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ดีจริงหรือ?

ปัจจุบัน มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการดื่ม “น้ำาด่าง” หรือ 
“น้ำาอัลคาไลน์” กันอย่างแพร่หลาย โดยอ้างสรรพคุณต่างๆ 
มากมาย รวมทัง้มผีลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงอาจมรีาคาแพง คำาถาม
คือการด่ืมน้ำาด่างมีผลดีต่อสุขภาพจริงหรือ? มีหลักฐานทาง
วทิยาศาสตรส์นบัสนนุจริงหรอืไม ่? และอนัทีจ่ริงแลว้ มอีนัตราย
หรือผลข้างเคียงบ้างหรือไม่ ?

ดื่มน้ำ�ด่�ง 
ดีจริงหรือ?

9 สุดยอดก�รค้นพบท�งวิทย�ศ�สตร์ 
ในปี 2559

No More Woof 
เครื่องแปลภ�ษ�
คว�มคิดสุนัข

• ระเบียงข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ ไทย :

• เครื่องสำ�อ�งจ�กน้ำ�ก�วไหม
• ฤทธิ์ต้�นก�รเกิดมะเร็ง
 ของข้�วไทยที่ ไม่ผ่�นก�รขัดสี

“Big-i” หุ่นยนต์ช่วยง�นบ้�น
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จุมพล เหมะคีรินทร์

บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

ในวงก�รวิทย�ศ�สตร์ยงัไมม่หีลกัฐ�นทีห่นกัแนน่
ใดๆ เลยที่ชี้ว่� น้ำ�ด่�งมีสรรพคุณเช่นนั้นจริง
 น้ำ�ด่�งคืออะไรกันแน่ ? คำ�ว่� “น้ำ�ด่�ง (alkaline water)” ก็คือ  

น้ำ�ทีม่สีมบตัเิปน็ด�่ง โดยปกตมิสี�รประกอบบ�งอย�่ง เชน่ แคลเซยีม  

ซลิิก� โพแทสเซียม แมกนีเซียม หรือไบค�ร์บอเนต เป็นองค์ประกอบอยู่  

มักอ้�งกันว่�จะช่วยลดโรคภัยหล�ยอย่�งได้ โดยก�รไปปรับเปลี่ยน

คว�มเป็นกรด-ด่�งหรือ ค่� pH ของของเหลวในร่�งก�ยได้

 แตค่ว�มเปน็จรงิกค็อื น้ำ�ประป�มักจะมีค�่ pH ใกลก้บัเป็นกล�ง  

(เท�่กับ 7) หรอืเปน็กรดก็แตเ่พยีงเลก็นอ้ย จ�กสิง่เจอืปนอืน่ๆ ในน้ำ�  

แต่ร่�งก�ยมีก�รปรับ pH ของของเหลวในร่�งก�ยอย่�งเข้มงวด 

จนค่� pH ของน้ำ�ดื่มแทบจะไม่ส่งผลอะไรกับ pH ของส่วนต่�งๆ 

ของร่�งก�ยเลย  เช่น เมื่อน้ำ�ผ่�นป�กและหลอดอ�ห�รลงไปที่

กระเพ�ะอ�ห�รก็จะเจอกับน้ำ�ย่อยที่มีคว�มเป็นกรดสูงม�ก (pH 

2-3) ของเหลวทั่วไปที่มนุษย์ดื่ม ปกติมีค่� pH 5-8 จึงไม่ส่งผลกระ

ทบกบัน้ำ�ยอ่ย และเอนไซม์ทีต่อ้ง

ทำ�ง�นในกระเพ�ะอ�ห�รเลย

  แต่ห�กดื่มน้ำ�ที่มีค่�เป็น

ด่�งม�กๆ ก็อ�จก่อปัญห�ให้

กับร่�งก�ยได้ เช่น ทำ�ร้�ย

เซลล์ในท�งเดินอ�ห�ร และ

ไปขัดขว�งก�รย่อยอ�ห�ร

ของกระเพ�ะอ�ห�ร

  นอกจ�กน้ำ �ด่ �งที่ ดื่ ม 

เข้�ไปน่�จะหมดสภ�พคว�ม 

เป็นด่�งในกระเพ�ะอ�ห�รแล้ว  

ในลำ�ไส้เล็กจะมีส�รละล�ย

ชีวิตยุคดิจิทัล ชีวิตที่เต็มไปด้วย
พ�สเวิร์ด

คงปฏิเสธไม่ได้นะครับ ว่�วิถีชีวิตคนเร�ในปัจจุบันนี้ ต้องไปผูกไว้กับก�รเข้�
รหัสลับหรือพ�สเวิร์ดม�กม�ยเหลือเกิน เริ่มจ�กสิ่งใกล้ตัว อย่�งรหัสบัตร ATM 
บัตรเครดิต โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล ระบบ iBanking 
ระบบภ�ษี สม�ชิกเว็บไซต์ต่�งๆ ที่ต้องมีก�รกรอกรหัสเพื่อเข้�สู่ระบบ ก�รเข้�สู่
สถ�นที่ทำ�ง�น คอนโดฯ ที่พักอ�ศัย ฯลฯ เท่�ที่ผมนึกได้เร็วๆ ใกล้ตัวและสัมผัส
ได้ก็ประม�ณนี้ แต่เชื่อว่�ยังคงมีอีกเยอะแน่ๆ ครับ

 ปญัห�ทีต่�มม�คอื แล้วเร�จะจำ�รหสัลบัหรอืพ�สเวร์ิดเหล�่นี้ไดอ้ย่�งไร ครัน้
จะตั้งให้ใช้พ�สเวิร์ดเหมือนกันทั้งหมด ก็คงไม่ปลอดภัย จะจดใส่สมุดบันทึกไว้ก็
กลวัคนอืน่รู ้โดยเฉพ�ะบตัร ATM ห�้มจดใสเ่ศษกระด�ษแลว้ไวคู้ก่บับัตรเดด็ข�ด 
เพร�ะถ้�เกิดทำ�บัตรห�ยหรือถูกขโมยไป ทีนี้ก็หว�นหมูเลย คนที่มีเจตน�ไม่ดีคง
จัดก�รเบกิเงนิเร�เกล้ียงบญัชแีน ่อีกทัง้ก�รตัง้รหสั ตัง้ง่�ยไปกเ็สีย่ง ตัง้ย�กเกนิไป 
ก็กลัวจำ�ไม่ได้เองอีก จึงไม่แปลกใจที่ก�รเข้�สู่ระบบบ�งอย่�ง เมื่อไม่ได้ใช้น�นๆ 
กเ็ลยเข�้รหสัผดิ มนัคงยุง่ย�กพอควรแลว้ละ่ครบั เพร�ะถ�้เข�้ระบบไมไ่ด ้ข้อมลู
ต่�งๆ ทีต่อ้งก�ร เร�กเ็อ�ไมไ่ด ้ดชูวีติมนัจะยุง่ย�กพอสมควรแลว้นะครับ ทีก่�รทำ� 
ธุรกรรมหรือก�รดำ�เนินวิถีชีวิตของเร�ต้องไปผูกติดกับตัวเลข ตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ์เพียงไม่กี่ตัว แต่มันก็มีคว�มสำ�คัญเสียด้วยครับ เพร�ะรหัสลับเหล่�นี้
มนัอ�จตอ้งทำ�ใหเ้ร�ตอ้งสญูเสยีเงนิในบัญชไีปโดยฉบัพลันได ้หรอือ�จกล�ยเป็น
บคุคลที่ไร้ตวัตนในโลกนี ้ไรค้ว�มน�่เชือ่ถอืไปโดยทนัใด ถ�้ขอ้มลูบตัรประช�ชนใน
ทะเบียนร�ษฎร์ถูกเปลี่ยนแปลง (ผมพูดถึงในท�งทฤษฎีนะครับ ซึ่งก็มีคว�มเป็น
ไปได้ แม้จะย�ก พอดีเคยมีหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งที่ทำ�ให้เห็นตัวอย่�งครับ)

 ดังนั้น ด่�นสำ�คัญก็ดูจะอยู่ท่ีก�รตั้งรหัสลับนี่เอง บ�งที่บ�งระบบอ�จใช้ 
ก�รสแกนล�ยนิ้วมือ หรือสแกนม่�นต�ร่วมด้วย ซึ่งก็ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก 
ได้ดีระดับหนึ่งเลยครับ เพร�ะไม่ต้องจำ�พ�สเวิร์ด อีกท้ังล�ยน้ิวมือหรือม่�นต�  
กถ็อืเปน็ลกัษณะเฉพ�ะบคุคล ถอืว�่เปน็รหสัลบัท�งชวีภ�พที่ใชแ้สดงตวัตนของ
เร�ก็ว่�ได้ ส�ม�รถใช้แทนพ�สเวิร์ดได้เป็นอย่�งดี  

 แต่ห�กต้องใช้รหัสลับเป็นตัวเลข ตัวเลขผสมตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ก็มี 
คำ�แนะนำ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญกว้�งๆ ดังนี้ครับ

 กรณีรหัสลับเป็นตัวเลขสี่ตัว ของบัตร ATM ไม่ควรใช้ตัวเลขเรียงง่�ยๆ เช่น 
1234 หรือเลขปีเกิด ซึ่งมักค�ดเด�ได้ง่�ย แต่ให้ใช้ตัวเลขเฉพ�ะตัวที่เร�คุ้นเคย
โดยย�กแก่ก�รเด� ห�กมีบัตร ATM ม�กกว่�หนึ่งใบ ก็ไม่ควรตั้งรหัสเหมือนกัน
ทั้งหมด

กรณีเป็นรหัสลับ 8-10 ตัว

- ควรตั้งให้มีทั้งตัวเลข ตัวอักษรภ�ษ�อังกฤษท้ังตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ และ
ผสมด้วสัญลักษณ์พิเศษ เช่น jP59gK$#, 39fAGb&%

- ใช้คำ�ที่คุ้นเคยแต่พิมพ์เปลี่ยนแป้นภ�ษ� เช่น ใช้คำ�ว่� ส�ระวิทย์ แต่เปลี่ยน
แป้นพิมพ์เป็นภ�ษ�อังกฤษ ก็จะได้พ�สเวิร์ดว่� lkit;bmpN

- เปลี่ยนพ�สเวิร์ดเป็นระยะๆ เช่นในรอบส�มเดือน หกเดือน โดยเฉพ�ะห�ก
มกี�รไปใชบ้ตัรเครดติในต�่งประเทศ เมือ่กลบัม�เมอืงไทยแลว้กค็วรเปลีย่น
รหัสเพื่อคว�มปลอดภัยจ�กก�รถูกแฮกข้อมูล

 เมื่อชีวิตต่องอยู่กับพ�สเวิร์ด ก็ต้องปรับตัวเพื่อบริห�รก�รใช้พ�สเวิร์ดด้วย
ประก�รฉะนี้แหละครับ
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ด่�งจ�กตับอ่อนอยู่แล้วต�มธรรมช�ติ (pH ของลำ�ไส้เล็กและ

ลำ�ไส้ใหญค่อื 7.5-8.0)  อ�ห�รและของเหลว (รวมทัง้น้ำ�) จึงเปน็ด�่ง

อ่อนเมื่อไปถึงลำ�ไส้เล็กอยู่แล้ว  ร่�งก�ยแต่ละส่วนต้องก�ร pH ที่

เหม�ะสม ซึง่อ�จเป็นกรด กล�ง หรอืด�่งก็ได ้ เชน่ กระเพ�ะอ�ห�ร

ตอ้งก�รคว�มเปน็กรด และลำ�ไส้ตอ้งก�รคว�มเป็นด�่ง ไม่ไดแ้ปลว่� 

สภ�พด่�งจะต้องดีเสมอไป    

น้ำ�ไอโอไนซ์
  หล�ยคนอ�จสงสัยเรื่อง เครื่องทำ� “น้ำ�ไอโอไนซ์ (ionized 

water)” หรือ “น้ำ�ที่มีประจุ” เพื่อแยกให้ได้น้ำ�ด่�งออกม�ได้ เป็น

เรื่องจริงหรือไม่ ?  

