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  โลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีอำานวยความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์ได้ครอบคลุมแทบทุกแวดวงและสาขาอาชีพ  

ไม่เว้นแม้กระทั่งแวดวงดนตรี นักดนตรีมีเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้สร้างสรรค์และถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างสะดวก

สบายมากขึ้น จากเดิมหากนักดนตรีมือสมัครเล่นอยากเล่นเพลงใดเพลงหนึ่ง อาจจะต้องซื้อหนังสือรวมเล่มโน้ต

ดนตรมีาศกึษา ทกุวันนีส้ามารถทำาไดง่้ายเพยีงใช้วธิสืีบคน้ในอนิเทอรเ์นต็ ก็สามารถเขา้ถงึโนต้เพลงอยา่งละเอียด

ได้แล้ว ส่วนนักดนตรีมืออาชีพที่แต่งเพลงออกอัลบ้ัม เดิมต้องจดจำาและเรียบเรียงโน้ตตามทฤษฎีดนตรี รวมถึง

สอนคอมฯ
แกะคอร์ดเพลง

พัฒนาการของการใช้คอมพิวเตอร์ถอดคอร์ดเพลงอัตโนมัติ ช่วยให้นักดนตรี
โดยเฉพาะพวกมือใหม่หัดแต่งเพลง ทำาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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• เรื่องเขียนจากผู้อ่าน
 สาระวิทย์ : 

“มดหลากสี” สัตว์ที่เลี้ยงได้ทุกบ้าน

• เรื่องจากปก : 

 • สารคดีวิทยาศาสตร์ :

สอนคอมฯ แกะคอร์ดเพลง

• ระเบียงข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ ไทย : 

• หน้าต่างข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ โลก :

ขาดธาตุเหล็ก 
เพิ่มความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดสมอง

o เด็กไทยคว้ารางวัลการประกวด  
 สิ่งประดิษฐ์ที่มาเลเซีย
o วัสดุดูดซับน้ำามันจากน้ำายางพารา

นักวิทย์เตือนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ให้คุณอนันต์... แต่ก็มีโทษมหันต์!
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
อรรถวิท ไชยโรจน์

เขยีนโนต้ตวัดว้ยตนเอง ปัจจบุนัสามารถใช้โปรแกรมเขยีนโนต้เพลงทีใ่ช้งาน

งา่ย มอีงคป์ระกอบสำาเรจ็รปูใหเ้ลอืกมาประยกุตใ์ช้งานได ้ช่วยอำานวยความ

สะดวกใหเ้ขยีนเพลงไดด้งัตอ้งการ เทคโนโลยเีหล่านีไ้ดร้บัพฒันาตอ่มาเรือ่ยๆ 

จนไมน่านมานีม้เีวบ็ไซต ์(chordify.net) ทีใ่หบ้รกิารการเขยีนคอรด์อตัโนมตั ิ

ที่ช่วยให้นักดนตรีเล่นเพลงใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องรอมืออาชีพมาเขียนคอร์ด

แล้วเผยแพร่ลงเว็บ ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเพลงขึ้นเว็บไซต์นี้ จากนั้นเว็บไซต์

จะใชเ้ทคโนโลยกีารถอดคอรด์อตัโนมัตใินการเขยีนคอรด์ครา่วๆ ใหผู้ใ้ช้งาน

ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยผู้ใช้งานเพียงแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยก็สามารถนำา

ไปเล่นได้ในทันที ถือได้ว่าเทคโนโลยีชิ้นนี้ช่วยให้การศึกษาเพลงใหม่ๆ ของ

นักดนตรีทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพเป็นไปอย่างเรียบง่าย

  การถอดคอร์ดอัตโนมัติ (Automatic Chord Transcription, หรือการ 

“แกะ” คอร์ดโดยอัตโนมัติ ตามภาษานักดนตรี) เป็นหนึ่งในศาสตร์พื้นฐาน

ของการสืบค้นข้อมูลทางดนตรี (Music Information Retrieval) ซึ่งการ

สบืคน้ขอ้มลูทางดนตรเีปน็สาขาของวทิยาการคอมพวิเตอรท์ีเ่กิดข้ึนไม่นาน

มานี ้โดยครอบคลมุเทคโนโลยตีา่งๆ ทีน่ำามาใชป้ระโยชนใ์นวงการดนตรี เชน่ 

การใช้ลายพิมพ์เสียง (Audio Footprint, ลักษณะเด่นของเพลงที่สกัดมา

จากเพลงหนึ่งๆ มีลักษณะเฉพาะตัวคล้ายกับลายนิ้วมือ) เพื่อระบุบทเพลง

ในคลังเพลงขนาดใหญ่ การรู้จำาเพลง (Song Recognition) จากการฟังช่วง

สัน้ๆ ของเพลง หรอืการฮมัทำานอง รวมไปถงึการแยกแยะแนวเพลง (Genre 

Detection) จากการวิเคราะห์รายละเอียดของคอร์ดหรือโครงสร้างทาง

ดนตรีของเพลงๆ นั้น

 ปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ถอดคอร์ดอัตโนมัติอยู่บ้างแล้ว 

ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวมักใช้เทคนิคการจับจังหวะของดนตรี (Beat Tracking) 

และการแยกแยะสัญญาณเสียงที่ดังในแต่ละจังหวะ แล้วถอดออกมาเป็น 

ตัวโน้ตดนตรีต่างๆ เป็นหลัก งานวิจัยได้ให้ความสำาคัญกับโน้ตในช่วงเสียง 

Bass คือโน้ตเสียงต่ำาๆ (เสียงจากกีตาร์เบสหรือดับเบิลเบส) เนื่องจากโน้ต

เสียงต่ำาเป็นรากฐานของคอร์ด ระบบจึงสามารถใช้โน้ตเสียงต่ำาเป็นข้อมูล

สำาคัญในการถอดคอร์ดเพลงได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อวงดนตรีเล่นคอร์ด C เบส

มักจะเล่นเสียง โด หรือ C ที่เป็นราก หรือ Root ของคอร์ดนั้น) นอกจาก

นี้ยังพบว่า มีงานวิจัยที่ให้ความสำาคัญกับคอร์ดหลายๆ ตัวที่เล่นต่อเนื่องกัน

เปน็เพลง อาศยัหลกัการทำางานโดยใหร้ะบบพจิารณารปูแบบมาตรฐานของ

คอร์ดท่ีมักใช้ในการแต่งเพลงให้ไพเราะ ที่เรียกว่า ทางเดินคอร์ด (Chord 

Progression) และคำานงึถงึโครงสร้างของเพลง (การแบ่งทอ่น Verse, Hook, 

Bridge, Solo ฯลฯ) งานวจิยัเหลา่น้ีทำาใหเ้ทคโนโลยกีารถอดคอร์ดอัตโนมัติ

นิทานเรื่อง แม่มดอนุมูลอิสระตัว
ร้ายกับเจ้าชายกระเป๋าตุงช่วยสุขภาพ

เมื่อกลางเดอืนทีแ่ลว้ ผมมโีอกาสไปรว่มการอบรมเชิงปฏบัิตกิารเร่ือง เผย
แพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ ซึ่งจัดโดย สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) และฟงัการบรรยายเรือ่ง “ออ่นหวาน เพือ่สขุภาพ” โดย รศ.นพ.
ปัญญา ไข่มุก อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ทำาให้ได้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองอาหารการกิน และการปฏิบัติตัว 
เพื่อสู้ภัยสุขภาพหลายเรื่องด้วยกันครับ

 ทีจ่ริงเร่ืองพวกน้ี บางทีเราก็คงพอทราบกันบ้างแล้ว เช่น เร่ืองการรับประทาน 
อาหารทีมี่ประโยชน ์ออกกำาลงักายสม่ำาเสมอ พกัผอ่นใหเ้พยีงพอ แตบ่างทเีรา
ก็ไม่แม่น และละเลยกันไปครับ แต่ประเด็นเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจ และเห็น
ว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้ดี และสร้างเป็นเรื่องราวได้สนุก นั่นก็
คือเรื่องของเสี่ย (ผมขอเรียกว่าเจ้าชายก็แล้วกัน เพื่อให้เข้ากับบริบทนิทาน) 
กระเปา๋ตงุ ผูใ้จด ีและคอยดูแลสขุภาพรา่งกายของเรา ใหป้ราศจากการคกุคาม
ของนางแมม่ดอนุมลูอสิระตัวรา้ยทีเ่ปน็ต้นเหตุใหค้นเราเปน็โรคภยัไขเ้จบ็ตา่งๆ 
ได้แก่ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น

 แล้วเสีย่หรือเจา้ชายกระเปา๋ตุงหมายถงึอะไร ก่อนจะเฉลย ขอนำาผูอ่้านไป
ทำาความรูจ้กักบัแมม่ดตัวรา้ยของเรา หรอืสารอนุมลูอสิระและกลไกการทำางาน
ของมันกันก่อนครับ

