่ในเพลงแบบนี้จะมาจาก
คอร์ดอะไรได้บ้าง พร้อมพิจารณาคอร์ดนั้นร่วมกับคอร์ดที่คาดคะเนไว้
ก่อนหน้าว่าสอดคล้องกับทางเดินคอร์ดใดหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น
ลำ�ดับคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเหมือนห่วงโซ่ต่อกันเป็นทอดๆ
ตัวอย่างแบบจำ�ลองที่เหมาะสมกับงานนี้ก็คือ Hidden Markov
Model ที่สามารถจำ�ลองความน่าจะเป็นที่คอร์ดหนึ่งจะปรากฏติดกับ
อีกคอร์ดหนึ่ง และ Dynamic Bayesian Network ที่มีความยืดหยุ่น
มากกว่า ทำ�ให้จำ�ลองได้ทั้งคีย์คอร์ด และเบสในแบบจำ�ลองเดียวกัน
และนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่แม่นยำ�กว่าเดิม
ด้วยเหตุนเี้ อง ผูเ้ ขียนจึงเกิดความสนใจในระบบถอดคอร์ดอัตโนมัติ
ที่ใช้แบบจำ�ลองเพื่อคาดคะเนลำ�ดับของคอร์ด และพบว่าแบบจำ�ลอง
ที่ใช้ในระบบนั้นสามารถ “เรียนรู้” จากตัวอย่างเพลงที่ระบุคอร์ดมา
แล้ว ตามเทคนิคที่เรียกว่า Machine Learning แต่เนื่องจากปัจจุบัน
ยังไม่มฐี านข้อมูลทีร่ วบรวมตัวอย่างเพลงไว้มากพอทีร่ ะบบจะเรียนรูไ้ ด้

อย่างพอเหมาะ ทำ�ให้ต้องหาวิธีการอื่นทดแทน ผู้เขียนได้ศึกษาแนวคิด
ที่จะ “สอน” ระบบโดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้จากตัวอย่าง ด้วยการป้อน
ข้อมูลของทฤษฎีดนตรีให้ระบบโดยตรง เช่น ทฤษฎี Circle of Fifths ชึ่ง
เป็นทฤษฎีหลักสำ�คัญของดนตรีคลาสสิกและดนตรีร่วมสมัย การศึกษา
ครั้งนี้ทำ�ให้ทราบว่า การป้อนทฤษฎีเหล่านี้เข้าไปทำ�ให้ระบบมีแนวทาง
พื้นฐานในการถอดคอร์ด สามารถคาดเดาลำ�ดับคอร์ดได้ดีในระดับหนึ่ง
ถึงแม้จะไม่มตี วั อย่างเพลงให้เรียนรูก้ อ่ นก็ตาม นอกจากนีย้ งั มีแนวโน้มว่า
ยิ่ง “สอน” ทฤษฎีให้กับระบบมากเท่าไร ระบบจะยิ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ�
เท่านั้น ไม่ต่างจากนักดนตรีที่เป็นมนุษย์เช่นกัน !!
	ผู้เขียนเชื่อว่า คอมพิวเตอร์จะทำ�งานได้ใกล้เคียงมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อ
มนุษย์จำ�ลองวิธีคิดของตนเองลงไปในคอมพิวเตอร์ ระบบถอดคอร์ด
อัตโนมัติได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการประมวลผลที่อ้างอิง
ทฤษฎีดนตรีของมนุษย์อย่างกว้างขวางขึน้ ทุกวัน ทำ�ให้สามารถตอบสนอง
ต่อมนุษย์ทตี่ อ้ งการดนตรีเพือ่ กล่อมเกลาจิตใจได้ ระบบนีก้ �ำ ลังกลายเป็น
ผู้ช่วยคนใหม่ของนักดนตรีทั่วไป และในอนาคตอันใกล้อาจจะกลายเป็น
รากฐานสำ�คัญของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในวงการดนตรีต่อไป

ภาพจาก

http://www.dooddot.com/riffstation-application/
http://comtips.7boot.com/wp-content/uploads/2012/01/midisheetmusic3.jpg
https://i.ytimg.com/vi/c2tpSBIVk-w/maxresdefault.jpg
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กองบรรณาธิการ

ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์
สวทช. เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของทรัพยากรจุลนิ ทรียท์ ม่ี อี ยูใ่ นประเทศไทย
จึงได้จดั ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารเก็บรวบรวมสายพันธุจ์ ลุ นิ ทรีย์ BIOTEC Culture
Collection ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวมและรักษาทรัพยากรชีวภาพของ
ประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล
	 ปัจจุบันมีจำ�นวนตัวอย่างสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์
และเชือ้ รา ทีเ่ ก็บรักษาไว้มากกว่า 60,000 ชนิด พร้อมด้วยการให้บริการด้าน
จุลนิ ทรียแ์ บบครบวงจร ไม่วา่ จะเป็น บริการเก็บรักษาสายพันธุจ์ ลุ นิ ทรียแ์ ละ
วัสดุชวี ภาพระดับโมเลกุล เพือ่ ใช้ในการวิจยั และพัฒนาในด้านต่างๆ ทัง้ ทาง
ด้านการเกษตร การแพทย์ และอาหาร
	
สนใจรับบริการติดต่อได้ที่ ห้องปฏิบตั กิ ารเก็บรวบรวมสายพันธุจ์ ลุ นิ ทรีย์
ไบโอเทค สวทช. โทร. 02 564 8000

“จุลนิ ทรีย”์ เป็นทรัพยากรชีวภาพทีม่ คี ณุ ค่า มีส�ำ คัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากจุลินทรีย์มีศักยภาพสูงที่
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเกษตร อาหาร และการแพทย์

ชูซินโครตรอนไทย ฟื้นฟู
บูรณะวัดพระแก้ว โบราณสถานคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของไทย
วงการฟิสิกส์สหรัฐฯ

ก าร วิเคราะห์กระจกเกรียบโบราณในวัดพระศรีรัตน-

ศาสดารามหรื อ วั ด พระแก้ ว เพื่ อ ไขความลั บ ที่ ม าของการผลิ ต
กระจกเกรี ย บ เพื่ อ ใช้ ใ นการบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ผลงานวิ จั ย ของ
ดร.วั น ทนา คล้ า ยสุ บ รรณ์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ะบบลำ � เลี ย งแสง
และคณะ จากสถาบันวิ จัย แสงซิน โครตรอน (องค์ การมหาชน)
ได้รับการชื่นชมจาก American Physical Society (APS) ว่าเป็น
ผลงานทีช่ ว่ ยฟืน้ ฟู บูรณะ โบราณวัตถุทสี่ �ำ คัญของไทย ซึง่ ถือเป็นงาน
วิจัยทางด้านโบราณคดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

http://physics.aps.org/articles/v9/42
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=4423:2016-04-22-06-33-38&catid=48:2010-11-01-18-56-16&Itemid=325
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เด็กไทยคว้ารางวัลโครงงานวิทย์ฯ

นานาชาติ I-SWEEP 2016

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ
International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad (I-SWEEP 2016) ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มืองฮิวสตัน มลรัฐเทกซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2559 ผลการประกวด เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง สาขา Engineering
และ Energy ดังนี้

2. โครงงานการศึกษาผลของสารในใบไม้แห้งที่มีผลต่อสมบัติทางเคมี
ของหวอดจากปลากัดและประยุกต์ใช้สารสกัดจากหวอด
ผู้พัฒนา : นายธัชกร จินตวลากร นายภูวนาถ เตรียมชาญชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์
โรงเรียน : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย เนคเทค สวทช.

1. โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวก
นิรภัยจากของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ
ผู้พัฒนา : นายชิติพัทธ์ ปานอาภรณ์ นายปุณยสิทธิ์ ธนะสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูล
โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย เนคเทค สวทช.
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ฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์จากเหง้าขิง
เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั
ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอาการไอของ
้
สารโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัดนำ�ร้อนของเหง้าขิง (water extracted polysaccharides; WEP) ในหนูตะเภา
(guinea pig) โดยการให้หนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการไอด้วยกรดซิตริก กินสาร WEP ในขนาด 25 และ 50 มก./นน. ตัว
1 กก. พบว่าสาร WEP ทั้ง 2 ขนาด สามารถลดจำ�นวนครั้งการไอของหนูได้ โดยไม่ทำ�ให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของกล้าม
เนื้อเรียบบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำ�มาพัฒนาเป็นยาแก้ไอชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเสพติดได้
และจากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า WEP ประกอบด้วยสาร glucan และ polygalaturonan ในอัตราส่วน 59:1
ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1175
ภาพจาก: http://www.bookmuey.com/?page=GingerProperties.html&admintool=no

กรมวิทย์การแพทย์เตือนผู้บริโภคระวังอันตราย
จากการใช้ยาลดน้ำ�หนัก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิตกกังวล ฟลูโอซีทีน ซึ่งมีผลข้างเคียงในการช่วยทำ�ให้ไม่อยากอาหาร

กระทรวงสาธารณสุ ข เตื อ น
ผู้บริโภคระวังอันตรายจากการ
ใช้ยาลดน้ำ�หนัก หลังตรวจพบ
ยาลดน้ำ�หนักมีส่วนผสมของยา
อันตราย และยาควบคุมพิเศษ
หากใช้ไม่ระวังอันตรายถึงชีวิต
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การใช้ยา
เพื่อลดน้ำ�หนักเป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
เยาวชน ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 สำ�นักยาและวัตถุ
เสพติดได้ท�ำ การตรวจวิเคราะห์ของกลาง จำ�นวน 70 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่
มีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน เป็นยาอันตราย 43 ตัวอย่าง และยาควบคุม
พิเศษ 8 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ทตี่ รวจพบคือยาไซบูทรามีน ซึง่ จัดเป็นยาควบคุม
พิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น มีฤทธิ์ลดความอยากอาหาร
	สำ�หรับยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษอืน่ ๆ ทีต่ รวจพบ ดังนี้ ยาในกลุม่
แอมเฟตามีน เช่น เฟนเทอร์มีน ซึ่งจะออกฤทธิ์กระตุ้นศูนย์ควบคุมความ
อิม่ ทำ�ให้เกิดการเบือ่ อาหาร แต่ยานีห้ า้ มใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคไทรอยด์เป็นพิษ
เพราะอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นอันตราย
กับผูป้ ว่ ยได้ ยาระบาย บิสซาโคดิล ยาขับปัสสาวะ ฟูโรซีไมด์ ผูใ้ ช้ยาดังกล่าว
จะรู้สึกผอมลงเร็ว เนื่องจากน้ำ�หนักลดหลังจากใช้ยา แต่ผลข้างเคียงคือ
ร่างกายสูญเสียน้ำ�และเกลือแร่ ยารักษาโรคซึมเศร้าและอาการในกลุ่มโรค

นพ.อภิชยั กล่าวต่ออีกว่า ตัวอย่างทีต่ รวจพบ บางครัง้ อยูใ่ นรูปแบบของ
ยาที่จัดเป็นชุด ซึ่งประกอบด้วยไซบูทรามีน เฟนเทอร์มีน และบิสซาโคดิล
บางตัวอย่างจัดเป็นชุดร่วมกับวิตามินเพือ่ ลดผลข้างเคียงจากการรับประทาน
อาหารน้อยลงและการใช้ยาระบาย นอกจากนี้ในยาชุดบางตัวอย่างมียา
นอนหลับรวมอยู่ด้วย เช่น ไดอาซีแปม เนื่องจากผลข้างเคียงของยากลุ่ม
แอมเฟตามีน จะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำ�ให้นอนไม่หลับ จึงมี
การจ่ายยานี้ร่วมด้วย ซึ่งยาที่ได้กล่าวมาทุกชนิดจะมีอาการข้างเคียง และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องได้
นอกจากนี้ยังพบการนำ�ไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มี
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ�กว่าปกติ มาใช้ลดน้ำ�หนัก ซึ่งยานี้มีผลเพิ่มอัตรา
การเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ทำ�ให้น้ำ�หนักลดลงเร็ว แต่มีผลข้างเคียง
หลายอย่าง เช่น ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำ�ให้ใจสัน่ หัวใจเต้นผิด
จังหวะ เพราะไทรอยด์ฮอร์โมนจะทำ�ให้หวั ใจเต้นเร็วขึน้ มากกว่าเดิม และไม่
เต็มจังหวะ ทำ�ให้แต่ละครัง้ ของการเต้นสูบฉีดเลือดได้นอ้ ยลง จึงมีความเสีย่ ง
สูงกับคนที่มีปัญหาภาวะหัวใจ
	“ยาที่กล่าวมาข้างต้นหากใช้โดยแพทย์ในขนาดที่ถูกต้องก็ยังเป็นยา
ที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ แต่ถ้ามีการนำ�ไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่
เข้าใจถึงอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ก็สามารถทำ�ให้ผู้ใช้เกิดอันตรายได้”
นพ.อภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=1322
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เด็กไทยคว้ารางวัล THE BEST
จาก IFIA พร้อม 6 เหรียญทอง
จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มาเลเซีย

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำ�คณะ

MAN INVENTOR

	ประเภทสิง่ แวดล้อมและพลังงาน ได้แก่ ผลงาน “การดัดแปลงคาร์บอน
โพรงจากแบคทีเรียเซลลูโลสเป็น Polymer Electrode Membrane”
โดย นายปัณณวัฒน์ เพียรจัด ชั้น ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ ผลงาน “ถุงมือสัญญาณจราจร
GTS” โดย นายเจษฎากรณ์ เพชรสถิต และ นายปฏิพล จันทบูรณ์ ชั้น ม.5
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ส่วนเหรียญเงิน ประเภทอุปกรณ์ส�ำ นักงาน ได้แก่ ผลงาน “ชุดรองแก้ว
อเนกประสงค์ (Multi-purpose Saucer Set)” โดย น.ส.ขวัญทิวา
พัวสัมพันธ์ และน.ส.ชุติกาญจน์ มหัทธนทวี ชั้น ม.5 โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
	และเหรียญทองแดง ประเภทผลิตภัณฑ์พิเศษดูแลบุคคล ได้แก่ ผลงาน
“รองเท้าแสงไฟตอนกลางคืนสำ�หรับผู้สูงอายุ” โดย ด.ญ.จุฑารัตน์ สุขระ
และ ด.ญ.ศศินา สมเหมาะ ชั้น ม.2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)
จังหวัดสุพรรณบุรี
	นอกจากนี้ ผลงาน “วัสดุทดแทนไม้เชิงวิศวกรรมคุณภาพสูงฆ่าเชื้อ
MERS ต้านอนุมลู อิสระ เสริมความงามจากกากเบียร์” ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ยังได้รับรางวัล THE BEST MAN INVENTOR
และผลงาน “ถุงมือสัญญาณจราจร GTS” ของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ยัง
ได้รับรางวัลพิเศษ Special Award จากประเทศฮ่องกง และผลงาน “ถุง
เพาะชำ� Reuse” ของโรงเรียนคลองแดนวิทยา ได้รบั รางวัลพิเศษ Special
Award จากประเทศจีนอีกด้วย

นักเรียนไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ใน
เวที Asian Young Inventors Exhibition 2016 (AYIE) ณ ศูนย์ประชุม
กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จำ�นวน 8 ผลงาน ซึง่ นักเรียนไทยสามารถ
คว้ารางวัล THE BEST MAN INVENTOR จาก INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS ASSOCIATION (IFIA) มาได้ พร้อม 6 เหรียญ
ทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ Special Award 2
รางวัล โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดจำ�นวน 130 ผลงาน จาก
12 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย
รัสเซีย ไต้หวัน เยเมน เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย และประเทศไทย
	 รางวัล 6 เหรียญทองที่นักเรียนไทยได้รับ แบ่งเป็น
ประเภทนวัตกรรมการเกษตร 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “เครื่องช่วยให้
อาหารปลายี่สกไทย” โดย ด.ญ.กัชบงกช หมอทรัพย์ และ ด.ช.ณัฐภูมิ มี
แก้ว ชั้น ม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ผลงาน “ถุงเพาะชำ�
Reuse” โดย ด.ญ.กัญยานี จันทร์ชู และ ด.ญ.ปิยวรรณ นุ่นพังยาง ชั้น ม.2
โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา และผลงาน “อุปกรณ์ช่วยติดตา
ยาง” โดย น.ส.ธัญธิดา ทองเพชร และ น.ส.ภัทรภรณ์ ทิพย์ป่าเว ชั้น ม.5
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ผลงาน “วัสดุทดแทนไม้เชิงวิศวกรรม
คุณภาพสูงฆ่าเชือ้ MERS ต้านอนุมลู อิสระ เสริมความงามจากกากเบียร์”
โดย นายปิ่นกมล เรืองเดช ชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
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เด็กไทยสร้างชื่อระดับโลก คว้ารางวัลใหญ่
“อินเทลไอ เซฟ 2016”
พระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ศ. 2559 ที่เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐ
แอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก โดย
เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลใหญ่จากเวทีนี้มาได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสัตวศาสตร์ จากโครงงาน “การ
ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของหนอนไหม เพื่อผลิต
เครื่องมือใช้ควบคุมการพ่นใยไหมในการผลิตแผ่นใยไหม” ผลงานของ
น.ส.ชลันธร ดวงงา และ น.ส.รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 จากโรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโครงงานนี้ยัง
สามารถคว้าอีกหนึ่งรางวัลใหญ่คือ รางวัลชนะเลิศจากซิกมา ไซน์ (Sigma
Xi) องค์กรที่สนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
และเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการประกวดครั้งนี้
	นอกจากนี้ ตัวแทนทีมเยาวชนไทย ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2 ในสาขาเดียวกันนี้จากโครงงาน “การศึกษาผลของสารใน
ใบไม้แห้งทีม่ ผี ลต่อสมบัตทิ างเคมีของหวอดจากประยุกต์ใช้สารสกัดจาก
หวอด” ของนายธัชกร จินตวลากร และนายภูวนาถ เตรียมชาญชัย โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
	การได้รับรางวัลของเยาวชนไทยในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศอย่างมาก เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ในแต่ละปีมีตัวแทนนักเรียนกว่า 1,800 คน จาก 77
ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 15 สาขา
เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการขนส่ง
	ด้าน น.ส.รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี ผู้ซึ่งได้รับรางวัลครั้งนี้ กล่าวว่า โครงงานนี้
เกิดจากความตัง้ ใจของตนและเพือ่ นทีต่ อ้ งการจะช่วยเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งหม่อน
ไหมในชุมชน ยืดอายุของหนอนไหม โดยพวกตนได้ท�ำ การสังเกตพฤติกรรม
ของหนอนไหมเมื่อถูกปล่อยให้เคลื่อนที่บนจ่อ (อุปกรณ์การเลี้ยงไหมชนิด
หนึง่ ) ทีต่ งั้ เอียงทีค่ วามชันระดับต่างๆ พบว่าหนอนไหมจะเคลือ่ นทีข่ นึ้ เสมอ
และยังสามารถพ่นใยไหมเป็นแผ่นได้ จากนัน้ จึงได้ศกึ ษาระดับความชันและ
คุณภาพของแผ่นไหมทีไ่ ด้ จนได้คา่ ทีเ่ หมาะสมทีท่ �ำ ให้ได้แผ่นใยไหมคุณภาพ
ดี และนำ�มาออกแบบอุปกรณ์เป็นแผ่นเฟรมไม้ ซึง่ จะช่วยในการกระจายตัว
ของเส้นใยไหม ซึง่ เดิมใช้จอ่ แบบแนวราบ และใช้มอื ในการกระจายตัวหนอน
ไหม ผลงานนี้จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ต้องคอยใช้มือกระจายตัว
หนอนไหม และทีส่ �ำ คัญ เมือ่ ลดการใช้มอื สัมผัสหนอนไหมได้ อายุของหนอน
ไหมก็จะยาวขึ้น จากเดิมที่เคยให้ผลผลิตได้ 2 รุ่น ก็จะเพิ่มเป็น 6 รุ่น ทำ�ให้
ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิตได้

เด็กไทยจากโรงเรียนดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย และกรุงเทพ

คริสเตียนวิทยาลัย สร้างชื่อให้ประเทศไทย คว้ารางวัลใหญ่บนเวที อินเทล
ไอเซฟ 2016 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก ที่
สหรัฐอเมริกา
	นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า ได้น�ำ เยาวชนไทยเข้าร่วมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International
Science and Engineering Fair 2016 (Intel ISEF) หรือ อินเทล ไอเซฟ
2016 โดยการสนับสนุนจาก องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

จ่อ อุปกรณ์การเลี้ยงไหมชนิดหนึ่ง
ภาพ : http://qsds.go.th/silkprice/picture/2.1.JPG
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ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถ
เว็บไซต์ของสำ�นักงานข้อมูลสมุน้ ไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เผยผลการทดสอบฤทธิ์ลดนำ�ตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นยี่โถ
(Nerium oleander L.) ในหนูแรททีเ่ ป็นเบาหวาน พบว่าเมือ่ ป้อนสารสกัด
hydromethanolic จากใบยีโ่ ถ ขนาด 50 และ 200 มก./กก. น�้ำ หนักตัว ให้
หนูแรท ติดต่อกัน 20 วัน พบว่าสามารถช่วยลดน้ำ�ตาลในเลือดลง 73.79%
เมื่อเทียบกับหนูเบาหวานปกติ และเมื่อทำ�การ ทดสอบการตอบสนองของ
ฮอร์โมนอินซูลนิ ต่อระดับน�้ำ ตาลในเลือด (Oral Glucose Tolerance Test)
พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบยี่โถสามารถลดระดับน้ำ�ตาลลง 65.72%
ภายใน 3 ชั่วโมงหลังป้อนกลูโคส นอกจากนี้สารสกัดจากใบยี่โถยังช่วยลด
ไขมันในเลือด โดยลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และคอเลสเตอรอล รวมถึงเพิ่ม
การทำ�งานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ peroxidase และ catalase ใน
ตับ ไต และเซลล์กล้ามเนื้อ อีกทั้งยังลดปริมาณ lipid peroxidation และ
ไกลโคเจนสะสมในตับให้เข้าสูภ่ าวะปกติ การศึกษานีช้ ว่ ยยืนยันศักยภาพของ
ใบยี่โถตามสรรพคุณการใช้แผนโบราณในการลดน้ำ�ตาลในเลือดได้
ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1179
ภาพจาก: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adelfa_%28Nerium_oleander_L.%29_2.jpg

มธ. เปิดตัววัสดุดูดซับน้ำ�มันจากน้ำ�ยางพารา
คณะวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ้ ทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว 	นวัตกรรมนี้ เกิดขึน้ จากโจทย์ทตี่ อ้ งการแก้ปญั หาน�้ำ มันรัว่ ไหลลงสูท่ ะเล

และแหล่งน�ำ้ สาธารณะ ได้ โดยทีมงานผูค้ ดิ ค้นเรียกนวัตกรรมนีว้ า่ “พาราโวลา”
ซึง่ มีประสิทธิภาพในการดูดซับน�้ำ มันทุกชนิดได้มากกว่า 10 เท่า โดยสามารถ
ดักจับน้ำ�มันได้ถึง 20 ลิตรต่อชุด ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วินาที และสามารถ
นำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้มากกว่า 100 ครั้ง ส่วนน้ำ�มันที่ดูดซับขึ้นมา ก็ยังสามารถ
นำ�มาใช้ต่อได้ทันทีด้วย
	สำ � หรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องพาราโวลานี้ จะมี น้ำ � หนั ก เบาไม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม เพราะใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต จึงนับเป็นนวัตกรรม
ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา และช่วยลดต้นทุนในการนำ�เข้าวัสดุ
กำ�จัดคราบน้ำ�มันจากต่างประเทศได้กว่าเท่าตัว ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแรก
ของโลก โดยได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติระดับดีเด่น จากสภาวิจัย
แห่งชาติ และรางวัญเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นวัตกรรมน�ำ ยางพาราทีส่ ามารถขจัดคราบน�ำ มันเชือ้ เพลิงได้ภายใน 3 วินาที
ที่สำ�คัญนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้ทั้งวัสดุและน้ำ�มัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลก

ข้อมูลจาก: http://www.krobkruakao.com/ข่าวในประเทศ/14531/นวัตกรรมน้ำ�ยางพาราดูดซับคราบน้ำ�มันภายใน-3-วินาที.html
ภาพจาก: http://www.dailynews.co.th/education/396991
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100 ล้านดอลลาร์
ภารกิจการเดินทางสู่ดาวฤกษ์แอลฟา เซนทูรี
เรียบเรียงโดย เจษฎา กีรติภารัตน์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ยูริ มิลเนอร์ (Yuri Milner) มหาเศรษฐีชาวรัสเซียพร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ประกาศถึงโครงการใหม่ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นด้วย

เงินลงทุนมากถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหม่ในการศึกษาดาราศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีด้วยเครื่องสำ�รวจ
ขนาดเล็กเท่าแมลงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 20% ของความเร็วแสง หรือ ประมาณ 60,000 กิโลเมตรต่อวินาที โดยจะใช้แหล่งพลังงาน 100 กิกะวัตต์ด้วย
การยิงเลเซอร์จากโลก
	 ยานสำ�รวจนาโนจำ�นวนมาก (nanoprobes) จะใช้เวลาในการเดินทางถึง 20 ปี สู่ดาวฤกษ์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ชื่อ “แอลฟา เซนทูรี” (ยานสำ�รวจ
บางส่วนจะพังไปในระหว่างการเดินทางเนือ่ งจากการปะทะกับฝุน่ ในอวกาศ) ซึง่ ชิน้ ส่วนของยานสำ�รวจดังกล่าวประกอบไปด้วยกล้องถ่ายภาพขนาดเล็กและ
เครือ่ งวิเคราะห์สภาพบรรยากาศซึง่ ทำ�หน้าทีถ่ า่ ยภาพ และเก็บข้อมูลดาวเคราะห์โดยรอบ จากนัน้ จะส่งข้อมูลกลับมายังโลกด้วยเลเซอร์ขนาดเล็กทีร่ ะยะไกล
ถึง 4.4 ปีแสง โดยอุปกรณ์ทั้งหมดภายในยานสำ�รวจนาโนนี้ (เช่น เครื่องจ่ายพลังงาน กล้องถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ประมวลผล อุปกรณ์ขับยาน และ
เครื่องส่งสัญญาณ) มีน้ำ�หนักรวมเพียงไม่กี่กรัมเท่านั้น
	ในการส่งยานสำ�รวจดังกล่าวแต่ละครัง้ ออกสูอ่ วกาศจะต้องทำ�ให้ยานมีความเร่ง 25,000 g จากเลเซอร์ ซึง่ จะทำ�ให้เกิดแรงดันขึน้ โดยการยิงเลเซอร์แต่ละ
ครั้งจะใช้เวลาสั้นๆ เพียงสองนาทีก่อนที่ยานสำ�รวจเคลื่อนออกไปไกล และใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งวันในการชาร์จพลังงานเลเซอร์ใหม่เพื่อใช้ในยิงครั้งถัดไป
วิศวกรจำ�นวนหนึ่งมองถึงความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีในปัจจุบันอาจสามารถก้าวไปถึงสิ่งต่างๆ ที่เราเคยเห็นในนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งถ้ากฎของมัวร์ยัง
ถูกต้องโดยการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระดับไมโครก้าวหน้ามากพออย่างที่คาดการณ์ไว้ และถ้าเลเซอร์ที่ใช้ยิงราคาถูกขึ้นและมี
พลังงานสูงพอ โครงการของมิลเนอร์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ก็น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก
	นอกจากนี้ การต่อสูก้ บั ข้อจำ�กัดทางเทคโนโลยีหลายๆ อย่างในโครงการนีอ้ าจนำ�มาซึง่ การก้าวกระโดดครัง้ สำ�คัญของเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในปัจจุบนั อีกด้วย
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2497-100-million-usd-nanoprobes
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นักวิทยาศาสตร์เตือนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ให้คุณอนันต์...แต่ก็มีโทษมหันต์!

เว็บไซต์วีโอเอไทย เผยแพร่ข่าวปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence กำ�ลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ซึ่งเป็นได้ทั้งคุณและโทษ

ทุกวันนี้ เรามี Siri ของ iPhone ไปจนถึงการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต และการขับเคลื่อนยานพาหนะไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มต้นง่ายๆ กำ�ลังมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในการทำ�งานและภูมิปัญญา
อาจารย์ Stuart Russell ซึ่งสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต Berkeley ในสหรัฐอเมริกา ให้ความเห็นว่า ถ้า
มนุษย์ต้องการสร้างระบบที่จะมีปัญญาประดิษฐ์เหนือตนเองขึ้นมา ก็ควรทำ�ความเข้าใจให้ได้เสียก่อนว่า จะมีวิธีรับประกันได้อย่างไรว่า สิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์
จะทำ�เป็นสิ่งที่เราเห็นชอบด้วยเท่านั้น
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้นี้ระบุประโยชน์ต่างๆ ที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำ�ได้ เช่น งานที่ต้องใช้แรงงานเข้ม อย่างเกษตรกรรม งานที่ต้องทำ�ซ้ำ�ซาก เช่น
รับโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการลูกค้า หรืองานวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาก็คือ ถ้าเราอาศัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำ�งานทั้งที่ต้องใช้แรงงานและแรงสมองแล้ว จะเหลืออะไรให้มนุษย์ทำ�บ้าง
Guruduth Banavar หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบรรษัท IBM ให้ความเห็นว่า จะมีการสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น วิศวกรรมข้อมูล และว่ามนุษย์จะ
ต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อทำ�งานกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆ
	นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ IBM บอกว่า ในขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมสุขภาพ ทั้งในแง่ของการประมวลข้อมูล และ
การจัดหาผลวิจัยใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค
	เวลานี้ โรงพยาบาลทั้งในอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป และเอเชีย มีเทคโนโลยี Watson ของ IBM ใช้กันอย่างแพร่หลาย
	แต่อาจารย์ Stuart Russell เตือนว่า อาจมีคนนำ�เทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับ หรือ Drone ไปผสมผสานใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างอาวุธที่ไม่
ต้องอาศัยคำ�สั่งการจากมนุษย์ขึ้นมา ซึ่งนักวิชาการผู้นี้บอกว่า อาวุธประเภทนี้คืออาวุธทำ�ลายล้างมวลชนสำ�หรับประเทศหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์
อาจารย์ Stuart Russell บอกว่า มนุษย์ต้องทำ�งานแข่งกับเวลา เพราะเริ่มจะมีอาวุธลักษณะนี้แล้ว แม้จะอยู่ในช่วงของการนำ�ผลงานวิจัยค้นคว้าไป
พัฒนา โดยช่วงการนำ�การพัฒนาไปสู่การผลิตนั้นกำ�ลังตามมาติดๆ
อย่างไรก็ตาม Guruduth Banavar หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบรรษัท IBM มองผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมในเชิงบวกมากกว่า อย่างเช่น
การใช้ในยานพาหนะไร้คนขับและการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
	แต่ทุกฝายมีความเห็นร่วมกันว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จะดำ�เนินต่อไป และจะเปลี่ยนแปลงแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของ
เราอย่างแน่นอน
http://www.voathai.com/a/artificial-intellegence-tech/3328552.html
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เปิดห้องเรียนนักวิทย์น้อยกับเยาวชน JSTP
ตามติดเยาวชนโครงการ JSTP… เปิดประสบการณ์การเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�าหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) เป็นโครงการ

ที่สร้างกลไกที่จะพัฒนาเด็กและเยาชนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักเทคโนโลยี โดยเปิด
โลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ โครงการ JSTP ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับเยาวชนในโครงการ รุ่นที่ 18
ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 ซึง่ เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพียงห้องสีเ่ หลีย่ ม ไม่มหี ลักสูตรตายตัว ไม่ตอ้ งสอบตัวชีว้ ดั มาดูกนั ว่า...ห้องเรียน
และหลักสูตรของพวกเขาเป็นอย่างไร?