 ปกตหิ�กเปน็น้ำ�บรสิทุธิแ์ลว้ ก�รทำ�ใหน้้ำ�แยกออกเปน็ “น้ำ�กรด”  

กบั “น้ำ�ด่�ง” เปน็เรือ่งแทบเป็นไปไมไ่ดเ้ลย แตจ่ะตอ้งมสี�รประกอบ 

ที่คอยปลดปล่อยไอออน (หรือส�รที่มีประจุ) ปนอยู่ในน้ำ�ด้วย เช่น 

ห�กต้องก�รให้น้ำ�เป็นด่�ง ก็ต้องมีไอออนแบบ OH- อยู่เยอะ (ซึ่ง

ก็ทำ�ให้มักจะต้องมีโซเดียมไอออน (Na+) แคลเซียมไอออน (Ca2+) 

ปนอยู่ม�กด้วย) ตัวอย่�งน้ำ�ที่มีส�รพวกนี้อยู่ที่รู้จักกันดีก็คือ พวก

น้ำ�แร่ต�มธรรมช�ติ หรือพวกเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ผสม นั่นเอง

 สำ�หรบัแนวคดิเร่ืองทีน่้ำ�จะจับกลุม่กันจนได้โครงสร�้งทีซ่บัซ้อน

ม�กขึ้น ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำ� 5-6 โมเลกุล (หรือที่เรียกกัน

ว่� “น้ำ�หกเหลี่ยม”) ซึ่งทำ�ให้ดูดซึมได้และเข้�สู่เซลล์หรือเนื้อเยื่อ

ได้ดีขึน้ แตกต�่งไปจ�กน้ำ�ประป�ทัว่ไปนัน้ กเ็ปน็คำ�กล�่วอ�้งที่ไมม่ี

หลักฐ�นสนับสนุนท�งวิทย�ศ�สตร์ที่หนักแน่นเพียงพอ

 ขอ้ควรระวงัเปน็พิเศษก็คอื ในกรณขีองผูท้ีม่ปีญัห�ร�่งก�ยเกีย่ว

กบัก�รทำ�ง�นของไต หรอืกนิย�ทีร่กัษ�ไตอยู่ เกลอืแร่บ�งอย่�งทีอ่ยู่

ในน้ำ�ด่�งอ�จจะไปสะสมอยู่ในร่�งก�ย และก่อให้เกิดผลเสียร้�ยแรงได้  

 Ryan Andrews อดีตนักสรีรวิทย�และนักโภชน�ก�รก�ร

ออกกำ�ลังก�ย จ�ก Johns Hopkins Medicine ระบุว่� อ�จมีคน 

กลุ่มเล็กๆ ที่ ได้ประโยชน์จ�กน้ำ�ด่�งอยู่บ้�งก็คือ พวกนักกีฬ�ที่ 

ออกกำ�ลังก�ยสม่ำ�เสมอ โดยน้ำ�ด่�งอ�จจะไปช่วยดึงน้ำ�ให้อยู่ใน

ระบบหมุนเวียนเลือดและลดก�รขับถ่�ยน้ำ�ออกได้ส่วนหน่ึง ทำ�ให้

น้ำ�เลือดไม่ข้นจนเกินไป จึงลดโอก�สเกิดอ�ก�รหลอดเลือดสมอง

แตกได้ โดยจะไม่ได้เป็นผลแบบฉับพลันแต่เป็นผลแบบสะสม ซ่ึง

ต้องศึกษ�เพิ่มเติมต่อไป

 นอกจ�กนี้ ไอออนของเกลือแร่ต่�งๆ (แคลเซียม แมกนีเซียม 

โปตัสเซียม) ยังช่วยลดอ�ก�รเครียดของระบบกล้�มเนื้อและ 

ก�รห�ยใจ รวมทัง้ชว่ยก�รตอบสนองตอ่กรดแลกตกิในเลอืด (ทีส่ร้�ง

ออกม�ม�กระหว�่งก�รออกกำ�ลังก�ยอย�่งหนกั) จงึชว่ยเพิม่พลงัให้

กบันกักีฬ�จำ�พวกทีต่อ้งอ�ศยัคว�มอดทน เชน่ นกัว่ิงระยะท�งไกลๆ  

นักวิ่งกลุ่มนี้บ�งครั้งจึงเหม�ะที่จะดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีโซเดียม 

ไบค�ร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ  

 กล่าวสรุปโดยรวม คำากล่าวอ้างประโยชน์หรือ
คุณลักษณะของน้ำาด่าง ยังมักเป็นเร่ืองไม่จริงหรือไม่ 
ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างเกินจริงเสียแทบทั้งนั้น หรือ 
อย่างน้อยที่สุดก็ยังหาหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่น 
ไม่ได้

 

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ AquaScams ให้พื้นฐานความรู้และคำาอธิบายเกี่ยวกับเคมีของน้ำา และคำากล่าวอ้างผิดๆ ของน้ำาด่าง  

http://www.chem1.com/CQ/ionbunk.html

บทความ Alkaline Water: Legit Health Food or High-Priced Hoax เขียนโดย Ryan Andrews อดีตนักสรีรวิทยาและนักโภชนาการการออกกำาลังกาย 

จาก Johns Hopkins Medicine บนเว็บไซต์ Precision Nutrition

http://www.precisionnutrition.com/alkaline-water-legit-or-hoax    

 ภาพจาก

http://www.bloggang.com/data/k/kiettiyos/picture/1420441978.jpg http://f.ptcdn.info/049/007/000/1373358849-5470534459-o.jpg

http://www.alkalineionizedwater.org/wp-content/uploads/2014/02/What-is-Alkaline-Ionized-Water-300x275.jpg

http://www.ionizedwaterfaq.com/wp-content/uploads/2012/03/hexagonal-water.jpg
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เคร่ืองสำ�อ�งจ�กน้ำ�ก�วไหม

ปกติแลว้ในก�รต้มรังไหมเพ่ือนำ�เส้นไหมม�ใชป้ระโยชนน์ัน้ ทัง้รังกบั

น้ำ�ต้มจะถกูท้ิงไปอย�่งไรป้ระโยชน ์ซึง่ทีจ่รงิในรงัไหมนัน้ มโีปรตนีก�วไหม

ทีม่สี�รต้�นอนุมลูอสิระสงู ชว่ยป้องกนัแสงยูวไีด ้และใหค้ว�มชุม่ชืน้แก่ผวิ

เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ นักวิจัยไทยก็ส�ม�รถสกัดโปรตีน

ก�วไหมนี้เพื่อนำ�ม�ผลิตเป็นเครื่องสำ�อ�งได้แล้ว

 นักวิจัยจ�กศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สวทช. ได้สกัด

น้ำ�ก�วไหมหรอืเซรซินิ ม�พัฒน�ตอ่ยอดเปน็เครือ่งสำ�อ�ง โดยอ�ศยัน�โน

เทคโนโลยี พัฒน�เป็น “อนุภ�คน�โนเซริซิน” ขึ้น และนำ�ไปผสมในสูตร

ตำ�รบัครมีและเซรมับำ�รุงผวิ ซ่ึงก�รใช้น�โนเทคโนโลยนีี ้จะชว่ยเพิม่คว�ม

คงตัวและควบคุมก�รปลดปล่อยส�รสำ�คัญให้ออกฤทธิ์ได้น�นขึ้น 

 สูตรตำ�รับครีมและเซรัมบำ�รุงผิวที่พัฒน�ขึ้นนี้ มีคุณสมบัติเด่น คือ 

มีเนื้อเบ� กระจ�ยตัวได้ดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ และจ�กก�รทดสอบ 

ก�รระค�ยเคืองผิวในอ�ส�สมัคร พบว่� ไม่ก่อให้เกิดอ�ก�รระค�ยเคือง 

และยังช่วยเพ่ิมคว�มชุ่มชื้นให้กับผิวได้หลังจ�กก�รใช้เพียง 2 สัปด�ห์  

นับเป็นนวัตกรรมที่ดี ได้ม�ตรฐ�นระดับส�กล ช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันให้กับอุตส�หกรรมไหมไทยได้ดี

อย. ส่งเสริมก�รใช้สมุนไพรในเครื่องสำ�อ�ง
มั่นใจกับ “FDA Thai Herb”
อย. เพิ่มศักยภ�พท�งก�รแข่งขัน ติวเข้มผู้ประกอบก�รให้มีคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจตร�สัญลักษณ์ FDA Thai Herb เพื่อส่งเสริมก�รใช้สมุนไพร

ในเครื่องสำ�อ�ง รวมท้ังพัฒน�สถ�นท่ีให้เป็นไปต�มพะร�ชบัญญัติ 

เครือ่งสำ�อ�งฉบบัใหม่ พ.ศ. 2558 ผูป้ระกอบก�รจะไดรั้บทร�บหลกัเกณฑ์

ในก�รขอรบัตร�สญัลกัษณ ์และสร�้งคว�มเข�้ใจทีส่อดคลอ้งกัน ซึง่จะก่อ 

ให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รดำ��เนินง�นและเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของ 

ผู้ประกอบก�รให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลอีกด้วย

 นพ.วันชัย สัตย�วุฒิพงศ์ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

เปิดเผยว่� เครื่องสำ�อ�งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำ�วัน  

และประเทศไทยถือเป็นฐ�นก�รผลิตเครื่องสำ�อ�งเพ่ือก�รส่งออกไป

ยังประเทศต่�งๆ ทั่วโลก ดังน้ัน จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิงที่ประเทศไทย

ต้องเร่งพัฒน�ส่งเสริมคุณภ�พเคร่ืองสำ�อ�งไทยและสมุนไพรที่ใช้ ใน 

เครื่องสำ�อ�งเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งช�วไทยและช�วต่�งประเทศมีคว�ม

มั่นใจว่� เครื่องสำ�อ�งไทยมีคว�มปลอดภัยและได้ม�ตรฐ�น ที่ผ่�นม�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ได้จัดทำ�ฐ�นข้อมูลสมุนไพร

ที่ใช้ ในเครื่องสำ�อ�ง จำ�นวน 220 ชนิดลงเว็บไซต์ อย. เพื่อสืบค้น 

ก�รผลิตเครื่องสำ�อ�งผสมสมุนไพรที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น จัดทำ�คู่มือ 

