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Cover StoryEditor’s Note
ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

สวัสดีปีระกา	
พ.ศ.	2560	ครับ
กอง บ.ก.สาระวิทย์ ขอส่งความสุข และความปราถนาดี มายังผู้อ่าน  
ทกุท่านครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปี มีสุขภาพแข็งแรง และมีพลังกาย
และใจในการทำาสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำาเร็จครับ

สาระวิทย์ ฉบับน้ีเป็นฉบับขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นการรีวิวหรือทบทวน
เหตุการณ์หรือข่าวใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ของโลกในปีที่ผ่านมา เราจึง
ได้สรุปนำาเสนอเป็นบทความขึ้นปกในฉบับนี้ครับ 

สว่นเน้ือหาในเล่มในคอลมันต์า่งๆ กย็งัเข้มขน้เชน่เดิม หวงัวา่ผูอ้า่นคงจะได้
รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่านสาระวิทย์

หากผู้อ่านท่านใด มีข้อเสนอแนะ ติชม หรืออยากอ่านเรื่องราวประเภท
ไหน สง่อเีมลมาบอกกนัไดน้ะครบั ความคดิเห็นของผูอ้า่นจะเปน็ประโยชน์      
ต่อทีมงานเราเป็นอย่างมาก

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

จุมพล เหมะคีรินทร์

บรรณ�ธิก�รบริห�ร

ข่าวใหญ่
วิทยาศาสตร์
ปี2016
ประมวลขา่วใหญว่ทิยาศาสตร์ของโลก ป ี2016 
จากนิตยสารดัง Nature, Science, และ Dis-
cover รวมทั้งจากเว็บไซต์ดัง ScienceNews 
และ Wired

มกัถือเปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองสือ่มวลชนไปแลว้ ทีต่อนสิน้ปหีรอืขึน้

ปีใหม่ จะมีการสรุปข่าวใหญ่ในสาขาต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  

 ในสาขาวิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน วารสารดังอย่าง Nature และ Science 

มีการจัดอันดับข่าวใหญ่แห่งปี โดยนำาเสนอในช่วงปลายปีนั้นๆ ส่วนนิตยสาร 

Discover จะนำาเสนอในเดือนมกราคมของปีถัดไป  โดยเฉพาะนิตยสาร Dis-

cover นี ้มกีารจดัลำาดับขา่วใหญด่า้นวทิยาศาสตรถึ์ง 100 อนัดบัทเีดยีว  สว่น

หัวข้อเรื่องก็มักจะเรียกแตกต่างกันไป วารสาร Science จะเรียกว่า Break-

through of the Year โดยคำาวา่ breakthrough หมายถงึ ความกา้วหนา้คร้ัง

สำาคัญ คล้ายกับการ “ทะลุผ่าน” ไปยังอีกขั้นหนึ่งของความสามารถในสาขา

วิชานั้น  ขณะที่นิตยสาร Discover จะใช้ว่าเป็นฉบับ The Year in Science 

 

หน้�ปกนิตยส�ร Discover ฉบับมกร�คม 2017  

 ในบทความนี้จะกล่าวถึงข่าวใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ในปี 2016 โดย

รวบรวมจากการจัดอันดับของวารสาร Nature, Science, กับนิตยสาร Dis-

cover  รวมทั้งจากเว็บไซต์ ScienceNews และ Wired แต่จะคัดมาเฉพาะ

อันดับต้นๆ เท่านั้นนะครับ    
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ข่าวใหญ่ที่ 5 แหล่งข่าวข้างต้นจัดเป็น

ข่าวอันดับ 1 แห่งปี ได้แก่ การค้นพบคลื่นความ

โน้มถ่วงโดย LIGO ซึ่งเป็นผลการทำางานที่ละเอียด

อ่อนอย่างเหลือเช่ือ และท่ีสำาคัญท่ีทำาให้คนสนใจ

คือ เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ช่วยเน้นยำ้าความสำาเร็จ

ของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อีกครั้ง ผล

งานนีต้พีมิพใ์นวารสาร Physical Review Letters 

 สำาหรบัทา่นทีส่นใจอยากรูร้ายละเอยีด ผมเคย

เขียนไว้แล้วใน “สาระวิทย์” นี่แหละครับ ฉบับ 36 

เดือนมีนาคม 2016

สำาหรับข่าวอันดับ 2 นี่เสียงเริ่มแตก แต่มี 3 แหล่งอ้างอิงที่ให้ข่าวเรื่อง Proxima b เป็นข่าวใหญ่

อันดับที่ 2 แห่งปี ที่ต้องให้ความสำาคัญกับข่าวนี้มีเหตุอยู่หลายประการครับ แรกสุดเลยคือ กลุ่มดาวพร็อกซิ

มาเซ็นทอรี (Proxima Centauri) นั้น ถือเป็นกลุ่ม

ดาวเพื่อนบ้าน เพราะอยู่ห่างโลกออกไปเพียง 4.2 

ปีแสง พูดแบบฝรั่งก็ว่าอยู่ถัดจากสวนหลังบ้านเรา

ออกไปเท่านั้น

 คำาว่า Centauri ก็มาจาก เซนทอร์ (Centaur) 

หรือคนครึ่งม้า คือตัวเป็นม้า แต่มีคนแปะอยู่ครึ่งตัว

แบบที่เห็นในหนังแฮร์รี พอตเตอร์ นั่นแหละครับ  

เซอทอร์นี่เป็นสัตว์ประหลาดโบรำ่าโบราณมาก มีใน

เทพปกรณัมกรีกโรมันด้วย ไม่ได้เพิ่งมาปรากฏใน

หนังสือแฮร์รี พอตเตอร์ แต่อย่างใด     

 ประการต่อมาก็คือ ดาวเคราะห์พร็อกซิมาบีนี้

อยู่ในแถบที่สิ่งมีชีวิตน่าจะอยู่อาศัยได้แบบเดียวกับ

โลก  ศัพท์ทางวิชาการบอกว่าอยู่ใน habitable 

zone ซึ่งสำาหรับระบบสุริยะของเรา โลกก็จะอยู่ค่อนข้างกลาง habitable zone ที่ว่านี้ ซึ่งมีอุณหภูมิ

และระยะเวลาในการโครจรรอบดวงอาทิตย์ค่อนข้างพอเหมาะ โดยมีดาวศุกร์และและดาวอังคารอยู่ติด

ไปตรงริมๆ ขอบของ habitable zone  แต่การที่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ต้องมีอีกหลายปัจจัยนะครับ 

ไม่ได้แค่ว่าอยู่ในขอบเขตที่ว่านี้แล้วจะต้องมีแน่    

 สำาคัญยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ ตรวจสอบพบว่ามีของเหลวอยู่ที่พื้นผิว โอ้โห เจอแบบนี้เข้านักวิทยาศาสตร์ก็

ร้อง “ว้าว” ไปซะเท่านั้น และที่แน่นอนว่าน่าทึ่งก็คือ แม้แต่ไกลขนาดนั้นแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน เรา

ตรวจจับ “ดาวเคราะห์” ที่ไม่มีแสงในตัวเองและขนาดไม่ใหญ่อะไรนักได้แล้วนะครับ

 สุโก้ยมากๆ ครับ 

http://blogs-images.forbes.com/startswithabang/files/2016/02/ligo.jpg
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สำาหรับอันดับ 3 ก็เสียงแตกอีกเช่นกัน แต่เทียบนำ้าหนักแล้ว ข่าวคราวการระบาดของไวรัสซิกา (Zika virus) น่าจะเข้า

วินมาในอันดับนี้  ไวรัสชนิดนี้อาศัยยุงเป็นพาหะ และในหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อ จะทำาให้ทารกที่คลอดออกมามีศีรษะที่เล็กและ

ผิดรูป และพิกลพิการไปตลอดชีวิต แต่ไวรัสนี้ไม่ได้เพิ่งตรวจพบนะครับ เพราะพบครั้งแรกในประเทศอูกันดาในปี 1947 และ

เคยระบาดมาบ้างแล้ว  แต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่พบระบาดรุนแรงอย่างที่พบในหญิงตั้งครรภ์นับพันๆ รายในบราซิลคราวนี้  

 ขณะนี้กำาลังมีการทดสอบวัคซีนสำาหรับโรคนี้อยู่ (มีรวม 3 สูตร) โดยเริ่มทดสอบในคนไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2016 หลัง

จากที่ประสบความสำาเร็จในการทดสอบในลิงไปก่อนหน้านั้น  แต่กว่าจะรู้ผลแน่ชัดในคนก็คงกินเวลาอีกเป็นปีนะครับ

ข่าวใหญ่ถดัมาเปน็เรือ่งการค้นพบดเีอน็เอมนษุยท์ีเ่กา่

แก่ทีส่ดุในตัวอยา่งมนษุยด์กึดำาบรรพ์ในถำา้ทีป่ระเทศสเปน ซ่ึง

น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะพบตัวอย่างจำานวนมากและพิสูจน์

อายุกลับไปได้ถึงราวเกือบครึ่งล้านปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พบ

