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ปฏิบัติการกู้ไฟล์ต้นฉบับสาระวิทย์ #54
 สาระวิทย์ฉบับนี้มีอันเกือบต้องเป็นหมัน หรือออกล่าช้าไปกว่านี้เป็นอย่างมากแล้วสิครับ !!

 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากอบุตัเิหตทุีผ่มจะลบไฟลท์ี่ไมต่อ้งการ แตมื่ออาจจะไวหรอืพลาดไปโดนปุม่ SHIFT+DEL 
ทำาให้ไฟล์ต้นฉบับสาระวิทย์ฉบับนี้ที่เตรียมพร้อมไว้แล้วกว่าร้อยละ 90 ต้องอันตรธานไปจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบ งงๆ ทั้งโฟลเดอร์เลยครับ

 พอจะเรยีกขอ้มลูมาใชท้ำางานตอ่ อา้ว !! หาไม่เจอเสยีแลว้ ซึง่ถ้าเปน็การลบปกต ิไฟลจ์ะถกูยา้ยไปอยู่
กล่องถังขยะ ซึ่งเรายังสามารถย้ายกลับที่เดิม เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ได้ แต่งวดนี้ หาในกล่องถังขยะก็ไม่พบ 
ลองใช้วิธีค้นหาไฟล์ โดยพิมพ์คำาสำาคัญคือชื่อโฟลเดอร์ “สาระวิทย์ ฉบับ 54” ให้เครื่องค้นหาเผื่อมันอาจ
ถูกย้ายไปซ่อน ณ ที่ใดที่หนึ่งในเครื่อง ใช้เวลาลุ้นอยู่พอควรขณะเครื่องสแกนค้นหา แต่ในที่สุด ก็พบแต่
ความว่างเปล่าครับ เครื่องรายงานผลว่าไม่พบชื่อไฟล์ที่ต้องการ

 เอาละสิ !! งานเข้าแล้ว นั่นหมายความว่า เครื่องคงลบไฟล์ไปถาวร แต่น่าจะยังอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ซึ่ง
คงต้องหาโปรแกรมกู้เสียแล้ว เพราะไม่เช่นนั้นคงต้องเริ่มงานนับหนึ่งกันใหม่ ซึ่งยุ่งยากแน่นอน เพราะ
ต้นฉบับนำาข้อมูลมาจากหลายแหล่ง

 ผมไดร้บัคำาแนะนำาจากผูรู้ว้า่ ตอนน้ี 
อย่าเพิ่งใช้คอมพิวเตอร์ที่บรรจุไฟล์ 
ดงักลา่ว เพราะจะสง่ผลกระทบตอ่ไฟล์
ที่ถูกลบไปแล้วได้

 ปฏิบัติการกู้ไฟล์ได้เริ่มขึ้น จากการ
หาฟรโีปรแกรมในเนต็ครบั ไดม้าแลว้จงึ
มาจดัการลงเครือ่ง และให้โปรแกรมไป
ค้นหาไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งโปรแกรมก็
เกง่มากครบั ในขัน้แรกมนัสแกนหาไฟล์
ทั้งหมดที่ถูกลบและอยู่ในฮาร์ดดิสก์ 
ปรากฏว่าพบถึง 88,854 ไฟล์ ใช้เวลา
ราว 20 นาที

 ขัน้ท่ีสอง วเิคราะห์ไฟลท์ีถ่กูทำาลาย ซึง่มนัจะรายงานมาทัง้หมดวา่ไฟลท์ีย่งัสมบรูณ ์ไฟล์ทีเ่สยีบางสว่น 
และไฟล์ที่ถูกทำาลาย โดยแสดงเป็นวงกลมสัญลักษณ์หน้าชื่อไฟล์เป็นสีเขียว ส้ม แดง ตามลำาดับ

 ขั้นที่สาม ให้เราเลือกไฟล์ที่ต้องการกู้โดยดูจากช่ือไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม recover ซึ่งโปรแกรมจะเรียก 
ไฟลท์ีต่อ้งการกลบัคนืมา โดยแตกกระจายเป็นไฟลย์อ่ยๆ ทัง้หมด ไม่ไดเ้ปน็โฟลเดอรเ์หมอืนตอนกอ่นลบ  
เราจึงต้องมาจัดหมวดหมู่ใหม่อีกครั้ง ซ่ึงก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด และผลจากการกู้ไฟล์ปรากฏว่า
ได้ไฟล์คืนมาราวร้อยละ 85-90 นับว่าดีมากๆ แล้วครับ ผมมาจัดการกับไฟล์ที่หายไปอีกไม่มาก และ 
ไม่ยุ่งยากครับ เพราะไฟล์สำาคัญหลักๆ ได้คืนมาครบ

 จากเหตกุารณ์ครัง้นีท้ำาใหรู้ซ้ึง้มากยิง่ขึน้เลยครบัวา่ ไฟลข์อ้มูลมคีวามสำาคญัมากจรงิๆ มนัเป็นบทเรยีน
สำาคัญที่ทำาให้เราต้องมีความรอบคอบระมัดระวังมากยิ่งขึ้นกับการลบไฟล์ หรือการสำารองข้อมูลก็ตาม

 ผูอ้า่นสาระวทิยอ์าจไมไ่ดรู้ส้กึอะไรกบัการไดอ้า่นตามปกต ิแตอ่ยากใหรู้้เบือ้งหลงัเลก็ๆ นอ้ยๆ ครบั วา่
ต้นฉบับของสาระวิทย์ฉบับนี้ มันได้คืนมาด้วยความยากลำาบากอยู่พอสมควร มันเกือบจะสูญหายไปและ
หากต้องทำาขึ้นใหม่ ย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องเวลาของการออกเผยแพร่แน่นอนครับ
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วัชราภรณ์ สนทนา
Cover
Story

ภัยเงียบจากสารเคมีท่ีแฝงอยู่ใน
ทุกผลิตภัณฑ์ กลายเป็นตัวกระตุ้น
ให้การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยัง
คงเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากที่สุดใน
ยุคน้ี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าท่ี
ถักทอด้วยเส้นใยและย้อมสีห้อมตาม
ธรรมชาตอิยา่ง “ผ้าหมอ้หอ้ม” ถอืเป็น
สินค้าอัตลักษณ์ของเมืองแพร่ท่ีกำาลัง

ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

 อย่ า ง ไ รก็ ต าม  ต้ อ งยอมรั บ ว่ า
กระบวนการย้อมสีห้อมด้วยกรรมวิธีแบบ
ภูมิปัญญาดั้งเดิม ยังคงมีข้อจำากัดทั้งใน
เร่ืองระยะเวลาหมักย้อมนาน สีซีดจางไม่
สม่ำาเสมอ และยังมีการใช้สารเคมีในบาง
ข้ันตอน ซึ่งผู้ผลิตต่างพยายามแก้ปัญหา
มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งล่าสุดนักวิจัยไทย

ได้พัฒนา “เอนไซม์เอนอีซ (ENZease)” 
เอนไซม์จากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มคุณภาพ 
ผ้าหม้อห้อมไทยให้ติดสีน้ำาเงินครามสวย
ใสไร้สารเคมี

 

ลอกแป้ง ย้อมห้อม
  หากจะกล่าวว่า “แพร่” คือดินแดน
แห่งหม้อห้อมคงจะไม่ผิดนัก เพราะที่น่ีมี
แหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมจากภูมิปัญญาอัน
เลื่องชื่อที่ “บ้านทุ่งโฮ้ง” ต.ทุ่งโฮ้ง ชุมชน
แห่งนี้มีกลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการ
ที่ยังคงยึดถือกรรมวิธีการผลิตหม้อห้อม
ธรรมชาติแบบดั้งเดิม ด้วยการเปล่ียนผ้า
ฝา้ยขาวใหก้ลายเปน็สนี้ำาเงนิครามจากตน้
ห้อม จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโอทอปและศูนย์เรียนรู้การย้อม
ห้อม

  ประภาพรรณ ศรีตรัย ตัวแทนกลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อม
สีธรรมชาติ ต.ทุ่งโฮ้ง จ.แพร่ กล่าวว่า 
การย้อมห้อมเป็นภูมิปัญญาที่ ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ กว่าจะได้ผ้า
หม้อห้อมสีน้ำาเงินสวยๆ สักหนึ่งผืนนั้น 
นอกจากความยากในการเตรียมน้ำาย้อม 
การหมกัน้ำาสยีอ้มท่ีตอ้งใช้เวลาแลว้ ปญัหา
อีกอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างมากใน
การยอ้มสหีอ้มคือ การลอกแปง้และกำาจดั
ส่ิงสกปรกออกจากผา้ฝา้ยกอ่นนำาไปยอ้มสี

 “สาเหตุที่ต้องมีการลอกแป้งก่อนนำา
ผา้ไปย้อม กเ็พราะในการทอผา้ฝา้ย เขาจะ
ใส่แปง้ลงไปทีด่า้ยเสน้ยนืกอ่น เพือ่ลดแรง
เสียดทานในการดึงเส้นด้ายระหว่างทอ  

ทำาให้เส้นด้ายไม่ขาดง่าย ฉะนั้นผ้าที่ได้มา
ก็จะมีแป้งเคลือบอยู่ เราจึงต้องลอกแป้ง 
กำาจดัไขมนัและส่ิงสกปรกออกใหห้มดกอ่น 
ซึ่งขั้นตอนนี้สำาคัญมาก เพราะหากล้าง
แปง้ออกไมห่มด เวลานำาผา้ไปยอ้ม สจีะไม่
ซมึเขา้ไปในผนืผา้ ทำาให้ไมต่ดิส ีหรอืทำาให้
สแีทรกเข้าผนืผา้ฝ้ายไมส่ม่ำาเสมอ เกดิเป็น
รอยด่าง นอกจากเรื่องสีแล้ว แป้งที่หลง
เหลืออยู่บนผ้า ยังทำาให้ผ้าแข็งกระด้าง 
ไม่อ่อนนุ่มด้วย” 

 เดมิทกีารลอกแป้งของชาวบ้านทุง่โฮง้ 
จะใช้วิธีนำาผ้าฝ้ายไปแช่ในน้ำาหมักจากน้ำา
ผักผลไม้นาน 3 วัน แล้วก็นำาผ้ามาทุบ ขยี้
เพื่อให้แป้งหลุดออก หรือใช้วิธีต้มผ้าฝ้าย

กับผงซักฟอกประมาณ 1 ช่ัวโมง ซึ่ง 
นอกจะเสียเวลา ส้ินเปลืองพลังงานแล้ว  
ผ้าที่ได้กลับยังย้อมสีได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

 “ในแต่ละวันเราย้อมผ้าเป็นร้อยๆ 
ผืน บางครั้งต้มผ้ากับผงซักฟอกเป็น
วันๆ ต้มได้ครั้งละไม่กี่ผืน ตอนหลัง
ลองเอามาป่ันกับผงซักฟอกในเครื่อง
ซกัผา้ แตแ่ปง้กย็งัไมค่อ่ยออกดนีกั พอ
เอาผ้าไปย้อมสีก็ยังเกิดปัญหาสีด่างไม่
สม่ำาเสมอบา้ง ยิง่ถา้เอาสห้ีอมมาเพนต์
ลายบนผา้ สแีทบไมซ่มึลงไปทีด่า้นหลัง
ของผ้าเลย แถมผ้าก็ยังมีกลิ่นด้วย”

 

กว่าจะได้ผ้าหม้อห้อมสีน้ำาเงินสวยๆ สักหน่ึง
ผืนน้ัน นอกจากความยากในการเตรียม 
น้ำาย้อม การหมักน้ำาสีย้อมที่ต้องใช้เวลา

Cover
Story
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เอนไซม์
มหัศจรรย์
 แมแ้ปง้บนผา้ฝา้ย จะเปน็อปุสรรค 
ของการย้อมติดสีของผ้าหม้อห้อม
ไทย แต่ก็ไม่ใช่โจทย์ยากเกินความ
สามารถของนักวิทยาศาสตร์ เม่ือ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชวีภาพแหง่ชาติ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะ 
และวสัดแุหง่ชาต ิสวทช. และโรงงาน
สิ่งทอธนไพศาล ร่วมกันบูรณาการ
องค์ความรู้ ในสหสาขาวิชาต่างๆ จน
สามารถพัฒนา “เอนไซม์เอนอีซ” 
เอนไซม์อัจฉริยะที่ลอกแป้งและกำาจัด

สิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายได้หมดจดพร้อม
กันในข้ันตอนเดียว ช่วยให้ผ้าไทยย้อม
ติดสีดีและนำาไปใช้ทดแทนสารเคมีใน
กระบวนการผลิตผ้าได้ 100%

  ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. กล่าวว่า  
เอนไซมเ์อนอซี คอื เอนไซมด์โูอ ทีป่ระกอบ
ไปดว้ยเอนไซม ์2 ตวั คอื เอนไซมอ์ะไมเลส 
และเพคตเินส ทีส่ามารถทำางานไดดี้ในชว่ง
ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) 
และอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน คือ pH 5.5 
และท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดย
เอนไซม์อะไมเลสจะเป็นเอนไซม์ที่ใช้ ใน
การลอกแป้ง ส่วนเอนไซม์เพกติเนสคือ

เอนไซม์ท่ีกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้า จึงทำาให้
เอนไซม์อีซสามารถลอกแป้งและกำาจัด 
สิง่สกปรกบนผ้าฝ้ายได้พร้อมกันในข้ันตอน 
เดียว ภายในเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น โดยไม่
ส่งผลเสียต่อคุณภาพความแข็งแรงของ
ผา้ ทัง้น้ีเอนไซมเ์อนอซีเป็นเอนไซมท์ีผ่ลิต
ได้จากการหมักเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการ
เกษตร โดยใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติที่คัด
เลือกจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

 “ทีมวิจัยได้ทดสอบเปรียบเทียบปริมาณ 
แปง้บนผา้ฝา้ย 3 ชนดิ คอื ผา้ฝา้ยที่ไมผ่า่น
การลอกแป้ง ผ้าฝ้ายที่ลอกแป้งด้วยวิธี
ดัง้เดมิ และผา้ฝา้ยทีล่อกแป้งดว้ยเอนไซม์
เอนอีซ ด้วยการหยดน้ำายาไอโอดีน (น้ำายา
ไอโอดีนมีสีเหลืองเมื่อทำาปฏิกิริยากับแป้ง

ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ หนึ่งในทีมนักวิจัย 
ผู้คิดค้นเอนไซม์อัจฉริยะเอนอีส ที่ใช้ลอก
แป้งและกำาจัดสิ่งสกปรกในขั้นตอนเดียว
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จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำาเงิน) ผลทดสอบพบว่า 
น้ำายาไอโอดีนที่หยดลงบนผ้าฝ้ายเปลี่ยน
สเีปน็สนี้ำาเงนิเขม้ น้ำาเงนิ และไม่เปลีย่นส ี 
ตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่าผ้าฝ้ายท่ีผ่าน

การลอกแป้งด้วยเอนไซม์เอนอีซแทบ
ไม่เหลือแป้งอยู่เลย สีท่ีปรากฏจึงยังคง
เป็นสีเหลืองของไอโอดีนไม่เปลี่ยนเป็น
สีน้ำาเงิน อีกทั้งน้ำายาไอโอดีนที่หยดยังซึม

ผ่านผ้าได้ทันที หมายความว่าผ้าถูก
กำาจดัพวกแวกซ์ไปหมดแลว้ ซึง่จะชว่ย
ให้การย้อมผ้าติดสีดี เฉดสีสม่ำาเสมอ 
ที่สำาคัญการใช้เอนไซม์เอนอีซยังช่วย
ให้ผ้าฝ้ายมีคุณภาพดีกว่าสารเคมี
หรือผงซักฟอก เพราะเอนไซม์จะทำา
ปฏิกิริยาแบบจำาเพาะเจาะจงกับแป้ง
และสิง่สกปรก โดยไมท่ำาลายเสน้ใยผา้
เหมือนสารเคมีหรือผงซักฟอก ทำาให้
เนื้อผ้านิ่ม เหมาะสำาหรับการสวมใส่”

 ปัจจุบัน ไบโอเทค สวทช. ได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอนไซม์
เอนอีซให้กับ บริษัทเอเชียสตาร์ เทรด 
จำากัด ซึ่งมีความชำานาญในการผลิต
เอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อ
ผลิตและจัดจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเอนไซม์ 
เอนอซีเพ่ือจำาหน่ายไดม้ากกว่า 10 ตัน 
ตอ่เดอืน และยงัไดเ้ผยแพรผ่ลงานวจิยั 
น้ีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อม
ทุง่เจรญิยอ้มสธีรรมชาต ิตำาบลทุง่โฮ้ง 
อำาเภอเมือง และร้านอวิกาหม้อห้อม
แฟชั่น ตำาบลเวียงทอง อำาเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ แหล่งผ้าทอหม้อห้อมพื้น
เมืองของไทย

 ประภาพรรณ กล่าวว่า จากการ
ใช้เอนไซม์เอนอีซในกระบวนการลอก
แป้งและกำาจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย 
ลดเวลาในการแช่ผ้ากับน้ำาหมักในน้ำา
ผักผลไม้จาก 3 วัน เหลือเพียงแค่ 18 
ชัว่โมง ซึง่ลอกแปง้ทำาความสะอาดส่ิง
สกปรกได้หมด เมื่อนำาผ้าที่ได้มาพิมพ์
ลายหรอืยอ้มสหีอ้มพบวา่ ผา้ดดูซมึน้ำา
สีได้ดี ติดสีสม่ำาเสมอกันทั้งผืน จากที่
ต้องย้อมสีพื้น 7-8 ครั้ง กว่าจะได้สี
เข้ม ก็ย้อมเพียงแค่ 2-3 ครั้ง ทำาให้
ประหยดัทัง้เวลาและพลงังาน ชว่ยลด
ต้นทุนค่าแก๊ซหุงต้มได้มาก แถมผ้าที่
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เอนไซมจ์ะทำาปฏกิริิยาแบบจำาเพาะเจาะจงกับแปง้และสิง่สกปรก โดย
ไมท่ำาลายเส้นใยผ้าเหมอืนสารเคมีหรือผงซกัฟอก ทำาใหเ้นือ้ผา้นิ่ม 
เหมาะสำาหรับการสวมใส่
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ได้ก็นุ่ม ไม่มีกลิ่น และไม่ต้องบำาบัดน้ำา
ทิ้งด้วย

 ด้าน ชวัลณัฏฐ์  ถิ่นจอมธ์  ผู้
ประกอบการรา้นอวกิาหมอ้หอ้มแฟชัน่ 
กล่าวว่า ที่ร้านเร่ิมนำาเอมไซม์เอนอีซ 
มาใช้ลอกแป้งและทำาความสะอาดผ้าฝ้าย 
แล้วพบว่า ลดข้ันตอนการทำาความสะอาด 
ไดม้าก และชว่ยลดกลิน่เหมน็ของแปง้ที่
ตดิอยูบ่นผา้ไดด้มีาก แชเ่อมไซม์เอนอซี 
เพียง 1 คืน สิ่งสกปรกและแป้งก็หลุด
ออกโดยง่าย จึงประหยัดแรง ประหยัด
น้ำา ประหยดัเวลา ผา้ย้อมสตีดิสม่ำาเสมอ 
สีของห้อมที่ได้จะเป็นสีน้ำาเงินครามท่ีดู
สว่างขึ้นกว่าเดิม เป็นที่พอใจของลูกค้า 
ทำาให้เป็นข้อได้เปรียบของร้านอวิกา

ส่ิงทอปลอดสาร
เคมี
 แม้ว่าการนำาเอนไซม์เอนอีซไป
ใช้ในกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมจะ
ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ แต่ทีมวิจัย
ยังมีเป้าหมายสำาคัญคือ การปรับโฉม
อตุสาหกรรมสิง่ทอของไทยให้ไปสูค่วาม
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ซึ่งภายใต้โจทย์นี้ โรงงานสิ่งทอธน
ไพศาล ในฐานะผู้ร่วมวิจัยได้ทดลอง
นำาเอนไซม์เอนอีซไปใช้ เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายให้ไร้สารเคมี

 นายปลินัธน ์ธรรมมงคล กรรมการ
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ธนไพศาล กล่าวว่า ทราบกันดีว่า
กระบวนการทางอุตสาหกรรมสิ่งทอมัก
จะใช้สารเคมีในปริมาณมาก รวมไปถึง
การใช้พลังงานสูง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกระบวนการลอกแป้ง และกำาจัด
สิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายที่ต้องใช้สารเคมีที่มี
ฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างอย่างรุนแรง อาทิ 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และโซดาไฟ ที่
สำาคัญกระบวนการทั้งสองต้องทำาแยกกัน
เพราะมกีารใชส้ารเคมีในสภาวะทีแ่ตกตา่ง
กัน ทำาให้ ใช้พลังงานสูง สิ้นเปลืองเวลา 
และน้ำาที่ใช้ในระบบ  

“เอนไซม์เอนอีซ เป็นงานวิจัยที่ เ ป็น
ประโยชน์อย่างมาก เพราะจากเดิมที่ต้อง
นำาผ้าฝ้ายไปลอกแป้ง ด้วยไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์และโซดาไฟที่อุณหภูมิสูง
เกือบ 100 องศา 1 ชั่วโมง แล้วนำาไปผ่าน
การกำาจัดสิ่งสกปรกด้วยโซดาไฟและสาร
ซักฟอกหรือดีเทอร์เจนท์ที่อุณหภูมิเกือบ 
100 องศาอีก 1 ช่ัวโมง เราก็สามารถ
รวบทั้ง 2 ขั้นตอนนี้มาไว้ ในกระบวนการ
เดียวกันโดยใช้เอนอีซซึ่งใช้อุณหภูมิใน
การต้มเพียง 50 องศาเท่านั้น เรียกว่าลด
ทั้งขั้นตอน ลดเวลา ลดการทำางานของ
เครื่องจักร ลดพลังงาน ค่าน้ำา ค่าไฟและ
ต้นทุนการผลิตโดยรวมลงกว่า 50% เมื่อ
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นายปิลันธน์ ธรรมมงคล กรรมการผู้จัดการห้างหุ ้นส่วนสามัญนิติบุคคลธนไพศาล
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เทียบกับกระบวนการด้ังเดิม การใช้งานก็
สามารถใช้เครื่องจักรที่มีอยู่เดิม ไม่จำาเป็น
ต้องดดัแปลงเครือ่งจักรและสายการผลิต
แต่อย่างใด ที่สำาคัญเอนอีซเป็นเอนไซม์ที่
ผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ไม่ส่ง
ผลเสยีตอ่คณุภาพของผา้ ไม่สง่ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และลดขั้นตอนการบำาบัด
น้ำาเสียด้วย”

 เส้นด้ายและผ้าผืนไร้สารเคมีจาก
โรงงานสิ่งทอธนไพศาล ไม่เพียงถูกส่งต่อ
เพือ่อตุสาหกรรมสิง่ทอรายใหญเ่ทา่นัน้ แต่
ยังถูกส่งมอบให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการใน
เมืองแพร่ เช่น ร้านแก้ววรรณา เพื่อสร้าง
โอกาสและสง่เสริมใหแ้พรพรรณยอ้มหอ้ม
ของไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สรรค์สร้างจาก
ธรรมชาติ 100%

 นายวฒุไิกร ผาทอง เจา้ของรา้นแก้ว
วรรณา กลา่ววา่ ตอนแรกทีท่ำาผา้หมอ้หอ้ม 
เรารับซื้อเส้นด้ายมาจาก จ.เชียงใหม่ ซึ่ง
เส้นด้ายเอามาจากไหนเราไม่รู้ ภายหลังมี  
“บา้นสิง่ทอ” ของ บริษทัธนไพศาล มาเปดิ
ที ่จ.แพร ่ซึง่ทราบวา่เป็นเสน้ดา้ยที่ไมฟ่อก  
มีการใช้เอนไซม์เอนอีซในกระบวนการผลิต 
แทนการใช้สารเคมี ก็จะสั่งเส้นด้ายของ
ที่นี่ เพราะร้านแก้ววรรณาเน้นใช้วัตถุดิบ
จากธรรมชาติ 100% ดังน้ันหากเราบอก
ว่าเป็นหม้อห้อมธรรมชาติ แต่ยังใช้ด้าย
หรือผ้าผืนที่ผ่านการฟอกด้วยไฮโดรเจน-
เปอร์ออกไซด์และโซดาไฟ ก็ถือว่าไม่
เป็นธรรมชาติ ซึ่งการที่ได้เห็นนักวิจัยมา
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเอนไซม์เอนอีซ
ให้กับผู้ประกอบการ ก็ดีใจที่ได้เห็นความ