 สารอนุมูลอิสระ (free radicle) นี้ คือ โมเลกุลหรืออะตอมท่ีไม่เสถียร
เนื่องจากขาดอิเล็กตรอน ซึ่งร่างกายเราอาจได้รับมาจาก การรับประทานเนื้อ
สัตว์พวกปิ้งย่างที่มีส่วนประกอบของไขมันสูง อาหารจากการใช้น้ำามันทอดซ้ำา 
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ มลพิษจากสิ่งแวดล้อม (เช่น ควันบุหรี่ ก๊าซจากท่อไอเสีย
รถยนต์) หรือรังสีอัลตราไวโอเลต จากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 อาจารย์เปรียบเทียบว่า สารอนุมูลอิสระเหล่านี้ คือหญิงสาวที่โดดเดี่ยว 
อยากมีผัวหรือมีคู่ เลยต้องคอยแย่งผัวชาวบ้าน นั่นคือ จะไปแย่งคู่จากเซลล์
ปกติของร่างกายเรานั่นเอง ซึ่งสารอนุมูลอิสระพวกนี้มักจะก้าวร้าวและแย่ง
ได้สำาเร็จ ทำาให้เซลล์ร่างกายเราเสียหาย และนำามาซึ่งโรคภัยต่างๆ เช่น โรค
หลอดเลือด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ดังกล่าวแล้ว

 เจ้าชายกระเป๋าตุงมาช่วยเราตรงนี้ครับ คือ จะเป็นด่านป้องกันไม่ให้นาง
แม่มดอนุมลูอิสระตวัรา้ยมาทำาลายเซลลร์า่งกายเรา โดยการควกักระเป๋าแจกคู ่
ใหแ้กส่ารอนุมลูอสิระแทน นางจะไดไ้มเ่หงา และไมไ่ปทำาร้ายเซลลร่์างกายเรา

 คงอยากรู้แล้วใช่ไหมครบั วา่เสีย่หรอืเจ้าชายกระเปา๋ตงุเปน็ใคร ....เจา้ชาย
ใจดผู้ีน้ีกค็อื สารตา้นอนมุลูอสิระ (antioxidant) หรอืสารอาหารพวกวติามนิอ ี 
วิตามนิซ ีและเบตา้คาโรทนี นัน่เอง ซึง่สารเหลา่นีไ้ดม้าจากการรบัประทานผกั
และผลไม้สดเป็นสำาคัญครับ

  ดงันัน้ จงึแนะนำาใหทุ้กทา่นมารับประทานผกัและผลไมส้ดกนัใหม้ากๆ และ
รับประทานแบบหลากสสีนัเลยนะครบั จะไดใ้หเ้จา้ชายกระเปา๋ตงุคอยจัดการ
กับนางแม่มดใจร้ายให้สิ้นฤทธิ์ สุขภาพเราก็จะได้แข็งแรงครับ
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มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

 ระบบถอดคอร์ดอัตโนมัติในปัจจุบัน จะใช้แบบจำาลองทาง

คอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนคอร์ด โดยมีหลักการทำางานคือคำานวณ

ความน่าจะเป็นว่าข้อมูลตัวโน้ตที่ปรากฏอยู่ในเพลงแบบนี้จะมาจาก

คอร์ดอะไรได้บ้าง พร้อมพิจารณาคอร์ดนั้นร่วมกับคอร์ดที่คาดคะเนไว้

ก่อนหน้าว่าสอดคล้องกับทางเดินคอร์ดใดหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น

ลำาดับคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเหมือนห่วงโซ่ต่อกันเป็นทอดๆ

 ตัวอย่างแบบจำาลองที่เหมาะสมกับงานนี้ก็คือ Hidden Markov 

Model ที่สามารถจำาลองความน่าจะเป็นที่คอร์ดหนึ่งจะปรากฏติดกับ

อีกคอร์ดหนึ่ง และ Dynamic Bayesian Network ที่มีความยืดหยุ่น

มากกว่า ทำาให้จำาลองได้ทั้งคีย์คอร์ด และเบสในแบบจำาลองเดียวกัน 

และนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่แม่นยำากว่าเดิม

 ดว้ยเหตนุีเ้อง ผู้เขียนจงึเกดิความสนใจในระบบถอดคอรด์อตัโนมตัิ

ที่ใช้แบบจำาลองเพื่อคาดคะเนลำาดับของคอร์ด และพบว่าแบบจำาลอง

ท่ีใช้ในระบบนั้นสามารถ “เรียนรู้” จากตัวอย่างเพลงที่ระบุคอร์ดมา

แล้ว ตามเทคนิคที่เรียกว่า Machine Learning แต่เนื่องจากปัจจุบัน

ยงัไม่มีฐานขอ้มูลทีร่วบรวมตวัอยา่งเพลงไวม้ากพอทีร่ะบบจะเรยีนรูไ้ด้

อย่างพอเหมาะ ทำาให้ต้องหาวิธีการอื่นทดแทน ผู้เขียนได้ศึกษาแนวคิด

ที่จะ “สอน” ระบบโดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้จากตัวอย่าง ด้วยการป้อน

ข้อมูลของทฤษฎีดนตรีให้ระบบโดยตรง เช่น ทฤษฎี Circle of Fifths ชึ่ง

เป็นทฤษฎีหลักสำาคัญของดนตรีคลาสสิกและดนตรีร่วมสมัย การศึกษา

ครั้งนี้ทำาให้ทราบว่า การป้อนทฤษฎีเหล่านี้เข้าไปทำาให้ระบบมีแนวทาง

พื้นฐานในการถอดคอร์ด สามารถคาดเดาลำาดับคอร์ดได้ดีในระดับหนึ่ง

ถงึแมจ้ะไม่มตีวัอยา่งเพลงใหเ้รยีนรูก้อ่นก็ตาม นอกจากนีย้งัมีแนวโนม้วา่

ยิ่ง “สอน” ทฤษฎีให้กับระบบมากเท่าไร ระบบจะยิ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำา

เท่านั้น ไม่ต่างจากนักดนตรีที่เป็นมนุษย์เช่นกัน !!

  ผู้เขียนเชื่อว่า คอมพิวเตอร์จะทำางานได้ใกล้เคียงมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อ

มนุษย์จำาลองวิธีคิดของตนเองลงไปในคอมพิวเตอร์ ระบบถอดคอร์ด

อัตโนมัติได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการประมวลผลที่อ้างอิง

ทฤษฎดีนตรีของมนษุยอ์ยา่งกวา้งขวางข้ึนทกุวนั ทำาใหส้ามารถตอบสนอง

ต่อมนษุยท์ีต้่องการดนตรีเพ่ือกล่อมเกลาจติใจได ้ระบบนีก้ำาลงักลายเป็น

ผู้ช่วยคนใหม่ของนักดนตรีทั่วไป และในอนาคตอันใกล้อาจจะกลายเป็น

รากฐานสำาคัญของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในวงการดนตรีต่อไป
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ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์

“จุลินทรีย์” เป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีมีคุณค่า มีสำาคัญต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากจุลินทรีย์มีศักยภาพสูงที่

สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การเกษตร อาหาร และการแพทย์

 สวทช. เล็งเห็นถึงความสำาคัญของทรัพยากรจุลินทรีย์ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย  

จงึได้จัดต้ัง หอ้งปฏบิติัการเกบ็รวบรวมสายพันธุจ์ลุนิทรีย ์BIOTEC Culture 

Collection ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวมและรักษาทรัพยากรชีวภาพของ

ประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล

  ปัจจุบันมีจำานวนตัวอย่างสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ ทั้งเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ 

และเชือ้รา ทีเ่กบ็รักษาไวม้ากกวา่ 60,000 ชนดิ พรอ้มดว้ยการใหบ้รกิารดา้น

จุลินทรียแ์บบครบวงจร ไมว่า่จะเป็น บริการเก็บรกัษาสายพนัธ์ุจลุนิทรยีแ์ละ

วสัดชุวีภาพระดับโมเลกลุ เพือ่ใช้ในการวจิยัและพฒันาในดา้นตา่งๆ ทัง้ทาง

ด้านการเกษตร การแพทย์ และอาหาร

  สนใจรบับรกิารตดิตอ่ไดท้ี ่หอ้งปฏบิตักิารเกบ็รวบรวมสายพนัธ์ุจลุนิทรยี ์ 

ไบโอเทค สวทช. โทร. 02 564 8000

วงการฟิสิกส์สหรัฐฯ ชูซินโครตรอนไทย ฟื้นฟู 
บูรณะวัดพระแก้ว โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของไทย

 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

 ก าร วิ เคราะห์กระจกเกรียบโบราณในวัดพระศรีรัตน- 

ศาสดารามหรือวัดพระแก้ว เพ่ือไขความลับที่มาของการผลิต

กระจกเกรียบ เพ่ือใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ ผลงานวิจัยของ 

ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำาเลียงแสง

และคณะ จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

ได้รับการชื่นชมจาก American Physical Society (APS) ว่าเป็น 

ผลงานท่ีชว่ยฟ้ืนฟู บรูณะ โบราณวตัถทุีส่ำาคญัของไทย ซึง่ถอืเป็นงาน

วิจัยทางด้านโบราณคดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค/สวทช.) สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ  

International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad (I-SWEEP 2016) ซึง่จัดขึน้ทีเ่มืองฮิวสตนั มลรฐัเทกซสั  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งวนัที ่26 เมษายน ถงึ 1 พฤษภาคม 2559 ผลการประกวด เยาวชนไทยสามารถควา้รางวลัเหรยีญทองแดง สาขา Engineering  

และ Energy ดังนี้

เด็กไทยคว้ารางวัลโครงงานวิทย์ฯ 
นานาชาติ I-SWEEP 2016

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
 เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอาการไอของ

สารโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัดน้ำาร้อนของเหง้าขิง (water extracted polysaccharides; WEP) ในหนูตะเภา 

(guinea pig) โดยการให้หนูที่ถูกเหนี่ยวนำาให้เกิดการไอด้วยกรดซิตริก กินสาร WEP ในขนาด 25 และ 50 มก./นน. ตัว 

1 กก. พบว่าสาร WEP ทั้ง 2 ขนาด สามารถลดจำานวนครั้งการไอของหนูได้ โดยไม่ทำาให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของกล้าม

เนื้อเรียบบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำามาพัฒนาเป็นยาแก้ไอชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเสพติดได้ 

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

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข เตือน 

ผู้บริโภคระวังอันตรายจากการ

ใช้ยาลดน้ำาหนัก หลังตรวจพบ

ยาลดน้ำาหนักมีส่วนผสมของยา

อันตราย และยาควบคุมพิเศษ 

หากใช้ไม่ระวังอันตรายถึงชีวิต

 นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การใช้ยา

เพื่อลดน้ำาหนักเป็นปัญหาท่ีพบมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

เยาวชน ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 สำานักยาและวัตถุ 

เสพตดิไดท้ำาการตรวจวเิคราะหข์องกลาง จำานวน 70 ตัวอยา่ง พบตัวอยา่งท่ี

มีส่วนผสมของยาแผนปัจจุบัน เป็นยาอันตราย 43 ตัวอย่าง และยาควบคุม

พเิศษ 8 ตวัอยา่ง สว่นใหญท่ีต่รวจพบคือยาไซบทูรามนี ซ่ึงจัดเปน็ยาควบคมุ

พิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น มีฤทธิ์ลดความอยากอาหาร

  สำาหรบัยาอนัตราย และยาควบคมุพเิศษอืน่ๆ ทีต่รวจพบ ดงันี ้ยาในกลุม่ 

แอมเฟตามีน เช่น เฟนเทอร์มีน ซึ่งจะออกฤทธิ์กระตุ้นศูนย์ควบคุมความ

อ่ิม ทำาใหเ้กดิการเบือ่อาหาร แต่ยานีห้า้มใชก้บัผูป่้วยทีม่โีรคไทรอยด์เป็นพษิ 

เพราะอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดซ่ึงเป็นอันตราย

กบัผูป้ว่ยได ้ยาระบาย บิสซาโคดลิ ยาขบัปัสสาวะ ฟโูรซีไมด ์ผูใ้ชย้าดงักลา่ว 

จะรู้สึกผอมลงเร็ว เนื่องจากน้ำาหนักลดหลังจากใช้ยา แต่ผลข้างเคียงคือ

ร่างกายสูญเสียน้ำาและเกลือแร่ ยารักษาโรคซึมเศร้าและอาการในกลุ่มโรค

กรมวิทย์การแพทย์เตือนผู้บริโภคระวังอันตราย

จากการใชย้าลดน้ำาหนัก
วิตกกังวล ฟลูโอซีทีน ซึ่งมีผลข้างเคียงในการช่วยทำาให้ไม่อยากอาหาร

 นพ.อภิชยั กลา่วต่ออกีวา่ ตัวอยา่งทีต่รวจพบ บางครัง้อยูใ่นรปูแบบของ

ยาที่จัดเป็นชุด ซึ่งประกอบด้วยไซบูทรามีน เฟนเทอร์มีน และบิสซาโคดิล 

บางตวัอยา่งจดัเปน็ชดุรว่มกบัวติามินเพือ่ลดผลข้างเคียงจากการรบัประทาน

อาหารน้อยลงและการใช้ยาระบาย  นอกจากนี้ในยาชุดบางตัวอย่างมียา 

นอนหลับรวมอยู่ด้วย เช่น ไดอาซีแปม เนื่องจากผลข้างเคียงของยากลุ่ม

แอมเฟตามีน จะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำาให้นอนไม่หลับ จึงมี 

การจ่ายยานี้ร่วมด้วย  ซึ่งยาที่ได้กล่าวมาทุกชนิดจะมีอาการข้างเคียง และ

อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องได้

 นอกจากนี้ยังพบการนำาไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่มี

ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำากว่าปกติ มาใช้ลดน้ำาหนัก ซึ่งยานี้มีผลเพิ่มอัตรา

การเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ทำาให้น้ำาหนักลดลงเร็ว แต่มีผลข้างเคียง

หลายอย่าง เช่น ผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด ทำาใหใ้จสัน่ หัวใจเตน้ผิด

จงัหวะ เพราะไทรอยดฮ์อรโ์มนจะทำาใหห้วัใจเตน้เรว็ขึน้มากกวา่เดมิ และไม่

เตม็จงัหวะ ทำาใหแ้ตล่ะครัง้ของการเตน้สบูฉดีเลอืดไดน้อ้ยลง จึงมคีวามเสีย่ง

สูงกับคนที่มีปัญหาภาวะหัวใจ

  “ยาที่กล่าวมาข้างต้นหากใช้โดยแพทย์ในขนาดที่ถูกต้องก็ยังเป็นยา

ที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ แต่ถ้ามีการนำาไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่

เข้าใจถึงอาการข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน ก็สามารถทำาให้ผู้ใช้เกิดอันตรายได้” 

นพ.อภิชัย กล่าวทิ้งท้าย

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

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นำาคณะ

นักเรียนไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ใน

เวที Asian Young Inventors Exhibition 2016 (AYIE) ณ ศูนย์ประชุม

กวัลาลมัเปอร ์สหพันธรฐัมาเลเซยี จำานวน 8 ผลงาน ซึง่นกัเรียนไทยสามารถ

คว้ารางวัล THE BEST MAN INVENTOR จาก INTERNATIONAL FED-

ERATION OF INVENTORS ASSOCIATION (IFIA) มาได้ พร้อม 6 เหรียญ

ทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ Special Award 2 

รางวัล โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดจำานวน 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 “ถุงเพาะชำา 

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

คณุภาพสงูฆา่เชือ้ MERS ตา้นอนุมลูอิสระ เสริมความงามจากกากเบยีร”์ 

โดย นายปิ่นกมล เรืองเดช ชั้น ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี

  ประเภทสิง่แวดล้อมและพลงังาน ไดแ้ก ่ผลงาน “การดดัแปลงคารบ์อน

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 ประเภทอปุกรณส์ำานกังาน ไดแ้ก่ ผลงาน “ชดุรองแกว้ 

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 

“รองเท้าแสงไฟตอนกลางคืนสำาหรับผู้สูงอายุ” โดย ด.ญ.จุฑารัตน์ สุขระ 

และ ด.ญ.ศศินา สมเหมาะ ช้ัน ม.2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) 

จังหวัดสุพรรณบุรี

  นอกจากนี้ ผลงาน “วัสดุทดแทนไม้เชิงวิศวกรรมคุณภาพสูงฆ่าเชื้อ 

MERS ต้านอนุมลูอสิระ เสริมความงามจากกากเบยีร”์ ของโรงเรยีนจฬุา- 

ภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ยังได้รับรางวัล THE BEST MAN INVENTOR 

และผลงาน “ถุงมอืสญัญาณจราจร GTS” ของโรงเรยีนสรุาษฎรพ์ทิยา ยงั

ได้รับรางวัลพิเศษ Special Award จากประเทศฮ่องกง และผลงาน “ถุง

เพาะชำา Reuse” ของโรงเรียนคลองแดนวทิยา ไดร้บัรางวัลพเิศษ Special 

Award จากประเทศจีนอีกด้วย
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เด็กไทยสร้างชื่อระดับโลก คว้ารางวัลใหญ่ 
“อินเทลไอ เซฟ 2016”

 เด็กไทยจากโรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย และกรุงเทพ 

คริสเตียนวิทยาลัย สร้างชื่อให้ประเทศไทย คว้ารางวัลใหญ่บนเวที อินเทล

ไอเซฟ 2016 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก ที่

สหรัฐอเมริกา

  นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์ 

วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) เปิดเผยวา่ ไดน้ำาเยาวชนไทยเขา้รว่มประกวด 

โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International  

Science and Engineering Fair 2016 (Intel ISEF) หรือ อินเทล ไอเซฟ  

2016 โดยการสนับสนุนจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ(เนคเทค) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ศ. 2559 ที่เมืองฟีนิกซ์ มลรัฐ

แอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก 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 จากโรงเรียนดำารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโครงงานนี้ยัง

สามารถคว้าอีกหนึ่งรางวัลใหญ่คือ รางวัลชนะเลิศจากซิกมา ไซน์ (Sigma 

Xi) องค์กรที่สนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

และเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการประกวดครั้งนี้

  นอกจากนี้ ตัวแทนทีมเยาวชนไทย ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 2 ในสาขาเดียวกันน้ีจากโครงงาน “การศึกษาผลของสารใน