บรรพบรุษุของมนษุยป์จัจบุนัทีม่ชีือ่สกลุวา่ Homo กำาลงัเกดิ

วิวัฒนาการอยู่ในทวีปแอฟริกา 

 ท่ีวิเศษก็คือ แม้อายุตัวอย่างจะเก่าแก่มากก็ตาม แต่นัก

วิจัยก็ยังเก่งพอท่ีจะสกัดดีเอ็นเอออกมาจากไมโทคอนเดรีย 

และสามารถระบุได้ว่ามีเชื้อสายใกล้ชิดกับพวก เดนิโซแวนส์ 

(Denisovans) ที่เป็นบรรพบุรุษของพวกนีแอนเดอทัล 

(Neanderthals) อีกที ทำาให้เส้นประวัติวิวัฒนาการของ             

นีแอนเดอทัลนับย้อนไปได้ไกลขึ้นอีกมาก 

 นักบรรพชีวินวิทยาเรียกมนุษย์พวกนี้ว่า ซิมาโฮมินิน 

(Sima hominin)  คำาว่า hominin ก็เป็นคำารวมๆ ที่ใช้เรียก

มนุษย์โบราณที่กลายมาเป็นมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆ ในยุคหลัง 

ส่วน Sima มาจากชื่อถำ้าคือ Sima de los Huesos   

 

ภ�พฟันของมนุษย์โบร�ณอ�ยุ 4.3 แสนปี ที่นักวิทย�ศ�สตร์ใช้สกัด
ดีเอ็นเอ (ร่วมกับกระดูกข�) เพื่ออ่�นรหัสจนรู้ว่�เป็นต้นตระกูล

ของนีแอนเดอทัล (ที่ม�: Discover, ม.ค. 2017)

https://i.ytimg.com/vi/ZxhmmkmogF8/maxresdefault.jpg
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ข่าวถัดมาเปน็เรือ่งทางสายชวีวทิยา มขีา่วการถอืกำาเนดิของเดก็ทีใ่ชวิ้ธพีเิศษ

จนได้ฉายาเป็น “เด็กสามพ่อแม่ (three-parent child)” เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่า

แมเ่ดก็มดีเีอน็เอของไมโทคอนเดรียบางส่วนทีผิ่ดปกติไป ทำาใหเ้กดิผลลัพธคื์อต้อง

พบกับประสบการณ์เลวร้ายคือ ลูกสองคนเสียชีวิตจากโรคระบบประสาทร้ายแรง

ที่เรียกว่า Leigh syndrome แถมยังแท้งลูกอีก 4 ครั้ง

 แต่โรคแบบที่เธอเผชิญอยู่นั้น หากอาศัยเทคโนโลยีปัจจุบัน การแก้ไขก็ไม่ถึง

กับเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียว โดยอาศัยเทคนิคที่เรียกว่า โปร-นิวเคลียร์ทรานเฟอร์ 

(pronuclear transfer) ซ่ึงสรุปง่ายๆ ว่า มีการผสมเซลล์ไข่ของแม่และเซลล์ไข่

ของผูบ้ริจาค (doner) ดว้ยอสจุขิองพอ่ จากนัน้กอ่นไขท่ีผ่สมดังกลา่วจะเร่ิมแบง่ตวั

กลายไปเป็นเอม็บรโิอ กแ็ยกเอานวิเคลยีสออกจากเซลลไ์ขท่ัง้สอง แลว้นำานวิเคลียส

จากเซลล์แม่เข้าไปใส่แทนในไซโทพลาซึมของเซลล์ผู้บริจาค ขณะท่ีท้ิงนิวเคลียสของ

เซลล์ผู้บริจาค ไป 

 อาศัยวิธีการแบบน้ีก็จะสามารถทดแทนไมโทคอนเดรีย (ซ่ึงอยู่ในไซโทพลาซึม) ของ

แม่ด้วยไมโทคอนเดรียของผู้บริจาคได้ จนทำาให้มีคนเรียกช่ือแบบไม่ถูกต้องนักว่าทำาให้

เกิด “เด็กสามพ่อแม่” (แม่สองคนและพ่อหน่ึงคน) อน่ึง เทคนิคจริงมีรายละเอียดเยอะ

กว่าน้ี อันน้ีเล่าแบบคร่าวๆ ให้พอได้ไอเดียนะครับ 

แผนภาพแสดงวิธีการผสมแบบ pronuclear transfer

1a เซลล์ไข่ของแม่ที่มี
 ไมโทคอนเดรียผิดปกติ
 ผสมกับเซลล์อสุจิ

ไมโทคอนเดรีย
ผิดปกติ

2a ไซโกต (เซลล์ไข่ที่ผสมแล้ว) 
 ที่มีไมโทคอนเดรียผิดปกติ 

3a ย้�ยนิวเคลียสหลังผสม (pronuclei) 
 ออกจ�กไซโกตที่มีไมโทคอนเดรียผิดปกติ 
 ไปยังไซโกตที่ไม่มีนิวเคลียสแล้ว

4 เอ็มบริโอที่มีไมโทคอนเดรียปกติ 
 และมีจีโนมจ�กแม่และพ่อ
    ย้�ยไปยังมดลูก

1b เซลล์ไข่ของผู้บริจ�คที่มี
 ไมโทคอนเดรียปกติผสม  
 กับเซลล์อสุจิ

2b ไซโกตที่มี
 ไมโทคอนเดรียปกติ

3b ย้�ยนิวเคลียสหลังผสม (pronuclei) ออกจ�กไซโกต
 ที่มีไมโทคอนเดรียปกติและทิ้งนิวเคลียสไป

ไมโทคอนเดรียปกติ
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ข่าวใหญสุ่ดท้ายท่ีอยากจะกล่าวถึงก็คือความสามารถท่ีโดดเด่นของปัญญาประดิษฐ์ (AI, Artificial Intelligence) ซ่ึง

เร่ิมจากการท่ีอัลฟาโกะ (AlphaGo) โค่นเซียนโกะอันดับ 2 ของโลกลงได้ นับเป็นการเจริญรอยตาม AI รุ่นพี่อย่าง ดีปบลู 

(Deep Blue) ของบริษัทไอบีเอ็มที่ควำ่า แกร์รี คาสปารอฟ (Garry Kasparov) มือหน่ึงหมากรุกโลกหลายสมัยลงได้ในการ

แข่งขันรวม 6 เกม

 ความโด่งดังของอัลฟาโกะเกิดจากการท่ีมันสามารถเอาชนะเกมท่ีไม่สามารถใช้การคำานวณแบบตรงไปตรงมาได้ เพราะ

โอกาสท่ีจะเดินมีมากมายเกินกว่าจะคำานวณได้ทันในเวลาท่ีกำาหนด ดังน้ัน AI ต้องมีกลยุทธ์ท่ีสลับซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพ

ดีกว่าการคำานวณแบบตรงไปตรงมาแค่น้ัน  โดยมันใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า deep reinforcement learning

 ความสามารถดังกล่าวทำาให้เช่ือกันว่า AI จะสามารถทำาส่ิงท่ียากต่อการตัดสินใจของมัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าไปในห้อง

ท่ีคนแออัดยัดเยียด การวางแผนขับรถยนต์ การพูดคุยกับผู้โดยสาร ฯลฯ ได้ 

 ช่วงหลังของปียังมีเกม โปเกมอนโก (Pokemon Go) ท่ีแสดงพลังของ AI ในการประมวลข้อมูลการเดินจริงเข้ากับข้อมูล

โลกเสมือนท่ีทำาไว้ล่วงหน้า จนกลายเป็นเกมท่ีมีคนนับร้อยล้านคนดาวน์โหลดไปเล่นท่ัวโลก 

 นอกจากท้ังหมดท่ีเล่าไปแล้ว ยังมีข่าวดังอีกมาก สามารถไปหาอ่านเอาได้ ไม่ว่าจะเป็นข่าวน่ากลัวอย่าง นำา้แข็งของทวีป

อาร์กติกละลายคร้ังใหญ่ ข่าวรูโอโซนท่ีทวีปแอนตาร์กติกา ข่าวความล้มเหลวในการตกลงกันเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศของผู้นำาประเทศต่างๆ 

 ข่าวความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ชวนทึ่งหรือแม้แต่อึ้ง เช่น การออกแบบโปรตีนได้ดังใจนึก การใช้เทคนิคที่เรียก

ว่า คริสเปอร์ (CRISPR) ในการรักษาโรคในคนที่กลายเป็นเรื่องราวที่ต้องถกเถียงหาข้อยุติในศาล การที่นักวิทยาศาสตร์

สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ไข่ที่ซับซ้อนสุดๆ จนนำาไปสร้างตัวอ่อนได้ 

 ตลอดไปจนถึงดาวรุ่งทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างประเทศจีน ท่ีกำาลังพยายามทาบรัศมีด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกาและ

โซเวียตในทุกวิถีทาง และการเปิดโฉมหน้าการท่องเท่ียวอวกาศด้วยยานอวกาศเอกชนท่ียาน Space X กำาลังถากถางทางอยู่ 

โดยอาศัยการลงจอดในแนวต้ังท่ีในปีน้ีมีท้ังทำาได้สำาเร็จดี และล้มเหลวสูญเสียมากมาย         

 ปี 2016 ก็ถือได้ว่าเป็นอีกปีหน่ึงท่ีมีเร่ืองราวด้านวิทยาศาสตร์มากมายให้เรารู้สึกต่ืนตาต่ืนใจ ! 
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ร่วมกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ในภาคธุรกิจบริการส่งเสริมลูกค้า

สัมพันธ์และกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ 

ตามพฤติกกรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียน

ไปและรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

 ปจัจบุนัภาคบรกิารเปน็กลไก

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่ง

รัฐบาลให้ความสำาคัญและกำาลัง

เร่งปฏิรูปเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 

4.0 โดยมีสัดส่วนจีดีพีในระดับ 

50% ซึง่ทีผ่า่นมาหุน่ยนตบ์รกิารใน

ประเทศไทยยังมีจำานวนน้อย จึงมี

ช่องว่างของการตลาดที่ยังสามารถ

พัฒนาได้อีกมาก 

 สำาหรบัผลงานชิน้นี ้ได้รบัทุนจากศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ

(เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

การพัฒนาหุ่นยนต์บริการ ดินสอ เทโบ้ (TEBO) เป็นการต่อยอดโดยเพิ่ม

ขีดความสามารถและตอบสนองอุตสาหกรรมบริการที่มากขึ้น   

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณ�ธิก�ร

เครื่องจำาแนกหมู่เลือดด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย
หมู่เลือดเป็นลักษณะเฉพาะของ

บุคคล การที่เราทราบหมู่เลือดของ

ตนเองมีความสำาคัญและมีประโยชน์

อยา่งมาก โดยเฉพาะในกรณท่ีีตอ้งมกีาร

รับหรือบริจาคโลหิตจากผู้อื่น 

 ที่ผ่านมาเรามีวิธีการตรวจหมู่เลือด

ที่สะดวกและค่อนข้างแม่นยำา แต่วันนี้

นักวจัิยไทยไดน้ำานาโนเทคโนโลยเีขา้มา

ช่วยให้การตรวจทำาได้สะดวกขึ้นและมี

ต้นทุนที่ถูกลงกว่าเดิม โดยใช้เครื่องจำาแนกหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh(D) 

ด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย 

 เครื่องจำาแนกหมู่เลือดดังกล่าว เป็นนวัตกรรมการตรวจหมู่เลือดล่าสุดที่

พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมวิจัยได้พัฒนา “เซ็นเซอร์ชิป” สำาหรับ

ใช้ตรวจหมู่เลือดขึ้นจากวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก อย่างแผ่นพลาสติกหรือ          

แผ่นแก้ว แล้วนำามาเคลือบพอลิเมอร์

ชนิดบางพิเศษในระดับนาโนเมตร เพื่อ

ช่วยตรึงสารภูมิคุ้มกันที่มีความจำาเพาะ

ต่อหมู่เลือด ระบบ ABO และระบบ 

Rh(D) เอาไว้บนพื้นผิว

   เมื่ อ ปล่ อ ย เ ลื อด ให้ ไ หลผ่ าน

เซ็นเซอร์ชิปด้วยไมโครฟลูอิดิกส์ 

เช่น หากเป็นหมู่เลือด A จะมีกลุ่ม

เม็ดเลือดแดงเกาะอยู่บริเวณพื้นผิว

แอนติบอดี A เท่านั้น และหากมีเม็ดเลือดเกาะอยู่ที ่พื ้นผิวแอนติบอด ี

Rh แสดงว่า มีหมู่เลือด Rh+ ซึ่งการวิเคราะห์ผลจะอ่านค่าได้จากกล้อง 

CCD ประกบกับสเตอริโอไมโครสโคป ข้อดีของเทคนิคนี้คือ ตรวจทุก

หมู่เลือดได้ในเวลาเดียวกนั ทราบผลทนัท ีเซน็เซอร์ชิปมีราคาถกู และนำา

กลับมาใช้ซำ้าได้  

ดินสอ	เทโบ้	เป็นหุ่นยนต์บริการ 

พฒันาโดยนักวจัิยจากสถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค) ท่ีเป็นหน่วยงาน

บริหารจัดการโครงการ อยู่ภายใต้การ

สนบัสนนุจากสำานกัสง่เสรมิและถา่ยทอด

เทคโนโลยี สำานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ซีที 

เอเชีย โรโบตกิส ์จำากดั และมหาวทิยาลยั

ธุรกิจบัณฑิตย์ 

 การพัฒนาหุ่นยนต์บริการ ดินสอ เทโบ้
(TEBO) เพื่อเป็นการส่งเสริมความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ

และหุน่ยนตใ์นประเทศไทย ให้มีบทบาทความสำาคัญต่อระบบการผลิตและการ

บริการต่างๆ มากข้ึน ขณะเดยีวกันการใชง้านหุน่ยนต์ในภาคบรกิารมแีนวโนม้

ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ประโยชน์ของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอบสนอง

ในงานประเภททำาซำ้า งานหนัก งานเส่ียงอันตรายหรือต้องใช้ความละเอียดสูง 

เปิดตัวหุ่นยนต์บริการฝีมือคนไทย	“ดินสอ	เทโบ้”

http://www.most.go.th/main/th/news/executive-news/item/5938-dinsow-tebo
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เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ีไม่พ่ึง

อินซูลิน จำานวน 95 คน อายุ 30-70 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ได้รับแคปซูลมะระ (Momordica charantia) ขนาด 2 และ 4 

กรัม/วัน (1 แคปซูลประกอบ ด้วยผงนำ้าคั้นผลมะระแห้ง 1 กรัม) และ

กลุม่ทีไ่ดร้บัยารกัษาเบาหวาน glibenclamide ขนาด 5 มลิลิกรัม/วนั 

เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 

 ผลการศึกษาพบว่า มะระมีผลต่อการลดนำา้ตาลในเลือดของผู้ป่วยได้ 

แต่ฤทธิ์น้อยกว่ายา glibenclamide และมะระที่ขนาด 4 กรัม/วัน 

ยังมีผลลดระดับของกรดเซียลิก (sialic acid) (ในคนที่เป็นเบาหวาน

มักจะมีปริมาณของกรดเซียลิกเพิ่มขึ้น) นอกจากนี้มะระยังลดระดับ

ของคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ ลดอัตราส่วนของ

คอเลสเตอรอลรวม/HDL และ LDL/HDL แต่เพิ่มระดับของ HDL 

โดยท่ีมะระขนาด 4 กรัม/วัน จะให้ผลดีกว่าขนาด 2 กรัม และดีกว่ายา 

glibenclamide แสดงว่ามะระมีผลลดนำ้าตาลในเลือดได้น้อยกว่ายา 

glibenclamide แต่มีผลต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด โดยลดไขมัน

ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ดีกว่ายา  

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

ครีมกันแดด	2	in	1	ไม่กลัวแดด	ไม่กลัวยุง

จะดีแค่ไหนถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัด แล้วไม่ต้องพกเครื่องสำาอาง

ประทินผิวไปมากมาย รวมทั้งครีมกันแดด และโลชันกันยุง เพราะล่าสุด

นี้ นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้พัฒนา

ครีมกันแดด 2 in 1 ใช้ได้ทั้งทากันแดดและกันยุง

 นักวิจัยนาโนเทคได้พัฒนาครีมกันแดดสูตรต้นตำารับที่มีอยู่เดิมให้มี

คุณสมบัติไล่ยุงได้ด้วย โดยใช้กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยีที่เรียกว่า 

Nanostructured Lipid Carriers (NLC)  พัฒนาตัวพาชนิดไขมันที่มีฤทธิ์ 

“กันแดด” และ “ไล่ยุง” ทำาให้ครีมกันแดดไล่ยุงนี้ มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ไล่

ยุงได้นานกว่า 7 ชั่วโมง เนื้อครีมทาแล้วไม่ทิ้งคราบขาว มีความคงตัวของ

เนื้อครีม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนานขึ้น

 นอกจากนี้ ยังมีส่วนประกอบสำาคัญเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ จึงไม่

ทำาใหเ้กดิอาการระคายเคอืง และในสว่นของการเตรยีมการผลติก็ไม่ยุง่ยาก 

สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ด้วยต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง

มาก ปัจจุบัน ผลงานวิจัยนี้ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ

ที่สนใจแล้ว  

ผลลดน้ำาตาลในเลือดและต้านการแข็งตัวของหลอดเลือด
ของมะระในผู้ป่วยเบาหวาน

ข้อมูลจ�ก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1244
ภ�พจ�ก http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/23391
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

น้ำามะพร้าวอ่อนกับผลต่อมวลกระดูกและการสร้างกระดูก
ในหนูที่ถูกตัดรังไข่

เว็บไซตข์องสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหดิล เผยผลการศกึษาผลของนำา้มะพรา้วออ่นตอ่เมแทบอลซิมึของกระดกู

ในหนูที่ถูกตัดรังไข่ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1.baseline 

2.กลุ่มหนูที่ผ่าเปิดหน้าท้องแต่ไม่ได้ตัดแยกรังไข่ออก (sham-operated) 

3. กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ (bilateral ovariectomy) และ 4.กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่

และได้รับนำ้ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 5 เท่า ในขนาด 10 มล./กก.นน.