ก�รผลิตเครื่องสำ�อ�งขั้นพื้นฐ�น เพื่อเป็นข้อมูลในก�รผลิตเครื่องสำ�อ�ง

ในชุมชน พัฒน�ก�รตรวจวิเคร�ะห์สมุนไพรบ�งชนิดในเคร่ืองสำ�อ�งทั้ง

ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค พัฒน�ส�รสกัดและน้ำ�มันหอมระเหยจ�ก

สมุนไพรไทยที่ใช้เป็นเครื่องสำ�อ�งเพื่อก�รพัฒน�ตำ�รับเครื่องสำ�อ�ง 

กำ�หนดแบบตร�สัญลักษณ์ FDA Thai Herb และหลักเกณฑ์ก�รคัดเลือก

เครื่องสำ�อ�งผสมสมุนไพรให้ได้ตร�สัญลักษณ์ต่อไป

 ก�รกำ�หนดตร�สัญลักษณ์เพื่อคัดเลือกเครื่องสำ�อ�งผสมสมุนไพร  

ให้ได้รับตร�สัญลักษณ์ FDA Thai Herb นั้น เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจ 

ในเครื่องสำ�อ�งผสมสมุนไพรที่แสดงตร�สัญลักษณ์ไทยให้แก่ช�วไทย 

และต่�งประเทศที่เข้�ม�ใช้บริก�รในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนก�รผลิต

เครื่องสำ�อ�งที่มีก�รใช้สมุนไพรภ�ยในประเทศ ผลักดันนโยบ�ยในก�ร 

ร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนก�รส่งออกด้�นภ�คธุรกิจ

ต่อไป
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ฤทธิต์้�นก�รเกิดมะเร็งของข้�วไทยที่ ไม่ผ่�นก�รขัดสี

เว็บไซต์ของสำ�นักง�นข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศ�สตร์ 

มห�วทิย�ลัยมหดิล เผยผลก�รก�รศกึษ�ฤทธิต์�้นก�รเกดิมะเรง็ลำ�ไส้ใหญ่

ของข้�วไทยที่ไม่ผ่�นก�รขัดสี (red-colored unpolished Thai rice; UTR) 

โดยทดลองในหนูแรทจำ�นวน 36 ตัว แบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว

กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ได้รับอ�ห�รปกติ

กลุ่มที่ 2 ได้รับอ�ห�รปกติที่ผสมกับ UTR ในขน�ด 20% (L-UTR)

กลุ่มที่ 3 ได้รับอ�ห�รปกติที่ผสมกับ UTR ในขน�ด 70% (H-UTR)

กลุ่มท่ี 4 ได้รับก�รฉีดส�รก่อมะเร็ง (azoxymethane-AOM) เข้�ใต้

ผวิหนังขน�ด 15 มก./กก.น้ำ�หนกัตวั เพือ่เหนีย่วนำ�ใหเ้กิดรอย

โรคของมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ (aberrant crypt foci–ACF) และได้

รับอ�ห�รปกติ

กลุ่มท่ี 5 ได้รับก�รฉีดส�รก่อมะเร็ง (AOM) และได้รับอ�ห�รปกติที่ 

ผสมกับ UTR ในขน�ด 20% (AOM + L-UTR)

กลุ่มท่ี 6 ได้รับก�รฉีดส�รก่อมะเร็ง (AOM) และได้รับอ�ห�รปกติที่ 

ผสมกับ UTR ในขน�ด 70% (AOM + H-UTR)

 ทั้งนี้โดยหนูในกลุ่มที่ 4–6 จะได้รับก�รฉีดส�รก่อมะเร็ง (AOM)  

ในสปัด�หท์ี ่4 และ 5 หลงัจ�กกนิอ�ห�รต�มกลุม่ ในสปัด�หท์ี ่38 หนทูกุกลุม่ 

จะถูกฆ่�และทำ�ก�รพิสูจน์ซ�ก

 จ�กผลก�รทดลองพบว่�ข้�วไทยที่ไม่ผ่�นก�รขัดสี (UTR) ส�ม�รถ

ลดจำ�นวนของรอยโรคมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่ และเซลล์ผิดปกติที่เกิดขึ้นใน

ลำ�ไส้ใหญ่ของหนูได้ ซึ่งประสิทธิภ�พจะขึ้นกับขน�ดที่ให้

 นอกจ�กนี้ ข้�วไทยที่ไม่ผ่�นก�รขัดสี ยังยับย้ังก�รแสดงออกของ 

β-catenin และ cyclooxygenase-2 (COX-2) ซึ่งเป็นส�เหตุหนึ่งของ

ก�รเกิดก�รอักเสบและมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ รวมทั้งทำ�ให้ interleukin (IL)-6,  

interferon gamma ซึ่งเป็นส�รก่อก�รอักเสบลดลง และทำ�ให้ IL-10  

ซึ่งเป็นส�รต้�นก�รอักเสบเพิ่มขึ้นด้วย

 จ�กผลก�รทดลองดงักล�่วทำ�ใหส้�ม�รถสรปุไดว้�่ ก�รบรโิภคข�้วไทย

ที่ไม่ผ่�นก�รขัดสีน่�จะมีส่วนช่วยในก�รป้องกันก�รเกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

ได้ด้วยกลไกในก�รยับยั้งก�รแสดงออกของ β-catenin และ COX-2  

รวมทั้งฤทธิ์ต้�นส�รก่อก�รอักเสบที่เกี่ยวข้องก�รเกิดมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่ 

ด้วย

ข้อูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1252
ภาพจาก http://www.healthbenefitstimes.com/9/uploads/2015/06/Red-Rice.jpg
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ทีมนักวิจัย มธ. คว้� 11 ร�งวัล ง�นประกวดนวัตกรรม
น�น�ช�ติ SIIF 2016 ณ กรุงโซล เก�หลีใต้

ทีมนักวิจัย มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ตอกย้ำ�ศักยภ�พด้�นวิช�ก�ร

ในระดับโลก คว้� 11 ร�งวัล ในเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับ

นานาชาต ิ “Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016) 

ประกอบด้วยร�งวัลเหรียญทอง 2 ร�งวัล เหรียญเงิน 2 ร�งวัล และ

เหรียญทองแดง 2 ร�งวัล รวมถึงร�งวัลพิเศษอีก 5 ร�งวัล ณ กรุงโซล 

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี

          ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งช�ติ และเมธีวิจัย

อ�วุโส สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) อ�จ�รย์ประจำ�คณะ

วิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เปิดเผยว่� มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ ได้ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ นำ�นักวิจัย

เข้�ร่วมก�รประกวดและจัดแสดงนิทรรศก�ร ในเวทีประกวดนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ระดับน�น�ช�ติ “Seoul International Invention Fair 2016” 

(SIIF 2016) ซ่ึงจดัขึน้ระหว่�งวันที ่1-4 ธนัว�คม 2559 ทีผ่�่นม� ณ กรงุโซล 

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี โดยมีผลง�นจ�กนักวิจัยและนักประดิษฐ์จ�กทั่วโลก

และไทย จำ�นวนม�กกว่� 600 ผลง�น จ�ก 31 ประเทศ โดยมห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ คว้�ร�งวัลได้ครบทั้ง 6 ชิ้นง�นที่ส่งเข้�ประกวด ดังต่อไปนี้

• รางวลัเหรียญทอง (Gold Prize) 2 ร�งวัล จ�กผลง�นเรือ่ง “ก�ร

จำ�ลองด้วยคอมพิวเตอร์สำ�หรับก�รรักษ�ก้อนมะเร็งด้วยเลเซอร์” 

โดย น�งส�วพัชร�ภรณ์ วงศ์ช�ด�กุล นักศึกษ�ระดับปริญญ�เอก  

จ�กส�ข�วิศวกรรมท�งก�รแพทย์ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ และ 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวศิวกรรมศ�สตร ์และผลง�นเรือ่ง “ก�รจำ�ลองดว้ยคอมพวิเตอร์

สำ�หรับก�รแทรกซึมของเนื้อครีมผ่�นชั้นผิวหน้� ขณะป้อนคลื่น

อัลตร�โซนิค” โดย น�งส�วเปรมปรีย� มณเฑียรทอง นักศึกษ�ระดับ

ปรญิญ�เอก จ�กส�ข�วศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศ�สตร ์และ 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภ�ควิช�วิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวศิวกรรมศ�สตร ์นอกจ�กน้ี ผลง�นชิน้นีย้งัไดรั้บร�งวัล Special 

Prize on Stage จ�ก Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation ประเทศรัสเซียอีกด้วย           

• รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) 2 ร�งวัล จ�กผลง�นเร่ือง  

“ถุงห่อชมพู่ หว�นแน่ กรอบน�น” โดย รองศ�สตร�จ�รย์ วรภัทร 

ลัคนทินวงศ์ ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร คณะวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี ผลง�นชิ้นนี้ยังได้รับร�งวัล Special award จ�ก ประเทศ

อียิปต์อีกด้วย และผลง�นเรื่อง “ลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รทำ�เลเซอร์ผิว

เพื่อคว�มง�ม” โดย น�งส�วพัชร�ภรณ์ วงศ์ช�ด�กุล นักศึกษ�ระดับ

ปรญิญ�เอก จ�กส�ข�วศิวกรรมท�งก�รแพทย ์คณะวศิวกรรมศ�สตร ์

และ ศ�สตร�จ�รย ์ดร.ผดงุศกัดิ ์รัตนเดโช ภ�ควิช�วิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ ผลง�นชิ้นนี้ ยังได้รับร�งวัล Special prize on 

stage จ�ก The Ministry of Education and Science of Russian 

Federation จ�กประเทศรสัเซียอกีดว้ย นอกจ�กนีผ้ลง�นวจิยัชิน้นีย้งั

เคยได้เหรียญร�งวัลจ�กง�น ประกวด ณ กรุงเจนีว� สวิตเซอร์แลนด์ 

และยังได้ตีพิมพ์ลงในว�รส�รวิช�ก�รระดับโลกม�แล้ว

• รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) 2 ร�งวัล จ�กผลง�น

เรื่อง “แยมไรซ์เบอร์รี” (Riceberry Jam) โดย ดร.สุธีร� วัฒนกุล 

อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร คณะ

วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี ผลง�นช้ินนีย้งัได้รบัร�งวลั The Inventor 

of Agri-Green Invention จ�กประเทศก�รต์� อกีดว้ย และผลง�นเรือ่ง 

“ไก่ยอเพื่อสุขภ�พ” โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประภ�ศรี เทพรักษ� 

อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร และ

น�งส�วกรรวี พิสันเทียะ นักศึกษ�ปริญญ�โท ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ผลง�น 

ชิ้นนี้ยังได้รับร�งวัล Excellent Achievement จ�ก Malaysian  

Association of Research Scientists (MARS) อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tu.ac.th/oth/news2015/Data/D1481265841.pdf
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คณ�จ�รย์ มทร. ธัญบุรี คว้�ร�งวัลด้�นง�นวิจัย
ในเวทีน�น�ช�ติ

รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่�วว่� เมื่อเร็วๆ นี้ มทร. ธัญบุรี 

