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ไปญ่ีปุ่น ไปดูวิถีชีวิตสังคมไทยในอนาคต (1)

ก่อนหน้านี้ ประเทศญี่ปุ่นไม่เคยอยู่ในหัวหรือแผนการที่ผมจะไปท่องเที่ยวเลยครับ  
แต่เมื่อทุกอย่างลงตัว เลยคิดว่าก็น่าจะมาเยือนสักครั้ง

 ภาพของญ่ีปุ่นในหัวของผมก็คือ เป็นประเทศที่ร่ำารวย สังคมมีระเบียบวินัยสูง วิถีชีวิตผู้คน 
ผูกโยงกับเทคโนโลยีที่อำานวยความสะดวกมากมาย เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสำาหรับ 
นักท่องเที่ยว

 สิ่งต่างๆ ที่วาดไว้ ไม่เกินเลยกับสิ่งที่ผมสัมผัสของจริงนัก แต่การที่ได้มาเห็นของจริงน้ี  
ทำาให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น เพราะได้แทรกตัวเข้าไปอยู่ในสังคมของเขาจริงๆ ในการดำาเนินชีวิต
ประจำาวันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่ต้องพึ่งพารถไฟฟ้าเป็นหลัก ได้ลองลิ้ม 
ชิมรสอาหารญี่ปุ่น การมีปฏิสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นทั้งเรื่องการใช้ภาษา นิสัยใจคอ วัฒนธรรม 
การซือ้ของ การทิง้ขยะของคนญีปุ่น่ หรอืการไดส้มัผสักบัเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีอ่ำานวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ ของสังคมญี่ปุ่น

 แม้วิถีชีวิตสังคมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นนี้ อาจไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเป๊ะกับสังไทยในอนาคตเสีย 
ทุกเรื่อง แต่ในหลายๆ เรื่องก็ทำาให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับ ว่าสังคมไทยเราต้องเจอแน่  
อย่างเรื่องของ “สังคมผู้สูงอายุ” ที่สังคมไทยเรากำาลังย่างก้าวมาสู่จุดนี้

 สังเกตได้ง่ายๆ จากจำานวนผู้คนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า จะต้องเจอผู้สูงอายุในทุกเที่ยวขบวน 
ผู้สูงอายุต้องปรับตัวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้เห็นภาพหญิงชราไปยืนหน้าตู้
ขายตั๋วรถไฟอัตโนมัติโดยลำาพังเพื่อซื้อตั๋ว ภาพคุณป้าในต่างจังหวัดเดินทางโดยรถไฟฟ้าเองโดย
ลำาพงั ทำาใหล้องนกึภาพมาทีบ่า้นเรา ผมยงัไมค่อ่ยเหน็ภาพคณุยายวยั 65-70 ขึน้ไปมากดตู ้ATM 
เลยนะครับ คิดว่าต้องปรับตัวอยู่พอสมควรกับการใช้เครื่องบริการทางเทคโนโลยีเหล่านี้

 ผมมีโอกาสไปเที่ยวพระราชวังอิมพีเรียลในวันธรรมดา ย่ิงเห็นชัดมากว่าคนท้องถิ่นที่มา 
เที่ยวชมพระราชวังนี้ ล้วนเป็นผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณเป็นส่วนใหญ่

 การเดินทางของคนญี่ปุ่นต้องพึ่งรถไฟฟ้าเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่จริงๆ ครับ เพราะสะดวก
รวดเร็ว ระบบรางของญีปุ่่นมมีานานนบัรอ้ยปีแล้ว การพฒันาระบบรางของเขาจึงกา้วหนา้ไปมาก
ทั้งเทคโนโลยีรางรถ โบกี้รถ และระบบการบริการ ผมเห็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่า “ฟิวเจอร์ช็อก” 
เหมือนกัน เพราะมันมีมากหลายขบวน เข้าออกตลอดเวลา ทั้งวิ่งตามกันมาติดๆ และวิ่งสวนทาง
กันไม่ได้ขาดช่วง ยิ่งตามสถานีใหญ่ๆ ในโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ผู้คนที่เดินออกจาก 
ตูร้ถไฟฟา้ราวกับผึง้แตกรงัเลย คอืเดนิกระจายสวนกนัไปมาม่ัวไปหมด ทัง้ทีเ่ปลีย่นขบวนเพือ่เดิน
ทางต่อ และคนที่ถึงที่หมายแล้ว แต่ถ้าเป็นสถานีไม่ใหญ่มาก ภาพเหตุการณ์ผึ้งแตกรังนี้จะเห็น
ได้เช่นกัน แต่เวลาผ่านไปสักพักราว 5 นาที ผู้คนก็จะหายไปหมดตามช่องทางเดินของชานชาลา
ต่างๆ เหมือน “มนุษย์รู” เลยครับ คือพอถึงรถไฟหลายๆ ขบวนเข้าจอดพร้อมกัน ผู้คนก็ออกมา 
จากร ู(ชอ่งชานชาลา) ตา่งๆ เพือ่เปลีย่นขบวน แลว้กห็ายเขา้ไปในรตูา่งๆ หรอืเดนิออกไปจากสถานี

 ประสบการณ์ท่ีได้สัมผัสมา ยังมีอีกหลายเรื่องครับ ขอยกยอดไปต่อคราวหน้าที่จะกล่าวถึง
วินัยจราจรของสังคมญี่ปุ่นและเรื่องอื่นๆ กันบ้าง

 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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“แซลมอน” เปน็ปลาทะเลในเขตหนาวทีก่ลายมาเป็น
เมนูอาหารยอดนิยมในหลายประเทศ 

ทั่วโลก โดยจุดเด่นของปลาแซลมอนคือเนื้อปลาที่มีสีส้มและอุดมไปด้วยคุณค่า 
ทางโภชนาการ โดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้ 
เมื่อความต้องการการบริโภคปลาแซลมอนสูงขึ้น ปริมาณปลาแซลมอนที่จับจากทะเลจึง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำาให้มีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในระบบฟาร์ม
เกิดขึ้นและกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายตัวมากขึ้นในหลายประเทศ เช่น อังกฤษและ 
นอร์เวย์ จนทำาใหแ้ซลมอนทีม่อียู่ในปจัจบุนัน้ีเปน็แซลมอนเลีย้งมากถงึ 95% และนา่เป็นหว่ง  
ว่า “แซลมอนเลี้ยง” ที่หลุดรอดออกไปจากฟาร์ม อาจกระทบต่อเผ่าพันธ์ุ “แซลมอนใน
ธรรมชาติ” นักวิจัยจึงได้เสนอให้มีการทำาหมันให้แซลมอนในฟาร์มเพาะเลี้ยง

 งานวิจัยของ ศ. แมตต์ เกจ (Prof Matt Gage) จาก University of East Anglia (UEA)  
ในอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า แซลมอนเล้ียงซ่ึงมีพันธุกรรมท่ีแตกต่างจากแซลมอนในธรรมชาติ  
สามารถปรับตัวอยู่ในธรรมชาติและแพร่พันธุ์ ให้กำาเนิดลูกหลานได้ไม่ต่างจากเผ่าพันธ์ุ
แซลมอนที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติมาแต่เดิม ซ่ึงงานวิจัยเรื่องน้ี ได้รับการสนับสนุนจาก  
Natural Environment Research Council (NERC) และ Royal Society และได้ตีพิมพ์
รายงานวิจัยลงในวารสาร Evolutionary Applications เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2014