หลักสูตรหนึ่ง นักวิทย์น้อย คอยจดจ่อ
ชาวฟิสิกส์ วิศวะ มาเร็วพลัน
ตามมาด้วย ชาวเคมี และชีวะ
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แพทย์ตามมา
ทั้งโครงงาน ทั้งเรียน เพียรศึกษา
มีนักวิทย์ พี่เลี้ยง ช่วยแบ่งปัน
ฉบับที่ 39
มิถุนายน 2559

ต่างเฝ้ารอ เสนองาน สานความฝัน
พบเจอกัน ขำ�ขัน มันเฮฮา
ได้พบปะ เพื่อนพ้อง ห้องหรรษา
อยู่พร้อมหน้า พร้อมตา ทั่วหน้ากัน
แสนเหนื่อยล้า แต่คุ้มค่า ต่อเติมฝัน
ช่างสุขสันต์ เหลือล้น ในผลงาน
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หลักสูตรสอง เดินทาง สู่เมืองเพชร
แหลมผักเบี้ย รู้กัน ทั่วทั้งปวง
ขยะล้น น้ำ�เน่าเสีย มีทางแก้
นักวิทย์ขอ สนองคุณ พระราชา

เข้าแดนเขต โครงการ ของพ่อหลวง
พ่อแสนห่วง แวดล้อม พร้อมเสื่อมคลา
ขอเพียงแต่ ร่วมกัน แก้ปัญหา
มุ่งพัฒนา ประเทศชาติ และแผ่นดิน

หลักสูตรสาม ตามเส้นทาง นักสำ�รวจ
พืชนานา ทั้งร่องรอย ช้างเก้งกวาง
ต้นไม้ใหญ่ กิ่งไกว สูงตระหง่าน
หลายคนโอบ ใครเห็น เป็นตะลึง
ผีเสื้อปีก บางบาง กางปีกร่อน
มวลดอกไม้ ให้กลิ่นกรุ่น ละมุนนาน
ยามบ่ายอ่อน ล่องเรือชม แม่น้ำ�เพชร
ต้องนึกถึงแก่งกระจานป่าพงไพร

เดินออกตรวจ พรรณไม้ ในป่ากว้าง
ลำ�ธารขวาง กลางป่า น่ารำ�พึง
เติบโตนาน แผ่ใบ ไกลเอื้อมถึง
โผล่เป็นหนึ่ง รับแสงสุริยการ
ยามแดดอ่อน ร่อนชม ดมความหวาน
ชูดอกก้าน งามตา พาเพลินใจ
ช่างวิเศษ สายลำ�ธาร น้ำ�เย็นใส
รักษาไว้ให้คงอยู่คู่ความงาม

โลกในอนาคตเป็นโลกของความหลากหลาย เป็นโลกของการเชือ่ มโยงความคิด เป็นโลกของปัญญา ถ้าคนรุน่ ใหม่ทกุ คนสามารถทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์รอบตัว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปัญญาก็จะงอกงามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด อยู่ที่เราทุกคนต้องการศึกษา
หาความรูม้ ากน้อยเพียงใด การขวนขวายหาความรูเ้ ป็นสิ่งเดียวที่ได้กับตัวเราเอง ประตูสกู่ ารเรียนรูจ้ ากโลกกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
ทีห่ ลายคนไม่เคยได้สมั ผัสกับความแปลกใหม่จากนอกตำ�ราเรียน แต่หากคุณกล้าพอ และพร้อมทีจ่ ะคิดนอกกรอบกับการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และ
นักเทคโนโลยี ลองเข้ามาเปิดห้องเรียนกับพวกเรา JSTP นะ

“เด็กทุกคนก็เหมือนดอกไม้ มีความงามเป็นของตัวเอง แต่จะบานได้ไม่พร้อมกัน วันนี้หลายคนอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมาย
แต่สักวันหนึ่ง มันจะบานเบ่ง... มองความสำ�เร็จของเราให้พอดีกับตัวเราเอง เป็นอย่างที่เราเป็นให้สุดทาง ทำ�ในสิ่งที่เรารัก
ทำ�ในสิ่งที่เราชอบ ความสำ�เร็จก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม”

13

ฉบับที่ 39
มิถุนายน 2559

สารคดี
วิทยาศาสตร์
วีณา ยศวังใจ

ขาดธาตุเหล็ก เพิ่มความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดสมอง
จากงานวิจัยล่าสุดพบว่า การขาดธาตุเหล็ก ซึ่งมีผลทำ�ให้
เกล็ดเลือดมีความเหนียวหนืดและจับตัวกันเป็นลิ่มเลือดได้
ง่ายขึน้ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คนไข้มคี วามเสีย่ งต่อภาวะ
หลอดเลือดสมองตีบเพิ่มมากขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โรค หลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง

โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้ตีพิมพ์
ในวารสาร PLOS ONE เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
	นักวิจัยได้ทำ�การศึกษาในกลุ่มคนไข้ จำ�นวน 497 ราย ที่ป่วยด้วยโรค
hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) ซึ่งเกิดจากความ
ผิดปกติทางพันธุกรรมทีส่ ง่ ผลให้เส้นเลือดฝอยในปอดมีการขยายตัวผิดปกติ
ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่กรองลิ่มเลือดออกจากเลือดก่อนที่จะเลือดจะ
ไหลเวียนต่อไปยังหลอดเลือดแดงได้ ลิม่ เลือดเหล่านีจ้ งึ มีโอกาสไหลเวียนไป
ยังสมองและก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดในสมองได้