ใบไมแ้หง้ทีม่ผีลต่อสมบติัทางเคมขีองหวอดจากประยุกตใ์ชส้ารสกดัจาก

หวอด” ของนายธชักร จินตวลากร และนายภวูนาถ เตรยีมชาญชยั โรงเรยีน

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

เกดิจากความตัง้ใจของตนและเพือ่นทีต่อ้งการจะชว่ยเกษตรกรผูเ้ลีย้งหมอ่น

ไหมในชมุชน ยดือายขุองหนอนไหม โดยพวกตนไดท้ำาการสงัเกตพฤตกิรรม

ของหนอนไหมเมื่อถูกปล่อยให้เคล่ือนที่บนจ่อ (อุปกรณ์การเล้ียงไหมชนิด

หนึง่) ทีต้ั่งเอยีงทีค่วามชนัระดับต่างๆ พบว่าหนอนไหมจะเคลือ่นทีข่ึน้เสมอ

และยงัสามารถพน่ใยไหมเปน็แผน่ได ้จากนัน้จึงไดศึ้กษาระดบัความชันและ

คณุภาพของแผ่นไหมท่ีได้ จนได้คา่ทีเ่หมาะสมทีท่ำาใหไ้ดแ้ผน่ใยไหมคณุภาพ

ด ีและนำามาออกแบบอปุกรณเ์ปน็แผน่เฟรมไม้ ซ่ึงจะช่วยในการกระจายตวั

ของเสน้ใยไหม ซึง่เดิมใชจ้อ่แบบแนวราบ และใชม้อืในการกระจายตวัหนอน

ไหม ผลงานนี้จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนแรงงานที่ต้องคอยใช้มือกระจายตัว

หนอนไหม และทีส่ำาคญั เมือ่ลดการใชมื้อสมัผสัหนอนไหมได ้อายขุองหนอน

ไหมก็จะยาวขึ้น จากเดิมที่เคยให้ผลผลิตได้ 2 รุ่น ก็จะเพิ่มเป็น 6 รุ่น ทำาให้

ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิตได้จ่อ อุปกรณ์การเลี ้ยงไหมชนิดหนึ่ง
ภาพ : http://qsds.go.th/silkprice/picture/2.1.JPG
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มธ. เปิดตัววัสดุดูดซับน้ำามันจากน้ำายางพารา

ข้อมูลจาก: http://www.krobkruakao.com/ข่าวในประเทศ/14531/นวัตกรรมน้ำายางพาราดูดซับคราบน้ำามันภายใน-3-วินาที.html

ภาพจาก: http://www.dailynews.co.th/education/396991

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัว

นวตักรรมน้ำายางพาราทีส่ามารถขจดัคราบน้ำามนัเชือ้เพลิงไดภ้ายใน 3 วนิาที 

ที่สำาคัญนำากลับมาใช้ซ้ำาได้ทั้งวัสดุและน้ำามัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลก 

  นวัตกรรมนี ้เกดิขึน้จากโจทยท์ีต่อ้งการแก้ปญัหาน้ำามนัรัว่ไหลลงสูท่ะเล 

และแหล่งน้ำาสาธารณะ ได้ โดยทีมงานผู้คิดค้นเรียกนวัตกรรมน้ีว่า “พาราโวลา”  

ซึง่มปีระสทิธภิาพในการดดูซบัน้ำามันทกุชนดิไดม้ากกวา่ 10 เทา่ โดยสามารถ

ดักจับน้ำามันได้ถึง 20 ลิตรต่อชุด ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วินาที และสามารถ

นำากลับมาใช้ซ้ำาได้มากกว่า 100 ครั้ง ส่วนน้ำามันที่ดูดซับขึ้นมา ก็ยังสามารถ

นำามาใช้ต่อได้ทันทีด้วย 

  สำาหรับคุณสมบัติของพาราโวลานี้ จะมีน้ำาหนักเบาไม่เป็นพิษต่อ 

สิ่งแวดล้อม เพราะใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต จึงนับเป็นนวัตกรรม

ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางพารา และช่วยลดต้นทุนในการนำาเข้าวัสดุ

กำาจัดคราบน้ำามันจากต่างประเทศได้กว่าเท่าตัว ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแรก

ของโลก โดยได้รับรางวัลส่ิงประดิษฐ์ระดับชาติระดับดีเด่น จากสภาวิจัย

แห่งชาติ และรางวัญเหรียญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถ
 เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เผยผลการทดสอบฤทธิ์ลดน้ำาตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นยี่โถ 

(Nerium oleander L.) ในหนแูรททีเ่ปน็เบาหวาน พบวา่เมือ่ปอ้นสารสกดั 

hydromethanolic จากใบยีโ่ถ ขนาด 50 และ 200 มก./กก. น้ำาหนกัตัว ให้

หนูแรท ติดต่อกัน 20 วัน พบว่าสามารถช่วยลดน้ำาตาลในเลือดลง 73.79% 

เมื่อเทียบกับหนูเบาหวานปกติ และเมื่อทำาการ ทดสอบการตอบสนองของ

ฮอร์โมนอนิซลูนิตอ่ระดบัน้ำาตาลในเลอืด (Oral Glucose Tolerance Test) 

พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบยี่โถสามารถลดระดับน้ำาตาลลง 65.72% 

ภายใน 3 ชั่วโมงหลังป้อนกลูโคส  นอกจากนี้สารสกัดจากใบยี่โถยังช่วยลด

ไขมันในเลือด โดยลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และคอเลสเตอรอล รวมถึงเพิ่ม

การทำางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ peroxidase และ catalase ใน

ตับ ไต และเซลล์กล้ามเนื้อ อีกทั้งยังลดปริมาณ lipid peroxidation และ

ไกลโคเจนสะสมในตบัใหเ้ขา้สูภ่าวะปกต ิการศกึษานีช้ว่ยยนืยนัศกัยภาพของ

ใบยี่โถตามสรรพคุณการใช้แผนโบราณในการลดน้ำาตาลในเลือดได้

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
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100 ล้านดอลลาร์ 
ภารกิจการเดินทางสู่ดาวฤกษ์แอลฟา เซนทูรี

 วันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ยูริ มิลเนอร์ (Yuri Milner) มหาเศรษฐีชาวรัสเซียพร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ประกาศถึงโครงการใหม่ที่กำาลังจะเกิดขึ้นด้วย

เงินลงทุนมากถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวกระโดดคร้ังใหม่ในการศึกษาดาราศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีด้วยเครื่องสำารวจ

ขนาดเล็กเท่าแมลงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 20% ของความเร็วแสง หรือ ประมาณ 60,000 กิโลเมตรต่อวินาที โดยจะใช้แหล่งพลังงาน 100 กิกะวัตต์ด้วย

การยิงเลเซอร์จากโลก

  ยานสำารวจนาโนจำานวนมาก (nanoprobes) จะใช้เวลาในการเดินทางถึง 20 ปี สู่ดาวฤกษ์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ชื่อ “แอลฟา เซนทูรี” (ยานสำารวจ 

บางสว่นจะพงัไปในระหวา่งการเดนิทางเนือ่งจากการปะทะกบัฝุ่นในอวกาศ) ซ่ึงชิน้ส่วนของยานสำารวจดังกลา่วประกอบไปดว้ยกลอ้งถา่ยภาพขนาดเลก็และ

เครือ่งวิเคราะหส์ภาพบรรยากาศซึง่ทำาหนา้ทีถ่า่ยภาพ และเกบ็ขอ้มลูดาวเคราะห์โดยรอบ จากนัน้จะสง่ขอ้มลูกลบัมายงัโลกดว้ยเลเซอรข์นาดเลก็ทีร่ะยะไกล

ถึง 4.4 ปีแสง โดยอุปกรณ์ทั้งหมดภายในยานสำารวจนาโนนี้ (เช่น เครื่องจ่ายพลังงาน กล้องถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ประมวลผล อุปกรณ์ขับยาน และ

เครื่องส่งสัญญาณ) มีน้ำาหนักรวมเพียงไม่กี่กรัมเท่านั้น

  ในการส่งยานสำารวจดงักลา่วแตล่ะครัง้ออกสูอ่วกาศจะต้องทำาใหย้านมคีวามเร่ง 25,000 g จากเลเซอร์ ซ่ึงจะทำาใหเ้กิดแรงดนัขึน้โดยการยงิเลเซอรแ์ตล่ะ

ครั้งจะใช้เวลาสั้นๆ เพียงสองนาทีก่อนที่ยานสำารวจเคลื่อนออกไปไกล และใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งวันในการชาร์จพลังงานเลเซอร์ใหม่เพื่อใช้ในยิงครั้งถัดไป

 วิศวกรจำานวนหนึ่งมองถึงความเป็นไปได้ท่ีเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจสามารถก้าวไปถึงสิ่งต่างๆ ที่เราเคยเห็นในนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งถ้ากฎของมัวร์ยัง

ถูกต้องโดยการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระดับไมโครก้าวหน้ามากพออย่างที่คาดการณ์ไว้ และถ้าเลเซอร์ที่ใช้ยิงราคาถูกขึ้นและมี

พลังงานสูงพอ โครงการของมิลเนอร์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ก็น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

  นอกจากน้ี การต่อสู้กับข้อจำากัดทางเทคโนโลยีหลายๆ อย่างในโครงการน้ีอาจนำามาซ่ึงการก้าวกระโดดคร้ังสำาคัญของเทคโนโลยีท่ีใช้ในปัจจุบันอีกด้วย