 ศ. แมตต์ เกจ กล่าวว่า “แซลมอนเลี้ยงจะโตเร็ว กินจุ แต่ไม่ฉลาดเหมือนแซลมอน
ในธรรมชาตเิวลาทีเ่ผชญิกับผู้ลา่ คณุลกัษณะแบบนีเ้หมาะสำาหรบัเปน็ปลาเลีย้งเพ่ือเปน็
อาหาร แต่ไม่เหมาะที่จะดำารงเผ่าพันธุ์ในธรรมชาติ”

 “ปัญหามีอยู่ว่า ในแต่ละปีมีแซลมอนหลายล้านตัวหลุดออกจากฟาร์มเพาะเลี้ยงไป
วางไข่ในธรรมชาติ ซ่ึงอาจเกิดการผสมพันธ์ุกับแซลมอนในธรรมชาติ จนส่งผลกระทบ 
ต่อยีนพูล (gene pool) และเกิดการถ่ายทอดลักษณะท่ีไม่ดีเหล่าน้ีไปสู่แซลมอนในธรรมชาติได้”

 นกัวจิยัทราบวา่ความสามารถในการแพรพ่นัธุข์องแซลมอนเลีย้งดอ้ยกวา่แซลมอนใน
ธรรมชาต ิซึง่อาจเปน็ผลมาจากการเพาะเลีย้ง แตน่กัวจัิยยงัไม่ทราบในรายละเอยีดเกีย่วกบั

พฤตกิรรมของเซลลส์บืพันธุข์องแซลมอน
เลีย้ง จงึไดศ้กึษาการสบืพนัธุข์องแซลมอน
เลี้ยงในหลอดแก้ว โดยการจำาลองสภาพ
แวดล้อมให้เหมือนกับในธรรมชาติ เพื่อดู
ลักษณะของเซลล์สืบพันธ์ุของแซลมอน
เลี้ยง การแข่งขันของสเปิร์มในการเข้าไป
ปฏิสนธิกับไข่

 ผลการศึกษาพบว่า เซลล์สืบพันธุ์
ของแซลมอนเลี้ยงมีความสามารถใน
การแข่งขันและสืบพันธุ์ ไ ด้ ไม่ต่างไป
จากแซลมอนในธรรมชาติ น่ันแสดงว่า
แซลมอนเลี้ยงที่หลุดออกจากฟาร์มไป
สามารถแพร่พันธุ์ ในธรรมชาติได้ และ
ทำาให้มี โอกาสเกิดการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างแซลมอนเลี้ยงและแซลมอน
ในธรรมชาติได้ ซึ่งจะส่งผลให้ยีนของ
แซลมอนในธรรมชาติถูกรบกวนและอาจ
สูญพันธุ์ได้ในที่สุด

 ในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานชัดเจน 
ที่แสดงว่า แซลมอนเลี้ยงที่หลุดจากฟาร์ม
ไม่สามารถอยู่รอดได้ ในทะเล แต่กลับ
ไปวางไข่ในแม่น้ำา ให้กำาเนิดลูกหลานได้ 
โดยมีรายงานว่าพบแซลมอนเลี้ยงอยู่ใน
แม่น้ำาหลายแห่งในประเทศนอร์เวย์เป็น 
จำานวนมาก ซึง่ประมาณไดว้า่มจีำานวนมาก 
ถงึคร่ึงหนึง่ของแซลมอนทัง้หมดในบรเิวณ
นั้น!! และยังพบหลักฐานว่ามีการผสม 
ข้ ามพันธุ์ ระหว่ างแซลมอนเลี้ ยงกับ
แซลมอนในธรรมชาติแล้ว จากการที่
แซลมอนในแมน่้ำาดงักลา่วมกีารแสดงออก
ของยีนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมี
นัยสำาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของ
แซลมอนลูกผสมระหว่างแซลมอนเลี้ยง
และแซลมอนสายพันธุ์ในธรรมชาติ

 สิง่นีท้ำาให้นกัวทิยาศาสตร ์นกัอนรุกัษ ์
จนถึงผู้ที่ทำาการประมงกังวลว่าแซลมอน
เลีย้งทีห่ลดุจากฟารม์อาจรบกวนต่อระบบ
ในธรรมชาติของแซลมอน เช่น ช่วงเวลา
ในการกลับไปวางไข่ของแซลมอน ขนาด
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ของแซลมอนเมื่อโตเต็มวัย และความสามารถในการ
ต้านทานโรค

 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง
แซลมอนเลี้ยงกับแซลมอนในธรรมชาติ และเพ่ือเป็น 
การรกัษาพนัธกุรรมของแซลมอนในธรรมชาติใหค้งอยูต่อ่ไป  
ศ. แมตต์ เกจ จึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหานี้ด้วย 
การทำาให้แซลมอนเลี้ยงเป็นหมัน โดยการเหน่ียวนำาด้วย
ความดันภายหลังการปฏิสนธิ เพ่ือแซลมอนเกิดใหม่มี
โครโมโซม 3 ชุด หรือที่เรียกว่า “ทริพลอยด์” (triploid) ซึ่ง
จะไม่สามารถผสมพันธุ์ได้แม้หลุดออกไปสู่ธรรมชาติ

 วิธีการน้ีมีการนำาไปใช้ในการเพาะเล้ียงปลาเรนโบว์เทราต์ 
มานานหลายสิบปีแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะมีการทดลองวิธีนี้กับ 
แซลมอนในฟาร์มเพาะเล้ียงหลายแห่งในนอร์เวย์ ทว่า
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำาบางส่วนก็ยังต่อต้าน
เทคโนโลยีนี้  เนื่องจากกลัวว่าแซลมอนทริพลอยด์  
เจริญเติบโตในฟาร์มเลี้ยงได้ไม่ดีเท่ากับแซลมอนสาย
พันธุ์ปกติ และอาจส่งผลต่อธุรกิจเพาะเลี้ยงแซลมอน  
แต่การทดลองในปัจจุบันก็แสดงให้เห็นว่าแซลมอนทริพลอยด์ 
มคีณุลกัษณะทีด่เีหมอืนกบัแซลมอนทีเ่พาะเลีย้งอยูเ่ดมิ และ 
ศ. แมตต์ เกจ ก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะพยายามอย่าง
จริงจังในการพัฒนาแซลมอนทริพลอยด์ให้เป็นมาตรฐาน 
สำาหรับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแซลมอน เพื่อขจัดปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อแซลมอนในธรรมชาติให้หมดไป

แซลมอนเลี้ยงจะโตเร็ว กินจุ แต่ไม่ฉลาดเหมือนแซลมอนในธรรมชาติเวลาที่เผชิญกับ 
ผู้ล่า คุณลักษณะแบบนี้เหมาะสำาหรับเป็นปลาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร แต่ไม่เหมาะที่จะดำารง
เผ่าพันธุ์ ในธรรมชาติ