เนือ่ งจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หรือหลอดเลือดสมองแตก จะส่งผล
ให้สมองหยุดการทำ�งานเฉียบพลันและเซลล์สมองถูกทำ�ลาย เนื่องจากไม่มี
เลือดไปเลี้ยงสมอง
	โรคหลอดเลือดสมองชนิดที่พบบ่อยที่สุด คือ ischaemic stroke หรือ
หลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือด โดยในแต่ละปีมีประชากรทั่วโลกป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมองมากถึง 15 ล้านคน ในจำ�นวนนี้เสียชีวิตประมาณ 6
ล้านคน และคนไข้อกี ประมาณ 5 ล้านคน กลายเป็นอัมพาตหรือทุพพลภาพ
ถาวร สำ�หรับปัจจัยเสีย่ งทีท่ �ำ ให้เกิดโรคดังกล่าวอาจมีได้หลายสาเหตุ ทัง้ จาก
สุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำ�เนินชีวิตของแต่ละคน
	ล่าสุดนักวิจัยพบว่า การขาดธาตุเหล็ก ซึ่งมีผลทำ�ให้เกล็ดเลือดมีความ
เหนียวหนืดและจับตัวกันเป็นลิม่ เลือดได้งา่ ยขึน้ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้
คนไข้มีความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดสมองตีบเพิ่มมากขึ้นทั้งในเด็กและ
ผู้ใหญ่
	แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพบความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเหล็กและความ
เหนียวข้นของเกล็ดเลือดมาตัง้ แต่เมือ่ เกือบ 40 ปีทแี่ ล้ว แต่ความสำ�คัญของ
เรือ่ งนีก้ ลับถูกมองข้ามไป จนกระทัง่ Dr.Claire Shovlin และทีมนักวิจยั จาก
National Heart and Lung Institute at Imperial College London
ได้ศึกษาพบว่า คนไข้ที่ร่างกายขาดธาตุเหล็กแม้ไม่มาก ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อ
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	จากการศึกษา นักวิจยั พบว่าในกลุม่ ของคนไข้ทมี่ ภี าวะขาดธาตุเหล็กใน
ระดับปานกลาง คือ มีธาตุเหล็กในเลือดประมาณ 6 ไมโครโมลต่อลิตร จาก
ระดับปกติที่อยู่ในช่วงระหว่าง 7-27 ไมโครโมลต่อลิตร จะมีความเสี่ยงต่อ
โรคหลอดเลือดสมองเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า เมือ่ เทียบกับกลุม่ คนไข้ทมี่ ปี ริมาณ
ธาตุเหล็กในเลือดปกติที่ระดับปานกลาง
	นอกจากนี้นักวิจัยยังได้นำ�เอาตัวอย่างเกล็ดเลือดจากคนไข้มาทดลอง
ให้สารกระตุ้นการจับตัวเป็นลิ่มเลือด พบว่าเกล็ดเลือดที่มาจากคนไข้ที่อยู่
ในภาวะร่างกายขาดธาตุเหล็ก มีการจับตัวเป็นลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว
	Dr.Claire Shovlin อธิบายว่า “เกล็ดเลือดจะจับตัวกันได้งา่ ยกว่า ถ้าหากว่า
ร่างกายคุณขาดธาตุเหล็ก ซึง่ เราคิดว่าสิง่ นีอ้ าจช่วยอธิบายได้วา่ เพราะเหตุใด
ภาวะที่ร่างกายขาดธาตุเหล็กจึงนำ�ไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ ซึ่ง
การเกิดลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดจนพัฒนาไปสูโ่ รคหลอดเลือดสมองนัน้
มีหลายลำ�ดับขัน้ และก็ยงั ไม่เป็นทีช่ ดั เจนว่า ความเหนียวข้นของเกล็ดเลือด
มีส่วนสำ�คัญอย่างไรต่อกระบวนการพัฒนาของโรคทั้งหมด นักวิจัยยังต้อง
ศึกษาต่อไปเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้ให้แน่ชัด”
	 หลังจากนีน้ กั วิจยั ได้วางแผนเพือ่ ทำ�การศึกษาต่อไปว่า การรักษาอาการ
ขาดธาตุเหล็กในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมอง จะสามารถ
ลดโอกาสการเป็นโรคดังกล่าวได้หรือไม่ รวมถึงทำ�ให้เกล็ดเลือดของคนไข้มี
ความเหนียวหนืดน้อยลงด้วยหรือไม่
	สำ�หรับธาตุเหล็กนั้นเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการไม่มากแต่ขาด
ไม่ได้ เพราะธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญของเม็ดเลือดแดงทีไ่ หลเวียน
นำ�ออกซิเจนไปเลีย้ งเซลล์ตา่ งๆ ทัว่ ร่างกาย การขาดธาตุเหล็กจึงเป็นสาเหตุ
หลักของโรคโลหิตจาง ที่ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียง่าย เวียนศีรษะ
สมองอ่อนหล้า และยังเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเพิม่ มากขึน้
อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงในพืชผัก ได้แก่ ผักกูด ถั่วฝักยาว ผักแว่น เห็ด
ฟาง ใบกะเพรา ในเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อแดงของสัตว์ชนิดต่างๆ ตับ และ
เครือ่ งในสัตว์ ในธัญพืช ได้แก่ ลูกเดือย งา ถัว่ ลิสง ถัว่ เขียว ถัว่ แดง และถัว่ ดํา
เป็นต้น นอกจากนี้ การดื่มน้ำ�ส้มสักหนึ่งแก้วระหว่างมื้ออาหาร หรือ
รับประทานส้มสักหนึง่ ผลหลังมือ้ อาหาร ก็จะช่วยให้รา่ งกายดูดซึมธาตุเหล็ก
ได้ดียิ่งขึ้นด้วย
นอกจากการขาดธาตุเหล็กแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำ�ให้เสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดสมองด้วย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน

อาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก

คุณได้รับเพียงพอหรือยัง?

อาร์ติโชก

ไข่แดง

หอยเชลล์

เนื้อแดง

ผักใบเขียว

หอยนางรม

ผลไม้อบแห้ง

เมล็ดถั่วต่างๆ

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมถึงการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความเครียด และการขาดการออกกำ�ลังกาย ซึง่ สถานการณ์ของโรคหลอดเลือด
สมองในประเทศไทยจากรายงานของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย พบว่า
ปัจจุบนั นีม้ ผี ปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองเฉลีย่ 250 คนต่อประชากร 100,000
คน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีประมาณ 150,000 ราย และจาก
สถิติเมื่อปี 2552 พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ
37 คนต่อวัน นับว่าสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
	เมือ่ ทราบเช่นนีแ้ ล้ว คงจะทำ�ให้ผอู้ า่ นได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของธาตุ
เหล็ก และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กที่เพียงพอและเหมาะสม

แหล่งข้อมูลและภาพ

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140219173252.htm
http://www.medicalnewstoday.com/articles/272868.php
http://thaistrokesociety.org/purpose/สถานการณ์โรคหลอดเลือดส/
https://www.doctor.or.th/article/detail/1702
http://images.hngn.com/data/images/full/20519/iron-deficiencies-can-increase-the-risk-of-blood-clots-and-stroke.png?w=600
http://positivemed.com/wp-content/uploads/2013/03/iron-rich-foods.jpg
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ดรากอน

โรติเฟอร์ บุฟเฟ่ต์

ภาพ

นี้เป็นภาพที่เหล่าโรติเฟอร์ (rotifer - แพลงก์ตอนสัตว์
ชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของลูกปลาวัยอ่อน) มาชุมนุม
กินอาหาร ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยาย 50 เท่า โดย Charles
Krebs จากวอชิงตัน
ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ
โลกใบเล็ก (small world) ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจัดโดย Nikon

http://discovermagazine.com/galleries/2015/oct/nikon-small-world-2015

ฉบับที่ 39
มิถุนายน 2559

16

Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/01/fridge.jpg
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สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
ฝนกำ�ลังจะตก
แล้วฉันไม่มีร่ม

Science
Jokes
เกิดเรื่อง
อะไรหรือ?

ไม่ต้องกังวล
ฉันช่วยนายเอง

http://41.media.tumblr.com/d9e599e231b74832a973150b7627acc3/tumblr_mn5zq0aZjB1qcb5fko1_500.png
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โครงการ Chevron Enjoy Science :
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2559 - โครงการ Chevron Enjoy Science :
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำ�โดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจ

sci
society
สเปกตรั ม

และผลิต จำ�กัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ผนึกกำ�ลัง กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) และ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวง
ศึกษาธิการ จัดโครงการ “Enjoy Science : Young Makers Contest”
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ส�ำ หรับ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในระดั บ นั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษาสายสามั ญ และอาชี ว ศึ ก ษา ในหั ว ข้ อ
“นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยใน
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจและ
ความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
หรือ สะเต็ม โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงาน
Maker Faire ในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5
ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21997-chevron-enjoy-science

ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรมประเดิม
สองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
ณ
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ต้อนรับนายชอย ยาง ฮี
(Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการ
วางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานใน “พีธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และ
การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส” ระหว่าง มูลนิธิ
อินโนโพลิส (Innopolis Foundation) สาธารณรัฐเกาหลี โดย นายชา ดอง คิม
ประธานมูลนิธฯิ กับ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย ดร.กิตพิ งค์ พร้อมวงค์ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สวทน. และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำ�นวยการ สวทช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/21980-mou
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เปิดแล้ว GISTDA SPACE CAMP

ประเทศ โดย GISTDA SPACE CAMP ถือเป็นส่วนหนึ่งจากความต่อเนื่อง
ของการเปิด Space Inspirium ที่ได้นำ�น้องๆ เยาวชนคนเก่งทั้ง 36 คน
ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศจากวิศวกรดาวเทียม นักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเ
ผยแพร่ ข อง GISTDA รวมถึ ง บทบาทของดาวเที ย มไทยโชตที่ มี ต่ อ
การสำ�รวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถ
ขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ
รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จัก
การทำ�งานเป็นทีม และรู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น
	 ผู้อำ�นวยการ GISTDA กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เยาวชน
เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
สามารถนำ�ไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ของตนเองได้ และท้ายที่สุดเพื่อนำ�ไปสู่การฝึกฝนและแก้ไขปัญหาด้วย
เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศ
รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำ�หรับการพัฒนาประเทศไทย โดยนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นีจ้ ะมีโอกาสได้รบั การคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชน
ไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอวกาศระดับชาติและนานาชาติกบั GISTDA ต่อ
ไปอีกด้วย
	สำ�หรับ GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6
พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA เปิดค่ายเยาวชนภายใต้ concept
“สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จาก
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 36 คน
	ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำ�นวยการ GISTDA กล่าวว่า
ในช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา GISTDA ได้เปิดแหล่งเรียนรูท้ างด้านอวกาศแห่งแรก
และแห่งเดียวของประเทศไทยที่ชื่อ ว่า Space Inspirium ซึ่งเป็นแหล่ง
สร้ า งแรงบั น ดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภู มิ ส ารสนเทศให้ กับ
เยาวชนไทย โดยถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยี
อวกาศของบ้านเรา เพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับ

http://www.gistda.or.th/main/th/node/1247

วว. ลงนามร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันการนำ�
ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ วว. เทคโนธานี
ธุรกิจ
คลองห้า จังหวัดปทุมธานี - สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทำ � พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม ในการส่งเสริมนำ�ผลงานการวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พฒ
ั นาธุรกิจ
เชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=561