พยายามของนักวิจัยในการลดสารเคมี
ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ และยัง
ทำาให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมสีดีขึ้น 
ทำาให้หม้อห้อมไทยคงเสน่ห์ในความ
เป็นธรรมชาติ ซึ่งลูกค้าของแก้ววรรณ
ายังเป็นคนไทยที่ช่ืนชอบในความเป็น
ธรรมชาติมากกว่า 95 %

 ถือได้ว่าผ้าฝ้ายย้อมห้อมธรรมชาติ
แห่งเมืองแพร่ ไม่เพียงรักษาสืบสาน
ภู มิ ปัญญาของคนรุ่นก่อนไว้ ใ ห้ ไม่
สูญหาย แต่ยังถูกพัฒนาต่อยอดให้
โดดเดน่ดว้ยวทิยาศาสตร ์เป็นหมอ้หอ้ม
ที่ก้าวข้ามขีดจำากัดของงานหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน สู่สินค้าที่มาจากธรรมชาติซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ 

ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊กสาระวิทย์
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วันอังคารและ
พฤหัส

เวลา 20:55 น.
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เคร่ืองตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา (INSpectDx)

มะเร็งปากมดลกู เปน็มะเรง็ทีพ่บมากเปน็อนัดบัตน้ๆ 
ในผูห้ญงิไทย มีผูป้ว่ยหลายรายทีก่วา่จะทราบ 

อาการของโรคก็ลุกลามไปมากแล้ว ดังนั้น การตรวจพบมะเร็ง 
ปากมดลูกตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้และ
โอกาสในการรักษาให้หายขาดได้มากขึ้น

 นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. 
ไดร้ว่มกบัคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ออกแบบและพฒันา
เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา (INSpectDx) ซึ่ง
เป็นกล้องขนาดเล็กที่แสดงผลผ่านจอภาพ ช่วยให้ผู้ทำาการตรวจ
สามารถดู และวินิจฉัยร่วมกับโปรแกรม ซึ่งจะระบุตำาแหน่งและ
คำานวณพ้ืนที่โดยรวมของเน้ือเยื่อที่คาดว่าเป็นมะเร็ง และบันทึก
ภาพลงในตวัอปุกรณแ์ละเครือขา่ยฐานขอ้มลูทีเ่ช่ือมตอ่ผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตได้

 จุดเด่นของเครื่องคือ ขนาดกะทัดรัด มีความทนทาน  
เคลื่อนย้ายหรือพกพาได้ ใช้งานง่าย สามารถนำาไปใช้ ในพื้นที่ 
ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ได้ โดย
แพทย์ผู้เช่ียวชาญสามารถดึงข้อมูลมาวินิจฉัยเพ่ิมเติม และ
ประสานงานการรักษาต่อได้ ทำาให้คนไข้สามารถเข้าถึงและรับ 
การตรวจรักษามะเร็งปากมดลูกได้โดยเร็ว

กองบรรณาธิการ

ชมคลิปวิดีโอได้ที ่ https://www.youtube.com/watch?v=tW-AfAFxH0o

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ยาชีววัตถุ คือ ผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนท่ีผลิตได้จากเซลล์
ของสิง่มชีวีติ ซึง่มลูคา่ทางการตลาดของยาชวีวตัถุขยาย

ตัวเพิม่ขึน้เร่ือยๆ เนือ่งจากการผลติยาชวีวตัถตุอ้งใชเ้ทคโนโลยขีัน้
สงู ยามรีาคาแพง และตอ้งนำาเขา้จากตา่งประเทศเทา่นัน้ แตต่อน
นี้ เรามีโรงงานต้นแบบที่ผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทยเองแล้ว

 สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วม
กันจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ NBF เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยา 
วคัซนี ฮอร์โมน และสารมลูคา่สงูทางการแพทย์ใชเ้อง โดยโรงงาน
ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล PIC/s GMP (พีไอซีเอส จี
เอ็มพี) สำาหรับการผลิตยาชีววัตถุ  

 ภายในโรงงานแบ่งพื้นที่การผลิตออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่ 
หน่วยการผลิตยาชีววัตถุที่เป็นโปรตีน และหน่วยผลิตยา วัคซีน 
และสารชีวภาพมลูคา่สงู โดยดำาเนนิการผลติภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2

 ปัจจุบัน NBF มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจร ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการลดการนำาเขา้แลว้ กย็งัช่วยขยายโอกาสการรกัษาผูป่้วย
อย่างท่ัวถึง และช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ชมคลิปวิดีโอได้ที ่ https://www.youtube.com/watch?v=-w3aCXJLwII
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

ผลของการรับประทานขิงทุกวันต่อการป้องกันโรค
เรื้อรังในผู้ใหญ่
เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผล

การศึกษาแบบตัดขวาง (cross-sectional study) เพ่ือประเมินผลความสัมพันธ์ของ 
การรับประทานขิงทุกวันกับการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้ใหญ่ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดหัวใจ ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันพอกตับ โลหิตจาง และเนื้องอก) ในอาสา
สมัครชายหญิง จำานวน 4,628 คน อายุระหว่าง 18-77 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตามอายุในช่วงเวลา
ห่างประมาณ 20 ปี ได้แก่ อายุมากกว่า 18 ปี มากกว่า 40 ปี และมากกว่า 60 ปี และแบ่งการรับประทาน
ขิงออกเป็น 3 ประเภท คือ 0-2 กรัม/วัน, 2-4 กรัม/วัน และ 4-6 กรัม/วัน

 ผลการศึกษาพบว่า การรับประทานขิงทุกวันมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคความดัน โลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในกลุ่มช่วงอายุมากกว่า 18 และ 40 ปี ขณะที่ในกลุ่มช่วงอายุมากกว่า 60 ปี การรับประทานขิงทุกวันมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยง
ของโรคหลอดเลือดหัวใจเท่านั้น และพบว่าความน่าจะเป็นของการเกิดโรคลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของรับประทานขิง

 จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่า ขิงมีคุณสมบัติในการป้องกันโรคเรื้อรังบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอด
เลือดหัวใจ รวมถึงการลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรค

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1301
ภาพจาก : http://www.thaihealth.or.th/data/content/2015/03/27858/cms/thaihealth_c_hiklqtxyz239.jpg

สารสกัดจากชาเขียว ช่วยลดการเกิดสิวในผู้หญิง
ช่วงอายุหลังวัยรุ่น
เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผล 

การศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่น (post adolescent) ที่มีอายุระหว่าง  
25-45 ปี จำานวน 64 คน และมีอาการเป็นสิวระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น 
กลุม่ที่ใหรั้บประทานชาเขยีวทีส่กดัคาเฟอนีออกไป (decaffeinated green tea) 1,500 มลิลกิรมั/วนั 
ซึ่งประกอบด้วยสาร Epigallocatechin gallate; EGCG ปริมาณ 856.8 มิลลิกรัม/วัน (รับประทาน
ครั้งละ 1 แคปซูล ขนาด 500 มิลลิกรัม หลังมื้ออาหาร 30 นาที 3 ครั้ง/วัน) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก

 ผลการทดสอบพบว่า รอยอกัเสบแตล่ะบรเิวณ ไดแ้ก ่จมูก รอบๆ ปาก และคาง ของกลุม่ทดสอบและกลุม่ยาหลอกแตกตา่งกนัอยา่งมี
นัยสำาคัญ แต่รอยอักเสบรวมทั้งหมดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดชาเขียวจะมีรอยอักเสบบริเวณหน้าผากและ
แกม้ รวมทัง้รอยอกัเสบรวมทัง้หมดลดลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเริม่ทำาการทดสอบ นอกจากน้ียงัมผีลในการลดระดบัคอเลสเตอรอลรวม
ในเลือด

 จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสาร EGCG ที่สกัดได้จากชาเขียว อาจมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสิวอักเสบบริเวณต่างๆ บนผิวหน้า ในผู้หญิง
ช่วงอายุหลังวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม ควรมีการทดสอบทางคลินิกเพิ่มเติมต่อไป เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1307
ภาพจาก : http://prayod.com/ชาเขียว-ขจัดคราบพลัค/
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

“PakinPas” ผลิตภัณฑ์สำาหรับบรรเทาอาการจาก 
โรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ

โรคพาร์กินสัน ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่
ก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอาการของโรคเร็วขึ้นได้  

โรคน้ีพบในเพศชายมากกวา่เพศหญงิ และพบไดท้ัว่โลก อบุตักิารณ ์
การเกิดของโรคนี้ในต่างประเทศพบประมาณ 1-5% ในผู้ที่มีอายุ
เกิน 50 ปี เฉพาะในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้มากถึง 1.5 
ล้านคน สาเหตุของการเกิดโรคพาร์กินสันมีหลายปัจจัย ที่พบได้
บ่อยคือ การสร้าง และ/หรือการทำาหน้าท่ีของสารสื่อประสาท 
(neurotransmitter) ที่มีชื่อว่าโดพามีน (dopamine) ลดลง ซึ่ง 
โดพามีนนี้เป็นสารที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับความจำา การเรียนรู้ อารมณ์ 
รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหว และการทำางานของกล้ามเนื้อ

 โดยสาเหตุที่ทำาให้การสร้างและ/หรือการทำาหน้าท่ีของสาร 
สื่อประสาทโดพามีนลดลง ได้แก่ ความชราภาพหรือภาวะเสื่อม
ของสมองในผูส้งูอาย ุการใชย้ากลอ่มประสาทบางประเภททีม่ฤีทธิ์
กดการสร้างโดพามีนในผู้ป่วยจิตเวช หลอดเลือดในสมองอุดตัน  
สารพิษทำาลายสมอง สมองขาดออกซิเจน อุบัติเหตุที่ทำาให้ศีรษะ
ถูกกระทบกระเทือน นอกจากนี้ยังพบว่าสภาพแวดล้อม และ
พันธุกรรมยังเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคได้

 การรักษาอาการทางระบบประสาทสว่นกลางทีเ่กดิขึน้จากโรค
พารก์นิสนั เปน็การรกัษาตามอาการ คอื การบรรเทาอาการของโรค
ที่เกิดขึ้น เช่น อาการเกร็ง สั่น เคลื่อนไหวช้า รวมถึงอาการทางจิต  
ได้แก่ ซึมเศร้า ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากการที่สารสื่อประสาท 

โดพามนีในสมองมีนอ้ยลง ไมเ่พยีงพอ หรอืการทำางานเสือ่มลง โดย
มีสาเหตุจากความชราของสมอง มีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีผล
ในการช่วยให้การทำางานของสารโดพามีนในสมองดีขึ้น เนื่องจาก
พืชเหล่านั้นมีสารอัลคาลอยด์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ monoamine 
oxidase inhibitors (MAOIs) ที่ทำาหน้าที่ช่วยยับยั้งการทำาลาย 
สารสื่อประสาทโดพามีนในเซลล์สมอง จึงช่วยลดอาการผิดปกติ
ของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหว

 จากความจำาเป็นและอุบัติการณ์ของโรคพาร์กินสันดังกล่าว 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยศนูยเ์ชีย่วชาญนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ 
ไม่เป็นพิษ และมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสัน 
ในผู้สูงอายุ พบว่า สารสกัดจากกะทกรก สามารถเพ่ิมระดับสาร
สื่อประสาทโดพามีน และลดระดับเอนไซม์ MAO-B ในสมองหนู
ทดลองได้อย่างมีนัยสำาคัญ (p<0.05) เช่นเดียวกับ Sinemet ซึ่ง
เป็นยาที่ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน จึงได้นำาเอามาพัฒนาสูตรตำารับ
เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดธรรมดา และให้ช่ือผลิตภัณฑ์จาก 
สารสกัดกะทกรกว่า “ParkinPas”

 นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ยังผ่านการศึกษาขั้นคลินิกในเร่ืองของ
ความปลอดภัยและประสิทธิผลต่อการบรรเทาอาการจากโรค 
พาร์กินสันในอาสาสมัครเปรียบเทียบกับยาหลอก โดยพบว่า 

“ParkinPas” ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงใน
อาสาสมัคร และในส่วนของผลการรักษาอาการของโรค
สนับสนุนว่าผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน 
mentation-behavior-mood, activity daily living (ADL), 
และ total scores ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อได้ที่ 
สำานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ 
Call center วว. โทร.0 2577 9300 
ในวันและเวลาราชการ  
E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th 

12กันยายน 2560



13 กันยายน 2560

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

สดร. โชวภ์าพชดุสรุยิปุราคาเต็มดวงตลอดปรากฏการณ ์
เหนือวัดพุทธออริกอน สหรัฐอเมริกา

ภาพ : ธนกฤต สันติคุณาภรต์ 
เจ้าหน้าที ่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำานาญการ สดร. 