Cover
Story

ที่มาข้อมูล :
http://www.newscientist.com/article/dn25210-time-to-sterilise-farmed-salmon-to-save-wild-cousins.html#.UyF45fl_t64

http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/2014/March/salmon-gene-pool 
ภาพ :

http://images.glaciermedia.ca/polopoly_fs/1.174130.1469338750!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/landscape_804/organic-aquaculture-jpg.jpg
http://farm7.staticflickr.com/6141/6020467765_26f581f3c9_o.jpg
https://thetyee.ca/News/2017/03/03/NorwayFishFarmAerial.jpg

https://subseaworldnews.com/2013/09/04/wave-energy-device-to-power-marine-harvest-scotlands-salmon-farm/
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย
กองบรรณาธิการ

ปลูกถ่ัวเขียวพันธ์ุใหม่ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

ในช่วงที่ขาดแคลนน้ำา ถั่วเขียวเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่ง 
ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยยิ้มได้ เพราะนอกจากจะใช้น้ำาน้อย  

เก็บเก่ียวได้เร็วแล้ว ก็ยังช่วยบำารุงดินอีกด้วย และล่าสุดน้ี นักวิจัยไทย 
ได้พัฒนาถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเดิมเป็นผลสำาเร็จ

 สวทช. ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พัฒนาพนัธุถ์ัว่เขยีว
ไทย รวมทัง้มกีารพฒันาตอ่ยอดโดยหนว่ยงานตา่งๆ จนไดถ้ัว่เขยีว
สายพันธุ์ดี 6 สายพันธุ์ ที่มีจุดเด่นคือ ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิต
สูง 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคใบจุด โรคราแป้ง และ
ได้ร่วมมือกับ มทร. ล้านนา ผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวทั้ง 6  
สายพันธุ์นี้ ในพื้นที่ 7 ไร่

 เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ผลิตได้น้ีจะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 
เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร นำาไปทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ในพ้ืนที่เกษตรกร เช่น จังหวัดอุทัยธานี การถ่ายทอดความรู้ ใน 
การผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย  
และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการป้อนผลผลิตถั่วเขียวเข้าสู่
โรงงานวุ้นเส้นและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ

ชมคลิปวิดีโอได้ที ่ : https://www.youtube.com/watch?v=tAwL0vc2bbY

ผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิติ

ปัจจบัุนน้ีมีผู้ป่วยหลายรายท่ีต้องสูญเสีย 
ชิน้สว่นกะโหลกจากการผา่ตัด ทำาให้

รูปศีรษะผิดแปลกไปจากปกติ ซึ่งเราแก้ไขได้
ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายกะโหลกเทียม

 กะโหลกเทียมมีหลายประเภท ซึ่งแบบมีรูพรุนที่ได้รับความนิยมนั้นยังทำาได้ในวง
จำากัด เพราะราคาสูง ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ แต่วันนี้ เป็นที่น่ายินดีที่นักวิจัยไทย 
เราสามารถคิดค้นและพัฒนากะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติที่มี
คุณภาพและราคาถูกกว่าเดิมได้เป็นผลสำาเร็จ

 กะโหลกเทียมชนิดมีรูพรุนได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากหลอดเลือดและ
เนื้อเยื่อสามารถเจริญเข้าไปในกะโหลกเทียมได้ เป็นการเพ่ิมความแข็งแรงและลด 
การติดเชื้อ แต่ปัญหาคือเราต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ และต้องนำามาตัดแต่งเพื่อให้
มีรูปทรงใกล้เคียงกับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วย

 นักวิจัยไทยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดพั้ฒนากระบวนการผลติกะโหลกเทยีม
แบบมีรูพรุนจากพลาสติกพอลิเอทิลีน ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งดีกว่า
กะโหลกเทียมแบบเดิม คือ ออกแบบและพิมพ์ชิ้นส่วนที่มีขนาดรูปร่างพอดีกับช่องว่าง
ของกะโหลกผู้ป่วยได้เลย มีน้ำาหนักเบา มีปริมาณรูพรุนมากกว่า และขนาดรูพรุนใหญ่
กว่า ที่สำาคัญคือมีราคาถูกกว่า ช่วยการเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยไทยได้เป็น
อย่างดี

ชมคลิปวิดีโอได้ที ่ : https://www.youtube.com/watch?v=r2yJqVXCbTM
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กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะ

แสงแดดบา้นเรานบัวนัจะรอ้นขึน้ทกุที แมจ้ะหลบอยูใ่นบา้น กย็งัหนไีมพ่น้ ยิง่แสง
ที่ส่องทะลุกระจกเข้ามานี่ ก็เหมือนกับเราอยู่ในตู้อบดีๆ นี่เอง

 การแก้ปัญหาแสงผ่านกระจก ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะปิดม่าน หรือติดฟิล์มกรองแสง
ที่สีเข้มๆ ซึ่งทำาให้ห้องมืดทึบ ต้องเปิดไฟช่วย ทำาให้สิ้นเปลืองพลังงาน ดังนั้นถ้ามีกระจก 
ที่เปลี่ยนสีได้โดยอัติโนมัติตามความเข้มแสงก็คงดีไม่น้อย

 นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้พัฒนาสารเคลือบ 
กระจกโฟโตโครมิกท่ีดูดกลืนรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ โดยเม่ือโดนแดดก็จะเกิดการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างทางเคมี ทำาให้สีของสารเคลือบเปลี่ยนจากที่ไม่มีสี หรือมีสีอ่อนๆ เป็นมีสีเข้มขึ้น

 คณุสมบัติพิเศษน้ีเหมาะท่ีจะนำามาใช้เคลือบกระจก แทนการติดฟิล์มกรองแสง เพราะสามารถ 
เปลี่ยนความเข้มสีได้โดยอัตโนมัติตามความเข้มแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา 
อยา่งเวลาเชา้ทีแ่สงแดดไมจ่ดั กระจกท่ีเคลอืบสารโฟโตโครมกิจะเปลีย่นสไีปเพยีงเลก็นอ้ย  
พอในเวลากลางวันที่มีแดดจัด ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมาก และในตอนเย็นหรือกลางคืน  

ชมคลิปวิดีโอได้ที ่ : https://www.youtube.com/watch?v=yQ4964gtrGw

ก็จะเปลี่ยนกลับมาใสอีกครั้ง โดยไม่มีผล
ต่อการมองเห็นของเรา ดังน้ัน จึงช่วย
ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ 
อยา่งพอเหมาะตลอดวนั ชว่ยลดความรอ้น  
ประหยัดค่าแอร์ ค่าไฟ ได้เป็นอย่างดี

ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพ
ทางเพศชายของต้นหนาม
กระสุน

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษา ฤทธิ์ต่อ

สมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน (Tribulus terrestris  
L.) โดยสุม่ให้อาสาสมคัรเพศชายทีม่ภีาวะเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ 
อย่างอ่อนและปานกลาง (mild or moderate erecti le  
dysfunction) อยา่งนอ้ย 6 เดือน จำานวน 180 คน รบัประทานยาเมด็ 
สารสกัดจากต้นหนามกระสุน (Tribestan®) ขนาด 250 มิลลิกรัม 
(ประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐาน furotanol sapaonin ไม่น้อยกว่า 
112.5 มิลลิกรัม) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร หรือ
รับประทานยาหลอก ติดต่อกัน 12 สัปดาห์

 จากการประเมินผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามของ  
International Index of Erectile Function (IIEF) พบว่า กลุ่มที่