ตัว/วัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

 ผลการศึกษาพบว่า หนูในกลุ่มท่ีตัดรังไข่และได้รับนำ้ามะพร้าวอ่อนจะ

มีความหนาแน่นของมวลกระดูกและอัตราการสร้างกระดูกสูงกว่ากลุ่ม        

ตดัรงัไขแ่ต่ไมไ่ดร้บันำา้มะพร้าว แสดงว่านำา้มะพร้าวอ่อนมีผลต่อเมแทบอลิซึม

ของกระดกูและอาจชว่ยชะลอการสญูเสยีมวลกระดูกทีเ่กดิขึน้หลังจากภาวะ

การหมดประจำาเดือนได้  

ข้อมูลจ�ก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1243
ภ�พจ�ก http://www.greenshopcafe.com/imgupload/pic959img0.jpg

แอปพลิเคชัน	
“365	วันป้องกันอัลไซเมอร์”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดย TCELS ศูนย์ความ

เปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์าร

มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานัก

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มูลนิธิ

โรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย และ 

Mobile Computer Lab มหาวิทยาลัย

นเรศวร สร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่

ส่งเสริมการออกกำาลังสมองผ่านตัว

การ์ตูน เพิ่มสีสันในการสื่อสารให้เกิด

ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

 ทั้งนี้ TCELS ได้เชื่อมโยงข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการลด

ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์มาผสมผสานให้เข้าถึงเทคโนโลยี

http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/521

ในยุคปัจจุบันในรูปแบบแอปพลิเคชัน 

สำาหรบัสมารต์โฟน ทัง้ระบบ Android 

โดยเสิร์ชแอปพลิเคชันผ่าน Play 

Store และระบบ iOS (iPhone) โดย

เสิร์ชแอปพลิเคชันผ่าน App Store 

ชื่อ “Alz Calendar” หรือที่เรียก

ว่า “365 วันป้องกันอัลไซเมอร์” ให้

ผู้ที่สนใจเข้าถึงการใช้งาน โดยราย

ละเอียดของแอปพลิเคชัน จะเป็นการ

ฝึกฝนท่ีเก่ียวข้องกับการออกกำาลัง

สมองท้ัง 365 วัน แบ่งเป็นการทำางาน

ของสมองด้านต่างๆ ให้สามารถเกิด

กิจกรรมในการออกกำาลังสมองท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการเกิด

โรคอัลไซเมอร์ต่อไป สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันน้ีท่ี “Alz Calendar”   
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เต็มภาคภูมิ เพราะเราเชื่อว่าวันนี้ “อวกาศ” ไม่ใช่ “ขอบเขต” กั้นขวาง

มนุษย์กับเอกภพอีกต่อไป แต่อวกาศกลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา และ

แหล่งทรัพยากรใหม่ๆ ของโลก

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย GISTDA และ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอ

เชิญท่านที ่สนใจร่วมเสนองานวิจัยไปทดลองในอวกาศ ตั ้งแต่วันนี ้ถึง 

31 มีนาคม 2560

 สำาหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำาขึ้นไปทดลองในอวกาศนั้น 

จะได้บินไปเยี่ยมชมและดูงาน ณ องค์การวิจัยและพัฒนาการสำารวจ

อวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ประเทศญี่ปุ่น

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนภสร - 0910268181, คุณ

ปริทัศน์ - 0890762585 

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

Thailand	National	Space	Experiment	2017

g  ดาวเทียมที่สร้างด้วยฝีมือคนไทย

g  นักวิจัยไทยบนสถานีอวกาศ

g  หุ่นยนต์สำารวจดวงดาวและอวกาศ

g  ฐานปล่อยจรวดขนส่งและท่าอวกาศยานในประเทศไทย

ส่ิงเหล่าน้ี	จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป วันหนึ่งในไม่ช้า ประเทศไทย

จะก้าวสู่วงการอุตสาหกรรมอวกาศของโลก !!!

 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 

และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและมี

ศักยภาพ ผนึกกำาลังเพื่อร่วมผลักดันงานวิจัยด้านอวกาศของชาติ สร้าง

นวัตกรรมอวกาศสัญชาติไทย ก้าวสู่เวทีเทคโนโลยีอวกาศของโลกอย่าง



11
ฉบับที่  46

มกราคม 2560

“Jetpack”	อุปกรณ์สะพายหลังแบบใหม่	
เพิ่มความหวังให้มนุษย์บินได้

กองบรรณ�ธิก�ร

ความฝันของมนุษย์ที่จะบินในอากาศได้นั้นมีมานานแล้ว และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ

เครื่องยนต์ระบบเทอร์ไบน์ รวมทั้งราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกลง ทำาให้เรื่องนี้ใกล้ความจริง

ขึ้นมา

 โดยบริษัท Jetpack Aviation ในแคลิฟอร์เนีย ได้พัฒนา Jetpack ที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์ไบน์ และใช้ 

เชื้อเพลิงสำาหรับเครื่องบินไอพ่นสองรุ่น

 รุ่น JB-10 ซึ่งมีขนาดเล็กพอจะเก็บในกระโปรงหลังของรถยนต์ได้ ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถบินได้สูง 

1,900 เมตร เป็นเวลา 10 นาที ที่ความเร็วกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 ส่วน Jetpack รุ่น JB-11 นั้นจะมีพลังมากกว่า และอาจนำาไปใช้ประโยชน์สำาหรับปฏิบัติการค้นหาและ

ช่วยชีวิตได้

 แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอได้ที่ http://www.voathai.com/a/turbine-powered-backpack-

ct/3637147.html  
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‘เข็มขัดถุงลมนิรภัย’	คาดเอวสำาหรับผู้สูงอายุ	
รองรับเเรงกระแทกหากลื่นล้ม

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการลื่นล้มอาจจะทำาให้กระดูกสะโพกของ     

ผู้สูงวัยหักได้ แต่เข็มขัดคาดเอวถุงลมนิรภัยที่เรียกว่า Wolk น่าจะช่วย

ปอ้งกนัไมใ่หผู้ส้งูวยับาดเจบ็จากการลืน่ลม้ หรอืชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้กระดกู

สะโพกหัก

 Filippo van Hellenberg Hubar นักธุรกิจชาวดัทช์ เป็นผู้คิดค้น

เขม็ขดัคาดเอวท่ีมถุีงลมนริภยัอยูข้่างในเพือ่ชว่ยลดการบาดเจบ็จากการ

ลื่นล้ม 

 เขากล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ถุงลมนิรภัยเเบบเข็มขัดคาดเอวน้ีล่ืนล้ม

ปีละ 2-3 คร้ังโดยเฉล่ีย ดังน้ันผลิตภัณฑ์น้ีจึงใช้ซำ้าได้อีก เม่ือเซ็นเซอร์

ตรวจจับได้ว่าผู้สวมเข็มขัดถุงลมนิรภัยกำาลังลื่นล้ม ระบบจะเริ่มทำางาน

ทันทีด้วยการปล่อยแก๊สออกจากตัวเเคปซูลเข้าไปในถุงลมนิรภัยเพ่ือ

ช่วยรองรับแรงกระแทก

 หลังจากใช้งานเเล้ว ผู้ใช้สามารถเก็บถุงลมนิรภัยกลับเข้าไปในช่อง

เก็บได้ตามเดิม แล้วสอดตัวสูบลมตัวใหม่เข้าไป แค่นี้ระบบก็พร้อมใช้

งานครั้งใหม่ได้อีก

 ผู้ผลิตได้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกับระบบคอมพิวเตอร์เอา

ไว้ภายในเข็มขัด ซึ่งทำาหน้าท่ีควบคุมสั่งการให้ถุงลมทำางานเมื่อผู้สวม      

ลืน่ลม้ นอกจากนีร้ะบบยงัตอ้งรูด้ว้ยวา่ ในสถานการณใ์ดทีไ่มค่วรสัง่การ

ให้ถุงลมนิรภัยเริ่มทำางาน 

 Heike Vallery วิศวกรด้านชีวกลศาสตร์เป็นผู้ช่วยพัฒนาเข็มขัด 

ถุงลมนิรภัยแบบคาดเอว Wolk วิศวกรคนนี้กล่าวว่า การตรวจจับการ

ลื่นล้มเป็นงานที่ท้าทายมาก เช่นเดียวกับการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด

ในการตรวจจับการลื่นล้ม 

 ในบางกรณีผู้สวมอาจไม่ได้ลื่นล้ม แต่เพียงเเค่นั่งลงที่เก้าอ้ีโดยทิ้ง 

นำ้าหนักตัวค่อนข้างเเรง อาจทำาให้ระบบตรวจจับในเข็มขัดถุงลมนิรภัย

อาจเกิดความสับสน และเข้าใจว่าผู้สวมกำาลังลื่นล้ม

 ในช่วงท่ีผ่านมา ทีมผู้พัฒนาได้ทดลองใช้เข็มขัดถุงลมนิรภัยเเบบคาดเอวนี้

กบัผูเ้ขา้รว่มทดลองทีเ่ลยีนแบบการเดินเหนิของผู้สูงวยั แตข่ณะนีก้ำาลัง

จะนำาไปทดสอบกับผู้สูงวัยจริงๆ ในบ้านพักของผู้ใหญ่วัยทอง 

  เข็มขัดถุงลมนิรภัยเเบบคาดเอว Wolk นี้น่าจะมีสนนราคาอยู่ที่ชิ้น

ละ 480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งผู้พัฒนากล่าวว่า ราคานี้เป็นเเค่เสี้ยวหนึ่ง

เท่านั้นของค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการกระดูกสะโพกหัก

 คาดว่าเข็มขัดถุงลมนิรภัยเเบบคาดเอว Wolk นี้ อาจจะออกมาวาง

ตลาดได้ภายในอีกหนึ่งปีข้างหน้า  

(ร�ยง�นโดย Steve Baragona / เรียบเรียงโดยทักษิณ� ข่�ยแก้ว)

แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอได้ที่ http://www.voathai.com/a/

elderly-airbag-tk/3641667.html
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กนกเนตร สุภ�ศรี

ไฟโคบิลิโปรตีน สารสีจากสาหร่าย….
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

หากกล่าวถึงสาหร่าย หลายๆ คนอาจนึกถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสีเขียวที่มี

ถิ่นอาศัยในแหล่งนำ้าทั่วไปช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง บางชนิดนำาไปใช้

เป็นอาหารได้ แต่ในความเป็นจริงสาหร่ายประกอบด้วยสารสี (pigment) 