คณ�จ�รยข์องมห�วทิย�ลยั ไดเ้ข�้รว่มง�น The 65th World Exhibition on 

Inventions, Research and new Technologies, Brussels (BRUSSLES 

INNOVA2016) ณ ประเทศเบลเย่ียม ซึง่เป็นง�นประชมุวชิ�ก�ร พร้อมดว้ย

ก�รประกวดผลง�นวิทย�ศ�สตร์และนวัตกรรมโลก ซึง่จดัเปน็ประจำ�ทกุป ี 

และถอืเปน็ง�นแสดงนวัตกรรมท่ีเก่�แก่ของโลก โดยนอกจ�กก�รเข�้รว่ม

ประชุมวชิ�ก�รแลว้ คณ�จ�รยข์องมห�วทิย�ลยัยงัไดส่้งผลง�นวจัิยเข�้รว่ม 

ประกวดในครัง้น้ีดว้ย โดยมีนกัวิจัย 4,000 คน จ�ก 20 ประเทศ สง่ผลง�น

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่�งๆ เข้�ประกวดกว่� 300 ผลง�น

 สำ�หรับผลก�รประกวด ปร�กฏว่�คณ�จ�รย์ของมห�วิทย�ลัยฯ 

ส�ม�รถคว้�ร�งวัลม�ได้หล�ยร�งวัล ประกอบด้วย

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จ�กผลง�นเร่ือง “เคร่ืองเรียนรู้อักษรเบรลล์ 

หล�ยภ�ษ�และบรรจุภัณฑ์ที่มีก�รออกแบบเป็นส�กลในก�รเข้�ถึง

สูงสดุสำ�หรบัผูบ้กพร่องท�งก�รเหน็” โดย รศ. ดร.สวุรินทร ์ปทัมวรคณุ  

คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จ�กผลง�นเรื่อง “หุ่นยนต์อัจฉริยะ

สำ�หรับตรวจวัดและปรับสภ�พดินอัตโนมัติ” โดย ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ 

แสงประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศ�สตร์

รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ Special Prize for  

Scientific Community of ROMANIA จาก Ministry of 

National Education and Scientific Research, National 

Authority for Scientific Research and Innovation  
จ�กผลง�นเรือ่ง “ผลง�นก�รพฒัน�เครือ่งฉดีพน่ส�รเคมแีบบแปรผนั

อตัร�ไดพ้รอ้มระบบมองเหน็ระยะไกลสำ�หรับแปลงปลกูมะพร�้วทีเ่กดิ

โรค” โดย ผศ. ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง คณะวิศวกรรมศ�สตร์

รางวัลเหรียญทอง จ�กผลง�นเร่ือง “ผลง�นผลของก�รใช้ต้นอ่อน

ข�้วหอมมะลแิละส�รทดแทนคว�มหว�นตอ่คณุภ�พของไอศกรมีนม”  

โดย น�ยณัฐชรัฐ แพกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์

รางวัลเหรยีญทอง จ�กผลง�นเร่ือง “ผลง�นก�รพฒัน�บรรจภุณัฑท่ี์ลด

ก�รเกดิเชือ้ร�และยดือ�ยขุองมะม่วงและมะละกอจ�กวัสดเุหลอืทิง้ใน

ภ�คก�รเกษตร” โดย ผศ. ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยี

สื่อส�รมวลชน

รางวัลเหรียญเงิน และ Special Prize for The Invention จาก  

Romanian Association for Nonconventional Technologies,  

Bucharest, ROMANIA จ�กผลง�นเรื่อง “ผลง�นสวิตช์อัจฉริยะ 

“Smart Switch (Touch Switch)” โดย ผศ. ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร  

คณะวิศวกรรมศ�สตร์

รางวลัเหรยีญเงนิ จ�กผลง�นเรือ่ง “ผลง�นแผ่นฟลิม์ม�สก์หน�้บวัหลวง 

ละล�ยเรว็กบัน�โนสเปรยเ์พือ่ชะลอวยั” โดย ดร.ไฉน นอ้ยแสง วิทย�ลยั 

ก�รแพทย์แผนไทย

http://www.pr.rmutt.ac.th/?p=5917
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นักวิจัย สวทช. คว้� 16 ร�งวัลจ�ก วช.

ดว้ยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแหง่ช�ต ิ(วช.) ไดม้อบร�งวัลใหแ้ก่

นกัวจิยัท่ีอทุศิตนในก�รวจิยัทีเ่กิดประโยชน์ในเชงิวชิ�ก�ร เศรษฐกจิ สงัคม 

ชมุชน และเชงินโยบ�ยอย�่งตอ่เน่ือง และเปน็ทีย่อมรับในวงก�รวชิ�ก�ร 

โดยในปีนี้ นักวิจัย สวทช. ได้รับร�งวัลผลง�นวิจัย ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ 

ประจำ�ปี 2559 และร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2560 

จำ�นวนทั้งสิ้น 16 ร�งวัล นอกจ�กนี้ยังมีนักวิจัยอีกหนึ่งท่�นได้รับร�งวัล  

“TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards” จ�ก สกว. รว่มกับ สำ�นกัพิมพ์ 

เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) อีกด้วย ต�มร�ยละเอียดดังนี้

ร�งวัลผลง�นวิจัย ประจำ�ปี 2559
รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่

1. ผลง�นวจิยัเรือ่ง “ซรีีน ไฮดรอกซเีมธลิทร�นเฟอรเ์รส เป�้หม�ยย�ใหม่

สำ�หรบัโรคม�ล�เรยี” ส�ข�วทิย�ศ�สตรเ์คมแีละเภสชั โดย ดร.อบุลศร ี 

เลิศสกุลพาณิช และคณะ จ�ก BIOTEC

2. ผลง�นวจิยัเรือ่ง “พฒัน�กระบวนก�รผลติโฟมไทท�เนยีมบรสิทุธิแ์บบ 

เซลล์เปิดโดยใช้กระบวนก�รชุบส�รแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์”  

ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์และอุตส�หกรรมวิจัย โดย ดร.อัญชลี  

มโนนุกุล และคณะ จ�ก MTEC

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่

 ผลง�นวิจัยเรื่อง “ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอ�ร์เอ็นเออินเทอร์ 

เฟียแรนซ์เพื่อจัดก�รปัญห�โตช้�ในกุ้งกุล�ดำ�ที่เกิดจ�กไวรัสแหลมสิงห์” 

ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� โดย ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม  

และคณะ จ�ก BIOTEC  

ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปี 2559
รางวัลระดับดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่

 วิทย�นิพนธ์เรื่อง “ลักษณะท�งจีโนมของก�รแสดงออกของยีนที่มี

ไลน์-1 โดยโปรตีนอ�ร์โกนอต” ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� โดย 

ดร.ชุมพล งามผิว จ�กหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม BIOTEC        

รางวัลระดับดีมาก มี 2 รางวัล ได้แก่

1. วทิย�นพินธเ์รือ่ง “ก�รปรบัเปลีย่นกระบวนก�รเมต�โบลซิมึในก�รผลติ

ส�รทุติยภูมิของต้นแพงพวยฝรั่งแบบบูรณ�ก�รด้วยวิธีชีวสังเคร�ะห์ 

(synthetic biology) และเคมสีงัเคร�ะห ์(synthetic chemistry)” ส�ข�

วิทย�ศ�สตร์เคมีและเภสัช โดย ดร.วีรวัฒน์ รังกุพันธุ์ จ�กหน่วยวิจัย

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและชีววัสดุ BIOTEC 

2. วทิย�นพินธเ์รือ่ง “ก�รศกึษ�ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นของรีเซพเตอร์

กลุ่มลิแกนด์เกทต์-ไอออนแชแนล ซึ่งเป็นผลม�จ�กโครงสร้�งของ

โปรตีน, ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งลิแกนด์และรีเซพเตอร์, และก�รสื่อส�ร

กับรีเซพเตอร์โปรตีนชนิดอื่น” ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เคมีและเภสัช โดย 

ดร.วัลย์รต ิลิม่อภชิาต จ�กหนว่ยวจิยัเทคโนโลยกี�รตรวจวนิจิฉยัท�ง

ชีวภ�พ BIOTEC

รางวัลระดับดี มี 3 รางวัล ได้แก่

1. วทิย�นพินธเ์รือ่ง “ก�รศกึษ�กลศ�สตรแ์ละก�รไหลของโลหติเพือ่ก�ร

ออกแบบพ�หะนำ�ส่งย�ชนิดพุ่งเป้�สำ�หรับก�รรักษ�โรคหลอดเลือด

แข็งตัว” ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ โดย ดร.คทาวุธ นามดี จ�ก

หน่วยวิจัยน�โนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภ�พ NANOTEC

2. วิทย�นิพนธ์เรื่อง “ก�รศึกษ�ก�รสังเคร�ะห์โลหะออกไซด์น�โนไวร์ 

ที่มีสมบัติเฉพ�ะท�งเพื่อนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในอุปกรณ์น�โนที่มี 

องค์ประกอบของส�รอินทรีย์และอนินทรีย์” ส�ข�วิทย�ศ�สตร์เคมี

และเภสัช โดย ดร.อรรณพ คล้ำาชื่น จ�กหน่วยม�ตรวิทย�น�โน

วิเคร�ะห์และวิศวกรรม NANOTEC

3. วิทย�นิพนธ์เร่ือง “ก�รประยุกต์ใช้อนุภ�คน�โนแม่เหล็กติดฉล�ก

ดีเอ็นเอสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ท�งชีวภ�พและชีวก�รแพทย์” ส�ข�

วทิย�ศ�สตรเ์คมีและเภสชั โดย ดร.สวุสัสา บำารงุทรพัย ์จ�กหนว่ยวจิยั 

น�โนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภ�พ NANOTEC

ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2560
รางวัลระดับดีเด่น มี 3 รางวัล ได้แก่

1. ผลง�นเรื่อง “เครื่องเอสพีอ�ร์แบบภ�พและระบบฟลูอิดิกแบบหล�ย

ชอ่งวดั” ส�ข�วทิย�ศ�สตรก์�ยภ�พและคณิตศ�สตร์ โดย นายอาโมทย ์ 

สมบูรณ์แก้ว และคณะ จ�ก NECTEC

2. ผลง�นเร่ือง “แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยส�รสกัดสมุนไพร” ส�ข�

วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ โดย ภญ.อรทัย ล้ออุทัย และคณะ จ�ก 

NANOTEC

3. ผลง�นเรื่อง “หมึกนำ�ไฟฟ้�กร�ฟีน” ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์และ

อตุส�หกรรมวิจัย โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ จ�ก NECTEC
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รางวัลระดับดีมาก มี 1 รางวัล ได้แก่

 ผลง�นเรื่อง “Amp-Gold ชุดตรวจแบคทีเรียเชื้อก่อโรคตับต�ย

เฉียบพลันส�เหตุหนึ่งของโรคกุ้งอีเอ็มเอส” ส�ข�เกษตรศ�สตร์และ

ชีววิทย� โดย นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคณะ จ�ก BIOTEC