ได้รับยาเม็ดหนามกระสุนช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของ
อาสาสมัคร เพิ่มความพึงพอใจระหว่างการร่วมเพศ (intercourse 
satisfaction) การสุขสุดยอด (orgasmic function) ความต้องการ
ทางเพศ (sexual desire) และความพอใจทางเพศโดยรวม (overall 
satisfaction) เพ่ิมมากขึน้กวา่กลุม่ที่ไดร้บัยาหลอกอยา่งมนียัสำาคญั 
โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายหรืออาการไม่พึงประสงค์

 จากผลการศึกษาน้ีจึงสามารถสรุปได้ว่า ยาเม็ดจากต้นหนาม
กระสนุใหผ้ลปรบัปรงุพฤตกิรรมทางเพศในผูป้ว่ยเสือ่มสมรรถภาพ
ทางเพศได้

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1341
ภาพจาก : http://adultfood18up.blogspot.com/2015/04/blog-post.html
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ทีมวิจัยนาโนเทค คว้าเหรียญรางวัลในงาน “Seoul 
International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

ดร.กมลวรรณ ธรรมเจริญ ดร.ดวงพร พลพานิช พร้อม
ด้วยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทาง

และโครงสร้างพื้นผิว เจ้าของผลงาน Anti-Microbial Sachet 
Based on Natural Extracts for Bakery Products หรอื ผลติภณัฑ ์ 
“B Fresh” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Prize และรางวัลพิเศษ 
Special Award for Innovation จากประเทศซาอุดอีาระเบยี ในการ
เขา้ร่วมประกวดและแสดงนทิรรศการในงาน “Seoul International 
Invention Fair 2017 (SIIF2017)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคม
สง่เสรมิสิง่ประดิษฐแ์ละการวจิยัของเกาหล ีหรือ Korea Invention  
Promotion Association (KIPA) โดยผลิตภัณฑ์ “B Fresh”  
เป็นซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยสารสำาคัญซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจาก
สมุนไพร มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
ซึ่งเป็นตัวการที่ทำาให้เบเกอรีเน่าเสีย ซึ่งวิธีการนำาไปใช้สามารถ
ทำาได้ โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์คู่กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี ซึ่งจะ
สามารถยดือายขุนมหรอืเบเกอรไีดเ้พิม่ข้ึนจากเดมิประมาณ 2 เทา่

 ทั้งน้ี การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ โดย
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสนับสนุนให้
นกัวจัิยหรอืนกัประดษิฐ์ไทยไดน้ำาผลงานที่ไดค้ดิคน้ไปรว่มประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ พร้อมทั้งมีโอกาส 
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพ่ือการพัฒนาหรือขยาย 
ผลงานวิจัยให้ ไปสู่ระดับสากล ซึ่งในปีนี้มีคณะนักวิจัยและ 
นักประดิษฐ์จากประเทศไทยเข้าร่วมงาน SIIF 2017 กว่า 20  
หน่วยงาน และมีจำานวนผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 
100 ผลงาน
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อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6643:2&Itemid=104

เด็กกำาเนิดวิทย์คว้า 2 รางวัลในการแข่งขันดาวเทียม
กระป๋องครั้งแรกของไทย

เยาวชนจากโรงเรียนกำาเนดิวทิย ์จงัหวดัระยอง ควา้รางวลัชนะเลศิ  
และรางวัล The Best Scientific Award ด้วยภารกิจดาวเทียม 

กระป๋องจำาลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ 
เพื่อนำามาวิเคราะห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซ่ึงสามารถบอกโรค 
ที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้นๆ ได้ ในการแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง  
ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560 หรือ Regulations of 1st Thailand 
CANSAT Competition 2017 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย  
เข้าร่วมการแข่งขันดาวเทียมกระป๋องในระดับนานาชาติต่อไป

 ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(สทอภ.) ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ในสังกัดกองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โลกและ
ดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพอากาศ 
จัดการแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง คร้ังท่ี 1 ประจำาปี 2560 รอบ 
ชิงชนะเลิศ หรือ Regulations of 1st Thailand CANSAT  
Competition 2017 หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนใน 
การเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำาไป
สู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป 
ระหว่างวันท่ี 9-11 ธันวาคม 2560 ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี  
และกองบังคับการ กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีเยาวชนผ่าน 
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถึง 12 ทีม”

 ผลปรากฎว่า น.ส.ภัททิยา พิบูลจินดา น.ส.มทินา เจริญวัฒน์ 
และนายธนิสร อุ่นปิติพงษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน
กำาเนิดวิทย์ โดยมีนายเทพรักษ์ วีปาลมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรางวัล The Best Scientific 
Award ด้วยภารกิจจำาลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้น
บรรยากาศ เพื่อนำามาวิเคราะห์จุลินทรีย์และแบคทีเรียซึ่งสามารถ
บอกโรคที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้นๆ ได้

 รางวัลรองชนะเลิศและรางวัล The Best Technical Award 
ตกเป็นของ นายธนไท เลิศเพชรพันธ์ นายจิรายุ บูรพาชีพ  
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 และนายวารชิ บญุสนอง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  
จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยมีนายอดิเรก พิทักษ์ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยภารกิจจำาลองการทำางานของยานอวกาศที่
กำาลังเข้าสู่ช้ันบรรยากาศ โดยทำางานแจ้งเตือนสถานะของยาน
มาสู่ศูนย์บัญชาการที่ภาคพ้ืน พร้อมเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่
ดาวเทียมกระป๋องผ่านระหว่างการตก เช่น ปริมาณก๊าสชนิดต่างๆ 
ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

 และสุดท้ายรางวัล The Best Communication Award  
เป็นของนายปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล นายณัฐกานต์ แก้วไพรำา  
และนายตะวัน ทรัพย์พาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียน 
โยธินบูรณะ โดยมีนางสาวอนงค์รัตน์ แก้วบำารุง เป็นอาจารย์ 
ที่ป รึกษา ด้วยภารกิจการศึกษามลภาวะของแต่ละระดับ 
ชั้นบรรยากาศและการคาดคะเนการแพร่กระจายของมลภาวะ
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เคร่ืองด่ืมน้ำาผักผลไม้รวมเสริมไบโอฟลาโวนอยด์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีประสบผลสำาเรจ็ในการวจิยัพฒันาสตูร
และกระบวนการผลติ “ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่น้ำาผกั
ผลไม้รวมเสริมไบโอฟลาโวนอยด์” ประกอบด้วย 

น้ำาแคร์รอตเข้มข้น น้ำาส้มเข้มขัน น้ำาสับปะรดเข้มข้น น้ำาองุ่นเข้มข้น น้ำาเสาวรสเข้ม
ข้น น้ำาคื่นฉ่าย น้ำามะเขือเทศ และสารสกัดไบโอฟลาโวนอยด์จากใบบัวบก

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำาผักผลไม้รวมที่ไม่ได้เติมสารสกัด 3 เท่า
- ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายน้ำา ทำาให้การทำางานของวิตามินมีประสิทธิภาพดี
- เสริมสร้างให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติได้ 2 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตได้ที ่ 
สำานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 
หรือ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ 
E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
http://www.tistr.or.th/tistr/code/tistrorg/newsResearch/171201_155148.pdf

ระวัง!! อย่าหลงเช่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ย่ีห้อคังหลิน อ้างรักษาสารพัดโรค

ตามท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลวารชิภมู ิจงัหวดัสกลนคร ร่วมกบั 