ซึ่งมีความน่าสนใจหลากหลายชนิด เช่น แดง ชมพู ม่วง เหลือง โดยสารสี

เหลา่นีจ้ะทำาหนา้ทีช่ว่ยดดูกลนืแสงในชว่งความยาวคลืน่ต่างๆ ทีส่ารสีเขยีว

ไมส่ามารถดดูกลนืได้ แลว้สง่พลงังานเพือ่นำาไปใชใ้นการสังเคราะหด์ว้ยแสง

สร้างอาหารภายในเซลล์สาหร่าย 

 ไฟโคบิลิโปรตีน (phycobiliprotein) เป็นกลุ่มสารสี

ท่ีพบในสาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงินและสาหร่ายสีแดง 

โดยไฟโคบลิโิปรตีนสามารถจำาแนกสารสตีามความ

สามารถในการดูดกลืนแสงได้ 3 ชนิด คือ ไฟโค

เออรธิรนิ (phycoerythrin : PC) ให้สารสเีฉด

ชมพูม่วง, ไฟโคไซยานิน (phycocyanin : 

PE) ให้สารสีเฉดนำา้เงิน และอัลโลไฟโคไซยา-

นิน (allophycocyanin : APC) ใหส้ารสเีฉด

ฟ้านำ้าทะเล 

 ปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการใช้

สีที่มาจากแหล่งธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างเห็น

ได้ชัด จึงมีการนำาไฟโคบิลิโปรตีนมาใช้ในการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดและการทำาให้สารสีมี

ความบริสุทธิ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำาสารสีมาประยุกต์

ใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระดับอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ เนื่องจากไฟโคบิลิโปรตีนมีข้อดีคือ เป็นสารสีที่มีเฉดสีชัดเจนและ

สวยงาม เพาะเลี้ยงได้จากสาหร่ายที่คัดแยกจากประเทศไทย จึงสามารถ

เจริญเติบโตดีในสภาพอากาศของประเทศไทยและมีคุณสมบัติสำาคัญคือ 

มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถทนความร้อนสูงได้ จึง

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตขนาดใหญ่ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้

ระบบหล่อเย็นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้สูงกว่าการใช้สารสีประเภทอื่น 

 ดว้ยคณุสมบตัทิีน่า่สนใจดงักลา่วจงึทำาใหบ้รษิทัต่างๆ นำาไฟโคบลิิโปรตีน

มาใช้ในการผลิตเป็นสารสีเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน ได้แก่ 

 1. การผลิตเป็นสารสี (colorant) ไฟโคบิลิโปรตีนชนิดไฟโคไซยานิน

ถูกใช้ในการผลิตสารสีเฉดฟ้าและสีนำ้าเงิน เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารสีใน

อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม ได้แก่ หมากฝรั่ง ลูกอมและ

ไอศกรีม Nestle Smarties® เครือ่งดืม่ปราศจากแอลกอฮอล ์เชน่ Pepsi® 

และ Bacardi Brezzer® นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารสีเพื่อผสมในผลิตภัณฑ์

เครือ่งสำาอาง เชน่ ผลติภณัฑย์ายอ้มผมเฉดสีนำา้เงนิ และ eye shadow รวม

ถึงการนำามาใช้เป็นสีย้อมเส้นใยจากธรรมชาติ 

 2. การผลติเปน็สารเรอืงแสง (fluorescent agent) ไฟโคบลิโิปรตนีมี

บทบาทสำาคญัในระบบตรวจสอบสารโดยใชเ้ทคนคิฟลอูอเรสเซนตเ์นือ่งจาก

ไฟโคบิลิโปรตีนมีความสามารถในการดูดกลืนและปลดปล่อย

พลังงานแสงได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพสูงและละลายง่าย 

จึงถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านภูมิคุ้มกัน

วิทยาและอณูชีววิทยาอย่างกว้างขวาง เช่น การ

ใชเ้ปน็สารเรอืงแสงเพือ่ตดิตามการทำางานของ

แอนตบิอด ีใช้ในการวนิจิฉยัโรคมะเรง็และโรค

เอดส์ รวมถึงใช้ในการศึกษาโปรติโอมิกและ 

DNA microarrays 

 3. การผลิตเป็นสารออกฤทธิ์ทางด้าน

เภสัชวิทยา (pharmaceutical agent) 

จากการศึกษาคุณสมบัติด้านเภสัชวิทยาของ

ไซยาโนแบคทีเรียพบว่า ไฟโคบิลิโปรตีนมีคุณสมบัติ

ที่สำาคัญทางด้านเภสัชวิทยา เช่น คุณสมบัติต้านสาร

อนมุลูอสิระ คณุสมบัติตอ่ตา้นการอักเสบ คุณสมบัตป้ิองกัน

การถกูทำาลายของเซลลป์ระสาทและเซลลต์บั คุณสมบัติป้องกันการ

เกดิเนือ้งอก นอกจากนีไ้ฟโคบลิโิปรตนียงัถกูนำามาใชเ้ปน็สว่นผสมในอาหาร

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย 

 จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ไฟโคบิลิโปรตีนที่ผ่านการสกัดและการ

ทำาใหบ้รสิทุธิม์รีาคาสงูถงึ 120 – 2,000 บาท/มิลลิกรมัไฟโคบิลิโปรตนี และ

หากมีการปรับโครงสร้างโดยการนำามาเชื่อมกับโมเลกุลอื่นเพื่อใช้ในการ

ศึกษาด้านอณูชีววิทยาและเคมีวิเคราะห์พบว่า ไฟโคบิลิโปรตีนจะมีราคา

เพิ่มขึ้นถึง 4,800 – 60,000 บาท/มิลลิกรัมไฟโคบิลิโปรตีน 

 เน่ืองด้วยคุณสมบัติท่ีน่าสนใจและสามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้ในหลายมิติ 

จึงทำาให้ไฟโคบิลิโปรตีนเป็นสารสีท่ีมีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มในการนำามาวิจัย

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติรวมถึงมูลค่าสารสีจากสาหร่ายให้ก้าวไกลสู่สากล  

สารสีจากสาหร่ายที่มีในประเทศไทย นำาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ และ
เภสัชวิทยา ช่วยเพิ่มมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ นับเป็นงานวิจัยที่น่าจับตามอง หากมีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างจริงจัง
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บันทึกการเรียนรู้จากกิจกรรมค่ายเชิงวิชาการ	
ณ	ประเทศสิงคโปร์

กิตติ ชูวัฒน�นุรักษ์ 
อ�จ�รย์พิเศษ มจธ. / นักก�รศึกษ�อิสระ /

นักจัดกิจกรรมภ�ยใต้แนวคิด “PLEARN” (เล่นสนุก เรียนรู้อย่�งสร้�งสรรค์)

ตามติดกลุ่มเด็กไทยเข้าค่ายการเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการจากของจริง
ในสวนสนุกและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมค่ายครั้งนี้ จัดข้ึนโดยสถาบันกวดวิชา Math Kru Beer 

(MKB) ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้เด็กไทยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยภาษาอังกฤษและฝึกฝนเรียนรู้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ให้กับเด็กระดับชั้นประถม

ศกึษาปทีี ่5 ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึง่ผู้เขยีนได้รบัมอบหมายใหดู้แล

ฝ่ายวิชาการ กิจกรรมภายในค่ายนี้ประกอบด้วยแนวคิดในแต่ละวัน ดังนี้

วันแรก กิจกรรมคณิตศาสตร์รอบตัว เป็นกิจกรรมการหาปริมาตรนำ้า

ในพิพิธภัณฑ์ S.E.A. Aquarium และการหาความสูงของ Merlion เด็ก

จะได้เรียนรู้และทดลองการวัดและหาปริมาตรกับความสูง โดยทฤษฎี

ทางคณิตศาสตร์ เช่น สามเหลี่ยมคล้าย ตรีโกณมิติ ฯลฯ โจทย์จะเน้น

กระบวนการที่ถูกต้องมากกว่าจะเน้นค้าตอบท่ีถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้นำา

ทฤษฎีคณิตศาสตร์มาใช้ในการวัดได้จริง
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วนัทีส่อง กจิกรรมการทดลองในสวนนำา้ เป็นกจิกรรมการทดลองจากทฤษฎี

เรือ่งการเคลือ่นทีแ่บบหมนุในสวนนำา้ Wild Wild Wet โดยมคีำาถามใหเ้ดก็วา่ 

“จะทำาอย่างไรให้เครื่องเล่น Ular-Lah (เครื่องเล่นที่นั่งเป็นกลุ่ม 3 – 6 คน

แล้วไถลไปมาจนถึงพื้น) หมุนได้เร็วขึ้นหรือมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง” ถ้าว่า

กันตามทฤษฎีในเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ มวล

ทัง้หมดกับระยะมวลจากจดุศนูยก์ลาง จะมผีลให้การหมุนเรว็ขึน้หรอืชา้ลงได ้

แต่ความเป็นจริงยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจส่งผลได้ เช่น แรงเสียดทาน

ระหวา่งรางกับเครือ่งเลน่ ปรมิาณลมในเครือ่งเลน่ ฯลฯ เดก็ในกจิกรรมนีจ้ะ

ไดท้ดลองเลน่เครือ่งเลน่นีห้ลายครัง้เพือ่เปรยีบเทียบและพสิจูนว์า่ ทฤษฎดัีง

กล่าวเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเพื่อให้เด็กได้ฝึกการตั้งสมมติฐาน ทดลอง และ

สรุปผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วันที่สาม กิจกรรมเท่ียวสนุกครบวงจรในสวนสนุก เป็นกิจกรรมการ

วางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวภายในสวนสนุก Universal Studio Singa-

pore จากความคิดว่า จะเดินเที่ยวสวนสนุกอย่างไรให้ครบถ้วนและคุ้มค่า 

ท่ีสุด ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด เด็กในแต่ละกลุ่มจะได้แผนท่ีภายในสวนสนุก

และวางแผนการเดนิภายในสวนสนกุ โดยจะตอ้งคำานงึถงึลำาดบัการเลน่และ

รอบการแสดงโชว์ต่างๆ หลังจากน้ันเด็กจะได้นำาแผนน้ันมามาทดลองจริง 

ซึ่งในความเป็นจริงจะเกิดปัญหาขึ้น เช่น จำานวนคนที่มากในบางเครื่องเล่น 

เด็กในแต่ละกลุ่มจะต้องแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้เพือ่ให้สามารถดำาเนนิ

การตามแผนได้ ในชว่งเยน็เด็กในแตล่ะกลุม่จะนำาเสนอผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จาก

การทดลองเที่ยวตามแผน ปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เด็ก

ได้เข้าใจถึงกระบวนการการวางแผนทดลองและสรุปผลการทดลองได้

วันที่ส่ี กิจกรรมสร้างสรรค์กับโลกอนาคต เป็นกิจกรรมระดมสมองเพื่อ

สรา้งสรรค์ระบบนเิวศในโลกอนาคตใน Art & Science Museum โดยให้เด็ก

ในแต่ละกลุ่มออกแบบระบบนิเวศใต้นำ้าในโลกอนาคตอีก 1,000 ปีข้างหน้า

ว่าจะเป็นอย่างไร ซ่ึงเด็กจะต้องอาศัยความรู้เร่ืองระบบนิเวศ จินตนาการ และ

ความคิดสรา้งสรรค ์หลงัจากออกแบบจะใหเ้ดก็ในแตล่ะกลุม่ไดส้รา้งผลงาน

จริงผ่านระบบจำาลองโลกใต้นำ้าในส่วนนิทรรศการของ Future World หลัง

จากนั้นเด็กในแต่ละกลุ่มจะนำาเสนอการออกแบบและท่ีมาของโลกอนาคต

ว่าทำาไมโลกในอีก 1,000 ปีข้างหน้า ถึงเป็นตามที่ออกแบบไว้ กิจกรรมนี้

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดความคิดออก

มาสูโ่ลกจำาลองได ้เช่ือมโยงความรูเ้รือ่งระบบนเิวศ รวมท้ังฝึกฝนการทำางาน

เป็นทีม
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วันท่ีห้า กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับชีวิต เป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นเด็กจะได้เดินชมความงดงามของวัด

พระเขี้ยวแก้วเพื่อเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นเด็กจะมาร่วมแลกเปล่ียนเรียน

รู้กันในคำาถาม “คิดว่าวิทยาศาสตร์กับศาสนามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

เพราะอะไร” กิจกรรมนี้ไม่ได้ต้องการคำาตอบท่ีถูกต้องแต่เป็นการนำาเสนอ

ความคิดเห็นคิดอย่างมีเหตุมีผล นำาเสนออย่างมีหลักการและรับฟังอย่างมี

วิจารณญาณ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงความคิดเห็น

และยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในกลุ่มเด็ก

 นอกจากกิจกรรมดงักลา่วในแตล่ะวนัแลว้ ยงัใหเ้ด็กได้เรยีนรูก้ารใชช้วีติ 

ประจำาวันในสถานการณ์จริง เช่น การพูดส่ือสารเพ่ือซ้ืออาหารหรือถามทาง 

เรียนรู้จากป้ายและแผนท่ีภายในสิงคโปร์ ได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำาและผู้ตามท่ีดี
 ผู้เขียนมีความเชื่อว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นจะไม่อาศัยแค่เพียง

การเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยม หรืออ่านจากหนังสือหนาๆ เพียงอย่างเดียว 

แต่เป็นการได้เห็นและเล่นสนุกกับโลกของเรา สัมผัสและเรียนรู้กับทุกสิ่ง

รอบตัวได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเริ่มต้นให้เด็กสนุกจะนำาให้เกิดการเรียนรู้

ต่อไปอย่างไม่รู้จบ  
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พฤติกรรม
นอนอาบแดด
บนต้นไม้ของจระเข้
เผยพฤติกรรมจระเข้ มิใช่แค่ชอบนอนอาบแดดทั้งวัน

อยู่บนพื้นดิน หรือก้อนหินเท่านั้น นักชีววิทยาพบว่า จระเข้ 

ก็สามารถปีนขึ้นต้นไม้เพื่อไปนอนอาบแดดได้เช่นกัน ตามสภาพแวดล้อมบังคับ

จระเข้	เป็นท่ีรู้จักกันดีในฐานะสัตว์นักล่าท่ีดุร้าย และเป็นท่ีหวาดผวาของ

สตัวน์อ้ยใหญต่า่งๆ รวมถงึมนษุยอ์ยา่งเราดว้ย แตบ่างทจีระเขก้ดู็เหมอืนเปน็

สตัวจ์อมขีเ้กียจทีเ่อาแตน่อนอาบแดดท้ังวนั ซึง่ธรรมชาตขิองจระเขส้ว่นใหญ่

จะอาศัยอยู่ในแห่งนำ้านิ่ง บึงนำ้า หรือวังนำ้าที่สงบ สลับกับการขึ้นมานอนผึ่ง

แดดบนบกเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกาย แต่น้อยคนนักที่รู้ว่า จระเข้สามารถ

ปนีขึน้ไปอยูบ่นตน้ไมไ้ด ้ซึง่บางตวัปีนข้ึนไปอยูบ่นตน้ไมไ้ดส้งู 4-6 เมตร เร่ือง

นี้ได้สร้างความแปลกใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก 

 เมื่อสามปีที่แล้ว (มกราคม 2557) วารสาร Herpetology Notes ซึ่ง

เป็นวารสารวิชาการเก่ียวกับสัตว์เลื้อยคลาน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่สร้าง

ความฉงนใหแ้กน่กัสัตววทิยา นัน่คือรายงานการศึกษาพฤตกิรรมการปีนขึน้

ไปนอนอาบแดดบนต้นไม้ของจระเข้หลายสปีชีส์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการ

ศึกษาวิจัยและรายงานถึงพฤติกรรมดังกล่าวของจระเข้ในธรรมชาติ แม้ว่า

กอ่นหนา้นีจ้ะเคยมบีางทอ้งถิน่รายงานถงึพฤตกิรรมลักษณะนีข้องจระเขม้า

บ้างแล้ว เช่น ในเม็กซิโก โคลัมเบีย อินโดนีเซีย และบอตสวานา

 Vladimir Dinets นักสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี พร้อมด้วย

ทมีวจิยั ไดล้งพืน้ท่ีเพ่ือสำารวจและทำาวจัิยเก่ียวกับจระเขใ้นธรรมชาตใินทวปี

สารคดี 
วิทยาศาสตร์

วีณ� ยศวังใจ
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ตา่งๆ และพวกเขากไ็ดส้งัเกตเหน็พฤติกรรมบางอย่างของจระเข้ท่ีทำาใหพ้วก

เขาแปลกใจจนต้องบันทึกไว้เป็นข้อมูลในงานวิจัย

 ทีมวิจัยรายงานว่า จากการศึกษาพฤติกรรมจระเข้ใน 3 ทวีป ได้แก่ 

ออสเตรเลยี แอฟรกิา และอเมรกิาเหนอื พบจระเขถ้งึ 4 สปชีส์ี ทีม่พีฤติกรรม

ปนีขึน้ไปนอนอาบแดดบนตน้ไม ้โดยทีจ่ระเขข้นาดเลก็จะสามารถปนีปา่ยได้

ดีกว่าสปีชีส์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 

 จากการสำารวจพฤตกิรรมจระเขใ้นออสเตรเลยี ทีมวจัิยสังเกตเหน็จระเข้

นำ้าจืดขึ้นไปนอนพักผ่อนผึ่งแดดผึ่งลมบนกิ่งไม้เตี้ยๆ ทั้งในช่วงกลางวันและ

กลางคืน ซึ่งจระเข้ในออสเตรเลียที่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ ส่วนใหญ่จะเป็น

จระเข้ตัวเล็ก หรือลูกจระเข้ในอเมริกา ทีมวิจัยพบเห็นจระเข้ขนาดยาว

ประมาณ 1 เมตร ขึ้นไปนอนอาบแดดอยู่ตามกิ่งหรือรากของต้นโกงกาง

ในป่าชายเลน  ซึ่งจระเข้ส่วนใหญ่ที่พบว่ามีพฤติกรรมลักษณะนี้ในพื้นที่นี ้

จะมีความยาวไม่มากกว่า 1 เมตร แต่อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยไม่เคยพบเห็น

ขณะที่พวกมันกำาลังปีนขึ้นไปต้นไม้เลย พบเห็นทีไรพวกมันก็ขึ้นไปนอนรับ

แดดรับลมสบายอารมณ์อยู่บนต้นไม้แล้ว 

 ส่วนจระเข้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์แห่งนักปีนป่ายต้นไม้เลยก็ว่าได้ ต้อง