รางวัลระดับดี มี 1 รางวัล ได้แก่

 ผลง�นเรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อวัดคุณภ�พกล่ินใน

อ�ก�ศ” ส�ข�เทคโนโลยีส�รสนเทศและนิเทศศ�สตร์ โดย ดร.อดิสร  

เตือนตรานนท์ และคณะ จ�ก NECTEC

รางวัลประกาศเกียรติคุณ มี 2 รางวัล ได้แก่

1. ผลง�นเรื่อง “มะเขือเทศรับประท�นผลสดลูกเล็กที่ต้�นท�นต่อโรค

ใบหงิกเหลือง” ส�ข�เกษตรศ�สตร์และชีววิทย� โดย ดร.อรวรรณ 

ชัชวาลการพาณิชย์ และคณะ จ�ก BIOTEC

2. ผลง�นเร่ือง “เลนส์มิวอ�ย นวัตกรรมใหม่ของกล้องจุลทรรศน์แบบ 

พกพ�” ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์และอุตส�หกรรมวิจัย โดย ดร.อัชฌา 

กอบวิทยา และคณะ จ�กหน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและ

เซนเซอร์ NECTEC

 นอกจ�กน้ียังมี ดร.ขจรศักดิ์ เฟ่ืองนวกิจ จ�ก NANOTEC ซ่ึงได้

สร้�งผลง�น “ตัวเร่งปฏิกิริย�น�โนเพื่อก�รผลิตส�รเคมีชีวภ�พและเชื้อ

เพลิงชีวภ�พชั้นสูง” และได้รับร�งวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher 

Awards จ�ก สกว. ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) ในฐ�นะ

นักวิจัยรุ่นกล�งที่มีผลง�นโดดเด่น โดยมีผลง�นวิจัยจ�กโครงก�รที่ได้รับ

ก�รสนับสนุนจ�ก สกว. ในระดับดีเยี่ยม ทั้งคุณภ�พของง�นวิจัย ตลอด

จนผลกระทบต่อวงวิช�ก�รและสังคม

สดร. เปิดโผ 10 เร่ืองเด่นด�ร�ศ�สตร์น่าติดตาม ปี 2560
สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

(สดร.) แถลงข�่ว 10 เรือ่งเดน่ด�ร�ศ�สตรน์�่ตดิต�มในป ี2560 

ชูไฮไลต์ด�วเคร�ะห์ใกล้โลก อุปร�ค�ทั้งในและต่�งประเทศ 

ด�วเคร�ะห์ชุมนุม พล�ดไม่ได้กับฝนด�วตกเจมินิดส์ในคืนไร้

แสงจันทร์รบกวน จับต�ตอนอวส�นย�นอวก�ศแคสสินีสำ�รวจ

ด�วเส�ร ์เก�ะตดิปฏบัิตกิ�รย�นสำ�รวจด�วเคร�ะหอ์ืน่ๆ อพัเดต

คว�มก�้วหน�้ด�ร�ศ�สตร์ไทยกบัโครงสร�้งพืน้ฐ�นด�ร�ศ�สตร์

ที่ปักหมุดไว้เกือบทั่วโลก เดินหน้�ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ

ใหญ่ที่สุดในอ�เซียน เตรียมเช่ือมต่อเครือข่�ยด�ร�ศ�สตร์

วิทยุทั่วโลก และพบกับก�รเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมด�ร�ศ�สตร์

น�น�ช�ติภ�ยใต้ยูเนสโก มุ่งเผยแพร่ด�ร�ศ�สตร์สู่ประเทศใน

ภูมิภ�ค สะท้อนศักยภ�พด�ร�ศ�สตร์ไทย 
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“10 เรื่อง ด�ร�ศ�สตร์ที่น่�ติดต�มในปี 2560” มีดังนี้

1) ด�วพฤหัสบดีใกล้โลก (7-8 เมษ�ยน) 
 ด�วพฤหัสบดีมีคว�มสุกสว่�งมองเห็นได้ด้วยต�เปล่� ปร�กฏบน

ท้องฟ้�ย�วน�นตลอดท้ังคืน ห�กมองผ่�นกล้องโทรทรรศน์ก็จะ

เห็นแถบเมฆบนด�วพฤหัสบดีได้อย่�งชัดเจน

2) ด�วเส�ร์ ใกล้โลก (15 มิถุน�ยน )
 มองเห็นด�วเส�ร์พร้อมวงแหวนที่มีคว�มสว่�งม�ก ปร�กฏบน

ท้องฟ้�ย�วน�นตลอดทั้งคืน 

3) จันทรุปร�ค�ในไทยและสุริยุปร�ค�ในต่�งประเทศ 
 จันทรุปร�ค�เง�มัว (11 กุมภ�พันธ์) และจันทรุปร�ค�บ�งส่วน 

(7-8 สิงห�คม) เห็นได้ในประเทศไทย สุริยุปร�ค�วงแหวน (26 

กมุภ�พนัธ์) และสรุยิปุร�ค�เตม็ดวงเตม็ดวง (22 สงิห�คม) *ไม่เหน็ 

ในประเทศไทย

4) ฝนด�วตก  
 มีให้ชมอย่�งต่อเนื่องเกือบทุกเดือน ท่ีน่�ติดต�มในปีนี้ ได้แก่  

“ฝนด�วตกเพอร์เซอิดส์” หรือฝนด�วตกวันแม่ (12-13 สิงห�คม) 

และ“ฝนด�วตกเจมินิดส์” (13-14 ธันว�คม) 

5) ด�วเคร�ะห์ชุมนุม 
 เป็นก�รกลับม�เคียงคู่กันอีกคร้ังของด�วศุกร์และด�วพฤหัสบดี 

ในช่วงเช้�ก่อนดวงอ�ทิตย์ขึ้นของวันที่ 13 พฤศจิก�ยน 

6) ปร�กฏก�รณ์และกิจกรรมด�ร�ศ�สตร์อื่นๆ ที่น่�
ติดต�ม 

 อ�ทิ ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลกที่สุดในรอบปี ดวงอ�ทิตย์ 

ตั้งฉ�ก ฯลฯ    

7) คว�มก้�วหน้�ย�นสำ�รวจอวก�ศ 
 ชวนต�มติดภ�รกิจสำ�รวจด�วเส�ร์ของย�นแคสสินี ใกล้จะสิ้นสุด 

และทำ�ล�ยตัวเองในเดือนกันย�ยนท่ีจะถึงนี้ อัพเดตล่�สุด 

ก�รสำ�รวจด�วพฤหัสบดีของย�นสำ�รวจอวก�ศจูโน ก�รสำ�รวจ 

ด�วศุกร์ของย�น Akatsuki ขององค์ก�รอวก�ศญ่ีปุ่น และ 

หล�กหล�ยย�นสำ�รวจอวก�ศที่มุ่งสู่ด�วอังค�ร ฯลฯ

8) ก�รกระจ�ยโอก�สก�รเรยีนรูด้�ร�ศ�สตร ์และ Astro 
Corner in Schools 

 ส่งมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อก�รเรียนรู้ด�ร�ศ�สตร์ไปแล้ว 

กว�่ 160 โรงเรยีน 61 จังหวัด ปีนีต้ัง้เป้�มอบ 100 โรงเรียน กระจ�ย

ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเพิ่ม “มุมด�ร�ศ�สตร์

ในโรงเรียน (Astro Corner in School)” สนับสนุนชุดเรียนรู้

ด�ร�ศ�สตร์พื้นฐ�นให้ห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ อีก 100 ชุด

9) โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งด�ร�ศ�สตร์ของไทย 
 อพัเดตคว�มก�้วหน�้และก�รพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นด�ร�ศ�สตร์

ในไทยและต่�งประเทศ ขย�ยเครือข่�ยกล้องโทรทรรศน์ท�งไกล 

อัตโนมัติให้ครอบคลุมซีกฟ้�เหนือและใต้ (ชิลี อเมริก� จีน 

ออสเตรเลีย)เดินหน้�ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขน�ดเส้น

ผ่�นศูนย์กล�ง 40 เมตรในไทย มุ่งสู่ก�รพัฒน�เป็นเครือข่�ย

ด�ร�ศ�สตร์วิทยุและยีออเดซีแห่งแรกในอ�เซียน เตรียมพร้อม

เชื่อมต่อกับเครือข่�ยด�ร�ศ�สตร์วิทยุทั่วโลก เพื่อพัฒน�ง�นวิจัย

ด�ร�ศ�สตร์วิทยุและธรณีวิทย� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รศึกษ�ผล

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งของเปลือกโลกซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อ

ก�รเกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก

10) เปดิตวั “ศนูยฝ์กึอบรมด�ร�ศ�สตรน์�น�ช�ติภ�ยใต้
ยูเนสโก” 

 เตรียมจัดประชุมวิช�ก�รด�ร�ศ�สตร์น�น�ช�ติ เปิดโอก�สให้

นักเรียน นักศึกษ� นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงนักด�ร�ศ�สตร์ และ 

ผูส้นใจ ใหเ้ข้�ม�มบีทบ�ทในก�รศกึษ�วิจยัและสร้�งคว�มตระหนกั

ท�งด้�นด�ร�ศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์เพื่อก�รพัฒน�ที่ย่ังยืน  

มุ่งผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กล�งด�ร�ศ�สตร์ในภูมิภ�คอ�เซียน 

ผู้ที่สนใจ ส�ม�รถติดต�มข่�วส�รด�ร�ศ�สตร์ผ่�นโซเชียลมีเดียของ

สถ�บันวิจัยด�ร�ศ�สตร์แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) 

ได้ตลอดทั้งปีที่ www.facebook.com/NARITpage 

หรือท�งเว็บไซต์ www.narit.or.th
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กองยรรณาธิการ

 หุ่นยนต์นี้มีชื่อว่� Big-i รูปร่�งหน้�ต�เหมือนกับถังขยะเคลื่อนที่ได้ แต่ไม่ส�ม�รถช่วยนำ�ขยะไปทิ้งแทนคุณได้

 หุ่นยนต์ Big-i ถูกตั้งโปรแกรมให้เข้�ใจคำ�สั่งที่ซับซ้อน และยังพูดเรื่องตลกขำ�ขันให้ฟังได้ด้วย ทั้งภ�ษ�อังกฤษและ 

ภ�ษ�จีนกล�ง และถูกสร้�งขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนสม�ชิกในครอบครัว

 Tin Lun Lam ซีอีโอของบริษัท NXROBO กล่�วว่� ผู้ ใช้เป็นคนตั้งก�รทำ�ง�นของหุ่นยนต์เอง ส�ม�รถตั้งโปรแกรมได้ต�ม 

คว�มต้องก�รในก�รใช้ง�นของแต่ละคน Big-i มีซอฟต์แวร์จดจำ�ใบหน้�และส�ม�รถจดจำ�ชื่อและคว�มชอบส่วนตัวของสม�ชิก 

ในครอบครัวเเต่ละคนได้ด้วย

 นอกจ�กนี้ หุ่นยนต์ Big-i ยังถ่�ยภ�พได้ ส�ม�รถพย�กรณ์สภ�พอ�ก�ศ และจัดห�สูตรอ�ห�รที่คุณต้องก�รใช้ เเต่เข�ย้ำ�ว่�

อย่�สั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้เอ�ขยะไปทิ้งก็เเล้วกัน เพร�ะมันไม่ใช่ถังขยะ แม้ว่�หน้�ต�จะเหมือนถังขยะก็ต�ม