เรียบเรียงโดย เจษฎา กีรติภารัตน์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2497-100-million-usd-nanoprobes
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 เว็บไซต์วีโอเอไทย เผยแพร่ข่าวปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence กำาลังเปลี่ยนแปลงทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ซึ่งเป็นได้ทั้งคุณและโทษ

 ทุกวันนี้ เรามี Siri ของ iPhone ไปจนถึงการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต และการขับเคลื่อนยานพาหนะไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มต้นง่ายๆ กำาลังมีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในการทำางานและภูมิปัญญา

 อาจารย์ Stuart Russell ซึ่งสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต Berkeley ในสหรัฐอเมริกา ให้ความเห็นว่า ถ้า

มนุษย์ต้องการสร้างระบบที่จะมีปัญญาประดิษฐ์เหนือตนเองขึ้นมา ก็ควรทำาความเข้าใจให้ได้เสียก่อนว่า จะมีวิธีรับประกันได้อย่างไรว่า สิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์

จะทำาเป็นสิ่งที่เราเห็นชอบด้วยเท่านั้น

 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้นี้ระบุประโยชน์ต่างๆ ที่ปัญญาประดิษฐ์จะทำาได้ เช่น งานที่ต้องใช้แรงงานเข้ม อย่างเกษตรกรรม งานที่ต้องทำาซ้ำาซาก เช่น

รับโทรศัพท์ที่ศูนย์บริการลูกค้า หรืองานวิเคราะห์ข้อมูล

 ปัญหาก็คือ ถ้าเราอาศัยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำางานทั้งที่ต้องใช้แรงงานและแรงสมองแล้ว จะเหลืออะไรให้มนุษย์ทำาบ้าง

 Guruduth Banavar หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบรรษัท IBM ให้ความเห็นว่า จะมีการสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมา เช่น วิศวกรรมข้อมูล และว่ามนุษย์จะ

ต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อทำางานกับปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาในรูปแบบของเครื่องมือต่างๆ

  นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ IBM บอกว่า ในขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมสุขภาพ ทั้งในแง่ของการประมวลข้อมูล และ

การจัดหาผลวิจัยใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค

  เวลานี้ โรงพยาบาลทั้งในอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป และเอเชีย มีเทคโนโลยี Watson ของ IBM ใช้กันอย่างแพร่หลาย

  แต่อาจารย์ Stuart Russell เตือนว่า อาจมีคนนำาเทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับ หรือ Drone ไปผสมผสานใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างอาวุธที่ไม่

ต้องอาศัยคำาสั่งการจากมนุษย์ขึ้นมา ซึ่งนักวิชาการผู้นี้บอกว่า อาวุธประเภทนี้คืออาวุธทำาลายล้างมวลชนสำาหรับประเทศหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์

 อาจารย์ Stuart Russell บอกว่า มนุษย์ต้องทำางานแข่งกับเวลา เพราะเร่ิมจะมีอาวุธลักษณะนี้แล้ว แม้จะอยู่ในช่วงของการนำาผลงานวิจัยค้นคว้าไป

พัฒนา โดยช่วงการนำาการพัฒนาไปสู่การผลิตนั้นกำาลังตามมาติดๆ

 อย่างไรก็ตาม Guruduth Banavar หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบรรษัท IBM มองผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมในเชิงบวกมากกว่า อย่างเช่น

การใช้ในยานพาหนะไร้คนขับและการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต

  แต่ทุกฝายมีความเห็นร่วมกันว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จะดำาเนินต่อไป และจะเปลี่ยนแปลงแง่มุมต่างๆ ในชีวิตของ

เราอย่างแน่นอน

นักวิทยาศาสตร์เตือนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ให้คุณอนันต์...แต่ก็มีโทษมหันต์!

http://www.voathai.com/a/artificial-intellegence-tech/3328552.html
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ตามติดเยาวชนโครงการ JSTP… เปิดประสบการณ์การเรียนรู้
ห้องเรียนธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

บทความพิเศษ

เปิดห้องเรียนนักวิทย์น้อยกับเยาวชน JSTP

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาาหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) เป็นโครงการ

ที่สร้างกลไกที่จะพัฒนาเด็กและเยาชนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักเทคโนโลยี โดยเปิด

โลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ โครงการ JSTP ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับเยาวชนในโครงการ รุ่นที่ 18 

ม.ปลาย ระหว่างวันที ่28-31 มนีาคม 2559 ซึง่เปน็หอ้งเรยีนขนาดใหญ ่ไมใ่ชเ่พยีงหอ้งสีเ่หลีย่ม ไมม่หีลกัสตูรตายตัว ไม่ตอ้งสอบตวัช้ีวดั มาดกัูนวา่...หอ้งเรยีน

และหลักสูตรของพวกเขาเป็นอย่างไร?  

หลักสูตรหนึ่ง นักวิทย์น้อย คอยจดจ่อ 

ชาวฟิสิกส์ วิศวะ มาเร็วพลัน

ตามมาด้วย ชาวเคมี และชีวะ

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แพทย์ตามมา  

ทั้งโครงงาน ทั้งเรียน เพียรศึกษา

มีนักวิทย์ พี่เลี้ยง ช่วยแบ่งปัน  

ต่างเฝ้ารอ เสนองาน สานความฝัน

พบเจอกัน ขำาขัน มันเฮฮา

ได้พบปะ เพื่อนพ้อง ห้องหรรษา

อยู่พร้อมหน้า พร้อมตา ทั่วหน้ากัน

แสนเหนื่อยล้า แต่คุ้มค่า ต่อเติมฝัน

ช่างสุขสันต์ เหลือล้น ในผลงาน
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 โลกในอนาคตเปน็โลกของความหลากหลาย เป็นโลกของการเชือ่มโยงความคดิ เปน็โลกของปญัญา ถา้คนรุน่ใหม่ทกุคนสามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์รอบตัว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ปัญญาก็จะงอกงามต่อไปไม่มีท่ีสิ้นสุด อยู่ท่ีเราทุกคนต้องการศึกษา

หาความรูม้ากนอ้ยเพยีงใด การขวนขวายหาความรูเ้ปน็สิ่งเดียวที่ได้กับตัวเราเอง ประตูสูก่ารเรยีนรูจ้ากโลกกว้างทีเ่ต็มไปดว้ยความรู้และประสบการณใ์หม่ๆ  

ทีห่ลายคนไม่เคยไดส้มัผสักบัความแปลกใหมจ่ากนอกตำาราเรยีน แตห่ากคณุกลา้พอ และพรอ้มทีจ่ะคดินอกกรอบกับการจะเป็นนกัวิทยาศาสตร ์นกัวจัิย และ

นักเทคโนโลยี ลองเข้ามาเปิดห้องเรียนกับพวกเรา JSTP นะ

“เด็กทุกคนก็เหมือนดอกไม้ มีความงามเป็นของตัวเอง แต่จะบานได้ไม่พร้อมกัน วันนี้หลายคนอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมาย 
แต่สักวันหนึ่ง มันจะบานเบ่ง... มองความสำาเร็จของเราให้พอดีกับตัวเราเอง เป็นอย่างที่เราเป็นให้สุดทาง ทำาในสิ่งที่เรารัก 

ทำาในสิ่งที่เราชอบ ความสำาเร็จก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม”

หลักสูตรสอง เดินทาง สู่เมืองเพชร

แหลมผักเบี้ย รู้กัน ทั่วทั้งปวง

ขยะล้น น้ำาเน่าเสีย มีทางแก้

นักวิทย์ขอ สนองคุณ พระราชา

เข้าแดนเขต โครงการ ของพ่อหลวง

พ่อแสนห่วง แวดล้อม พร้อมเสื่อมคลา

ขอเพียงแต่ ร่วมกัน แก้ปัญหา

มุ่งพัฒนา ประเทศชาติ และแผ่นดิน

หลักสูตรสาม ตามเส้นทาง นักสำารวจ เดินออกตรวจ พรรณไม้ ในป่ากว้าง

พืชนานา ทั้งร่องรอย ช้างเก้งกวาง ลำาธารขวาง กลางป่า น่ารำาพึง

ต้นไม้ใหญ่ กิ่งไกว สูงตระหง่าน เติบโตนาน แผ่ใบ ไกลเอื้อมถึง

หลายคนโอบ ใครเห็น เป็นตะลึง โผล่เป็นหนึ่ง รับแสงสุริยการ

ผีเสื้อปีก บางบาง กางปีกร่อน ยามแดดอ่อน ร่อนชม ดมความหวาน

มวลดอกไม้ ให้กลิ่นกรุ่น ละมุนนาน ชูดอกก้าน งามตา พาเพลินใจ

ยามบ่ายอ่อน ล่องเรือชม แม่น้ำาเพชร ช่างวิเศษ สายลำาธาร น้ำาเย็นใส

ต้องนึกถึงแก่งกระจานป่าพงไพร รักษาไว้ให้คงอยู่คู่ความงาม



ฉบับที่  39

14มิถุนายน 2559

สารคดี 
วิทยาศาสตร์

วีณา ยศวังใจ

 โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง

เน่ืองจากหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั หรือหลอดเลอืดสมองแตก จะสง่ผล 

ให้สมองหยุดการทำางานเฉียบพลันและเซลล์สมองถูกทำาลาย เนื่องจากไม่มี

เลือดไปเลี้ยงสมอง

  โรคหลอดเลือดสมองชนิดที่พบบ่อยที่สุด คือ ischaemic stroke หรือ 

หลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือด โดยในแต่ละปีมีประชากรทั่วโลกป่วยด้วย