สถานที่ : วัดพุทธออริกอน สหรัฐอเมริกา
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3338-narit-solar-eclipse-2560-picture

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  
(องคก์ารมหาชน) (สดร.)  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพ
ชดุสริุยปุราคาเตม็ดวงตลอดปรากฏการณ ์บนัทกึ 
ณ วัดพุทธออริกอน สหรัฐอเมริกา ขณะเกิด
สรุยิปุราคาเตม็ดวงครัง้สำาคญัของสหรฐัอเมรกิา 
ในชว่งเชา้ของวนัที ่21 สงิหาคม 2560 ตามเวลา
ท้องถิ่น ณ รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

 นายธนกฤต สันติคุณาภรต์ เจ้าหน้าที่
สารสนเทศดาราศาสตร์ชำานาญการ สดร.  
ผู้บันทึกภาพ เปิดเผยว่า ได้บันทึกภาพตั้งแต่ 
ดวงจันท ร์ เริ่ มบดบังดวงอาทิตย์ เ กิดเป็น
สุริยุปราคาบาง ส่วน เวลาประมาณ 09:05 น. 
(ตามเวลาทอ้งถิน่ ณ รฐัออรกิอน สหรฐัอเมรกิา) 
จากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆ เคลื่อนที่เข้ามาบัง 
ดวงอาทิตย์ จนกระทั่งบดบังดวงอาทิตย์ทั้ง
ดวงเกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง
ในช่วงสั้นๆ ประมาณ 2 นาที เวลาประมาณ 
10:17-10:19 น. หลังจากน้ันดวงจันทร์จะ
คอ่ยๆ เคลือ่นทีอ่อกหา่งจากดวงอาทติย์เกิดเปน็ 
สริุยุปราคาบางส่วนอีกคร้ัง และส้ินสุดปรากฏการณ์ 
อย่างสมบูรณ ์เวลาประมาณ 11:37 น. การบนัทกึ
ภาพชุดทั้งปรากฏการณ์ ใช้เทคนิคบันทึกภาพ 
ทุก 3 นาที ตลอดระยะเวลาของปรากฏการณ์  
และนำามาประมวลผลภาพด้วยเทคนิคการซ้อน
ภาพ จำานวน 47 ภาพ 

 การบันทึกภาพชุดสุริ ยุปราคาเต็มดวง
ตลอดปรากฏการณ์ในครั้งนี้ นับเป็นการบันทึก
ภาพสุริยุปราคาเต็มดวงที่สมบูรณ์แบบที่สุด
อีกคร้ังหน่ึง ท้องฟ้าบริเวณจุดสังเกตการณ์มี
ทัศนวิสัยที่ดีมาก ไร้เมฆบดบัง สามารถมองเห็น
ปรากฏการณ์ไดต้ลอดทกุช่วงตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึ
สิ้นสุดปรากฏการณ์ นายธนกฤตกล่าว
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นักวิจัย มช. ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ชนิดใหม่ของโลก ได้
รับนามพระราชทาน “ขาวเทพสุคนธ์”

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิล” 
3 ชนิดในเขตร้อนคร้ังแรกของโลกในผืนป่าอุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ช้ีเป็นเห็ดหายากขายกิโลกรัมเป็น 
หลักแสน เตรียมต่อยอดพัฒนาการผลิตด้วยระบบฟาร์มสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

 การค้นพบคร้ังนี้ เป็นผลงานของคณะนักวิจัยจากห้อง
ปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่นำาโดย
ศาสตราจารย ์ดร.สายสมร ลำายอง พรอ้มดว้ย ดร.นครนิทร ์สวุรรณราช  
และ ดร.จตุรงค์ คำาหล้า

 การค้นพบดังกล่าวเริ่มจากในปี 2557 ทีมวิจัยได้พบเห็ด
ทรัฟเฟิลขาวครั้งแรกในประเทศไทย ท่ีบริเวณป่าในอุทยานแห่ง
ชาตดิอยสเุทพ-ปยุ จงัหวดัเชียงใหม ่เปน็เหด็ทรฟัเฟลิขาวชนดิใหม่
ของโลก ชื่อว่า Tuber thailandicum (ทูเบอร์ไทยแลนดิคัม) ซึ่งทีม
วจัิยรว่มกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดก้ราบบงัคมทลูขอพระราชทาน
ชื่อสามัญของเห็ดดังกล่าวจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้
รับพระราชทานนามว่า “เห็ด
ทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” เมื่อ
เดือนมีนาคม 2560

 ขณะที่ในปี 2558 นักวิจัย
กลุม่นี้ไดพ้บเหด็ทรัฟเฟลิชนดิ
ที่สองที่เป็นชนิดใหม่ของโลก
เช่นกนั คอื Tuber Lannaense 
(ทูเบอร์ลานนาเอนเซ) และ
ลา่สดุยงัไดค้น้พบทรฟัเฟลิขาว
อิตาเลียน หรือ Tuber mag-
natum (ทูเบอร์แม็กนาตัม) 
ซึ่งเป็นชนิดที่มีราคาแพงที่สุด 
ในโลก ในเขตอทุยานแหง่ชาติ

ดอยสุเทพ-ปุยเช่นเดียวกัน ถือเป็นความสำาเร็จคร้ังยิ่งใหญ่และ 
หักล้างทฤษฎีที่เคยมีมา จากก่อนหน้านี้นักวิจัยเห็ดราทั่วโลก
เชื่อว่าเห็ดทรัฟเฟิลจะพบได้ในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชียใน 
เขตหนาวหรือเขตอบอุ่นเท่าน้ัน โดยการค้นพบครั้งน้ีนับเป็นครั้ง
แรกที่พบในเขตร้อนอย่างพื้นที่ของประเทศไทย

 สำาหรับเห็ดทรัฟเฟิลนั้นเป็นราที่จัดอยู่ในสกุล Tuber ซึ่งขึ้น
อยู่ใต้ดินบริเวณรากไม้ของต้นเป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมและราคาแพง
ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนต่อกิโลกรัม แล้วแต่ชนิดของเห็ด 
กลิ่นยิ่งแรงจะยิ่งมีราคาแพง ขณะน้ีทางทีมนักวิจัยได้แปรรูปด้วย
การสกัดกลิ่นของเห็ดมาเก็บไว้ในเกลือ และน้ำามันมะกอก เพื่อนำา
ไปใช้ในการปรุงอาหาร นอกจากน้ียังค้นพบวิธีการเพาะพันธุ์เห็ด 
ดังกล่าวด้วยการนำาสปอร์ของเห็ดไปเพาะกับรากต้นไม้ในระดับ
ความสูงและอุณหภูมิที่เหมาะสม เตรียมต่อยอดทำาฟาร์มเห็ด
ทรัฟเฟิลในประเทศไทย โดยหวังว่าหากสามารถผลิตเห็ดชนิด
น้ีได้จริงจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจท่ีก่อรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่ได้
อย่างมหาศาล

ข้อมูลจาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000090682

14กันยายน 2560



15 กันยายน 2560

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

อย. ย้ำา!! ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง อ้างลด
ความอ้วน หรือรักษาโรค

ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดร้บั
เรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร Nex Day ทางเพจ Facebook Nexday ฟิต&เฟิร์ม
ได้ใน 3 วัน รวมถึงเว็บไซต์ www.phytoscplud.com/nex-day/ 
โดยมีข้อความระบุในโฆษณาว่าเป็นสเต็มเซลล์ลดน้ำาหนัก ซึ่ง อย.  
ได้ตรวจสอบโฆษณาดงักลา่ว พบการอา้งสรรพคณุวา่เปน็นวตักรรม
สเต็มเซลล์ เผาผลาญไขมันและสารอาหาร นอกจากนี้ยังพบ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ Cernitin ในเว็บไซต์ www.cernitinshop.
com/index.php/about-cernitin ท่ีโอ้อวดสรรพคุณ ลดไขมันใน
เส้นเลือด ลดระดับน้ำาตาลในเลือด แก้อาการต่อมลูกหมากโต 
แก้ปัญหาไตวาย ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หลอกลวง 
โอ้อวดเกินจริง

 อย. ขอเรียนว่า ผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่สามารถกล่าวอ้างรักษา
โรคหรอือา้งวา่มสีรรพคณุดงักลา่ว และขอ้ความโฆษณาอาหารทีม่ี
การอวดอ้างสรรพคณุในทางยาหรืออวดอา้งสรรพคุณรกัษาโรค อย. 

ไม่อนุญาตให้โฆษณาแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ อย. ได้ลงพื้นที่ตรวจ
สอบข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจวิเคราะห์การปลอมปนของสารออกฤทธิ์ทางยาในผลิตภัณฑ์ 
เพือ่ประกอบการดำาเนนิคดลีงโทษตามกฎหมายอยา่งเขม้งวด หาก
ตรวจพบการปลอมปนของสารออกฤทธิ์ทางยา ถือว่าเป็นอาหาร
ไม่บริสุทธิ์ จะมีโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 ทั้งนี้ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรอืมขีอ้สงสยัในเรือ่งผลติภณัฑส์ขุภาพ สามารถรอ้งเรยีนได้ทีส่าย
ด่วน อย.1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 
1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง 
Oryor Smart Application หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำาเนินการปราบปรามและดำาเนินคดีทาง
กฎหมายกับผู้กระทำาผิดอย่างเคร่งครัด
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.. ทุเรียนเอ๋ย 
เจ้าได้กลิ่นแต่ใดมา ..

นกัวทิยาศาสตรค์น้คว้าวิจัย
เพื่อไขปริศนาของกลิ่นอัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ทุเรียน ผลไม้ที่พวกเราใน
ย่านเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ตั้งสมญามันว่า “ราชัน 
แหง่ผลไม้” แตช่าวในภมูภิาค
อื่นกลับบอกว่า มันเป็นผล
ไม้ที่มีกลิ่นเลวร้ายที่สุด !!