บริษัทผลิตหุ่นยนต์แห่งหนึ่งในประเทศจีน พัฒนาหุ่นยนต์ทำางานบ้านเพื่ออำานวยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น 
ไม่ว่าจะช่วยปิดหรือเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือคอยเตือนให้สมาชิกครอบครัวให้ทำางานบ้านตามมอบหมาย

แหล่งข้อมูลและชมคลิปการทำางานของ Big-i ได้ที่ 
http://www.voathai.com/a/big-i-robot/3631080.html

“Big-i” หุ่นยนต์ช่วยง�นบ้�น ว่�ที่สม�ชิก
ครอบครัวคนใหม่ในโลกอน�คต
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 ผีเสื้อกล�งคืนพันธุ์น้ีถูกค้นพบโดยนักชีววิทย�ช�วแคน�ด� Vazrick Nazari โดยระบุว่�เป็นหน่ึงในตระกูลผีเส้ือกล�งคืน Twirler Moth  

ที่มักจะชอบบินเป็นวงกลมเมื่อถูกรบกวน ค�ดว่�มีผีเสื้อกล�งคืนในตระกูลนี้ร�ว 10,000 ส�ยพันธุ์ทั่วโลก

 “Neopalpa donaldtrumpi” มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงจังหวัดบ�ฮ�ในเม็กซิโก ซึ่งหม�ยคว�มว่�ห�ก โดนัลด์ ทรัมป์ สร้�งกำ�แพง

กั้นต�มแนวช�ยแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก ดังที่เข�กล่�วไว้ตอนห�เสียงจริง ถิ่นที่อยู่ของผีเสื้อพันธุ์นี้ก็จะถูกกั้นกล�งไปด้วยกำ�แพงนั้นด้วย

 นักชีววิทย� Nazari ระบุว่� ผีเสื้อกล�งคืนพันธุ์นี้มีขนบนหัวเป็นสีข�วอมเหลือง คล้�ยกับสีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของ โดนัลด์ ทรัมป์ และ

ยังมีลำ�ตัวเป็นสีข�ว และปีกสีน้ำ�ต�ล

 อย่�งไรก็ต�ม “Neopalpa donaldtrumpi” ไม่ใช่สัตว์พันธุ์แรกที่ถูกตั้งชื่อต�ม โดนัลด์ ทรัมป์ เพร�ะเมื่อเดือนกันย�ยนปีที่แล้ว หนอนผีเสื้อ

พันธุ์หนึ่งที่พบในแถบลุ่มน้ำ�อะเมซอน ก็ถูกตั้งชื่อว่� “Trumpapillar” เนื่องจ�กลักษณะขนย�วเต็มตัวที่มีสีเหลืองผสมข�วของมัน

 กอ่นหน�้นี ้ชือ่ของประธ�น�ธบิดบี�รคั โอบ�ม�่ กเ็คยถกูนำ�ไปตัง้ชือ่สิง่มชีวีติต�่งๆ ม�แลว้ถงึ 9 ชนดิ รวมทัง้ ปรสติ “Baracktrema obamai” 

และชื่อของแมงมุมพันธุ์หนึ่ง และปะก�รังที่พบในฮ�ว�ย

 นักวิทย�ศ�สตร์บอกว่� ก�รต้ังช่ือสัตว์ส�ยพันธุ์ใหม่ต�มชื่อของผู้นำ�ประเทศหรือคนที่มีชื่อเสียงนั้น ส�ม�รถช่วยสร้�งคว�มตระหนักในหมู่

ส�ธ�รณชนต่อสัตว์พันธุ์นั้น และคว�มอุดมสมบูรณ์ของสภ�พแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งภัยคุกค�มที่สัตว์พันธุ์นั้นกำ�ลังเผชิญ  

“Neopalpa donaldtrumpi” คือผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กจิ๋วพันธุ์ใหม่ 
ที่ได้รับการตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ “โดนัลด์ ทรัมป์”

http://www.voathai.com/a/trump-new-moth/3685175.html

รู้จัก “Donaldtrumpi” ผีเสื้อกล�งคืนพันธุ์ ใหม่
ตั้งชื่อต�มประธ�น�ธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ
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กองยรรณาธิการ

เพจเฟซบุ๊กของวิทย์สนุกรอบตัว ได้จัดอันดับ 
“9 สุดยอดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ในปี 2559”

ในรูปแบบของภาพอินโฟกราฟิก โดยสรุปและย่อยเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 
น่าสนใจ กอง บ.ก. สาระวิทย์ได้รับอนุญาตนำามาเผยแพร่ต่อครับ 

9 สุดยอดการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ ในปี 2559

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

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊กสาระวิทย์
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สารคดี 

วิทยาศาสตร์

วีณา ยศวังใจ

ลองจินตน�ก�รดูว่� มันจะดีแค่ไหนห�กคุณส�ม�รถรู้

ได้ว่�สุนัขตัวโปรดของคุณกำ�ลังคิดหรือบอกอะไร 

กับคุณ ที่จริงเจ้�ของที่คลุกคลีกับกับมันม�น�น อ�จคงพอเด�ใน

พฤตกิรรมได ้แตล่�่สดุนี ้นกัวจิยัไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งแปลภ�ษ�คว�มคดิ

สุนัขออกม�เป็นคำ�พูดภ�ษ�อังกฤษให้อ่�นกันเลย

 เจ้�ตูบอ�จกำ�ลังเห่�หรือส่งเสียงรูปแบบต่�งๆ กัน เพื่อจะบอก

คว�มรู้สึกต่�งๆ แก่คุณ พวกมันอ�จกำ�ลังรู้สึกหิว, รู้สึกเบ่ืออ�ห�ร

เดิมๆ, รู้สึกสงสัย, ไม่สบ�ย, อย�กปลดทุกข์ หรืออย�กออกไปวิ่งเล่น

ในสวน ซึ่งห�กเป็นแต่ก่อน คนส่วนใหญ่ก็คงคิดว่�เรื่องแบบนี้คงจะมี

แตใ่นนยิ�ยหรอืในก�รต์นูเท�่นัน้ แตป่จัจบุนันี ้มันไดก้ล�ยเปน็จรงิแลว้ 

จ�กสิง่ประดษิฐท์ีเ่รยีกว�่ “No More Woof” ผลง�นจ�กทมีนกัวจิยัใน

สแกนดิเนเวียจ�ก The Nordic Society for Invention and 

Discovery หรือ NSID

  ทีมนักวิจัยได้เขียนอธิบ�ยไว้ในเว็บไซต์ของ NSID 

ว�่ “คลืน่สมองของสนุขัมคีว�มแตกต�่งกนัม�กในสุนขั

ต่�งส�ยพันธุ์ หรือกระทั่งในสุนัขแต่ละตัว แต่อย่�งไร

ก็ต�ม มันมีคว�มเป็นไปได้ในก�รค้นห�คลื่นสมองแบบ

ที่มีร่วมกันในสุนัขทุกตัว และเร�ก็มั่นใจว่�เทคโนโลยีนี้จะ

No More Woof 
เครื่องแปลภาษาความคิดสุนัข
เจ้าตูบคิดอะไรอยู่...คุณสามารถ
รับรู้ได้โดยผ่านเครื่องแปลภาษา

ความคิดสุนัข
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เปิดประตูสู่โลกแห่งก�รสื่อส�รยุคใหม่ระหว่�งคนกับสุนัข หรือคนกับสัตว์ชนิดอื่นๆ”

 “No More Woof” มีลักษณะเป็นชุดหูฟังแบบสวมศีรษะ ที่ทีมนักวิจัยพัฒน�ขึ้นจ�ก  

ก�รผสมผส�นเทคโนโลยี 3 รูปแบบเข้�ด้วยกัน ได้แก่ เทคโนโลยีก�รตรวจคลื่นไฟฟ้�สมอง  

(EEG-sensoring), ก�รประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computing) และซอฟต์แวร์

ชนิดพิเศษที่ช่วยในก�รสื่อส�รระหว่�งสมองและคอมพิวเตอร์ (special BCI software)

 ในชุดอุปกรณ์ No More Woof จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับและบันทึกสัญญ�ณไฟฟ้�จ�กคลื่น

สมองของสุนัข จ�กนัน้อปุกรณป์ระมวลผลจะวเิคร�ะหร์ปูแบบของสญัญ�ณทีบั่นทกึได ้และแปล 

คว�มหม�ยออกม�เปน็ภ�ษ�ทีบ่่งบอกถงึอ�รมณ ์คว�มคดิ และคว�มรูสึ้กต�่งๆ ของสนุขัในขณะนัน้

 ตัวอย่�งของสญัญ�ณคลืน่สมองในสนัุขทีช่ดัเจนม�กและส�ม�รถตรวจจบัและบนัทกึได้ไมย่�ก 

ได้แก่ สัญญ�ณสมองที่บ่งบอกคว�มรู้สึกหิว, เหนื่อยล้�, สงสัย หรืออย�กปลดทุกข์  ซึ่งอุปกรณ์ 

No More Woof ก็จะแปลออกม�เป็นประโยคในภ�ษ�อังกฤษและส่งเสียงผ่�นลำ�โพงออกม�ว่� 

I’m hungry”, “I’m tired”, “I’m curious who that is?” และ “I want to pee” หรือแม้กระทั่ง

บอกว่� “I’m hungry – but I don’t like this!”

 อย่�งไรก็ต�ม ในก�รพัฒน� No More Woof อ�จสร้�งคว�มกังวลด้�นจริยธรรมให้แก่ผู้คน

ในสังคมหรือกลุ่มคนรักสัตว์ ซึ่งทีมนักวิจัยก็ได้ยืนยันว่�พวกเข�ได้ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องนี้เป็น 

อย่�งม�ก ฉะนั้นในก�รวิจัยของพวกเข�จึงไม่ทำ�ให้สุนัขมีคว�มเสี่ยงหรือได้รับอันตร�ยใดๆ เลยแม้แต่น้อย อีกทั้งสุนัขทุกตัวที่เป็นส่วนหน่ึงของ

โครงก�รวิจยันีก้เ็ป็นเพือ่นรักของพวกเข�ทกุคนดว้ยเช่นกนั ซึง่นกัวจิยัรบัรองว�่ No More Woof เปน็เทคโนโลยีทีเ่ป็นมิตรกับสนุขัทกุตวัอย่�งแนน่อน

 ปัจจุบันทีมผู้พัฒน� No More Woof ได้ผลิตชุดอุปกรณ์แปลคว�มคิดของสุนัขเป็นภ�ษ�มนุษย์ออกม�แล้ว 3 รุ่น ที่แตกต่�งกันทั้งขน�ด รูปร่�ง 

หน้�ต� และประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น โดยมี ร�ค�จำ�หน่�ยตั้งแต่ $65 สำ�หรับรุ่นเล็ก, $300 สำ�หรับรุ่นม�ตรฐ�น และ $1,200 สำ�หรับรุ่นซูพีเรีย  

ซึ่งทุกรุ่นในขณะนี้ยังคงเป็นเวอร์ชันภ�ษ�อังกฤษเพียงอย่�งเดียว

 โดยในช่วงแรก No More Woof จะมีจำ�หน่�ยแบบพรีออร์เดอร์ผ่�นท�งเว็บไซต์ indiegogo (http://www.indiegogo.com/projects/no- 

more-woof) ซึ่งนักวิจัยได้ระบุด้วยว่� No More Woof ที่จะจำ�หน่�ยออกไปนั้น แม้จะเป็นอุปกรณ์ต้นแบบรุ่นแรกๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบม�กนัก  