ฉบับที่ 39
มิถุนายน 2559

20

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประที ป ด้ ว งแค

นิม่ หรือ ลิน่ ชวา Manis javanica
นิม่ หรือ ลิน่ ชวา เป็นสัตว์ทมี่ ลี �ำ ตัวปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งคล้ายเสือ้ เกราะ เกล็ด

มีความหนาและแข็งแรง สีน้ำ�ตาลเหลืองหรือน้ำ�ตาลเข้ม มีขนขึ้นแทรกอยู่เล็กน้อย
ระหว่างเกล็ด ออกหากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร เมื่อถูกรบกวน
จะมีพฤติกรรมป้องกันตัวด้วยการม้วนตัวเป็นก้อนกลม
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เรื ่ อ งและถ่ า ยภาพ โดย ด.ญ.วริ ศ า ใจดี
ม.2 โรงเรี ย นสาธิ ต มศว.ปทุ ม วั น

“มดหลากสี” สัตว์ทเ่ี ลีย้ งได้ทกุ บ้าน

ส ัตว์เลี้ยงที่ฉันเขียนถึงก่อนหน้านี้ ต้องตั้งใจไปหาจากนอกบ้านมาเลี้ยง แต่มีสัตว์
ตัวเล็กอยูอ่ กี มากทีท่ กุ บ้านเลีย้ งกันแบบไม่ตงั้ ใจ และหนึง่ ในนัน้ ก็คอื “มด” นัน่ เอง

หลายคนอาจจะแปลกใจว่า มดเนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยง แล้วมันเลี้ยงยังไง

ฉันไปศึกษาดูจงึ รูว้ า่ มดนัน้ เป็นแมลงสังคมมีกลุม่ (colony) มีขนาดเล็ก
ถึงขนาดใหญ่ มันอยูร่ วมกันเป็นกลุม่ ในรังทีม่ ดงานช่วยกันสร้างขึน้ และออก
หาอาหารแล้วเดินกลับรังไปให้ราชินมี ดกิน เพือ่ จะได้ออกลูกหลานต่อไป มด
ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย ราชินีมด (ทำ�หน้าที่วางไข่), ไข่, ตัวอ่อน, ดักแด้
และมดงานเต็มวัยซึง่ มีจ�ำ นวนมาก มีหน้าทีใ่ นการสร้างและรักษาป้องกันรัง
หาอาหาร ดูแลตัวอ่อน และราชินี
ถึงมดจะเป็นแมลงตัวเล็ก แต่ชวี ติ ของมันก็นา่ ทึง่ มากๆ เลยค่ะ มันมีการ
แบ่งหน้าที่ แบ่งชนชั้นกัน คล้ายๆ กับสังคมมนุษย์เลยทีเดียว โดยในรังจะมี
การแบ่งชั้นวรรณะกันทำ�หน้าที่ คือวรรณะมดงาน เป็นวรรณะที่มีจำ�นวน
มากที่สุดในรัง ได้แก่ มดเพศเมียที่เป็นหมัน วรรณะสืบพันธุ์ได้แก่ มดเพศผู้

ปกติแล้วมดไม่ใช่สัตว์ที่สามารถเลี้ยงได้นี่ มันจะอยู่กันเองเป็นรังที่มีราชินี
มดอยู่ไม่ใช่หรือ
ฉันคิดว่ามดเลี้ยงง่ายแสนง่าย เพราะเราสามารถพบพวกมันได้ทั่วไป
โดยเฉพาะในห้องครัวนีส่ งิ อยูป่ ระจำ�เลย เวลาใครเผลอทำ�ของกินร่วงลงพืน้
แผล็บเดียวก็มแี ขกไม่ได้รบั เชิญมาร่วงวงหม�่ำ ด้วยก่อนใครๆ ฉันคิดว่าอาหาร
ของมันก็คอื น�้ำ ตาล จากทีม่ กั จะเห็นมดเดินขบวนกันเข้ามาขนเศษขนมทีท่ �ำ
ตกไว้ ฉันเลยลองใช้น�้ำ หวานล่อมันมาในภาชนะ ก่อนนำ�ไปลอยน�้ำ ไว้เพือ่ ขัง
ไม่ให้มนั ออกไปไหนได้ แล้วหวังให้มนั ออกลูกออกหลานในนัน้ แต่ปรากฏว่า
ไม่นานนัก มดก็ตายลงจนหมด
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และราชินีมดเพศเมียที่ทำ�หน้าที่ออกไข่ อีกทั้งยังใช้สารเคมีท่ีผลิตขึ้นมาใน
การสือ่ สารควบคุมกิจกรรมของมดงานทัง้ หมดภายในรังด้วย เรียกได้วา่ ราชินี
มดเป็นผู้กำ�หนดชะตาชีวิตของมดทั้งรังเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเพศ จำ�นวน
ประชากร รวมไปถึงพฤติกรรมด้วย
ในเมือ่ ฉันไม่สามารถหาราชินมี ด หรือนางพญามดมาเลีย้ งได้ ฉันเลยคิด
ใหม่ว่า คำ�ว่าเลี้ยงไม่จำ�เป็นต้องหมายถึงนำ�มันมาเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งแล้วคอย
เอาอาหารมาให้มนั นีน่ า การเลีย้ งของฉันอาจเป็นการให้อาหารมันอย่างเดียว
ก็ได้ โดยให้มันอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ต้องนำ�มันมากักขัง หลังจากนั้นฉันเลย
ให้เอาน้ำ�ตาลไปวางไว้ให้มันบ่อยๆ และนั่งดูรอมันเดินมาขนกลับรังไป
	ต่อมาฉันก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ที่พิพิธภัณฑ์มด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทีน่ นั่ มีการจัดแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับ
มดหลากหลายสายพันธุ์และเล่าถึงพฤติกรรมของมัน มีตัวอย่างมดที่นำ�มา
รักษาสภาพเก็บไว้ให้เราได้ดูลักษณะของร่างกายมัน บางตัวนี่มีขนาดใหญ่
กว่ามดที่เราพบทั่วไปตามบ้านหลายเท่าเลยทีเดียว ฉันเห็นแล้วเลยนึกชอบ
ขึ้นมา และคิดว่ามดก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เจ๋งอยู่เหมือนกันนะ
ฉันยังได้ความรูใ้ หม่ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการสือ่ สารของมด ทีด่ ซู บั ซ้อนอยูเ่ หมือน
กันสำ�หรับแมลงตัวเล็กแบบนี้ มดจะสือ่ สารกันโดยใช้อวัยวะทีเ่ รียกว่าหนวด
สัมผัสกัน และใช้สารเคมีที่ปล่อยออกมา นอกจากนี้ยังพบว่ามดบางชนิด
เมื่อพบแหล่งอาหารจะปล่อยสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาจากต่อมภายนอก
(exocrine gland) ที่เรียกว่าต่อมดูเฟอร์ (dufour’s gland) สารเคมีชนิด
นี้เรียกว่า “ฟีโรโมน” นั่นคือเหตุผลว่าเวลามดเดินสวนกัน เรามักจะเห็นมัน
เอาหน้ามาชนๆ กันแล้วจึงค่อยเดินต่อไปตามทางทีต่ วั ก่อนหน้าเดินมา และ
เวลามดเดินมากินอาหารที่ฉันให้ จึงเดินกันเป็นแถวเป็นขบวน ส่วนที่ฉัน
ชอบที่สุดคือการทำ�โครงงานเรื่อง มดสีรุ้ง โดยการให้มดกินน้ำ�หวานที่ใส่สี