ยกให้จระเข้สายพันธุ์ในแอฟริกาที่ทีมนักวิจัยสำารวจพบเห็นพวกมันนอน

อาบแดดอยู่บนต้นไม้สูงอยู่เป็นประจำา ซึ่งจระเข้ตัวหนึ่งที่นักวิจัยพบมี

ความยาวประมาณ 1.4 เมตร เกาะอยู่ที่ปลายกิ่งไม้ที่หักค้างลำาต้นสูง

ประมาณ 4 เมตร ซึ่งประเมินดูแล้วจระเข้ตัวนั้นต้องปีนขึ้นต้นไม้ไปถึง 4 

เมตร และคลานไปบนกิ่งไม้อีกราว 4 เมตร เพื่อขึ้นไปอยู่บนคอนไม้นั้นได ้

 ยังมีจระเข้แม่นำ้าไนล์ที่มีขนาดยาวประมาณ 2 เมตร ในบอตสวานา ที่

ขึน้ไปนอนอยูบ่นกิง่ไม้ทีส่งูเหนอืนำา้ประมาณครึง่เมตร นบัเปน็จระเขต้วัใหญ่

ที่สุดที่นักวิจัยพบเห็นว่ามีพฤติกรรมใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ 

 นักวิจัยยังสังเกตด้วยว่า เม่ือใดที่มีเรือเข้าไปใกล้บริเวณต้นไม้ที่พวกมัน

กำาลังนอนอาบแดดอยู่ พวกมันจะรีบกระโดดหนีลงนำ้าไปอย่างรวดเร็ว และ

อาจเพราะด้วยเหตุนีเ้อง พฤติกรรมการปนีขึน้ไปนอนอาบแดดบนตน้ไมข้อง

จระเขจ้งึไมค่อ่ยมใีครรู ้แมว้า่มนัจะเปน็พฤติกรรมธรรมดาสามญัของพวกมัน 

แต่อย่างไรก็ตาม 

ทีมวิจัยไม่เคยพบเห็นขณะที่พวกมันกำาลัง

ปีนขึ้นไปต้นไม้เลย พบเห็นทีไรพวกมันก็ขึ้นไป
นอนรับแดดรับลม

สบายอารมณ์อยู่บนต้นไม้แล้ว 

สารคดีวิทยาศาตร์
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วันนี้	!!!	สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 
ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว 

เข้าไปชมได้ที่  
https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊ก
สาระวิทย์

แหล่งข้อมูลและภ�พ :

http://www.livescience.com/43291-crocodiles-can-climb-trees.html

http://www.sci-news.com/biology/science-crocodiles-climb-trees-01757.html

http://guardianlv.com/wp-content/uploads/2014/02/Crocodiles-Climb-Trees-Use-Tools-and-Do-Surveillance.jpg

http://www.livescience.com/43291-crocodiles-can-climb-trees.html

http://www.sci-news.com/biology/science-crocodiles-climb-trees-01757.html

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/02/11/article-0-1B65D86C00000578-571_634x286.jpg

แต่ที่น่าแปลกก็คือ จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานท่ีสามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง

คล่องแคล่วว่องไวทั้งในนำ้าและบนพื้นราบ แต่โครงสร้างทางกายภาพของ

จระเข้ไม่ได้เอื้อให้พวกมันปีนขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้สูงๆ ได้เลย 

 ส่วนสาเหตุท่ีจระเข้เหล่าน้ันปีนข้ึนไปพักผ่อนนอนอาบแดดอยู่บนต้นไม้ 

นักวิจัยให้เหตุผลว่า เป็นพฤติกรรมการปรับอุณหภูมิในร่างกายของจระเข้ 

เน่ืองจากจระเข้เป็นสัตว์เลือดเย็นเช่นเดียวกับสัตว์เล้ือยคลานอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ จึงต้องอาศัยปัจจัยภายนอกจากส่ิงแวดล้อม ซ่ึง

พ้ืนท่ีท่ีนักวิจัยพบเห็นจระเข้อยู่บนต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีไม่พ้ืนดินหรือ

โขดหินให้จระเข้ได้นอนผ่ึงแดดเพ่ือปรับอุณหภูมิในร่างกาย นอกจากน้ันยังอาจ

เป็นการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในเขตท่ีอยู่อาศัยของพวกมัน และเม่ือใด

ท่ีมีภัยมาเยือน พวกมันก็จะสามารถกระโจนหนีลงนำา้ได้ทันที

 เมือ่หลายปกีอ่นในออสเตรเลยีเคยมรีายงานข่าวชายสองคนไปตกปลา

แถว Buffalo Creek ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย แล้วเจอจระเข้หิวโซ

อยู่แถวนั้นพอดี แต่โชคดีมากๆ ที่พวกเขาสามารถวิ่งหนีจระเข้และปีนขึ้น

ไปอยู่บนต้นไม้ได้ จึงรอดตายหวุดหวิด แต่พวกเขาอาจไม่โชคดีแบบนี้ถ้า

หากว่าจระเข้ตัวนั้นปีนต้นไม้ได้  

สารคดีวิทยาศาตร์
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)

เชื้อไวรัสอีโบลา	(EBOLA)

ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นโครงสร้างภายในของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งมีขนาด 0.0001 มิลลิเมตร 

ภาพนี้ได้เน้นการใช้สีซีดจางแทนที่จะเลือกใช้เป็นสีที่ตัดกัน แต่ภาพที่ออกมาสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจนและดูสวยงาม ซึ่งแสดงรายละเอียดโครงสร้างทั้งหมดของเชื้อไวรัสชนิดนี้

ภาพโดย : David S Goodsell, RCSB Protein Data Bank



21
ฉบับที่  46

มกราคม 2560

https://witsanook.wordpress.com/2015/12/27/ม�ดูด�วหน้�หน�วกัน/
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สาระน่ารู้จาก อย.
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15 ธันวาคม 59 : ณ อาคารจามจุรีสแควร์- กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศในเอเชีย 1st Asian 

National Young Academy Meeting “Advancing Synergies in 

Asian NYAs” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559   

 

ก.วิทย์ฯ	สวทช.-อพวช.	เจ้าภาพร่วมจัดประชุม	
“เครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่”	คร้ังแรกในเอเชีย

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/news/22412-nyas

สเปกตรัม

30	พฤศจิกายน 2559 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การกระจายเสียง

และแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (Thai PBS) ประกาศผลพรอ้มมอบ

รางวลั โครงการประกวดภาพยนตรส้ั์นวิทยาศาสตร ์ปทีี ่2 “Short Science 

Film #2” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก”

 ผลงานที่ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษา 

ระดบัอดุมศกึษา และประชาชนท่ัวไป โดยมีผลงานทีผ่า่นเขา้รอบมาท้ังหมด 

15 ทีม จากผลงานกว่า 62 ทีม โดย 15 เร่ือง  ผลงานท่ีเข้ารอบ ได้ถูกนำามาฉาย

ให้ชมกันที่ Central World ในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema เมื่อวัน

พุธที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

 สำาหรับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ปีที่ 2 มีดังนี้

 ระดับมธัยมศกึษา ไดแ้กท่มี Creative Media @L.A.W ในเร่ือง “Des-

tination” จากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

 ระดับอุดมศกึษา ไดแ้กท่มี I2R ในเรือ่ง “Lost Planet” จากเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ 

 ประเภทประชาชนทัว่ไป ตกเป็นของ ทีม Ident Film จากผลงานเรื่อง 

“FEB-29”

ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวด
ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์	ปีที่	2

 ผลงานภาพยนตร์สั้นทั้งหมดจากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

วิทยาศาสตร์ ปีท่ี 2 น้ีได้สะท้อนให้เห็นมุมมอง แนวคิด ทัศนคติของเด็กยุคใหม่     

และเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในอนาคต 

 สำาหรับผลงานท่ีชนะการประกวดจะถูกนำาออกไปเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติต่อไปอีกด้วย  

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=5899:2&Itemid=104
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กลุ่มสตาร์ตอัปไทยกวาดรางวัลการประกวดนวัตกรรม	ณ	กรุงโซล	
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เม่ือวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (สสว) นำาผู้ประกอบการไทย 18 บริษัท กับ 19 

ผลงาน ภายใต้ โครงการสรา้งผูป้ระกอบการธรุกจิเทคโนโลยนีวตักรรม

ใหม ่(Startup Voucher) เข้ารว่มการประกวดผลงานสิง่ประดษิฐร์ะดบั

สากลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในงาน “Seoul International Invention 

Fair 2016” (SIIF 2016) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 ผลการประกวดปรากฏว่า กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ตอัปไทย 

คว้าสุดยอดรางวัล Grand Prize 1 รางวัล พร้อมกวาดอีก 5 เหรียญ

ทอง 7 เหรียญเงิน 5 เหรียญบรอนซ์ และ Special Prize 3 รางวัล

ซึ่งชี้ผลงานได้เป็นอย่างดีว่า กลุ่มสตาร์ตอัปไทยได้รับการยอมรับ

จากนานาชาติ โดดเด่นทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมี

ศักยภาพนำาสู่ตลาดสากล  

อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.nstda.or.th/news/22408-siif-2016

เอสซีจี	เคมิคอลส์	ทุ่มงบ	20	ล้านบาท	เปิด	SCG	Chemicals	Research	Unit	
เดินหน้าพัฒนาอุปกรณ์ผลักดันงานวิจัยพอลิเมอร์ด้วยแสงซินโครตรอน

เอสซีจี	เคมีคอลส์จับมือสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุ่มงบ 20 ล้านบาท เปิด SCG Chemicals 

Research Unit พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดพอลิเมอร์ด้วยแสงซินโครตรอน

แหง่เดียวในอาเซยีน รองรบันวตักรรมทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต  เชือ่ม่ันกลุม่วจิยั