สถานีตารวจภูธรวาริชภูมิ ได้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  
พบกลุ่มบุคคลทำาการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

ยี่ห้อ คังหลิน (KungLin) ใช้ในการหยอดหู หยอดตา โดยอ้างว่า
เปน็ตวัแทนและทมีวจิยัสมนุไพรของศนูยว์จิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จึงนำาสินค้ามาแนะนำาและเพื่อเป็นการทำาบุญตามโครงการวิจัย 
ดังกล่าว และขอให้ผู้ ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้าน 
ท่ีมปีญัหาเร่ือง ห ูตา คอ จมกู เบาหวาน ภมูแิพ ้ความดนั และชาวบา้น 
ที่ต้องการตรวจ ลงทะเบียนตรวจวินิจฉัยโรคฟรี แต่จำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในราคา 3,600 บาท พบว่าเป็นสมุนไพรจีน ฉลากระบุ
ผู้จำาหน่ายคือ บริษัทกรีนนิซเทคโนโลยี จำากัด จังหวัดนครราชสีมา 
แต่ไม่พบข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต ไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิต และหมด
อายุ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ก็ไม่สามารถ 
นำามาแสดงได้ จึงเชิญตัวไปสถานีตำารวจเพื่อดำาเนินการแจ้ง 
ขอ้กลา่วหา และเกบ็ตวัอยา่งสง่ตรวจวเิคราะห ์ณ ศนูยวิ์ทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธานี

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งเตือน
ผู้บริโภคให้ระวัง อย่าได้หลงเช่ือ ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงรักษาได้สารพัดโรค อาจทำา 
ให้ได้รับอันตรายและขาดโอกาสในการรักษาโรค ขอย้ำาว่า 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา ไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคแต่
อย่างใด และหากนำาไปใช้หยอดตาตามที่โฆษณากล่าวอ้าง อาจ
ส่งผลให้เกิดการติดเช้ือและตาบอดได้ ทั้งน้ีหากพบความผิดปกติ
ทางรา่งกาย เพือ่ความปลอดภยัควรปรกึษาแพทยห์รือผูเ้ชีย่วชาญ
ในการรักษาโรค และก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ขอให้ 
ผูบ้รโิภคสงัเกตฉลากผลติภณัฑก์อ่นตดัสนิใจซือ้ โดย อย. จะดำาเนนิ
คดีกับผู้ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารอวดอ้างรักษาโรคซึ่งเป็นการ
โฆษณาฝา่ฝนืกฎหมาย รวมไปถงึจะดำาเนนิการตรวจสอบกบัผูผ้ลติ  
หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมี 
ขอ้สงสยัในเรือ่งผลติภณัฑส์ขุภาพ สามารถรอ้งเรยีนได้ทีส่ายด่วน 
อย.1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสขุ จ.นนทบรุ ี11004 หรอืผา่นทาง Oryor 
Smart Application หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
เพื่อ อย. จะได้ดำาเนินการปราบปรามและดำาเนินคดีทางกฎหมาย
กับผู้กระทำาผิดอย่างเคร่งครัดต่อไป
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เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหดิล เผยผลการทดสอบใหผู้ป้ว่ยทีม่แีผลไฟไหม้ 

แบบตื้น (partial-thickness burn) 75 คน โดยแบ่งให้ทาขี้ผึ้งที่เตรียมจาก 

ฤทธ์ิรักษาแผลไฟไหม้ของบัวบก

ข้อมูลจาก :  http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1342
ภาพจาก : http://www.pirunproduct.com/wp-content/uploads/2017/01/ks-1024x755.jpg

สารสกัดจากใบบัวบก (Centella asiatica L.) หรอืยาซลิเวอร์
ซัลฟาไดอะซีน (silver sulfadiazine) (ซึ่งเป็นยาใช้บรรเทา 
อาการจากแผลไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก –กอง บ.ก.) ทาบริเวณ
แผลวันละ 1 ครั้ง พบว่าขี้ผึ้งจากใบบัวบกให้ผลการรักษา 
แผลไฟไหม้ดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน 
และเม่ือประเมินจากความยืดหยุ่นของแผล การสร้าง 
หลอดเลือดฝอย เม็ดสีบริเวณผิว และการประเมินด้วยสายตา  
นอกจากน้ีอัตราการสร้างเย่ือบุผิวบริเวณแผล (re-epithelialization)  
ของครีมบัวบกเกิดขึ้นเร็วกว่ากลุ่มของยาซิลเวอร์ซัลฟา
ไดอะซีนอย่างมีนัยสำาคัญ รวมถึงทำาให้แผลหายเร็วกว่า  
โดยค่าเฉลี่ยของวันที่แผลหายสำาหรับขี้ผึ้งบัวบก คือ 
14.67±1.78 วัน ในขณะที่ยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน 
สามารถทำาให้แผลหายสนิทในวันที่ 21.53±1.65

 การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า ขี้ผึ้งใบบัวบกสามารถกระตุ้น
การสร้างเยื่อบุผิว และรักษาแผลไฟไหม้ได้เหนือกว่า 
การใช้ยาซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

10ธันวาคม 2560
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ข้อมูลอ้างอิงและคลิปวิดีโอ
 https://www.voathai.com/a/switzerland-eel/4096111.html

กองบรรณาธิการ

ปัญหามลภาวะทางน้ำาอาจไม่ได้มองเห็น 
ดว้ยตาเปลา่เทา่น้ัน ทำาใหน้กัวจิยัจาก

สวิตเซอร์แลนด์ เร่ิมทดสอบคุณภาพน้ำา 
ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปลาไหล ที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และไม่รบกวนสัตว์
ที่อาศัยอยู่ในน้ำาด้วย

 Behzad Bayat นักวิจัยจากบริษัท 
Biorob ของสวิตเซอร์แลนด์ นำาหุ่นยนต์
ที่รูปร่างคล้ายกับรถไฟของเล่นปล่อยลง
ไปในน้ำา และปรากฏว่าหุ่นยนต์สามารถ 
แหวกว่ายได้เหมือนกับปลาไหล ซึ่งเขา
เรียกมันว่า Envirobot หรือหุ่นยนต์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

 Envirobot มีขนาดเล็ก นักวิจัยระบบ
นิเวศทางน้ำาคนเดียวก็สามารถพกพาไป
ได้ และเมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงน้ำา ก็พร้อม
สำาหรับภารกิจการตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งน้ำา ว่ามีสารเคมีหรือมลภาวะเจือปน
ในแหล่งน้ำาหรือไม่ เหมือนห้องแล็บ

“หุ่นยนต์ปลาไหล” 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำา

วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ขนาดย่อม

 Behzad เพิ่มเติมว่า Envirobot ลด 
ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพแหลง่น้ำาไป
ไดม้าก เมือ่เทยีบกบัวธิดีัง้เดมิ ทีต่อ้งใชค้น
จำานวนมากเก็บตัวอย่างน้ำาจากทะเลสาบ 
และนำากลับไปห้องทดลองวิทยาศาสตร์

 แต่ตอนนี้นักวิจัยคนเดียวสามารถ
นำา Envirobot ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำาใน
ทะเลสาบและทราบผลการทดสอบไดท้นัท ี
รวมท้ังนำาข้อมูลไปต่อยอดวิจัยที่แล็บใหญ่
ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 ส่วนการออกแบบหุ่น Envirobot น้ี 
ไดแ้รงบนัดาลใจจากสตัวน์้ำาตามธรรมชาติ
อยา่งปลาไหล และความพเิศษของหุน่ยนต ์
ตัวนี้จะไม่มีใบพัดในการเคลื่อนที่ในน้ำา  