ภาพการทดลองเลี้ยงมดในหลอดแก้ว “โครงงานมดสีรุ้ง” ที่พิพิธภัณฑ์มด

มดสีเขียว “you are what you eat” ถ่ายภาพโดย วริศา ใจดี

ผสมอาหารเข้าไป แล้วมดก็จะสะสมไว้ที่ส่วนบนของระบบย่อยอาหาร และ
กระเพาะพักอาหารที่อยู่บริเวณส่วนท้อง ทำ�ให้บริเวณนั้นมีสีตามน้ำ�หวาน
และเมื่อกลับไปยังรัง มดจึงจะสำ�รอกของเหลวที่สะสมไว้ออกมา และผ่าน
เข้าไปยังมดงานตัวอื่นๆ ฉันเห็นแล้วก็อยากทดลองทำ�ดูเองบ้าง เพราะมัน
ทำ�ได้ง่ายและเห็นผลไว แถมไม่เป็นอันตรายต่อมดด้วย ฉันเลยมาลองทำ�ดู
โดยใช้น้ำ�ตาลทรายขาวกับสีผสมอาหารมาผสมเข้าด้วยกัน ละลายในน้ำ� ใน
ครัง้ แรกฉันวางไว้ตามพืน้ หน้าบ้านแล้วฉันก็มาพบว่า มีมดตกลงไปและติดอยู่
ในน้ำ�หวานเหนียว ขึ้นมาไม่ได้หลายตัว ฉันเลยมาเปลี่ยนสูตรน้ำ�หวานโดย
ใส่ให้น้ำ�ให้น้อยลง ให้น้ำ�ตาลแข็งตัวเป็นผลึกสีสดใสอยู่ในฝาขวดน้ำ�เล็กๆ
ทีนี้มดที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถลงไปเดินและค่อยๆ แทะน้ำ�ตาลกินกันได้
ปล่อยไปเรือ่ ยๆ ก็กลายเป็นว่ามดพากันเดินแถวมากินน�้ำ ตาลทีฉ่ นั วางไว้เต็ม
ไปหมด ซึ่งตามหลักแล้วคือมันตามฟีโรโมนกันมา และในที่สุดส่วนท้ายของ
ตัวมันก็กลายเป็นสีเหมือนน�้ำ หวานทีม่ นั กิน! อันทีจ่ ริงฉันทำ�ไว้หลากหลายสี
มาก ในภาพทีน่ �ำ มาให้ดนู เี้ ป็นสีเขียว ทีด่ จู ะเห็นสีทสี่ ว่ นท้ายชัดเจนมากทีส่ ดุ
แล้ว ฉันละอยากจะรู้จริงๆ ว่า ราชินีของพวกมันจะมีส่วนท้ายกลายเป็น
สีเขียวไปด้วยไหมน้า....???
	
อยากได้สีอะไรก็ไปลองเลี้ยงกันดูนะคะ

ภาพฉันเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ที่พิพิธภัณฑ์มด
กับพี่ๆ นิสิตจากคณะวนศาสตร์

ที่มาของข้อมูล

พิพิธภัณฑ์มด ตั้งอยู่ที่ ตึกวินิจวนันดร ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ติดต่อสอบถาม โทร.0-2579-0176 ต่อ 510
http://www.nectec.or.th/schoolnet/library/webcontest2003/100team/dlbs029/menu/ant3.html
http://www.vcharkarn.com/varticle/43917
http://biology.ipst.ac.th/?p=723
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บ้านนักคิด

Quiz

จาก คำ�ถามฉบับที่ 38 Marie Curie สะกดเป็นภาษาไทยตามแบบราชบัณฑิตยสถานว่าอย่างไร
เหมียวเปิดดูหนังสือ “นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด” แล้วนะฮะ คำ�ตอบที่ได้
คือ มารี กูรี

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำ�ฉบับที่ 38
รางวัลที่ 1 กิฟต์เซ็ต “I love science” ได้แก่ คุณกุลวรางค์ สุวรรณศรี
รางวัลที่ 2 ชุดจานรองแก้ว world scientist (7 ลาย) ได้แก่ คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต “I love science” ได้แก่ คุณวรีรัตน์ กาหยี คุณสุภาพร มีบุญ คุณธนียา วงษ์จันทร์

ปัญหาประจำ�ฉบับที่ 39
ในฉบับที่ 39 นี้ เหมียวได้อ่านบันทึกเรื่อง มดหลากสี ของน้องวริศา ใจดี แล้วก็เลยมีคำ�ถามมาถามคุณผู้อ่านฮะ ว่า มดสื่อสาร
กันได้อย่างไร

1. ด้วยกลิ่น		

2. ด้วยเสียง

รางวัลประจำ�ฉบับที่ 39 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด สวทช.
จำ�นวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช.
จำ�นวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต “I love science”
จำ�นวน 3 รางวัล

ส่งคำ�ตอบมาร่วมสนุกได้ที่

กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016
หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ
ฉบับที่ 39
มิถุนายน 2559

หมดเขตส่งคำ�ตอบ
25 มิถุนายน 2559

คำ�ตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 40
สำ�หรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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หนังสือ
มูลค่าการกัดกร่อน
จำ�นวนหน้า 121 หน้า
ราคา
บาท
ผลิตโดย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
จัดจำ�หน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

180

สิ่งสำ�คัญที่สุดในการป้องกันหรือแก้ไขการกัดกร่อน คือ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้น
การกัดกร่อน (Corrosion) เป็นการเสือ่ มสภาพของโลหะ เนือ่ งจาก
การทำ�ปฏิกริ ยิ ากับสิง่ แวดล้อม แล้วเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีไฟฟ้า ปัญหาการ
กัดกร่อนส่งผลกระทบต่อทัง้ ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม เศรษฐศาสตร์
หรือแม้แต่ความสวยงามและโครงสร้างของชิ้นส่วน
หนังสือ “มูลค่าการกัดกร่อน” เล่มนี้เป็นรวบรวมผลจากการ
ค้นคว้าวิจัยโดยนักวิจัยของเอ็มเทค โดยเป็นการสำ�รวจมูลค่าการ
กัดกร่อนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 นับเป็นฐาน
ข้อมูลแรกของประเทศที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง การสำ�รวจครอบคลุมอุตสาหกรรมภาคพลังงาน
สาธารณูปโภค ภาคการก่อสร้าง ภาคเคมี ภาคการขนส่ง และภาค
เครื่องจักร เทคนิคที่ใช้ในการประเมินมูลค่านี้ ใช้วิธีของอูลิค และวิธี
ของฮอร์

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่
ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore

พิเศษ!!

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองทีศ่ นู ย์
หนังสือ สวทช. ลด
เหลือราคาเล่มละ
บาท

20%
144
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ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................
สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิก
ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกได้
2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร
หรือทางอีเมล

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

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

คำ�คม นักวิทย์
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

It is not the strongest of the species
that survive, nor the most
intelligent, but the one most
responsive to change.
- Charles Darwin

http://www.doyouknow.in.th/wp-content/uploads/2013/06/Darwin.jpg

ชาลส์ ดาร์วิน

(12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2352 - 19 เมษายน พ.ศ. 2425)

นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงที่สุด เป็นนักวิทยาศาสตร์คน

หาใช่สปีชีส์ที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด
ที่จะอยู่รอดได้ หากแต่เป็นสปีชีส์
ที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ได้ดีที่สุดต่างหาก
- ชาลส์ ดาร์วิน

แรกๆ ของโลกที่มีโอกาสเดินทางรอบโลก โดยเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิล
นานถึง 5 ปี เขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ เช่นเดียวกับกับอัลเฟรด
รัสเซล วอลเลซ (Alfred Russel Wallace) โดยต่างคนต่างคิดค้นทฤษฎี
ดังกล่าวด้วยตัวเอง เป็นอิสระต่อกัน ทฤษฎีดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า
เป็นแนวคิดทีท่ รงพลังทีส่ ดุ แนวคิดหนึง่ ในทางวิทยาศาสตร์.... หนังสือกำ�เนิด
สปีชีส์ (On the Origin of Species) ของเขาได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในหนังสือ
วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาล

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