รวิศ ทัศคร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

โลก

ล่าสุดจากความพยายามของนักวิจัย ก็พบสารประกอบใหม่ๆ 
หลายอย่างที่ทำาให้เกิดกลิ่นในทุเรียน ดังงานวิจัยที่ปรากฏอยู่ใน 
Journal of Agricultural and Food Chemistry ทีจ่ดัทำาโดยสมาคม
เคมีอเมริกัน (American Chemical Society, ACS)

 มาร์ติน สไตน์โฮส และผู้ร่วมงาน อธิบายว่า ทุเรียนที่วางขาย
กันอยู่ทั่วไปตามร้านขายอาหารเอเชียในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ ทุกวัน
นี้ เป็นผลไม้เนื้อนุ่มที่สามารถทานสด หรือใช้ในเค้ก ไอศกรีม หรือ
อาหารอืน่ๆ ไดด้ ีชาวตะวนัตกบางคนกช็อบกลิน่ทเุรยีน แต่จำานวน
คนอกีไมน่อ้ยทีม่องวา่มนัเปน็ผลไมท้ีม่กีลิน่ชวนใหว้งิเวยีน บา้งก็วา่
เหมือนหัวหอมเน่า

 การวิจัยในอดีตได้ระบุทราบสารหอมระเหยกว่า 200 ชนิดใน
ทุเรียน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังขาดอยู่คือข้อมูลเกี่ยวกับว่ากลิ่นใด
ในนั้น ที่ให้คุณลักษณะเฉพาะต่อกลิ่นทุเรียน ซึ่งนักวิจัยกลุ่มนี้ ได้
ตั้งเป้าที่จะระบุตัวการใหญ่ที่มีบทบาทต่อกลิ่นทุเรียน ว่าเป็นสาร
ชนิดใดกันแน่
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อ่านเพิ ่มเติมได้ที ่ : 
https://phys.org/news/2012-11-scientists-substances-aroma-king-fruits.html#jCp

การวิจัยในอดีตได้ระบุทราบสารหอมระเหย 
กว่า 200 ชนิดในทุเรียน

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

โลก

 ในการศึกษา พวกเขาได้พบสาร 
ประกอบที่มีกลิ่นแรงถึง 41 ชนิด โดยใน
นั้นมีถึง 24 ชนิด ที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่
เคยระบทุราบวา่มใีนทเุรยีนมากอ่นเลย ใน
หมูข่องสารใหก้ลิน่ทีเ่ดน่ท่ีสดุ จะเปน็สารที่
เกี่ยวข้องกับกลิ่นผลไม้ กลิ่นหวานๆ กลิ่น
ออกแนวสารประกอบกำามะถัน และกลิ่น
คล้ายหัวหอม สารให้กลิ่นที่คล้ายหัวหอม
เป็นสารที่อยู่กลุ่มสารประกอบท่ีหายากใน
อาหารอ่ืนๆ ก่อนหน้านี้ ในจำานวนนี้มี 4 
ชนิดของสารที่ค้นพบใหม่ท่ียังไม่เคยเป็น
ทีรู่จ้กักนัมากอ่นในวงการวทิยาศาสตรเ์ลย

 แล้วสารใดบ้าง ที่มีเด่นๆ 
เ ป็นสาร ให้ กลิ่ นหลั กของ
ทุเรียน ทั้งที่พึงประสงค์ และ
ไม่พึงประสงค์ ?

 ทีมวิ จัยพบว่า สารที่มีแฟกเตอร์
การเจือจางกลิ่นสูง ได้แก่ ethyl (2S)-
2-methylbutanoate (ให้กลิ่นผลไม้; FD 
16384), ethyl cinnamate (ให้กลิ่นน้ำาผึ้ง;  
FD 4096), and 1-(ethylsulfanyl)ethane-
thiol (ให้กลิ่นหัวหอมย่าง; FD 1024), ตาม
ด้วย 1-(ethyldisulfanyl)-1-(ethylsulfanyl) 
ethane (กล่ินกำามะถนั/หวัหอม), 2(5)-eth-
yl-4-hydroxy-5(2)-methylfuran-3(2H)-
one (กลิ่นคาราเมล), 3-hydroxy-4,5-
dimethylfuran-2(5H)-one (กลิ่นเหมือน
เครื่องปรุงซุป), ethyl 2-methylpropano-
ate (กลิ่นผลไม้), ethyl butanoate (กลิ่น
ผลไม้), 3-methylbut-2-ene-1-thiol 
(กลิ่นเหมือนตัวสกั๊งค์), ethane-1,1-
dithiol (กลิ่นกำามะถันอันเป็นเอกลักษณ์
ในทเุรยีน), 1-(methylsulfanyl)ethanethiol 
(หัวหอมย่าง), 1-(ethylsulfanyl)propane-

1-thiol (หวัหอมยา่ง), and 4-hydroxy-2,5-
dimethylfuran-3(2H)-one (กลิน่คาราเมล)

 ในจำานวนสารประกอบระเหยง่ายมากๆ  
ท่ีมีการแยกออกมาโดยวิธีการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพแบบ static headspace 
gas chromatography–olfactometry 
นั้น hydrogen sulfide (กลิ่นไข่เน่า),  
acetaldehyde (กลิ่นผลไม้ และกลิ่นของ
ความสด), methanethiol (กลิ่นเน่า /  
กลิ่นกะกล่ำาปลี), ethanethiol (กลิ่นหัว
หอมเน่า), และ propane-1-thiol (กลิ่น
ทุเรียนตอนเน่า) ได้รับการค้นพบว่าเป็น
สารประกอบกลิ่นแรงที่มีมาเพิ่มเติม

 สารให้กลิ่นในทุเรียน 14 ชนิด จาก  
41 ชนิด จะมี alkane-1,1-dithiol ,  
1-(alkylsulfanyl)alkane-1-thiol, หรือ  
1,1-bis(alkylsulfanyl)alkane ที่โครงสร้าง 
เปล่ียนแปลงมาจาก acetaldehyde, propanal,  
hydrogen sulfide, และ alkane-1-thiols. 
ในจำานวนนี้ 1-(propylsulfanyl)ethane-
thiol, 1-{[1-(methylsulfanyl)ethyl]sul-
fanyl}ethanethiol, และ 1-{[1-(ethylsul-
fanyl)ethyl]sulfanyl}ethanethiol มีการ
รายงานว่าพบเป็นครั้งแรกในผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ
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สาระน่ารู้
จาก อย.
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 https://www.facebook.com/KingRama9andScience/?fref=tsหมายเหตุกองบรรณาธิการ : “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” คือ
โครงการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบทวิเคราะห์ของ
นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้สะท้อนมุมมอง 

ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด และความจงรักภักดี 
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เผยแพร่ร่วมกับเฟซบุ๊ก 

จัดทำาโดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

เกี่ยวกับผู้เขียน : ดร.พลังพล คงเสรี URL: http://palangpon.word-
press.com อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี และนักวิจัยหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ตั้งแต่ระดับมัธยมถึงปริญญาเอก  
ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สำาเร็จปริญญาตรีจาก 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล

ดร.พลงัพล ใชค้วามรูท้างเคม ีเพือ่การศกึษาทางชวีวทิยาและนาโนเทคโนโลย ีเชน่ กลไกการทำางานของ 
สารออกฤทธิจ์ากผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิการพัฒนาตวัตรวจวดัทางเคมแีละชีววทิยา รวมถงึการนำาความรู ้
ไปพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของอาหารและ
เคร่ืองสำาอาง การให้ความรู้สู่สังคมเพ่ือสร้างให้เกิดศรัทธาและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ และการศึกษา

พระราชาผู้เป็น
แรงบันดาลใจ
ดร.พลังพล คงเสรี

กองบรรณาธิการ

ถ้าจะมีเรื่องราวประการใดประการหนึ่งท่ีผมในฐานะนัก
วิทยาศาสตร์จะระลึกและจดจำา “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ใน

ส่วนของการทรงงานที่หลากหลายเพื่อพสกนิกร ผ่านโครงการใน 
พระราชดำาริมากมาย คอืความเพยีร (ตบะ) และความอดทน (ขนัต)ิ 
ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้หลายเร่ืองหลายโครงการผ่าน
ความยากลำาบาก และได้รับความสาเร็จในที่สุด

 เมือ่กวา่สามสบิปีกอ่น ผมมโีอกาสรว่มรบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช ในโอกาสทีพ่ระองคเ์สดจ็เปดิอาคาร

อเนกประสงค์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขณะนั้นผมเรียน
อยู่ชั้น ม.3 เป็นนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ได้ดีและไม่อยากเรียน
แพทย์หรืออะไรๆ ที่เค้าเรียนกัน ผมรับทุนโครงการ พสวท. ระดับ
มัธยมโดยย้ายมาที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 ดว้ยความมุง่หมายทีจ่ะเรยีนวทิยาศาสตร ์โดยมคีวามเชือ่ม่ันใน
วทิยาศาสตรด์ว้ยมุมมองของเดก็ๆ จนวนันีท้ีเ่ปน็นกัเคมมีากวา่ครึง่
ชีวิตและมักจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาแบบนักวิทยาศาสตร์

 สังคมไทยกว่า 70 ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวง
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 https://www.facebook.com/KingRama9andScience/?fref=ts

นักวิทย์
คิดถึง

ในหลวง

รัชกาลที่ 9 มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วย
วัฒนธรรมที่หล่อหลอมท่ีหลากหลาย ท้ังเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
ประเพณ ีความเชือ่ตา่งๆ ลกัษณะหนึง่ของสงัคมไทยคอื การเปน็ตวั
ตนสูงที่มักทำางานในเชิงบุคคลได้ดี แต่ในการทำางานประเภททีมที่
ตอ้งอาศยัการประสานรว่มมอื มกัจะเปน็ไปอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ 
ในทางเคมีอาจจะมองได้ว่าเป็นสังคมที่เกิดปฏิกิริยาร่วมกันได้ยาก

 ถา้มองไปยงัความสำาเร็จของโครงการพระราชดำาริในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำานวนมากมายที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมไทยและพสกนิกรนั้น ล้วนต้องอาศัยความร่วม
มือ ร่วมใจ ประสานงานกันในทุกระดับของหลายหน่วยงาน หลาย
อาชพี หลากหลายความเชีย่วชาญ ไมว่า่จะเปน็โครงการหลวงตา่งๆ 
การเกษตร การบริหารจัดการน้ำาและการชลประทาน พลังงาน
ทดแทน การจราจรและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับวิศวกรรมต่างๆ

 ถา้เปรียบโครงการต่างๆ เหลา่นีเ้ปน็ปฏิกริยิาเคมทีีม่หีลายสว่น
ประกอบ โครงการเหล่านี้อาจจะเกิดได้ยาก หรือเกิดไม่ได้เลยถ้า
ขาดคะตะลิสต์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีเป็นศูนย์รวมใจ ทำาให้นำาไปสู่
การเปลี่ยนแปลง เป็นผลิตผลของปฏิกิริยา

 การทำางานของคะตะลิตส์จะทำาให้อัตราเร็วของการเกิด
ปฏกิริิยาเรว็ขึน้ มคีวามจำาเพาะและต้องทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงมส่ีวนรว่ม 
ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมาตลอดระยะเวลากว่าครึ่ง
ศตวรรษของการครองราชย์ ความสำาเร็จของโครงการในพระ
ราชดำารติา่งๆ ทำาใหค้นไทยไมจ่ากดัเฉพาะนกัวทิยาศาสตร ์ไดเ้รยีน
รู้ว่าการทำางานให้ประสบความสาเร็จนั้น ต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจน  
มุง่ตอ่เปา้หมายรว่มกนั ทีท่ำาใหเ้กดิความรว่มมอืและรว่มใจ แบง่ปนั
ทรัพยากร ทั้งยังต้องทุ่มเทกำาลังกาย กาลังปัญญา ความสามารถ 
และบ่อยครั้งมีทุนรอนอันจำากัด เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
และประชาชนที่ล้วนเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน

 เราคนรุ่นใหม่และท่านผู้อ่านบทความนี้ทุกๆ ท่าน ควรได้
ถามตนเองถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคมตามศักยภาพที่มี โดย
ถ้าน้อมนำาเอาพระราชจริยวัตรเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ  

หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความทันสมัยในวิทยาการ 
และการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการทำางานเป็นทีม 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ลดการมองถึง
ประโยชน์ส่วนตน แต่ให้คำาถึงประโยชน์ส่วนรวม คุณสมบัติต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นสิ่งจำาเป็นและเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับสังคมท่ีจะพัฒนา
เป็นประเทศไทย 4.0 ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

 ถ้าจะพูดให้ทันสมัยคือเยาวชนไทยรุ่นใหม่ต้องมี grit คือต้อง
มีความ “ถึด” คือต้องอึดและถึก เพียรและพยายามอย่างมุ่งมั่น  
ไม่ให้ใครว่าทำาตัว slow life หรือจับจด ไม่อดทน