แต่ก็ส�ม�รถใช้ง�นได้จริง และพวกเข�จะปรับปรุงพัฒน�ต่อไป ด้วยทุนที่ได้จ�กก�รจำ�หน่�ย No More Woof นั่นเอง

 ในอน�คต No More Woof จะมีหล�ยภ�ษ�ให้เลือก ทั้งภ�ษ�ฝรั่งเศส  ภ�ษ�สเปน และภ�ษ�จีนกล�ง รวมถึงเพิ่มรูปแบบของโทนเสียงให้ 

หล�กหล�ยเพือ่ใหผู้ซ้ือ้ส�ม�รถเลอืกเสยีงทีค่ดิว�่เข�้กบัสนุขัแสนรกัของตวัเองม�กทีส่ดุ หรอืแมก้ระทัง่พฒัน�ไปสูอ่ปุกรณ์ทีส่�ม�รถแปลคว�มคดิ 

คำ�พูดของมนุษย์ให้เป็นภ�ษ�หรือเสียงในแบบที่เพื่อนสี่ข�ของเร�ส�ม�รถเข้�ใจ

แหล่งข้อมูลและภาพ :
http://abcnews.go.com/Technology/talking-dog-technology-ready-hit-market/story?id=22680323

http://www.nomorewoof.com/
http://lotus-centre.co.uk/wp-content/uploads/2011/03/Dogs-in-a-row-iStock_000004637487Medium.jpg

https://www.indiegogo.com/projects/no-more-woof#/
http://gearburn.sndytsvoxozgokstuvcm.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/12/No-more-Woof.jpg
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภ�พหนอนจักจั่นหัวคุ่ม
กำ�ลังขับน้ำ�หว�นให้มดแดง

ภาพโดย : คุณคาซุโอะ อันโนะ 

(ประธานชมรมภาพถ่ายวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น)

ภ�พเหตุก�รณ์ขณะที่หนอนจักจั่นหัวคุ่มกำ�ลัง

ขบัน้ำ�หว�นใหม้ดแดง (ตวัมุมด�้นล�่งซ้�ย) 

ถ่�ยในบริเวณเนินเข�ภ�ยในพื้นที่อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัด

ชลบุรี

 มดแดงพวกนีช้อบน้ำ�หว�นทีข่บัออกม�จ�กจกัจัน่ ขณะ

ทีจ่กัจัน่กป็ลอดภยัจ�กผูล้�่ โดยมมีดแดงคอยชว่ยปกปอ้งให ้

พวกมันจึงอ�ศัยอยู่ร่วมกันเพื่อพึ่งพ�กันและกัน

 ภ�พนี้ถ่�ยในโหมดม�โคร จ�กกล้องดิจิทัล Olympus 

TG-4  เลนสซ์มูออปตคิลัและแผน่กระจ�ยแสงแฟลช FD-1 

เพื่อช่วยให้ภ�พสว่�งและคมชัด

Science 
Jokes

http://www.howtobeadad.com/2015/28423/a-lil-dinosaur-and-his-dad-10-sweet-comics

ความรัก

พ่อรักผม

มากแค่ไหนฮะ ?

มากกว่าที่พ่อจะ

สามารถนับได้จาก

จำานวนนิ้วมือและ

นิ้วเท้าทั้งหมดของ

พ่อเลยแหละ

พ่อ

อยากใช้นิ้ว

ของผมด้วย

หรือเปล่า

ฮะ ?
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https://witsanook.wordpress.com/2016/05/10/วิทย์ของหมอกควัน/

Sci Infographic
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http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=994
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sci
society

สเปกตรัม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.nstda.or.th/news/22437-jenesys-2016

สวทช. ร่วมกับสถ�นทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเย�วชนวิทย�ศ�สตร์ 
JENESYS 2016 รอบ 2 ตะลุยแดนญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรม

สร้�งประสบก�รณ์วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
 (6 มกร�คม 2560) ณ อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธ�นี 

- สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กระทรวง

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จัดง�นแสดงคว�มยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ 

ทูตเย�วชนวิทย�ศ�สตร์ไทยระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจำ�นวน 22 คนจ�ก 

ทั่วประเทศ ท่ีได้รับคัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รแลกเปลี่ยนเย�วชนระหว่�ง

ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ�เซียนหรือ JENESYS 2016 ในกลุ่มวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี รอบ 2 (2nd Batch : Science and Technology Program) 

ระหว่�งวันที่ 17 - 24 มกร�คม 2560 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดชิบะ  

ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่�งไทยและญี่ปุ่น  

พร้อมเสริมสร้�งประสบก�รณ์ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยมี 

น�งส�วมิโทะนะ เอ็นโด สำ�นักข่�วส�รญี่ปุ่น สถ�นเอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร 

สวทช. ร่วมแสดงคว�มยินดี

ง�นวิจัย PTT Yeast Technology Platform จ�กไบโอเทค สวทช. 
ได้รับร�งวัล PTT Innovative Idea Awards ระดับ Silver

ง�นวจิยัเรือ่ง PTT Yeast Technology Platform ไดร้บัร�งวลั PTT Innovative  

Idea Awards ระดบั Silver จ�กโครงก�รสง่เสรมิเทคโนโลยแีละนวตักรรม ปตท. 

ซึ่งผลง�นวิจัยดังกล่�วเป็นก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีที่ใช้ในก�รค้นห�และ

พฒัน�ยสีต์ส�ยพนัธุท์นรอ้นที่ใช้ในกระบวนก�รผลติเอท�นอลทีอ่ณุหภูมิสงู โดย

ผลง�นน้ีเป็นก�รร่วมวิจัยของคณะนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชวีภ�พแหง่ช�ติ (ไบโอเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ 

(สวทช.) นำ�โดย ดร.ธิด�รัตน์ นิ่มเชื้อ และคุณพิษณุ ปิ่นมณี จ�กห้องปฏิบัติก�ร 

เทคโนโลยีเอนไซม์ และคณะนักวิจัยบริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) นำ�โดย 

ดร.ณษพัฒน์ บุญวิทย� และคุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ ซึ่งก�รมอบ 

ร�งวัลดังกล่�วจัดขึ้นในง�น PTT Group Excellence Days 2016 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2559 ณ อ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่ บริษัท ปตท. 

จำ�กัด (มห�ชน) โดยมี คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลและศักยภ�พองค์กร บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)  

เป็นผู้มอบร�งวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/news/22436-ptt-yeast-technology-platform



ฉบับที่  47

26กุมภาพันธ์ 2560

  

sci society

รมว.วท. ร่วมเปิดง�นวันเด็ก 60 พร้อมยก Space Inspirium 
เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

วันที่ 14 มกร�คม 2560 เวล� 9:00 น. ดร.อรรชก� สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่�ก�ร กระทรวงวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินท�งม�เป็นประธ�นเปิดง�นวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2560 ณ อุทย�น
รังสรรค์นวัตกรรมอวก�ศ สำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ หรือ GISTDA อำ�เภอ
ศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี พร้อมต้อนรับเย�วชนไทย เข้�ชมแหล่งเรียนรู้ด้�นอวก�ศ (Space Inspirium) ซึ่ง
เปิดให้เข้�ชมฟรีระหว่�งวันที่ 13-15 มกร�คม 2560 เนื่องในวันเด็กแห่งช�ติ

 ดร.อรรชก� สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี เปดิเผยว�่ หนึง่ในนโยบ�ย
สำ�คัญด้�นวิทย�ศ�สตร์ของรัฐบ�ลชุดนี้ก็คือ ก�รสร้�งแรงบันด�ลด้�นวิทย�ศ�สตร์ให้กับคนในสังคม โดย
เฉพ�ะเด็กและเย�วชน ซึ่งถือเป็นทรัพย�กรบุคคลที่ประม�ณค่�มิได้ของประเทศช�ติ ก�รจัดกิจกรรมวิทย�ศ�สตร์ของหน่วยง�นภ�ครัฐ เป็นก�ร
ส่งเสริมให้เด็กและเย�วชนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ คว�มคิดสร�้งสรรค์ ถือเป็นกระบวนก�รสำ�คัญในก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ และเป็นก�รปลูก
ฝังเจตคติและแนวคว�มคิดที่มีเหตุผลให้เกิดขึ้นแก่เย�วชนไทย ให้มีพ้ืนฐ�นในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถด้�นวิทย�ศ�สตร์ในอน�คต โดยแหล่ง
เรียนรู้ด้�นอวก�ศ หรือ Space Inspirium ของ GISTDA ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร�้งแรงบันด�ลใจและจุดประก�ยคว�มคิดด้�นวิทย�ศ�สตร์ให้
กับเด็กและเย�วชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย รวมไปถึงคว�มรู้ในก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีภูมิส�รสนเทศในด้�นต่�งๆ อ�ทิ  
ด้�นก�รเกษตรกรรม ด้�นก�รว�งผังเมือง และป้องกันภัยพิบัติ

 ท�งด้�น ดร.อ�นนท ์สนทิวงศ ์ณ อยธุย� ผูอ้ำ�นวยก�ร GISTDA กล�่วว�่ GISTDA ไดเ้ลง็เหน็คว�มสำ�คญัของก�รสร้�งแหลง่เรยีนรูด้�้นอวก�ศ 
หรือ Space Inspirium เพื่อให้เย�วชนและประช�ชนทั่วไปได้เข้�ม�ร่วมเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจินตน�ก�รท�งด้�นอวก�ศให้เกิดขึ้น เนื่องจ�กปัจจุบัน
เทคโนโลยีอวก�ศเข้�ม�มีบทบ�ทในชีวิตประจำ�วันม�กขึ้น ประกอบกับปัจจุบันหล�ยประเทศทั่วโลกได้ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องดังกล่�ว ดังนั้น ก�รที่
ประเทศไทยม ีSpace Inspirium ถอืเปน็จดุเริม่ตน้ของก�รสร�้งคว�มตระหนกัใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไปหนัม�ใหค้ว�มสำ�คญั และมีสว่นร่วมใน
ก�รพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศของประเทศ โดยในปี 2560 นี้ Space Inspirium ได้มีก�รพัฒน�และเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์เพิ่มเติม 
ในส่วนของหอ้งจำ�ลองก�รควบคมุด�วเทยีม หอ้งจำ�ลองพ้ืนผวิด�วอังค�ร ภ�พด�วเทยีมปพ้ืูน 3 มิต ิรวมถึงนำ�อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืทีท่นัสมยัม�ไว้
ใน Space Inspirium อย่�งต่อเนื่อง เพื่อสร้�งให้เกิดเป็นแหล่งรวมคว�มรู้ท�งด้�นอวก�ศที่หล�กหล�ย โดย GISTDA ได้เปิดโอก�สให้เย�วชนและ
ประช�ชนทั่วไปเข้�ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 13–15 มกร�คม 2560  ณ Space Inspirium ภ�ยในพื้นที่อุทย�นรังสรรค์นวัตกรรมอวก�ศ GISTDA อำ�เภอ
ศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 033-005-835, 098-137-2357, 098-893-8824 