โรคหลอดเลือดสมองมากถึง 15 ล้านคน ในจำานวนนี้เสียชีวิตประมาณ 6 

ลา้นคน และคนไขอ้กีประมาณ 5 ลา้นคน กลายเป็นอมัพาตหรอืทพุพลภาพ

ถาวร สำาหรบัปจัจยัเสีย่งทีท่ำาใหเ้กิดโรคดงักลา่วอาจมไีดห้ลายสาเหต ุทัง้จาก

สุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของแต่ละคน

  ล่าสุดนักวิจัยพบว่า การขาดธาตุเหล็ก ซึ่งมีผลทำาให้เกล็ดเลือดมีความ

เหนยีวหนืดและจับตัวกนัเปน็ลิม่เลอืดไดง้า่ยขึน้ อาจเปน็สาเหตหุนึง่ทีท่ำาให้

คนไข้มีความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดสมองตีบเพิ่มมากขึ้นทั้งในเด็กและ

ผู้ใหญ่

  แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพบความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเหล็กและความ

เหนยีวขน้ของเกลด็เลอืดมาตัง้แตเ่มือ่เกอืบ 40 ปทีีแ่ล้ว แต่ความสำาคญัของ

เรือ่งนีก้ลบัถกูมองขา้มไป จนกระท่ัง Dr.Claire Shovlin และทมีนกัวจิยัจาก 

National Heart and Lung Institute at Imperial College London 

ได้ศึกษาพบว่า คนไข้ท่ีร่างกายขาดธาตุเหล็กแม้ไม่มาก ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อ

ขาดธาตุเหล็ก เพิ่มความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดสมอง

จากงานวิจัยล่าสุดพบว่า การขาดธาตุเหล็ก ซึ่งมีผลทำาให้
เกล็ดเลือดมีความเหนียวหนืดและจับตัวกันเป็นลิ่มเลือดได้
งา่ยข้ึน อาจเป็นสาเหตุหนึง่ท่ีทำาให้คนไขม้คีวามเสีย่งตอ่ภาวะ
หลอดเลือดสมองตีบเพิ่มมากขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

โรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นถึงสองเท่า ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้ตีพิมพ์

ในวารสาร PLOS ONE เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

  นักวิจัยได้ทำาการศึกษาในกลุ่มคนไข้ จำานวน 497 ราย ที่ป่วยด้วยโรค  

hereditary haemorrhagic telangiectasia (HHT) ซึ่งเกิดจากความ 

ผิดปกติทางพันธกุรรมท่ีส่งผลใหเ้สน้เลอืดฝอยในปอดมกีารขยายตวัผดิปกต ิ

ทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าท่ีกรองลิ่มเลือดออกจากเลือดก่อนที่จะเลือดจะ 

ไหลเวยีนต่อไปยงัหลอดเลอืดแดงได ้ลิม่เลอืดเหลา่นีจ้งึมีโอกาสไหลเวยีนไป

ยังสมองและก่อให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดในสมองได้  
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  จากการศึกษา นกัวจิยัพบวา่ในกลุม่ของคนไขท้ีม่ภีาวะขาดธาตุเหลก็ใน

ระดับปานกลาง คือ มีธาตุเหล็กในเลือดประมาณ 6 ไมโครโมลต่อลิตร จาก

ระดับปกติที่อยู่ในช่วงระหว่าง 7-27 ไมโครโมลต่อลิตร จะมีความเสี่ยงต่อ

โรคหลอดเลือดสมองเพิม่ข้ึนเป็นสองเทา่ เม่ือเทยีบกบักลุม่คนไขท้ีม่ปีรมิาณ

ธาตุเหล็กในเลือดปกติที่ระดับปานกลาง

  นอกจากนี้นักวิจัยยังได้นำาเอาตัวอย่างเกล็ดเลือดจากคนไข้มาทดลอง

ให้สารกระตุ้นการจับตัวเป็นลิ่มเลือด พบว่าเกล็ดเลือดที่มาจากคนไข้ที่อยู่

ในภาวะร่างกายขาดธาตุเหล็ก มีการจับตัวเป็นลิ่มเลือดอย่างรวดเร็ว

  Dr.Claire Shovlin อธิบายว่า “เกล็ดเลือดจะจับตัวกันได้ง่ายกว่า ถ้าหากว่า 

รา่งกายคุณขาดธาตเุหลก็ ซึง่เราคดิวา่สิง่นีอ้าจชว่ยอธบิายไดว้า่ เพราะเหตใุด 

ภาวะที่ร่างกายขาดธาตุเหล็กจึงนำาไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ ซึ่ง

การเกิดล่ิมเลอืดอุดตนัในหลอดเลอืดจนพฒันาไปสูโ่รคหลอดเลอืดสมองน้ัน 

มหีลายลำาดบัข้ัน และกย็งัไมเ่ป็นทีช่ดัเจนวา่ ความเหนยีวขน้ของเกลด็เลอืด

มีส่วนสำาคัญอย่างไรต่อกระบวนการพัฒนาของโรคทั้งหมด นักวิจัยยังต้อง

ศึกษาต่อไปเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้ให้แน่ชัด”

  หลงัจากนีน้กัวจัิยไดว้างแผนเพือ่ทำาการศึกษาตอ่ไปวา่ การรกัษาอาการ

ขาดธาตุเหล็กในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดสมอง จะสามารถ

ลดโอกาสการเป็นโรคดังกล่าวได้หรือไม่ รวมถึงทำาให้เกล็ดเลือดของคนไข้มี

ความเหนียวหนืดน้อยลงด้วยหรือไม่

  สำาหรับธาตุเหล็กนั้นเป็นสารอาหารท่ีร่างกายต้องการไม่มากแต่ขาด 

ไมไ่ด ้เพราะธาตเุหลก็เปน็สว่นประกอบทีส่ำาคญัของเมด็เลือดแดงทีไ่หลเวยีน

นำาออกซเิจนไปเลีย้งเซลลต์า่งๆ ทัว่รา่งกาย การขาดธาตุเหล็กจึงเปน็สาเหตุ

หลักของโรคโลหิตจาง ท่ีทำาให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียง่าย เวียนศีรษะ  

สมองอ่อนหล้า และยังเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเพ่ิมมากข้ึน

 อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงในพืชผัก ได้แก่ ผักกูด ถั่วฝักยาว ผักแว่น เห็ด

ฟาง ใบกะเพรา ในเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อแดงของสัตว์ชนิดต่างๆ ตับ และ

เครือ่งในสตัว ์ในธญัพชื ไดแ้ก ่ลกูเดอืย งา ถัว่ลสิง ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง และถ่ัวดำา  

เป็นต้น นอกจากนี้ การดื่มน้ำาส้มสักหนึ่งแก้วระหว่างมื้ออาหาร หรือ 

รบัประทานสม้สกัหนึง่ผลหลงัมือ้อาหาร กจ็ะชว่ยใหร่้างกายดูดซึมธาตเุหล็ก

ได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 นอกจากการขาดธาตุเหล็กแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำาให้เสี่ยงต่อโรค

หลอดเลือดสมองด้วย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน 

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมถึงการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

ความเครียด และการขาดการออกกำาลังกาย ซ่ึงสถานการณ์ของโรคหลอดเลือด 

สมองในประเทศไทยจากรายงานของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย พบวา่

ปจัจบุนันีม้ผีูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองเฉลีย่ 250 คนตอ่ประชากร 100,000 

คน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีประมาณ 150,000 ราย และจาก

สถิติเมื่อปี 2552 พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 

37 คนต่อวัน นับว่าสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

  เมือ่ทราบเชน่นีแ้ล้ว คงจะทำาใหผู้้อา่นไดต้ระหนกัถงึความสำาคัญของธาตุ

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

เมล็ดถั่วต่างๆ

อาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก
คุณได้รับเพียงพอหรือยัง?

อาร์ติโชก ไข่แดง หอยเชลล์

เนื้อแดง ผักใบเขียว หอยนางรม

ผลไม้อบแห้ง
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ดรากอน

 ภาพนี้เป็นภาพที่เหล่าโรติเฟอร์ (rotifer - แพลงก์ตอนสัตว์

ชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของลูกปลาวัยอ่อน) มาชุมนุม

กินอาหาร ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์กำาลังขยาย 50 เท่า โดย Charles 

Krebs จากวอชิงตัน

 ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ

โลกใบเล็ก (small world) ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจัดโดย Nikon

โรติเฟอร์ บุฟเฟ่ต์

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

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

สาระน่ารู้จาก อย.

Science 
Jokes

เกิดเรื่อง
อะไรหรือ?