 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ในยุคที่สังคม
ไทยจะก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ผมอยากเห็นสังคมไทยน้อมนำา
พระราชดำารสัของพระบรมราชนกทีว่า่ “ขอใหถ้อืประโยชนส่์วนตน
เป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง” มาเป็นหลัก
ปฏบิตั ิดว้ยความสมถะและเพยีงพอ ตามทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 
ที่ให้ความสำาคัญกับแก่นมากกว่ากระพ้ี ผมอยากเห็นภาพเหล่านี้
ในสังคมและในองค์กรต่างๆ ด้วยการลดการทำากิจกรรมแบบผักชี 
และใชง้บสำาหรับผกัชีไปลงทนุกบัสิง่อืน่ๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง

 ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถ้าจะพูดให้ทันสมัยคือเยาวชนไทยรุ่นใหม่
ตอ้งมี grit คอืตอ้งมคีวาม “ถดึ” คอืตอ้งอดึ
และถกึ เพยีรและพยายามอยา่งมุง่มัน่ ไม่ให้
ใครว่าทำาตวั slow life หรอืจบัจด ไมอ่ดทน

“
”                              
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพเงาดำาปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง
พาดผ่านสหรัฐฯ จากสถานีอวกาศนานาชาติ

ภาพโดย : NASA
https://www.nasa.gov/
eclipsephotos

ปรากฏการณส์รุยิปุราคาเต็มดวง เม่ือวนัที ่21 สงิหาคม ทีผ่า่นมา ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา เร่ิมตน้ 
ทีร่ฐัออรกิอนซึง่อยูท่างฝัง่ตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา เวลา 10:16 น. ตามเวลาทอ้งถิน่  โดยเส้นทาง 
ของเงาคราสพาดข้ามประเทศจากฝ่ังตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก นับเป็นครั้งแรกในรอบ 99 ปี  
ที่เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ ในสหรัฐฯ

ในขณะทีผู่ค้นนบัลา้นบนพืน้โลก กำาลงัเฝ้าตดิตามชมสรุยิปุราคา
เต็มดวงอยู่ในสหรัฐฯ แต่มีคนเพียง 6 คน ในสถานีอวกาศ
นานาชาติเทา่นัน้ ทีม่โีอกาสไดเ้หน็เงาของดวงจันทรท่ี์บดบังพืน้ท่ี
สหรัฐฯ จากอวกาศ ตั้งแต่เริ่มปรากฏการณ์จนเกิดสุริยุปราคา
เต็มดวง

Sci 
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สวทช. ร่วมกับ จิสด้า จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
อวกาศ สร้างองค์ความรู้ด้านอวกาศ

ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำาปี 

2560 ณ ศนูย์แสดงสนิคา้และการประชมุ 
อิมแพค เมืองทองธานี - กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย 

Sci 
Society

สเปกตรัม

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
https://www.nstda.or.th/th/news/11394-20170826

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ  
จิสด้า และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธี 
มอบรางวัลกิจกรรมการทดลองทาง

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยเด่น สกว. (ด้านวิชาการ) 
ประจำาปี 2559

ดร.ขจรศักดิ์ เฟ่ืองนวกิจ นักวิจัย 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   

(นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับ 
มอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.  
(ด้านวิชาการ) ประจำาปี 2559 ณ โรงแรม 
รอยัล ออร์คิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์  
ทาวเวอร์ส ในผลงานวิจัย “การพัฒนา 
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโน 
เพ่ือการผลิตไบโอดีเซลและไบโอไฮโดร- 
ดีออกซิจิเนทดีเซล”

วิทยาศาสตร์อวกาศภายใต้ โครงการ 
National Space Exploration 2017 
โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล 
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกกิจกรรมฯ สำาหรับโครงการน้ี
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านการทดลอง วิทยาศาสตร์
ในอวกาศและในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำา
ของไทย พร้อมสร้างขวัญและกำาลังใจ
ให้กับนักวิจัยและเยาวชนที่อุทิศความ
ตั้งใจให้กับกิจกรรมของรัฐ

ปริทัศน์ เทียนทอง
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “เทศกาลวิทยาศาสตร์ : บทบาทของสังคมวิทยาศาสตร์มีผลโดยตรง

ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน” โดยเชิญตัวแทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและจาก
พิพิธภัณฑ์ในแถบภูมิภาคเอเชีย รวม 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินโดนีเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับเทศกาลวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

สัมมนาวิชาการ “เทศกาลวิทยาศาสตร์ : บทบาท
ของสงัคมวทิยาศาสตรม์ผีลโดยตรงต่อการพฒันา
อย่างยั่งยืน”

วว.คว้ารางวัล Gold Award  
ในการประกวดนิทรรศการ 
ม ห ก ร ร ม ง า น วิ จั ย 
แห่งชาติ 2560

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์   
ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติิ (วช.) มอบรางวัล Gold 
Awa rd  และ โล่ ร า ง วั ล  Tha i l a nd  
Research Expo 2017 Award ถ้วย
ร า ง วั ล จ า กน ายก รั ฐ มนต รี  ใ ห้ แ ก่   
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่าง
ยั่ งยืน ในฐานะผู้แทน สถาบันวิจัย
วิ ท ย าศ าสต ร์ แ ล ะ เ ทค โน โ ลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งรางวัลนี้เป็นผลจาก
การประกวดบูธนิทรรศการที่นำาเสนอ
ผลงานวิจัยได้อย่ าง มีความโดดเด่น
และมีคุณภาพ เนื่องในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ  2569 (Thai land  
Research Expi 2017) ซึ่ง วช. จัดขึ้น 
ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่าง 
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

 รางวัล Gold Award ที่ วว. ได้รับ
ครั้งน้ี ผ่านการนำาเสนอผลงานวิจัยภาค
นิทรรศการและภาคการบรรยายพิเศษ 
ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงาน
สะอาดและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ 
“การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.)”

http://www.tistr.or.th/tistr/

newsboard/shownews.

php?Category=newsboard&No=845
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http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6462:2560&Itemid=104

จิสด้าชวนน้องๆ สร้างสรรค์ไอเดียด้านนวัตกรรมจากอวกาศสู่ชีวิตประจำาวัน

ถ้าคณุตดิโซเชยีล ชอบดคูลปิ อปัรปู โทรศพัทม์อืถอื ขึน้เครือ่งบนิ  
หรือแม้แต่ชอบนอนดูทีวีดิจิทัลอยู่บ้านเฉยๆ คุณรู้หรือไม่ว่า  

คุณกำาลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

 สูงขึ้นไปเหนือพื้นโลกร้อยกิโลเมตร พ้นจากชั้นบรรยากาศของ
โลก คอือาณาเขตกวา้งใหญไ่พศาลแทบไมม่ทีีส่ิน้สดุ เรยีกวา่ “อวกาศ” 
มนุษย์ไม่สามารถดำารงชีวิตในอวกาศได้เพราะความกดดัน อุณหภูมิ 
รังสีที่เป็นอันตราย และไร้อากาศหายใจ แต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก 
กลบัทุม่เทคน้ควา้และสรา้งสรรคน์วตักรรมอนัล้ำาสมัย เพือ่มนษุยชาติ
สามารถใช้ประโยชน์จากอวกาศได้เต็มที่

 และโอกาสสำาหรับน้องๆ ที่รักในความเป็นอวกาศมาถึงแล้ว เมื่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า (GISTDA) หรือ 
สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับเยาวชน อายุระหว่าง 8–15 ปี 
เข้าร่วมนำาเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ 
“นวตักรรมใหมจ่ากอวกาศ…สูช่วีติประจำาวนั” ชงิเงินรางวลัมลูค่ารวม 
10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 
วันน้ีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
089-031-8209

 “แล้วเราจะทำาให้อวกาศเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็เข้าถึงได้”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ 

ประเทศไทย บริษัททรูวิช่ัน กรุ๊ป จำากัด และสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ไทย ประจำาปี 2560 หรือ Young Thai Science  
Ambassador (YTSA 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะ
ในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชน 
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วย 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้าง
จิตสำานึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ผลเยาวชนไทยทีม
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัล 
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม พร้อมบินลัดฟ้าเพื่อร่วมกิจกรรม
ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนีต่อไป

มอบรางวัลเด็กไทยนักสื่อสารวิทย์ฯ ยอดเยี่ยม พร้อมลัดฟ้าไกลถึงเยอรมนี 
ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำาปี 2560

http://www.gistda.or.th/main/th/node/2062
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“ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก” แห่งแรกของโลกในไทย

กรุงเทพฯ - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด

พธีิลงนามความตกลงวา่ดว้ยการจดัตัง้ศนูย์ฝกึอบรมดาราศาสตร ์
นานาชาติภายใต้ยูเนสโก - International Training Centre in 
Astronomy under the auspices of UNESCO (ITCA) ระหว่าง
รัฐบาลไทยและองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  
นางอิรีน่า โบโกว่า ผู้อำานวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมลงนาม มีนายธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ประธาน  คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต ิรว่มเปน็สกัขพียาน ณ หอ้งสีฟ้า  
ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

 นางอิรีน่า โบโกว่า ผู้อำานวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กล่าวว่า ยูเนสโก
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิด 
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก 
เพราะศาสตร์แขนงนี้เป็นศาสตร์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง ดาราศาสตร์เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีเก่าแก่

ของโลก ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
ให้แก่เยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เกิด
การเรยีนรูด้า้นสะเตม็ศกึษาอยา่ง
กว้างขวาง ช่วยลดช่องหว่าง 
ระหวา่งเพศในสะเตม็ศกึษา และ
ตอบโจทย์หัวข้อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของสหประชาชาติด้วย

      ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ 
แหง่ชาต ิกลา่ววา่ “ศนูยฝึ์กอบรม
ดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ 
ยูเนสโก” เป็นศูนย์ฝึกอบรมและ
วิจัยภายใต้ยูเนสโก ประเภทที่  
2 แหง่แรกในประเทศไทย และยัง 
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์ 

ระดับนานาชาติแห่งแรกของโลก ดำาเนินงานโดยสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ต้ังอยูภ่ายในอทุยานดาราศาสตรส์รินิธร จงัหวดั
เชียงใหม่ จัดตั้งข้ึนเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ในมติทวิภาคีและ
พหภุาครีะหวา่งรัฐบาลไทย และองคก์ารยเูนสโก ดำาเนินการฝกึ
อบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดย
อาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญจากบุคลากรด้านดาราศาสตร์
และโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทยทั้งในและต่าง
ประเทศ ในกำากับของ สดร. มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสาขาดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ เน้นกลุ่ม
ประเทศกำาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
รวมถึงประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโก เพ่ือให้ตอบรับ 
กบันโยบายของรฐับาล และ 17 หัวขอ้การพฒันาอยา่งย่ังยนืของ 
องคก์ารสหประชาชาติ (UN 17 Sustainable Development Goals)  
ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวนี้มีผลผูกพันเป็นระยะเวลา 6 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3341-narit-itcaunesco
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วัวแดง Bos javanicus

วัวแดงเป็นวัวป่าหนึ่งในสองชนิดของประเทศไทย ตัวผู้เต็มวัยมีลำาตัวสีน้ำาตาลเข้มจนถึงสีดำา 
ตัวเมียมีสีน้ำาตาลแดง มักพบอาศัยอยู่ตามป่าผลัดใบ โดยเฉพาะบริเวณป่าเต็งรังท่ีราบ  

พบออกหากินเป็นฝูงในช่วงเวลาเย็นจนถึงค่ำา

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย
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Sci 
Quiz

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
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 25 กันยายน 2560
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 55 
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

บ้านนักคิด

ปัญหาเกมครอสเวิร์ดในฉบับที่ 53 เหมียวให้คุณผู้อ่านช่วย
หาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกลูกๆ ของบรรดาสัตว์ตามโจทย์ 
ไปดูเฉลยกันฮะ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 53

ปัญหาประจำาฉบับที่ 54

วันนีเ้หมียวมีรูปถ่ายของเหมียวกับน้องมาอวดคุณผู้อ่านฮะ ดูดีๆ เหมียวกับน้องก็รูปร่างหน้าตาคล้ายๆ กันอยู่นะ คุณผู้อ่านช่วยเหมียว
หาหน่อยฮะว่า เหมียวกับน้องแตกต่างกันตรงไหนบ้าง แล้วอะไรนะ...ที่เป็นตัวกำาหนดให้เราสองคนมีลักษณะแตกต่างกัน

รางวัลประจำาฉบับที่ 54

s

รางวัลที่ 1 กิ๊ฟต์เซ็ต Low Temperature Ceramic Mug + จานรองแก้ว 
ได้แก่ คุณสิริกุล ง้าววิเศษ

รางวัลที่ 2 ชุดการเรียนรู้ “สนุกเล่น เห็นอาชีพ : หนูน้อยตะลุยอาชีพนัก
วิทยาศาสตร์” ได้แก่ ด.ญ.รินรดา บุญเรือง ด.ญ.นภสกรณ์ สุวรรณบุตร

รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต Science is the cosmic symphony ได้แก่ คุณรังสิมา 
วงศ์ธนทรัพย์, ด.ญ.อนัญญา จันทรสุขเกษม, คุณนริศรา เค้าฉิม

รางวัลที่ 1

กิ๊ฟต์เซ็ต Is it me? (หนังสือ
กิจกรรมสนุกกับพันธุศาสตร์
+ถุงผ้าสปันบอนด์) 
จำานวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 

พวงกุญแจ สวทช. 
จำานวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 

สมุดโน้ต I love science 
จำานวน 3 รางวัล

m

o

l

t

bl a t p s

a

d

p

o

l

e

m

c

y

g

n

e

t

e

e

i

g

l

e

q

u

a

bo ej

l rr ia b

l v

k i

lr

t

t n

28กันยายน 2560



29 กันยายน 2560

ราคา 200 บาท

ผลิตโดย ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
  พัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช.

จัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

 

สำาหรับคุณครูหรือผู้ปกครองที่กำาลังมองหาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็ก ไม่ควรพลาดชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา รถพลังลม

 “รถพลังลม” ชุดกิจกรรมฝึกคิดแบบสะเต็ม ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ด้วยการประยุกต์ ใช้ความรู้เรื่องแรง
และการเคล่ือนที่มาออกแบบสร้างรถของเล่นโดยการใช้
พลังงานจากลม ผ่านการถ่ายทอดความคิดจากการ 
ร่างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ

 ในชุดประกอบด้วย คู่มือจัดกิจกรรม คู่มือผู้เรียน 
โปสการด์อาชพีสะเตม็ในอตุสาหกรรมยานยนต ์และวสัดุ
อุปกรณ์การสร้างรถ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวสะเต็มศึกษา 
รถพลังลม

Sci 
Shop
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เมื่อวันที่ 15-21 กรกฎาคมที่ผ่านมาน้ี ฉันได้เป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยโดยผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ไปเข้าร่วมการแข่งขันโครงการด้านอวกาศ 
-APSCO Youth Space Contest 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดย APSCO : Asia-Pacific Space  
Cooperation Organization หรอื องคก์ารความรว่มมอืดา้นอวกาศ
แห่งเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นองค์กรด้านอวกาศที่เกิดจากความร่วม
มือกันของประเทศในบริเวณเอเชียแปซิฟิก มีนสมาชิก 8 ประเทศ 
ประกอบด้วย จีน บังคลาเทศ อิหร่าน มองโกเลีย ปากีสถาน เปรู 
ตรุก ีและไทย การแขง่ขนัครัง้น้ี ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดจะนำาเสนอ
ในรูปแบบใดก็ได้ อาจเป็นเรียงความ วิดีโอ ภาพวาด งานประดิษฐ์ 
เป็นต้น โดยให้ตอบโจทย์ภายใต้หัวข้อ Future Space Homeland 

บทความ
จาก

ผู้อ่าน
เรื ่องโดย นางสาววริศา ใจดี 
ชั้นม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ภาพโดย กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม และ APSCO

APSCO Youth Space Contest 2017 
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นับเป็นประสบการณ์ที่มี
คุณค่าครั้งหนึ่งของฉัน
ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชน
จากประเทศไทยเข้าร่วม
การแข่งขันโครงการด้าน
อวกาศที่ประเทศจีน

พี่แฟรงค์ คุณบรรพต สุขประพฤติ และฉัน
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หรือ อนาคตมนุษย์โลกบนอวกาศ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทัง้หมด 45 คนด้วยกนั โดยประเทศไทยสง่ตวัแทนเข้ารว่ม 2 คนคอื
ฉนั และพีแ่ฟรงค ์นายนฐวฒัน์ จติรประเสรฐิ จากโรงเรียนราชวนิิต 
บางแก้ว พวกเราเดินทางไปพร้อมกับคุณบรรพต สุขประพฤติ  
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 วันที่เดินทางไปถึง ผู้จัดงานนี้ได้กล่าวต้อนรับเรา มีคำาพูดอยู่
ช่วงหนึ่งที่ฉันประทับใจมาก คือ “เราทุกคนต่างมาจากประเทศที่
แตกต่างกัน วัฒนธรรมแตกต่างกัน เราไม่ต้องกังวลว่าจะด้อยกว่า
ใคร หรือไม่กล้าที่จะพูดคุย เพราะทุกคนเองก็ไม่ได้มีใครสมบูรณ์
แบบ ดงันัน้จึงขอใหเ้รยีนรูซ่ึ้งกนัและกนั เราเขา้ใจวา่บางคนอาจจะ
รู้สึกไม่สะดวกสบายกับท่ีพักท่ีน่ี แต่เราต้องการให้ทุกคนได้สัมผัส
บรรยากาศทีค่นทีน่ี่ใชช้วีติอยูจ่ริง ขอใหส้นุกกบัการใชช้วีติร่วมกนั” 
ฉันคิดว่าเขาพูดได้ถูกต้อง และช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียด
ของคำาว่าการแข่งขันลงได้มากทีเดียว

 จากการที่ฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจิสด้า (GISTDA) หรือ
สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ

บทความ
จาก

ผู้อ่าน

มหาชน) บ่อยครั้งทำาให้ฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
อวกาศมากมาย จงึนำาเอามาใชเ้ปน็ขอ้มลูในการนำาเสนอแนวคิดส่ง
เขา้รว่มแขง่ขนัในครัง้นี ้ฉนัไดเ้รยีนรูว้า่มขียะอวกาศทีเ่กดิจากยาน
อวกาศ ดาวเทียม สถานีอวกาศ และอุปกรณ์ต่างๆ อีกมากมายที่
มนุษย์เราได้ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกและถูกปลดระวาง ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว แต่ยังลอยละล่องอยู่ในอวกาศ การวางแผนที่จะขึ้นไปอาศัย
ในอวกาศจึงจำาเปน็ตอ้งทำาการสำารวจ และเตรยีมพืน้ที่ใหดี้เสียก่อน 
ฉนัจึงนำาเสนอยานอวกาศเฉพาะกจิ ซึง่ฉนัตัง้ชือ่มนัวา่เจา้ “Debris 
Bug” ซึง่ฉนัเคยสง่เขา้รว่มในงานนำาเสนอไอเดยีดา้นอวกาศระดับ
เยาวชน ในงาน Geo-Science Youth Forum 2016 ที่อุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มาแล้ว และก็ได้นำา
เอาข้อแนะนำาที่ได้รับจากพี่ๆ GISTDA มาปรับปรุงชิ้นงานของฉัน
ให้พัฒนาขึ้นจากเดิม

 “Debris Bug” เป็นยานกำาจัดขยะอวกาศ มีหน้าที่กำาจัดขยะ
อวกาศ ด้วยการจับขยะกลับสู่โลก เพื่อนำามารีไซเคิลใช้งานได้อีก
ครัง้ “Debris Bug” ซึง่มลีกัษณะเปน็ยานแมท่ีบ่รรจยุานเลก็ๆ ซึง่มี
ลกัษณะคลา้ยกบัดาวเทยีมดวงเลก็ ออกแบบใหม้รีปูทรงเลยีนแบบ
ธรรมชาตคิลา้ยตวัแมลงเลก็ๆ ทีส่ามารถตดิตอ่ควบคมุจากยานแม่
ได้ ยานลูกนี้จะออกไปหาขยะอวกาศ ถ้าเจอขยะที่มีชิ้นขนาดใหญ่ 
เช่น ดาวเทียม จานดาวเทียม แผงโซลาร์เซลล์ มันจะใช้ขาโลหะที่
ยืดหยุ่นได้ กอดรัดขยะก้อนนั้นไว้ ส่วนขยะชิ้นเล็กๆ ที่อาจเกิดจาก
การชนกนัของชิน้สว่นของยาน ทำาใหเ้กดิการระเบดิ กระจัดกระจาย
กันเป็นชิ้นเล็กๆ เจ้ายานลูกจะปล่อยตาข่ายที่อยู่ตรงท้องยานออก
คลุมชิ้นส่วนเล็กๆ เหล่านี้ และรวบรวมเป็นถุงด้วยระบบแม่เหล็ก
ไฟฟ้า แลว้ลากกลบัมาเกบ็ทีย่านแม ่กอ่นทีย่านแมจ่ะรอ่นคืนสู่โลก Bayi School, กรุงปักกิ ่ง เป็นสถานที่จัดงาน และที ่พัก

ภาพฉันกับพี่แฟรงค์ กับบอร์ดแสดงผลงานจำานวน 45 ผลงาน
จากตัวแทนประเทศสมาชิก 8 ประเทศ
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ภาพฉันกำาลังนำาเสนอผลงาน “Debris Bug”

Debris Bug ในรูปแบบชิ้นงานจำาลองซึ่งฉันทำามันขึ ้นมาจาก
วัสดุเหลือใช้ที ่หาได้ในบ้าน

เพือ่นำาขยะทีร่วบรวมมาไดน้ี้ ไปคดัแยกเลอืกชิน้สว่นที่ใชป้ระโยชน์
ได้ แล้วนำากลับมาใช้ใหม่ต่อไปโดยวิธีการรีไซเคิล (Recycle) ส่วน
การลดจำานวนขยะอวกาศไม่ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต ต้องใช้วิธีการ 
Pre-cycle คือการคิดล่วงหน้าเพื่อการนำากลับมาใช้ใหม่ เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบยานที่จะส่งขึ้นอวกาศ โดยออกแบบให้มี
ลักษณะเป็นช้ินส่วนที่ต่อกันอย่างมีแพทเทิร์นเป็นระเบียบเหมือน
ตวัตอ่เลโก ้และในแตล่ะช้ินสว่นจะถูกฝงัไวด้ว้ยไมโครชิปซึง่มข้ีอมลู
เกี่ยวกับหมายเลขของช้ินส่วน, หน้าที่การใช้งาน, บริเวณติดต้ัง  
และใช้ในยานหรืออุปกรณ์รุ่นใด รวมท้ังวันและเวลาท่ีข้ึนไปล่องลอย 
อยูใ่นอวกาศ เมือ่ยานเกิดระเบดิหรอืหมดอายกุารใชง้านกส็ามารถ
ส่งยาน Debris Bug  ไปเก็บกวาดได้โดยง่าย ด้วยการตรวจสอบ 
สถานะ และช้ีตำาแหน่งทางการส่งสัญญาณสื่อสารผ่านทาง 
ไมโครชิปที่ฝังไว้ ก็จะสามารถนำาช้ินส่วนกลับมาประกอบเป็นยาน 
ใช้งานได้ใหม่ ช่วยลดทั้งต้นทุนและลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

 ในการนำาเสนอผลงาน ฉันประดิษฐ์ยานอวกาศจำาลองน้ีจาก
แกลลอนนม นำามาตัดและติดอุปกรณ์เสริม ซึ่งล้วนหาวัสดุเหลือ
ใช้จากในห้องครัวทั้งนั้น เช่น ขวดนม กล่องน้ำาผลไม้ ถ้วยโยเกิร์ต 
หลอด และฝาขวด เพราะฉันอยากจะสื่อแนวความคิดให้เห็นภาพ
ชัดเจน เลยคิดว่า การนำาเสนอแบบนี้ ผู้ฟังน่าจะฟังแล้วสนุก และ
เข้าใจง่ายไปด้วยกับแบบจำาลองของฉัน ซึ่งแบบจำาลองนี้สามารถ
ดงึถอดประกอบได ้ยานแมท่ำาจากแกลลอนนม สว่นยานลกูทำาจาก