หรือ ติดต่อทาง Email: Spaceinspirium@gistda.or.th

http://www.gistda.or.th/main/th/node/1670

สวทน. ดันโครงก�ร “วิล” โรงเรียนในโรงง�น 
ปั้นเด็กเก่งสู่ภ�คอุตส�หกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=135

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.) กล่�วว่� สวทน. เป็นหน่วยง�นที่ริเริ่มโครงก�รบูรณ�ก�รก�รเรียน

กบัก�รทำ�ง�น “วิล” (Work-integrated Learning : WiL)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพัฒน�กำ�ลงัคนด�้น

วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี รวมถึงชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอก�สให้ไดรั้บก�รศกึษ� ซึง่ สวทน. ไดร่้วมมอื 

กับภ�คอุตส�หกรรมและสถ�บันก�รศึกษ� รับสมัครนักเรียนที่เรียนจบช้ันมัธยมศึกษ�ส�ยส�มัญจ�กโรงเรียนในชนบทม�เข้�โครงก�ร ซ่ึงเด็กที่ 

เข�้รว่มโครงก�รนี ้นอกจ�กจะไดเ้รยีนจนสำ�เรจ็วฒุกิ�รศกึษ�เหมอืนนกัศกึษ�ในสถ�บนัก�รศกึษ�ทัว่ไปแลว้ ระหว่�งทีเ่รียนยังจะไดรั้บประสบก�รณ์

จริง จ�กก�รทำ�ง�นในส�ยก�รผลิตของภ�คอุตส�หกรรมขน�ดใหญ่ที่เข้�ร่วมโครงก�ร  มีก�รนำ�เอ�คว�มรู้จ�กง�นที่ทำ�เข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของ 

บทเรียน ทำ�ให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจอย่�งถ่องแท้ และยังได้รับค่�แรงเป็นร�ยได้ระหว่�งเรียนอีกด้วย
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นกเงือกป�กดำ� Anorrhinus galeritus
นกเงือกป�กดำ�เป็นนกเงือกขนาดใหญ่ ขนปกคลุมลำาตัวสีดำา มีปากสีดำา 
บางครั้งตัวเมีย ปากเป็นสีงาช้าง เป็นนกประจำาถิ่นของไทย พบเฉพาะในภาคใต้ 

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงใต้สุดของประเทศไทย

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
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ประท ีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
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บ้านนักคิด

Quiz

ปัญหาประจำาฉบับที่ 47           

คิดได้แล้วส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 

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

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 48 สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำาฉบับที่ 47

ฉบับที่แล้ว ประเดิมปีไก่ด้วยก�รให้คุณผู้อ่�นเลือกสัตว์ปีกที่อยู่ในวงศ์ Phasianidae ไปดูเฉลยกันฮะ

รางวลัที ่1 ปฏทินิ “เทดิพระเกยีรต ิ

พระอัจฉริยภ�พด้�นวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี” จำ�นวน 2 ร�งวัล

ไก่ฟ้าหลังขาว
Lophura nycthemera

ไก่ฟ้าพญาลอ
Lophura diardi

นกยูง
Pavo muticus

นกกระทาญี่ปุ ่น
Coturnix japonica

ขอบคุณภาพจาก ดร.ประทีป ด้วงแค และ รักศักดิ์ สิทธิวิไล

เหมียวมขี�่วดจีะบอก บ.ก. ประก�ศแจกปฏทินิเพิม่อกีหนึง่ร�งวลัฮะ ไปดรู�ยช่ือผู้โชคดปีระจำ�ฉบบัที ่46 กันเลย

ร�งวัลที่ 1 กระเป๋�ผ้� ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑิต� คงเสรี

ร�งวัลที่ 2 ปฏิทิน “เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภ�พด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี” คุณรังสิม� วงศ์ธนทรัพย์ 

  คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทว�

ร�งวัลที่ 3 กระเป๋�ผ้�สปันบอนด์ “science is a cosmic symphony” ด.ญ.ชุติก�ญจน์ จันทร์เจริญฤทธิ์ คุณวันทน� ว่องธน�ก�ร 

  ด.ญ.ดิสธร เดชวัชระ คุณศศิก�นต์ แก้วมูลสุข คุณณิชกมล เทพอวยพร

Sci Quiz: บ้านนักคิด 47 
ฉบับที่แล้ว ประเดิมปีไก่ด้วยการให้คุณผู้อ่านเลือกสัตว์ปีกท่ีอยู่ในวงศ์ Phasianidae ไปดูเฉลยกันฮะ 
 

 
ไก่ฟ้าหลังขาว  
Lophura nycthemera 

 
ไก่ฟ้าพญาลอ  
Lophura diardi 

 
นกยูง  
Pavo muticus 

 
นกกระทาญี่ปุ่น  
Coturnix japonica 

ขอบคุณภาพจาก ดร.ประทีป ดว้งแค และ รักศักดิ์ สิทธิวิไล 

 
เหมียวมีข่าวดีจะบอก บ.ก. ประกาศแจกปฏิทินเพ่ิมอีกหนึ่งรางวัลฮะ ไปดูรายชื่อผู้โชคดีประจ าฉบับที่ 46 กัน
เลย 
รางวัลที่ 1 กระเป๋าผ้า ได้แก่ ด.ญ.ปัณฑิตา คงเสร ี
รางวัลที่ 2 ปฏิทิน “เทิดพระเกยีรติพระอัจฉรยิภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” คณุรังสมิา วงศ์ธนทรัพย์ คุณศิริวรรณ 
อิสสระวงศ์เทวา  
รางวัลที่ 3 กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ “science is a cosmic symphony” ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญฤทธิ์ คุณวันทนา ว่องธนา
การ ด.ญ.ดิสธร เดชวัชระ คณุศศกิานต์ แก้วมูลสุข คุณณิชกมล เทพอวยพร 
 
ปัญหาประจ าฉบับท่ี 47 
ส าหรับฉบับนี้ ใกล้เทศกาลแห่งความรัก เหมียวก็อยากจะรู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่มีรักเดียวใจเดียว ครองคู่อยู่กัน
ไปจนกว่าจะมีใครตายจาก หรือท่ีภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่า monogamy ในตารางข้างล่างมีชื่อสัตว์
ซ่อนอยู่ แต่มีอยู่ 6 ชนิดที่มีชีวิตคู่แบบ monogamy ช่วยเหมียวหาหน่อยฮะ ใบ้ให้หนึ่งค าคือ นกกระเรียน 
 

q r w a l r u s g o y t c 
y x w g w e o e h a h z a 
p r a i r i e v o l e z t 
s t x b p t j j r w o n o 
g z q b d s w a n b q i f 
u u z o j x u b b n c g s 
c r a n e n e l i o n m u 
i n k q j z g r l s s j x 
p h e a s a n t l z p c z 
p f x a l b a t r o s s t 

 
 

สำ�หรับฉบับนี้ ใกล้เทศก�ลแห่งคว�มรัก เหมียวก็อย�กจะรู้ว่�มี

สตัวอ์ะไรบ้�งทีม่รีกัเดยีวใจเดยีว ครองคูอ่ยูก่นัไปจนกว�่จะมใีคร

ต�ยจ�ก หรอืทีภ่�ษ�วทิย�ศ�สตรเ์ข�เรยีกกนัว�่ monogamy ใน

ต�ร�งขว�มือนี้มีชื่อสัตว์ซ่อนอยู่ แต่มีอยู่ 6 ชนิดที่มีชีวิตคู่แบบ 

monogamy ช่วยเหมยีวห�หนอ่ยฮะ ใบ้ใหห้น่ึงคำ�คอื นกกระเรยีน

รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ science 

is a cosmic symphony (กระเป๋�ผ้� 

สปันบอนด์+สมุดโน้ต) จำ�นวน 3 ร�งวัล
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ผลิตและจัดจำ�หน่�ย : ศูนย์หนังสือ สวทช.
ร�ค�ผืนละ 250 บ�ท
ขน�ด 22.5x70 นิ้ว

นอกจ�กก�รวจิยั พัฒน�และวศิวกรรม เพือ่ยกระดบัคว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกิจ อุตส�หกรรม และ

ด�้นวชิ�ก�รแลว้ สวทช. ยงัคำ�นงึถงึก�รสง่เสรมิคว�มเขม้แข็ง

ของชุมชนจ�กก�รใช้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยด้วย

 ผ้�พันคอมัดย้อมธรรมช�ติ (หม้อห้อม) ผลิตภัณฑ์เพื่อ 

สิง่แวดลอ้ม พฒัน�จ�กผลง�นวจิยัของ สวทช. โดยนกัวจิยัไบโอเทค  

ที่ ได้ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตให้แก่กลุ่มวิส�หกิจชุมชน 

หม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมช�ติ จังหวัดแพร่ ด้วยก�รใช้  

“เอนอซี” (ENZease) เอนไซม์ทีผ่ลติจ�กจุลนิทรยีต์�มธรรมช�ต ิ

นวตักรรมทีถ่กูคดิคน้เพือ่นำ�ม�ใช้ลอกแปง้และกำ�จดัสิง่สกปรก

บนผ�้ฝ�้ยแบบขัน้ตอนเดยีว จงึชว่ยลดตน้ทนุก�รผลติ ปรมิ�ณ 

ก�รใช้ส�รเคมี และเวล�ในก�รเตรียมผ้�ลงได้ม�กกว่� 50%  

ผ้�พันคอมัดย้อม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�กง�นวิจัยของ สวทช.

ผ้�พันคอมัดย้อม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�กง�นวิจัยของ สวทช.
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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 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
นำาชัย ชีววิวรรธน์

A scientific man out to have no wishes, 
no affections, - a mere heart of stone.

- Charles Darwin
 

คนในแวดวงวิทย�ศ�สตร์ ไม่ควรจะปร�รถน�สิ่งใดเป็นพิเศษ 
ไม่หลงใหลสิ่งใดเลย แต่มีจิตใจดังหินผ�

- ชาลส์ ดาร์วิน

ชาลส์ ดาร์วิน
(12 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2352 - 19 เมษายน พ.ศ. 2425)
นกัธรรมช�ตวิทิย�ช�วองักฤษผูม้ชีือ่เสยีงทีส่ดุ เปน็นกัวทิย�ศ�สตรค์นแรกๆ ของโลกทีม่โีอก�สเดนิท�งรอบโลก โดยเดนิท�ง 
ไปกับเรือหลวงบีเกิลน�นถึง 5 ปี  เข�เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒน�ก�ร เช่นเดียวกับกับอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ (Alfred 
Russel Wallace) โดยต่�งคนต่�งคิดค้นทฤษฎีดังกล่�วด้วยตัวเอง เป็นอิสระต่อกัน ทฤษฎีดังกล่�วได้รับก�รขน�นน�มว่� 
เป็นแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดแนวคิดหนึ่งในท�งวิทย�ศ�สตร์.... หนังสือกำ�เนิดสปีชีส์ (On the Origin of Species) ของเข�
ได้ชื่อว่� เป็นหนึ่งในหนังสือวิทย�ศ�สตร์ที่ดีที่สุดตลอดก�ล

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Charles_Darwin_1880.jpg 