ฝนกำ�ลังจะตก
แล้วฉันไม่มีร่ม

ไม่ต้องกังวล
ฉันช่วยน�ยเอง

http://41.media.tumblr.com/d9e599e231b74832a973150b7627acc3/tumblr_mn5zq0aZjB1qcb5fko1_500.png
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กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2559 - โครงการ Chevron Enjoy Science :  

สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำาโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำารวจ

และผลิต จำากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ผนึกกำาลัง กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) และ สำานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวง

ศกึษาธกิาร จดัโครงการ “Enjoy Science : Young Makers Contest”  

การประกวดสิง่ประดษิฐส์ำาหรบั ‘เมกเกอร’์ หรอืนกัสรา้งสรรคน์วตักรรม  

ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในหัวข้อ 

“นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ” เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยใน 

การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจและ 

ความสนใจในสาขาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณติศาสตร ์

หรือ สะเต็ม โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงาน  

Maker Faire ในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 

ล้านบาท 
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สเปกตรัมโครงการ Chevron Enjoy Science : 
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

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

ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรมประเดิม
สองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
 ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทุมธาน ี- ดร.พเิชฐ ดุรงคเวโรจน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านอุทยาน 

วทิยาศาสตรป์ระเทศไทย (Thailand Science Park) ตอ้นรบันายชอย ยาง ฮ ี 

(Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการ

วางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานใน “พีธี

ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืในการบรหิารอทุยานวทิยาศาสตร์และ

การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส” ระหว่าง มูลนิธิ 

อนิโนโพลสิ (Innopolis Foundation) สาธารณรฐัเกาหล ีโดย นายชา ดอง คมิ  

ประธานมูลนิธิฯ กับ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) โดย ดร.กติิพงค ์พรอ้มวงค ์รองผูอ้ำานวยการ  

สวทน. และสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการ สวทช.

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

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

อำาเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีGISTDA เปิดคา่ยเยาวชนภายใต้ concept 

“สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จาก

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 36 คน

  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการ GISTDA กล่าวว่า  

ในชว่งต้นปทีีผ่า่นมา GISTDA ไดเ้ปดิแหลง่เรยีนรูท้างด้านอวกาศแหง่แรก 

และแห่งเดียวของประเทศไทยที่ชื่อ ว่า Space Inspirium ซึ่งเป็นแหล่ง

สร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับ

เยาวชนไทย โดยถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยี

อวกาศของบ้านเรา เพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมการนำาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับ 

ประเทศ โดย GISTDA SPACE CAMP ถือเป็นส่วนหนึ่งจากความต่อเนื่อง 

ของการเปิด Space Inspirium ที่ได้นำาน้องๆ เยาวชนคนเก่งทั้ง 36 คน 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเรียนรู้ เ กี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศจากวิศวกรดาวเทียม นักภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการเ 

ผยแพร่ของ GISTDA รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อ 

การสำารวจและปกปอ้งทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศไทย และสามารถ

ขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอ่ืนๆ 

รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จัก 

การทำางานเป็นทีม และรู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่น 

  ผู้อำานวยการ GISTDA กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เยาวชน

เกิดความคิดริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและ

สามารถนำาไปต่อยอดในการศึกษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ของตนเองได้ และท้ายที่สุดเพื่อนำาไปสู่การฝึกฝนและแก้ไขปัญหาด้วย

เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ตามหลักการ STEM ร่วมกับการสร้างรากฐานของนักเทคโนโลยีอวกาศ 

รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมสำาหรับการพัฒนาประเทศไทย โดยนักเรียนที่ 

เข้าร่วมกจิกรรมในคร้ังนีจ้ะมโีอกาสไดร้บัการคดัเลอืกเปน็ตวัแทนเยาวชน

ไทยเขา้ร่วมกจิกรรมด้านอวกาศระดับชาตแิละนานาชาตกัิบ GISTDA ตอ่

ไปอีกด้วย

  สำาหรับ GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 

พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำาเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

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

วว. ลงนามร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลักดันการนำา
ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
ธุรกิจ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ วว. เทคโนธานี  

คลองห้า จงัหวดัปทุมธาน ี- สถาบันวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ทำาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง

อุตสาหกรรม ในการส่งเสริมนำาผลงานการวิจัยและ

พฒันาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใช้พฒันาธรุกิจ

เชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=561
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

น่ิม หรือ ล่ินชวา Manis javanica
นิม่ หรือ ล่ินชวา เปน็สตัวท์ีม่ลีำาตวัปกคลมุด้วยเกลด็แข็งคลา้ยเสือ้เกราะ เกลด็
มีความหนาและแข็งแรง สีน้ำาตาลเหลืองหรือน้ำาตาลเข้ม มีขนขึ้นแทรกอยู่เล็กน้อย

ระหว่างเกล็ด ออกหากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร เมื่อถูกรบกวน

จะมีพฤติกรรมป้องกันตัวด้วยการม้วนตัวเป็นก้อนกลม
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
เร ื ่องและถ ่ ายภาพ โดย ด.ญ.วร ิศา ใจด ี 
ม.2 โรงเร ียนสาธ ิต มศว.ปทุมว ัน

 สัตว์เลี้ยงที่ฉันเขียนถึงก่อนหน้านี้ ต้องตั้งใจไปหาจากนอกบ้านมาเลี้ยง แต่มีสัตว์
ตวัเลก็อยูอ่กีมากทีท่กุบา้นเลีย้งกันแบบไมต่ัง้ใจ และหนึง่ในนัน้ ก็คอื “มด” นัน่เอง

หลายคนอาจจะแปลกใจว่า มดเนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยง แล้วมันเลี้ยงยังไง 

ปกติแล้วมดไม่ใช่สัตว์ที่สามารถเลี้ยงได้นี่ มันจะอยู่กันเองเป็นรังที่มีราชินี

มดอยู่ไม่ใช่หรือ

 ฉันคิดว่ามดเลี้ยงง่ายแสนง่าย เพราะเราสามารถพบพวกมันได้ทั่วไป 

โดยเฉพาะในหอ้งครวันีส่งิอยูป่ระจำาเลย เวลาใครเผลอทำาของกนิร่วงลงพ้ืน 

แผลบ็เดียวกม็แีขกไมไ่ดร้บัเชญิมารว่งวงหม่ำาดว้ยกอ่นใครๆ ฉันคดิวา่อาหาร

ของมนักค็อืน้ำาตาล จากท่ีมกัจะเหน็มดเดนิขบวนกนัเขา้มาขนเศษขนมทีท่ำา

ตกไว ้ฉนัเลยลองใชน้้ำาหวานลอ่มนัมาในภาชนะ ก่อนนำาไปลอยน้ำาไวเ้พ่ือขงั

ไมใ่หม้นัออกไปไหนได ้แลว้หวงัใหม้นัออกลูกออกหลานในนัน้ แต่ปรากฏวา่

ไม่นานนัก มดก็ตายลงจนหมด

“มดหลากสี” สัตว์ท่ีเล้ียงได้ทุกบ้าน

 ฉนัไปศกึษาดจูงึรูว้า่ มดนัน้เปน็แมลงสังคมมีกลุม่ (colony) มีขนาดเล็ก

ถึงขนาดใหญ ่มนัอยูร่วมกนัเปน็กลุม่ในรงัทีม่ดงานชว่ยกันสรา้งขึน้ และออก

หาอาหารแลว้เดนิกลบัรงัไปใหร้าชนิมีดกิน เพือ่จะไดอ้อกลกูหลานต่อไป มด

ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย ราชินีมด (ทำาหน้าที่วางไข่), ไข่, ตัวอ่อน, ดักแด้ 

และมดงานเตม็วยัซ่ึงมจีำานวนมาก มีหนา้ทีใ่นการสรา้งและรกัษาป้องกันรงั 

หาอาหาร ดูแลตัวอ่อน และราชินี

 ถงึมดจะเปน็แมลงตวัเลก็ แตชี่วติของมันก็นา่ทึง่มากๆ เลยค่ะ มันมีการ

แบ่งหน้าที่ แบ่งชนชั้นกัน คล้ายๆ กับสังคมมนุษย์เลยทีเดียว โดยในรังจะมี

การแบ่งชั้นวรรณะกันทำาหน้าที่ คือวรรณะมดงาน เป็นวรรณะท่ีมีจำานวน

มากที่สุดในรัง ได้แก่ มดเพศเมียที่เป็นหมัน วรรณะสืบพันธุ์ได้แก่ มดเพศผู้  
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และราชินีมดเพศเมียท่ีทำาหน้าท่ีออกไข่ อีกท้ังยังใช้สารเคมีที่ผลิตขึ้นมาใน

การสือ่สารควบคุมกจิกรรมของมดงานท้ังหมดภายในรงัดว้ย เรยีกไดว้า่ราชนิี

มดเป็นผู้กำาหนดชะตาชีวิตของมดทั้งรังเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเพศ จำานวน

ประชากร รวมไปถึงพฤติกรรมด้วย

 ในเมือ่ฉนัไมส่ามารถหาราชนิมีด หรอืนางพญามดมาเล้ียงได้ ฉันเลยคดิ

ใหม่ว่า คำาว่าเลี้ยงไม่จำาเป็นต้องหมายถึงนำามันมาเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งแล้วคอย

เอาอาหารมาให้มันนีน่า การเลีย้งของฉนัอาจเป็นการใหอ้าหารมนัอยา่งเดยีว

ก็ได้ โดยให้มันอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ต้องนำามันมากักขัง หลังจากนั้นฉันเลย

ให้เอาน้ำาตาลไปวางไว้ให้มันบ่อยๆ และนั่งดูรอมันเดินมาขนกลับรังไป

  ต่อมาฉันก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ที่พิพิธภัณฑ์มด 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน ทีน่ัน่มกีารจดัแสดงนทิรรศการเกีย่วกบั