ภาพแบบร่างผลงาน Debris Bug ของฉัน
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ฝาขวดนมและถงุตาขา่ยพลาสตกิ ซึง่ฉนัก็ไดแ้สดงใหผู้ช้มไดด้โูดย
การถอดประกอบแบบจำาลองให้ยานลูกลากขยะกลับไปยังยานแม่  
ฉันสาธิตให้ดูเหมือนกับเป็นการแสดงเล็กๆ ฉันรู้สึกว่าผู้ชมชอบ
ที่ฉันได้อธิบายเรื่องหลักการวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดที่มันอาจ 
ดูยากใหอ้อกมาดงูา่ยและนา่สนกุ และบอกวา่การนำาเสนอของฉนัด ู
น่ารักดี เหมือนกับการเล่นของเล่นให้พวกเขาดู

  ฉนัประทบัใจการแขง่ขนัในครัง้นีม้าก เพราะบรรยากาศดสูนุก
มากๆ เหมอืนเปน็การเขา้คา่ยฝึกประสบการณ ์ไดรู้้จกัเพือ่นชาวตา่ง
ชาติ ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ที่สำาคัญได้แลกเปลี่ยนความ
รู้ทางด้านเทคโนโลยีทางอวกาศ ฉันชอบในความกว้างของโจทย์  
และทุกคนทำาออกมาได้สนุกและน่าสนใจ บางคนออกแบบระบบ
ยานพาหนะ บางคนออกแบบทีอ่ยูอ่าศยั บางคนออกแบบระบบปลกู
ต้นไม ้เพือ่ใช้ในอวกาศ การนำาเสนอของแตล่ะคนแตกตา่งกันออก
ไป บ้างทำาเป็นโครงงานมีแบบจำาลองเสมือนจริง บ้างทำาเป็นแบบ

จำาลองคอมพิวเตอร์สามมิติ บ้างเปิดเป็นคลิปวิดีโอคล้ายรายการ
ทีวี บ้างทำาเป็นการรายงานบทความ ฉันน่ังฟังแล้วก็ได้แนวความ
คิดดีๆ ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป นับว่าเป็นประสบการณ์ 
ที่ดีทีเดียว  

เพื ่อนจากประเทศปากีสภาน นำาเสนอผลงานการออกแบบบ้านบน
อวกาศ ในรูปแบบเรียงความและภาพประกอบ

เพื่อนจากประเทศจีน นำาเสนอผลงานการออกแบบอุปกรณ์ทาง
อวกาศในรูปแบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Modeling)

เพื ่อนจากประเทศเปรู นำาเสนอผลงานการออกแบบยานพาหนะบน
อวกาศในรูปแบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Modeling)

เพื ่อนจากประเทศตุรกี นำาเสนอผลงานการออกแบบบ้านบน
อวกาศคล้าย GREEN HOUSE ในรูปแบบชิ้นงานจำาลอง

เพื ่อนชาวเปรู ได้รางวัลที ่ 1 นำาเสนอผลงานเกี ่ยวกับการอาศัย
ในอวกาศ ในรูปแบบวิดีโอนำาเสนอคล้ายสารคดี
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 ผลการแขง่ขนัฉนัไดร้บัรางวลัแกรนด์ไพรซ ์Mr. Bai Yu ซึง่เป็น
เจา้หน้าทีฝ่า่ยจัดงานแข่งขันเข้ามาแสดงความยนิดกีบัฉนัและบอก
ว่าผลงานของฉันเป็นผลงานที่มีความเป็น original คือมีความเป็น
ตัวของตัวเอง ไม่ซ้ำาของใครจึงได้รับรางวัลสูงสุด ฉันรู้สึกดีใจและ
ตื่นเต้นมากๆ ส่วนผลงานท่ีฉันชอบเป็นของเพื่อนชาวเปรู ซึ่งได้
รับรางวัลที่ 1 ซึ่งทำาเป็นวิดีโอที่มีเทคนิคการพูดคล้ายกับรายการ
สารคดีวิทยาศาสตร์ หลังประกาศผลเสร็จเรียบร้อย เราก็ได้รับชม
การแสดงจากโรงเรยีนบาหย ีสถานทีท่ีม่กีารจดัการแขง่ขนัและจดั
ให้เป็นที่พักของผู้เข้าแข่งขัน การแสดงมีหลากหลาย ทั้งอุปรากร
จีนที่เรียกว่า Peking opera หรือ Beijing opera, การแสดงดนตรี
กู่เจิง และการแสดงกังฟูกับฟันดาบ

 จากน้ันในช่วงเย็น เราได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่ม
คละประเทศกัน ฉันได้อยู่รวมกับเพื่อนที่มาจากประเทศปากีสถาน 

การนำาเสนอผลงานกลุ่มของฉันในกิจกรรม Space Maker 
Marathon 

ภาพฉันได้รับรางวัล Grand Prize มอบโดย Dr.Li xinjuri 
เลขาธิการ APSCO

จีน และบังคลาเทศ งานกลุ่ม Space Maker Marathon เป็นการ
ออกแบบและประกอบแบบจำาลองหอคอยปล่อยจรวดหรือที่เรียก
วา่ Launch tower โดยใชอ้ปุกรณท์ีม่ใีห ้ตอ้งใชท้ัง้ความรู้และทกัษะ
ในเรือ่งโครงสรา้ง การประกอบ ขนันอ็ต หมนุเกลยีว และยงัได้ฝกึ
เขยีนโปรแกรมเพือ่ให้โครงสร้างของเราขยบัไดจ้ริงอกีดว้ย สุดทา้ย
คือความคิดสร้างสรรค์ ที่เราต้องจัดการออกแบบว่าอุปกรณ์ที่มี
ให้ จะเอามาต่อกันในแบบที่ไม่เหมือนใครและใช้งานได้ตามโจทย์
กำาหนดอย่างไร และได้ออกมานำาเสนอแนวคิดของกลุ่มตนอย่าง
สร้างสรรค์

 กลุม่ของฉนัทีส่มาชิกรว่มกนัตัง้ช่ือทมีวา่ Useless Inventors ได้
ทำาเป็นจรวดทีม่สีสีนัสดใส สือ่ถงึความมุง่มัน่ของกลุม่นักประดษิฐท์ี่
ต้องการจะทำาฝันให้เป็นจริง แต่ฉันชอบการนำาเสนอของกลุ่มที่ชื่อ
วา่ FANTACY มากๆ เลย ช่ือกลุม่เป็นการเลน่คำาที่ใช้ตวั C แทนตัว 
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S และพวกเขาทำาแบบจำาลองออกมาได้สร้างสรรค์และดูแฟนตาซี
เอามากๆ แถมการนำาเสนอกค็ลา้ยกบัการเลา่เทพนยิาย น่าสนใจที
เดียว และในกจิกรรมนี้ไดท้ำาเปน็การแขง่ขนัเลก็ๆ ทีม่กีารใหร้างวลั
เปน็หุน่ยนตข์องเลน่ที่ใชป้ระกอบเขียนโปรแกรมเหมอืนกบัทีเ่ราทำา
กันนั่นเอง โดยให้นำากลับไปประกอบเล่นกันที่บ้านด้วย

 กลุม่ที่ไดร้างวลัที ่1 เปน็กลุม่ทีแ่ตกตา่งมากทีส่ดุ เพราะแทนที่
หอคอยปล่อยจรวดของเขาจะเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมเหมือนกลุ่ม
อื่นๆ เขาได้ทำาเป็นรูปสามเหลี่ยม! คะแนนความคิดสร้างสรรค์เต็ม
รอ้ยไปเลย! สว่นกลุม่ของฉนัไดท้ี ่2 เพราะมกีารทำางานเปน็ทมีช่วย
เหลือ และแบ่งหน้าที่กันอย่างสัมพันธ์กัน

  การแข่งขันจบภายในสองวันแรก วันต่อมาทางผู้จัดพาพวก
เราไปทัศนศึกษาที่กำาแพงเมืองจีน และเดินซ้ือของในกรุงปักกิ่ง 
ฉันจะไม่เล่าเรื่องกำาแพงเมืองจีนเพราะฉันเดินข้ึนไปได้ไม่ไกลนัก 
เน่ืองจากมนัีกทอ่งเทีย่วเยอะมาก และพวกเราตอ้งกลบัมาใหท้นัขึน้
รถเพื่อกลับที่พัก ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แต่ฉันรู้สึก
ว่ากำาแพงเมืองจีนยิ่งใหญ่มากๆ ฉันนับถือในความวิริยะอุตสาหะ
ของชาวจีนในสมัยก่อน ท่ีสามารถคิดและสร้างผลงานที่เป็นหนึ่ง
ในสิง่มหศัจรรยข์องโลก นอกจากนีพ้วกเรายงัไดแ้วะชมพพิิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนและพิพิธภัณฑ์แห่ง
ชาติของประเทศจีนก่อนวันกลับอีกด้วย แต่คนเยอะมากประกอบ
กับเวลาอันจำากัด ฉันจึงไม่ได้เก็บรายละเอียดมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง

  สรุปว่าการเข้าร่วมโครงการ APSCO Youth Space Contest 
2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ ฉันได้เก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ความรู้ ได้รู้จักพูดคุยกับเพื่อนที่มีความชอบ 
เหมือนๆ กัน ยิ่งไปกว่านั้น การที่เรามาจากหลากหลายประเทศ 
ต่างวัฒนธรรม การคุยแลกเปลี่ยนความคิดช่วยให้ฉันได้เรียนรู้
อะไรใหม่ๆ เยอะเลยทีเดียว ทั้งยังได้แรงบันดาลใจดีๆ อีกด้วย 
การแข่งขันน้ีจัดขึ้นเป็นปีแรก หากใครสนใจจะเข้าร่วมโครงงาน
นี้ในปีต่อไปสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม 
ของการแข่งขันในปีนี้ ได้ที่ http://www.apsco.int/NewsOne.
asp?ID=550

ภาพรวมผู้จัดงานและผู ้เข้าร่วมแข่งขันทั ้งหมด

ขอขอบคุณสำาหรับภาพประกอบ และข้อมูลจาก

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• APSCO: Asia-Pacific Space Cooperation Organization
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นำาชัย ชีววิวรรธน์ Science is a way of life. Science is a perspective. Science is the process 
that takes us from confusion to understanding in a manner that’s precise, 

predictive and reliable - a transformation, for those lucky enough to experience it,
that is empowering and emotional. 

- Brian Greene

วิทยาศาสตร์คือวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์คือมุมมอง วิทยาศาสตร์คือกระบวนการ 
ที่นำาเราออกจากความสับสน ทำาให้เกิดความเข้าใจที่แม่นยำา 

ทำานายได้ และเชื่อถือได้อันเป็นการเปลี่ยนผ่าน สำาหรับพวกที่โชคดีพอจีงจะได้มีประสบการณ์นี้
ซึ่งช่วยให้รู้สึกได้ถึงอำานาจและเกิดความตื่นเต้น

- ไบรอัน กรีน

ไบรอัน กรีน (Brian Greene) (ค.ศ. 1963–ปัจจุบัน)

นักฟิสิกทฤษฎีและนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน เขาเป็นประธานของ World Science Festival มาตั้งแต่เริ่มจัดในปี ค.ศ. 2008  เขาทำาวิจัย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปทรงของ topology ใน String Theory แต่รู้จักกันในวงกว้างหลังจากหนังสือของเขาประสบความสำาเร็จ ได้รับความ

นิยม เช่น เรื่อง The Elegant Universe (มีผู้แปลเป็นไทยแล้วในชื่อ “มหัศจรรย์ทฤษฎีสตริง”), (มีผู้แปลเป็นไทยแล้วในชื่อ “ทอถักจักรวาล”), Icarus 
at the Edge of Time, The Hidden Reality และ The Fabric of the Cosmos เขาได้รับเชิญให้แสดงในตอนหนึ่งของซีรีส์วิทยาศาสตร์เบาสมองชุด 
The Big Bang Theory และภาพยนตร์เรื่อง Frequency และ The Last Mimzy 
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