ซินโครตรอนและเอสซีจี เคมิคอลส์จะร่วมกันขับเคลื่อน คิดค้น และพัฒนา

งานวิจัยด้านพอลิเมอร์ ผลักดันนวัตกรรมสู่ระดับสากล สร้างมูลค่าเพ่ิมให้

แก่อุตสาหกรรมและประเทศ  

http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=4815:-20-scg-chemicals-research-unit-&catid=48:2010-11-01-18-56-16&Itemid=325



25
ฉบับที่  46

มกราคม 2560

sci society

ขอเชิญประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์มิติใหม่	สนุก	เข้าใจง่ายใน	3	นาที	

FameLab	Thailand	2017

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มิติใหม่ สนุก เข้าใจง่ายใน 3 นาที FameLab Thailand 2017 พิเศษปีนี้ได้ขยายโครงการ

สำาหรับนักเรียนพร้อมเปิดประสบการณ์แชร์เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในอังกฤษ บริติช เคานซิล ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัททรู 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) EURAXESS และ ไอที 24 ชั่วโมง เปิดตัวการแข่งขันนำาเสนอเรื่องราว

ทางวิทยาศาสตร์ “FameLab Thailand 2017” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

 FameLab คือการแข่งขันนำาเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ให้มีความสนุก น่าสนใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ภายใน 3 นาที ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินภายใต้กฎ 3 ข้อ คือ เนื้อหาชัดเจน ถูกต้อง และน่าสนใจ โดยผู้ชนะจากประเทศไทยจะมีโอกาสไปแข่งขันรอบ

ชงิชนะเลิศในงานเทศกาลวทิยาศาสตรร์ะดบัโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจกัร พร้อมรบัทนุการศึกษาเพือ่สนบัสนนุการสือ่สาร

ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสิทธิพิเศษสำาหรับผู้ชนะในปีน้ี จะได้รับโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำาประเทศใดก็ได้ในทวีปยุโรป 

นอกจากนีผู้ผ้า่นเขา้รอบชิงชนะเลศิทัง้ 10 ทา่น จะไดร้บัการฝกึอบรมพเิศษแบบเขม้ขน้ (มาสเตอรค์ลาส) โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสือ่สารทางวทิยาศาสตร์

จากสหราชอาณาจักร

 สำาหรับในปีนี้ ยังได้มีการเปิดตัวโครงการ “School Lab” เวทีปั้นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชนอายุระหว่าง 15–18 ปี เพื่อส่งเสริมให้

นกัเรียนไดเ้ขา้ใจและชืน่ชอบความทา้ทายทางดา้นวทิยาศาสตร ์พฒันาทกัษะการคดิและความสรา้งสรรค ์โดยมรีปูแบบการแขง่ขนัในลักษณะเดียวกันกับ 

FameLab ระดบัประชาชน ผูช้นะในประเทศไทยจะได้รับทนุการศึกษาและเดินทางไปเขา้รว่มนทิรรศการวทิยาศาสตรร์ะดบัโลก Cheltenham Science 

Festival ณ สหราชอาณาจักร

 การแข่งขัน FameLab และ School Lab เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการแข่งขัน FameLab รอบชิงชนะเลิศในประเทศ

จะมีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2560 ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 

2560 ณ งานเทศกาลวทิยาศาสตรส์ดุยิง่ใหญ ่Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักรโดยได้รับการสนบัสนนุจากโครงการทัง้หมด ผูส้นใจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.britishcouncil.or.th  

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=5920:3-famelab-thailand-2017&Itemid=104
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สวทช.	เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ	ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ	
ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม	สวทช.	เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

สู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์	ฟรี!!

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ ...สมัครมาเป็นหมู่คณะ 

หรือมาในนามโรงเรียน (ไม่เกิน 60 คน) กิจกรรมจัดครึ่งวัน ฟรี!!!! ไม่มีค่า

ใช้จ่าย

 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) มุ่งหวังให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำาคัญของ

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรม “แรงบันดาลใจ

สู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์” เพื่อเปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนทั่วประเทศที่สนใจ 

เข้าเยี่ยมชมการดำาเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของ สวทช. โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและศูนย์วิจัยแห่ง

ชาติ สวทช. ให้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถตอบปัญหา

ท้าทายระดับประเทศ และผลงานการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนำาไปต่อยอด

ออกสูต่ลาดไดจ้รงิ พรอ้มเยีย่มชมแหล่งเรียนรู้ของ

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยง

ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ นำาไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอน

 โรงเรียนที่สนใจ สามารถดูวันเวลาที่สามารถ

เขา้รว่มกิจกรรมไดต้ามภาพตารางวนัจดักิจกรรม

ที่ให้มานี้ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ บ้าน

วิทยาศาสตร์สิรินธร โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 

77226 (คุณปรมาภรณ์) หรืออีเมล porama-

porn@nstda.or.th  
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บ้�นนักคิด
Quiz

สวัสดีปีไก่ฮะ	คุณผู้อ่าน ปัญหาฉบับที่แล้ว (45) เหมียวมีเกม word scramble คำาศัพท์เกี่ยวกับฤดูหนาว ให้ผู้อ่าน
ได้ร่วมสนุก ตอนนี้ไปดูเฉลยกันเลยฮะ

 		ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่	45	มีดังต่อไปนี้

				รางวัลที่	1   :  ผ้าพันคอมัดย้อม ได้แก่ คุณสุริสา รีเจริญ

				รางวัลที่	2   : ชุดของขวัญ world scientists (จานรองแก้ว+พวงกุญแจ) คุณธัญญา ณ ถลาง ด.ญ.ศุภรา ก่อสกุล  คุณสิรัส สุลัญชุปกร           

 ด.ญ.กานต์สินี เอ้ืออาภรณ์ คุณศิวัช ชมชัย

ปัญหาประจำาฉบับที่	46											
ในฉบบันี ้อยากใหผู้อ้า่นเลอืกสตัว์ปกีในภาพข้างลา่งท่ีอยูใ่นวงศ์ Phasianidae มาให้เหมยีวหนอ่ยฮะ

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 หรือทาง e-mail ที่ 

sarawit@nstda.or.th อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

รางวัล
ประจำา
ฉบับท่ี	
46	ได้แก่											

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 มกราคม 2560 คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 47 สำาหรับของรางวัล 

เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

1. blizzard

2. glacier

3. hoarfrost

4. avalanche

5. icicle 

6. snowflake

สำาหรับคำาที่ 5 มีคุณผู้อ่านส่งคำาตอบว่า cilice (เสื้อขนสัตว์) มาด้วย ก็ถือว่าถูกนะฮะ 

สำาหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 45 มีดังนี้

นกคุ่มอกลาย 
Turnix suscitator

เป็ดก่า 
Asarcornis scutulata

ไก่ฟ้าพญาลอ 
Lophura diardi

นกยูง 
Pavo muticus

รางวัลที่ 1 กระเป๋าผ้า จำานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 ปฏิทิน “เทิดพระเกียรติ
พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” จำานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ “science 
is a cosmic symphony” จำานวน 5 รางวัล

7. iceberg

8. floe

9. frozen

ขอบคุณภ�พจ�ก ดร.ประทีป ด้วงแค                                                                                                                                    ภ�พโดย รักศักดิ์ สิทธิวิไล

1         2               3

นกกระทาญี่ปุ่น 
Coturnix japonica 

ไก่ฟ้าหลังขาว 
Lophura nycthemera
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Science 
Jokes

ไม่ครับพ่อ พ่อใส่มันกลับด้านครับ   

ขอบคุณ
สำาหรับ

ของขวัญ
นะลูก 

พ่อชอบม
ัน !
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ไก่ฟ้าหลังขาว  
Lophura nycthemera

ไก่ฟา้หลงัขาวเปน็นกทีม่ขีนาดกลางถงึใหญม่าก พบตามป่าดงดบิแลง้
และป่าดงดิบเขา ผสมพันธุ์ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ถึงพฤษภาคม 
ทำารงัตามพืน้ดินหรือพุ่มหญ้าด้วยการขดุดินเปน็แอง่เลก็แอง่นอ้ย อาจนำา
ใบหญ้าหรือใบไม้มาวางตรงแอ่งเพื่อใช้ในการรองรับไข  ่

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
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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  
และประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 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 

ฝา่ยเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 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
นำ�ชัย ชีววิวรรธน์

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

นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงท่ีสุด เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆ ของโลกที่มีโอกาสเดินทางรอบโลก โดยเดินทางไปกับเรือหลวง        
บีเกิลนานถึง 5 ปี  เขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ เช่นเดียวกับกับอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ (Alfred Russel Wallace) โดยต่างคนต่างคิดค้น
ทฤษฎีดังกล่าวด้วยตัวเอง เป็นอิสระต่อกัน ทฤษฎีดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า เป็นแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดแนวคิดหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์.... 
หนังสือกำาเนิดสปีชีส์ (On the Origin of Species) ของเขาได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาล  

Ignorance more frequently begets confidence than 
does knowledge; it is those who knows little, not 
those who know much, who so positively assert 

that this or that problem 
will never be solved by science.

- Charles Darwin

บ่อยครั้งมากที่ความโง่เขลาสร้างความมั่นใจยิ่งไปเสียกว่า
ความรู้ มีแต่ผู้คนที่รู้เพียงน้อยนิด หาใช่คนที่รู้มากมาย ที่มักจะ

ยืนยันหนักแน่นว่า เรื่องนี้หรือปัญหานั้นน่ะ 
วิทยาศาสตร์ไม่มีทางแก้ได้หรอก 

- ช�ลส์ ด�ร์วิน 

http://img05.deviantart.net/cb0c/i/2010/107/2/c/charles_darwin_by_dennyshopgirl.jpg