มดหลากหลายสายพันธุ์และเล่าถึงพฤติกรรมของมัน มีตัวอย่างมดท่ีนำามา

รักษาสภาพเก็บไว้ให้เราได้ดูลักษณะของร่างกายมัน บางตัวนี่มีขนาดใหญ่

กว่ามดที่เราพบทั่วไปตามบ้านหลายเท่าเลยทีเดียว ฉันเห็นแล้วเลยนึกชอบ

ขึ้นมา และคิดว่ามดก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เจ๋งอยู่เหมือนกันนะ

 ฉันยังได้ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับการส่ือสารของมด ท่ีดูซับซ้อนอยู่เหมือน

กนัสำาหรับแมลงตวัเลก็แบบนี ้มดจะสือ่สารกนัโดยใช้อวยัวะทีเ่รยีกวา่หนวด

สัมผัสกัน และใช้สารเคมีท่ีปล่อยออกมา นอกจากนี้ยังพบว่ามดบางชนิด

เมื่อพบแหล่งอาหารจะปล่อยสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาจากต่อมภายนอก 

(exocrine gland) ที่เรียกว่าต่อมดูเฟอร์ (dufour’s gland) สารเคมีชนิด

นี้เรียกว่า “ฟีโรโมน” นั่นคือเหตุผลว่าเวลามดเดินสวนกัน เรามักจะเห็นมัน

เอาหน้ามาชนๆ กันแลว้จงึคอ่ยเดนิตอ่ไปตามทางทีตั่วกอ่นหนา้เดนิมา และ

เวลามดเดินมากินอาหารที่ฉันให้ จึงเดินกันเป็นแถวเป็นขบวน ส่วนท่ีฉัน

ชอบที่สุดคือการทำาโครงงานเรื่อง มดสีรุ้ง โดยการให้มดกินน้ำาหวานท่ีใส่สี

ผสมอาหารเข้าไป แล้วมดก็จะสะสมไว้ที่ส่วนบนของระบบย่อยอาหาร และ

กระเพาะพักอาหารที่อยู่บริเวณส่วนท้อง ทำาให้บริเวณนั้นมีสีตามน้ำาหวาน 

และเมื่อกลับไปยังรัง มดจึงจะสำารอกของเหลวที่สะสมไว้ออกมา และผ่าน

เข้าไปยังมดงานตัวอื่นๆ ฉันเห็นแล้วก็อยากทดลองทำาดูเองบ้าง เพราะมัน

ทำาได้ง่ายและเห็นผลไว แถมไม่เป็นอันตรายต่อมดด้วย ฉันเลยมาลองทำาดู

โดยใช้น้ำาตาลทรายขาวกับสีผสมอาหารมาผสมเข้าด้วยกัน ละลายในน้ำา ใน

คร้ังแรกฉันวางไวต้ามพ้ืนหนา้บ้านแลว้ฉนัก็มาพบวา่ มีมดตกลงไปและติดอยู่

ในน้ำาหวานเหนียว ขึ้นมาไม่ได้หลายตัว ฉันเลยมาเปลี่ยนสูตรน้ำาหวานโดย

ใส่ให้น้ำาให้น้อยลง ให้น้ำาตาลแข็งตัวเป็นผลึกสีสดใสอยู่ในฝาขวดน้ำาเล็กๆ 

ทีนี้มดท่ีผ่านไปผ่านมาก็สามารถลงไปเดินและค่อยๆ แทะน้ำาตาลกินกันได้ 

ปลอ่ยไปเร่ือยๆ ก็กลายเปน็วา่มดพากนัเดนิแถวมากนิน้ำาตาลทีฉ่นัวางไวเ้ตม็

ไปหมด ซึ่งตามหลักแล้วคือมันตามฟีโรโมนกันมา และในที่สุดส่วนท้ายของ

ตัวมนัก็กลายเปน็สีเหมอืนน้ำาหวานทีม่นักิน! อนัทีจ่รงิฉนัทำาไวห้ลากหลายสี

มาก ในภาพทีน่ำามาใหด้นูีเ้ปน็สเีขยีว ท่ีดจูะเหน็สีท่ีส่วนท้ายชัดเจนมากท่ีสุด

แล้ว ฉันละอยากจะรู้จริงๆ ว่า ราชินีของพวกมันจะมีส่วนท้ายกลายเป็น 

สีเขียวไปด้วยไหมน้า....???

  อยากได้สีอะไรก็ไปลองเลี้ยงกันดูนะคะ

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

มดสีเขียว  “you are what you eat”  ถ่ายภาพโดย วริศา ใจดี

ภาพฉันเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ที ่พิพิธภัณฑ์มด 
กับพี่ๆ นิสิตจากคณะวนศาสตร์

ภาพการทดลองเลี ้ยงมดในหลอดแก้ว “โครงงานมดสีรุ ้ง” ที ่พิพิธภัณฑ์มด

เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
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บ้านนักคิด

Quiz

   ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 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

ปัญหาประจำาฉบับที่ 39           

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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

รางวัลประจำาฉบับที่ 39 มีดังนี้
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. 

จำานวน 3 รางวัล

รางวลัที ่3 สมดุโน้ต “I love science” 

จำานวน 3 รางวัล

ในฉบับที่ 39 นี้ เหมียวได้อ่านบันทึกเรื่อง มดหลากสี ของน้องวริศา ใจดี แล้วก็เลยมีคำาถามมาถามคุณผู้อ่านฮะ ว่า มดสื่อสาร

กันได้อย่างไร

1. ด้วยกลิ่น  2. ด้วยเสียง

จากคำาถามฉบับที่ 38 Marie Curie สะกดเป็นภาษาไทยตามแบบราชบัณฑิตยสถานว่าอย่างไร  

เหมียวเปิดดูหนังสือ “นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด” แล้วนะฮะ คำาตอบที่ได้

คือ มารี กูรี

หมดเขตส่งคำาตอบ
25 มิถุนายน 2559 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 40
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลที่ 1 เสื้อยืด สวทช. 

จำานวน 1 รางวัล
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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 ซื้อด้วยตนเองท่ีศูนย์
หนังสือ สวทช. ลด 20% 
เหลือราคาเล่มละ 144 บาท

หนังสือ
มูลค่าการกัดกร่อน
จำานวนหน้า 121 หน้า

ราคา 180 บาท

ผลิตโดย 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

จัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.
 

สิ่งสำ�คัญที่สุดในก�รป้องกันหรือแก้ไขก�รกัดกร่อน คือ 
ข้อมูลค่�ใช้จ่�ยหรือต้นทุนของก�รกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้น
 การกัดกรอ่น (Corrosion) เปน็การเสือ่มสภาพของโลหะ เนือ่งจาก
การทำาปฏกิริยิากบัสิง่แวดลอ้ม แลว้เกดิปฏกิริยิาเคมไีฟฟา้ ปญัหาการ
กดักรอ่นสง่ผลกระทบตอ่ท้ังความปลอดภัย สิง่แวดลอ้ม เศรษฐศาสตร ์
หรือแม้แต่ความสวยงามและโครงสร้างของชิ้นส่วน
 หนังสือ “มูลค่าการกัดกร่อน” เล่มน้ีเป็นรวบรวมผลจากการ
ค้นคว้าวิจัยโดยนักวิจัยของเอ็มเทค โดยเป็นการสำารวจมูลค่าการ
กัดกร่อนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 นับเป็นฐาน
ข้อมูลแรกของประเทศท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง การสำารวจครอบคลมุอตุสาหกรรมภาคพลังงาน 
สาธารณูปโภค ภาคการก่อสร้าง ภาคเคมี ภาคการขนส่ง และภาค
เครื่องจักร เทคนิคท่ีใช้ในการประเมินมูลค่านี้ ใช้วิธีของอูลิค และวิธี
ของฮอร์
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ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก  

ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ 

สมัครเป็นสมาชิกได้         

           2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร 

หรือทางอีเมล

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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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 .........../............./....................

กองบรรณาธิการ  สาระวิทย์ 

ฝา่ยส่ือวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรสาร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

คำาคม นักวิทย์
นำาชัย ชีววิวรรธน์

It is not the strongest of the species 
that survive, nor the most 

intelligent, but the one most 
responsive to change.

- Charles Darwin

หาใช่สปีชีส์ที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด 
ที่จะอยู่รอดได้  หากแต่เป็นสปีชีส์
ที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง

ได้ดีที่สุดต่างหาก

- ชาลส์ ดาร์วิน

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

นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงท่ีสุด เป็นนักวิทยาศาสตร์คน
แรกๆ ของโลกที่มีโอกาสเดินทางรอบโลก โดยเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิล 
นานถึง 5 ปี  เขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ เช่นเดียวกับกับอัลเฟรด 
รัสเซล วอลเลซ (Alfred Russel Wallace) โดยต่างคนต่างคิดค้นทฤษฎี
ดังกล่าวด้วยตัวเอง เป็นอิสระต่อกัน ทฤษฎีดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า 
เป็นแนวคดิทีท่รงพลงัท่ีสดุแนวคดิหน่ึงในทางวทิยาศาสตร.์... หนงัสอืกำาเนดิ
สปีชีส์ (On the Origin of Species) ของเขาได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในหนังสือ
วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาล  

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