จึงไม่ทำาให้น้ำาขุ่นหรือรบกวนสัตว์น้ำาอื่นๆ

 นอกจากนั้น การออกแบบหุ่นยนต์
ให้มีลักษณะเป็นปล้องๆ นั้น ทำาให้แต่ละ
ส่วนของหุ่นยนต์สามารถเก็บและทดสอบ
ข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระ เช่น อุณหภูมิใน
น้ำา และการตรวจจับมลพิษทางน้ำา โดยไม่
รบกวนระบบนิเวศระหว่างการตรวจสอบ

 หุน่ยนต ์Envirobot ยงัอยูร่ะหวา่งการ
ทดสอบที่ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงตัวอย่างน้ำา
บางชนิด ยังต้องการการตรวจสอบเพิ่ม
เติมจากนักวิจัยอยู่

 ทมีวจิยั Biorob หวงัจะใหม้กีารพฒันา 
ใหส้ามารถตรวจวดัมลพษิไดม้ากขึน้ รวมทัง้ 
สารเคมีกลุ่มโลหะหนักอย่างปรอท ที่เป็น
ปัญหาในแหล่งน้ำาหลายแห่งท่ัวโลกด้วย

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

โลก
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โดย รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
บทความ
พิเศษ

ด้วยความคุน้ชิน เมือ่พดูถงึผเีสือ้ เราก็จะนกึถงึภาพผเีสือ้
ที่มีลวดลายสีสันสวยงาม บินอวดโฉมอยู่ท่ามกลาง

มวลหมู่ดอกไม้ ยามปีกขยับต้องแสงอาทิตย์ ก็สะท้อนสีเหลือบ
ระยับพริบพราว สะดุดตา แต่หากให้นึกถึงผีเสื้อในความมืดมิดของ
รัตติกาล ภาพที่เรานึกถึงนั้นคงแตกต่าง ด้วยความจริงในโลกใบนี้ 
ที่ว่า ผีเสื้อไม่ได้มีสีสันสวยงามไปเสียทุกชนิด และก็ไม่ได้อยู่เคียงคู่ 
แสงตะวันเสมอไป 

 ผีเสื้อแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ผีเสื้อกลางวัน (butterfly) 
และ ผีเสื้อกลางคืน (moth) ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งที่ชัดเจนที่สุด  
กง็า่ยๆ ตรงๆ ตามชือ่คอื ผเีสือ้กลางวนัออกบนิรอ่นในเวลากลางวนั 
ผเีสือ้กลางคนืออกบินรอ่นในเวลากลางคนื แตก่ม็ผีเีส้ือกลางวนับาง
ชนิด ออกหากินในยามโพล้เพล้หรือรุ่งสาง และก็มีผีเสื้อกลางคืน
บางชนดิออกมาบนิอวดโฉมตอนฟา้สวา่งดว้ยเช่นกนั ในทางวชิาการ

ผีเสื้อกลางคืน : วิบไหวใน
รัตติกาล

แม้พวกมันส่วนใหญ่จะมีสีสันไม่
ฉูดฉาด แต่พวกมันก็เป็นนักพราง
ตวัชัน้ยอด จนรอดพน้จากเหลา่นกั
ลา่ และดำารงเผา่พนัธุอ์ยูบ่นโลกใบ
นี้มายาวนานกว่า 100 ล้านปี !!

อกีทัง้ระยะตวัหนอนของพวกมนั ก็
เปน็นกัผสมเกสรดอกไมต้วัยงชว่ย
สร้างสมดุลในธรรมชาติ

ภาพ : wikipedia 
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ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : 
รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

บทความ
พิเศษ

แล้ว สาเหตุจริงๆ ท่ีทำาให้ผีเสื้อท้ังสองประเภทต้องออกหากินต่างเวลา
กันนั้น เป็นเพราะพวกมันมีโครงสร้างของตาที่มีการรับภาพและแสง 
ที่แตกต่างกันนั่นเอง

 ผีเสื้อกลางวันมีปีกสีสดสวยเป็นจุดขาย แต่กับผีเสื้อกลางคืนน้ัน
ไม่ใช่ เพือ่ความอยู่รอดแลว้ ผีเสื้อกลางคืนจำาเปน็ต้องลดทอนความสวย
เด่นลง สีทึมๆ และลวดลายท่ีดูเนียนตาไปกับธรรมชาติช่วยพรางตัวให้
รอดพ้นจากสัตว์ผู้ล่า ซ่ึงพวกมันก็ทำาได้เนียน จนได้ชื่อว่า เป็นแมลง 
นกัพรางตวัอนัดบัตน้ๆ ของโลก การพรางตวัเป็นใบไมแ้หง้ตามพ้ืนป่าเป็น
รปูแบบทีพ่บไดท้ัว่ไป แตถ่า้พดูถงึทีส่ดุของการพรางตวัแลว้ คงตอ้งยกให้
ผีเสื้อกลางคืนกลุ่มหนึ่งที่ลงทุนทำาตัวเป็น “ขี้นก” ที่แม้จะสะดุดตา แต่ก็
แน่ใจได้ว่า ไม่มีใครอยากยุ่งด้วย

 ความสามารถในการพรางตัวของผีเสื้อกลางคืน เป็นเหตุผลหน่ึง 
ที่ทำาให้พวกมันดำารงพันธุ์ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ จากหลักฐานทาง 
บรรพชีวิน มีการคาดคะเนกันว่า เผ่าพันธุ์ผีเสื้อกลางคืนดำารงอยู่บนโลก
ของเรามายาวนาน ตั้งแต่ 100-140 ล้านปีก่อน ในขณะที่ซากฟอสซิล
ผีเสื้อกลางวันที่มีอายุมากที่สุดนั้น มีอายุเพียงราว 40 ล้านปีเท่านั้น !!

 นอกจากอยู่มานาน อยู่มาก่อนแล้ว ผีเส้ือกลางคืนยังมีความหลากหลาย 
ของชนิดพันธ์ุมากกว่าผีเสื้อกลางวันถึงสิบเท่า ยิ่งถ้าเป็นในเขตร้อนช้ืน

ที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
ของผเีสือ้กลางคนืนัน้ อาจมากกวา่ผเีสือ้กลางวนัถึง 20 เทา่ !!  
ในประเทศไทย มีผีเสื้อกลางคืนมากกว่า 13,000 ชนิด และ 
มีการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ

 ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา “ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร 
(Sirindhornia)” ที่ รศ. ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำารวจพบ ได้รับการประกาศให้ 
เป็นผีเส้ือกลางคืนสกุลใหม่ของโลก และสมาชิกผีเส้ือกลางคืน 
ในสกุลนี้ถึง 4 ชนิด คือ Sirindhornia pulchella จากอุทยาน
แห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช Sirindhornia 
chaipattana และ Sirindhornia curvicosta จากโครงการ
พัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี และ Sirind-
hornia bifida จากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด  
ก็ถูกจัดว่าเป็นของใหม่ของโลกด้วยเช่นกัน

 ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร อยู่ในวงศ์ผีเสื้อหนอนม้วนใบ  
ทีม่ขีนาดเลก็เพยีง 1 เซนตเิมตร มสีสีนัสวยงามในโทนแดงส้ม  
มีลวดลายโดดเด่น พบในพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
อาจพูดได้ว่า ผีเสื้อสกุลนี้ เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของป่า และพวกมันก็มีบทบาทสำาคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
ใครในระบบนิเวศ

 ปกติแล้วหนอนผีเสื้อกลางคืนจะถูกตราหน้าว่าเป็น 
ศัตรูพืชตัวแสบที่ทำาลายและสร้างความเสียหาย แต่ผีเส้ือ
กลางคนืตวัเตม็วยันัน้ตรงกนัขา้ม เพราะพวกมนัเป็นนักผสม
เกสรทีย่อดเยีย่ม ขนทีป่กคลมุอยูท่ัว่รา่งเอือ้ตอ่การนำาพาเกสร
จำานวนมาก การแวะเยี่ยมเยือนดอกไม้แต่ละครั้ง คือการต่อ
ชีวิตและสร้างสมดุลธรรมชาติ

 ผีเสื้อกลางคืนเป็นแมลงที่มีความหลากหลายทั้ง 
รปูลกัษณแ์ละพฤตกิรรม แมจ้ะเปน็ผเีสือ้กลางคนื แตบ่างชนิด 
กอ็อกหากนิตอนกลางวนั แมส้ว่นใหญจ่ะมสีทีมึๆ แตบ่างชนดิ
กลับมีสีสันฉูดฉาด แม้บางชนิดจะตัวใหญ่กว่านกกระจอก 
หรือบางชนิดก็ตัวเล็กจิ๋วเสียจนไม่คิดว่าเป็นผีเสื้อ ส่ิงเหล่า
นี้บวกกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติคือ 
สิ่งที่ทำาให้ผีเสื้อกลางคืนยังคงมีชีวิตวิบไหวอยู่ในรัตติกาล
ตราบมาจนทุกวันนี้...
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออ่อน 
โดยใช้สเต็มเซลล์กระดูก

ภาพจาก : 
http://www.nikonsmallworld.
com/galleries/photo/2017-
photomicrography-competition

ภาพถ่ายการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออ่อนในห้องแล็บ โดยใช้ 
สเตม็เซลลก์ระดูก ประกอบไปดว้ยเสน้ใยคอลลาเจน (สีเขยีว) และ

ไขมนั (สแีดง) ผลงานโดย Catarina Moura, Dr. Sumeet Mahajan, Dr. Richard 
Oreffo และ Dr. Rahul Tare จาก University of Southampton สหราชอาณาจกัร

 หนึ่งในผลงานการประกวดภาพถ่ายของ Nikon Small World Photomi-
crography ซ่ึงเป็นการถา่ยภาพมาโครผา่นกลอ้งจลุทรรศน ์เพือ่จบัภาพสิง่เลก็ๆ  
ที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

Sci 
Gallery
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ปริทัศน์ เทียนทอง

https://witsanook.wordpress.com/2016/04/16/เคมีของเทฟลอน/

Sci 
Info graphic
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สาระน่ารู้
จาก อย.
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สเปกตรัมSci 
Society

เชฟรอน และ สวทช. เตรียมจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวด
ของ ประลองไอเดีย” ยกระดับประเทศไทยสู่ฮับเมกเกอร์อาเซียน

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ร่วมกับ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่ม
เมกเกอร์ในประเทศไทย เตรยีมจดังาน ‘Maker Faire Bangkok 
2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดยี’ มหกรรมแสดงผลงานและ 
ส่ิงประดิษฐ์ของ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างเต็ม 
รปูแบบในประเทศไทย ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ เปิดพื้นที่สนับสนุนให้เหล่าเมกเกอร์ได้แสดงออกซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์แก่เยาวชน
และบุคคลทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคม
ไทยให้เติบโตเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากข้ึน นำาประเทศไทย
ก้าวสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 อย่างแข็งแกร่ง โดยจัดแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ 

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
https://www.nstda.or.th/th/news/11671-20171212-maker-faire-bangkok-2018

อาจารย์สถาบันวิทยสิริเมธี และนักวิจัยไบโอเทค คว้าทุนนักวิจัยแกนนำา 20 ล้าน
บาท จากผลงานพัฒนาวัสดุนาโนไฮบริด และยาต้านมาลาเรียดื้อยา

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบทุน 
นักวิจัยแกนนำา ประจำาปี 2560 จำานวน 20 
ล้านในระยะเวลา 5 ปี แก่ ศ. ดร.มาโกโตะ  
โอกาวะ สถาบันวิทยสิริเมธี ในโครงการวิจัย  
“วัสดุนาโนไฮบริดและการออกแบบปฏิกิริยา 
การสงัเคราะหแ์สงประดษิฐ”์ และ ดร.สมุาล ี 
กำาจรวงศ์ไพศาล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
สวทช. จากโครงการวิจัย “โครงการค้นหา
เป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาต้าน
มาลาเรียดื้อยา”

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
https://www.nstda.or.th/th/news/11662-20171207

ที่น่าสนใจทั้งจากกลุ่มเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศรวมกว่า 
100 ช้ิน พรอ้มกจิกรรมเวริก์ช็อปหลากหลาย ระหวา่งวนัที ่20-21 
มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา 
พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีตลอดงาน
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อพวช. เปิดตัว “สวนพรรณพืชพิษ” และนิทรรศการ “สารพัดพิษ”

ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็น
ประธานเปิดนิทรรศการ “สารพัดพิษ” เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของพิษจาก

ธรรมชาติ ทั้งจากพืชและสัตว์ ความสำาคัญของพิษในฐานะอาวุธป้องกันตัว เพ่ือรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และ “สวนพรรณพืชพิษ” จัดแสดงพรรณพืชที่มีพิษที่พบเห็น

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจร่วม
ประกวดภาพวาดดาราศาสตร์บนกำาแพงลานดูดาว

สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการดาราศาสตร์วาด

ภาพดดูาว โดยแบง่ออกเปน็ 2 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก ่กจิกรรมประกวด
ภาพวาดดาราศาสตร์ ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อ
มนษุยอ์ยา่งไร” และกจิกรรมคา่ยดาราศาสตรว์าดภาพดดูาว ณ หอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เพื่อ
ให้เจ้าของผลงานภาพวาดที่ผ่านการคัดเลือก ดำาเนินการวาดภาพ 
บนกำาแพงลานดูดาว รวมถึงร่วมทำากิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ 
และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. ประชาชนทั่วไป
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6630:2017-12-02-06-25-26&Itemid=104
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6627:biotoxin&Itemid=248

ได้ทั้งในชีวิตประจำาวัน และพรรณพืช 
มีพิษที่หาดูได้ยาก โดยมี ดร.อภิญาณ์ 
หทัยธรรม รองผู้อำานวยการองค์การ
พิพิ ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ   
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำานวยการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
และนายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำานวยการ 
สำานกัโครงการพเิศษ รว่มเปน็เกยีรติใน
งาน ณ พพิธิภณัธธ์รรมชาตวิทิยา อพวช.  
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นิทรรศการ “สวนพรรณพืชพิษ” 
และ “สารพัดพิษ” จัดแสดงระหว่าง 
วันที่ 2 ธันวาคม 2560–14 มกราคม 
2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี

ดูรายละเอียดเพิ ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที ่ 
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3441-narit-cco-contest
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อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/3440-narit-kava-eavn

สดร. เตรียมพร้อมเป็นสมาชิกเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกในอนาคต

21-23 พฤศจิกายน 2560 ทีมนักวิจัยดาราศาสตร์
วิทยุ สดร. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ KaVA/EAVN Joint Science Working 
Group Meeting ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

 งานประชุมฯ ดังกล่าว ดร.พฤทธิ์ เจริญจิตติชัย หัวหน้า
โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ ได้นำา
เสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างกล้องโทรทรรรศน์วิทยุ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรของไทย โอกาสเดียวกันนี้ 
ดร.บุษบา คราเมอร์ ที่ปรึกษาทางด้านดาราศาสตร์วิทยุของ สดร. 
และดร.กิติยานี อาสานอก นักวิจัยดาราศาสตร์วิทยุอาวุโส ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกทีมวิจัยร่วมทางด้านดาวเกิดใหม่ของเครือข่าย  
KaVA เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
กลอ้งโทรทรรศน์วทิย ุภมูภิาคเอเชียตะวนัออก (East Asian VLBI 
Network: EAVN) ในอนาคตอันใกล้ของไทย ซึ่งกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตรของไทย จะมีบทบาท

GISTDA พาหนาว

เข้าสู่ฤดูการแห่งความหนาวอย่างเต็มตัว ถึงแม้บรรยากาศ
ของประเทศไทยอาจจะมีร้อนบ้าง...ฝนบ้างก็ตาม แต่ความ

สวยงามของธรรมชาตแิละศลิปวฒันธรรมของคนในประเทศยงั
คงงดงามและเป็นที่น่าติดตามอยู่ตลอดทุกช่วงของปี

  วันนี้ สทอภ. ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีเหมาะสำาหรับ
คนชอบเท่ียวเป็นที่สุด ชื่อว่า “GISTDA พาหนาว” สำาหรับ
เว็บแอปพลิเคชันนี้ ท่านสามารถเข้ามาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ 
น่าสนใจจากหลากหลายผู้ ใช้ที่เข้ามาเล่าเรื่องราวสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่ตนเองไปมา และเก็บเร่ืองราวต่างๆ ท่ีได้ไปสัมผัส
มาบรรยายผ่านภาพท่ีดูแล้วก็อดไม่ได้ท่ีจะตามไปเยือนสถานที่
เหล่านั้นบ้างเป็นแน่  จะรอช้าอยู่ทำาไม...

 Click เลย !! ที่ http://arcg.is/2it0lP7 หรือท่านเพียง scan 
qr-code ดังภาพ
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สำาคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมศักยภาพการสังเกตการณ์ของเครือข่าย
กล้องโทรทรรศน์วิทยุภูมิภาคเอเชียตะวันออก

http://www.gistda.or.th/main/th/node/2285
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
จดักจิกรรมคา่ยวทิยาศาสตร ์ซนิโครตรอนอาเซยีน 

คร้ังท่ี 6 (The 6th ASEAN Synchrotron Science Camp) 
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา

 กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถาบัน 
อุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านความ
ร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา อีกทั้งเพื่อให้
นิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน
ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซ่ึงในปีน้ีสถาบันฯ 
ได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจากกลุ่มประเทศอาเซียน
อย่างมาก โดยมีนักศึกษาอาเซียนเข้าร่วมกว่า 60 คน 
ประกอบไปด้วยประเทศพม่า เวียดนาม มาเลเซีย  
อนิโดนเีซยี กมัพชูา ฟลิปิปินส ์ และนกัศกึษาไทย 18 คน  
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 80 คน

วท. ผนึกกำาลังหลายหน่วยงาน ผลักดันเทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานร่วมสนับสนุน 
ไดแ้ก ่สำานกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ 
และสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิจดังานสมัมนา “เทคโนโลยี อวกาศสูง่านวจิยั
ไทย 4.0” ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์แอทเซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 

ซินโครตรอนจัดค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 6

Sci 
Society

โดยมีพลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง 
รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะ
กรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 
เป็นประธาน การจัดสัมมนาดังกล่าว 
ประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อเป็น
เครื่องมือแห่งการวิจัยของประเทศใน 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการบรรยาย
พิเศษจากผู้เช่ียวชาญของประเทศ
ต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน 
การจัดงานในครั้งน้ี หวังสร้างแรง
กระตุ้นจากทุกภาคส่วนเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการบูรณาการอย่างจริงจัง เพื่อ 
ประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมอวกาศของประเทศ

http://www.gistda.or.th/main/th/node/2284

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
http://www.slri.or.th/th/index.php/slrinews/sciencecamp-6.html
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นกกินแมลงป่าอกสีน้ำาตาล 
Pellorneum tickelli

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นกกนิแมลงปา่อกสนี้ำาตาลเปน็นกทีม่ขีนาดเลก็มาก 
พบได้หลายสภาพป่า กินแมลงต่างๆ เป็นอาหาร 

โดยใชป้ากพลกิใบไมแ้หง้ทีร่ว่งหลน่ตามพ้ืนดิน เม่ือพบเหย่ือ
จะใช้ปากจิกกิน ผสมพันธุ์ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึง
มิถุนายน ทำารังเป็นรูปทรงกลมหรือกึ่งทรงกลม

ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย
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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 5 มกราคม 2561
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 58 
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

บ้านนักคิด

ปัญหาประจำาฉบับที่ 57
คุณผู้อ่านช่วยจับคู่ให้เหมียวหน่อยว่า ยุงน้อยตัวร้ายตามรายชื่อข้างล่างนี้ เป็นพาหะของ
โรคอะไรกันบ้าง

รางวัลประจำาฉบับที่ 57
รางวัลที่ 1
ผ้าพันคอมัดย้อม 
จำานวน 1 รางวัล

ผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับท่ี 56
รางวัลที่ 1 USB flash drive NSTDA 
ได้แก่ คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์เทวา 

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจไดโนเสาร์พันธุ์
ไทย ได้แก่ คุณจันทร์ภัทรมน พงษ์พิมาย 
คุณธีรญา คำาสุวิมลชัย  คุณณิชาพร 
กรชวลิตสกุล คุณวราพร รัศมีจาตุรงค์  
คุณพิมญดา ทะนันชัย

Sci 
Quiz

สวัสดีฮะ ฉบับที่ 56 เหมียวถามว่า สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ที่ก้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ นั้น หมายถึงอะไร และให้ยก
ตัวอย่างสิ่งของที่ทำามาจากพลาสติกแต่ละชนิดมาด้วย เราไปดูคำาตอบกันฮะ

(1. PET, PETE) Polyethylene Tere-
phthalate ใช้ทำาขวดบรรจุน้ำาด่ืม ขวด
บรรจุของดอง ขวดแยม ขวดน้ำามันพืช 
ถาดอาหารสำาหรับเตาอบ

(แหล่งที่มาของข้อมูล : https://www2.mtec.

or.th/th/special/biodegradable_plastic/

type_and_usage_plas.html)

(2. HDPE) High Density Polyethyl-
ene ใช้ทำาขวดนม น้ำา ผลไม้ โยเกิร์ต 
บรรจภุณัฑส์ำาหรับน้ำายาทำาความสะอาด 
แชมพูสระผม แป้งเด็ก และถุงหูหิ้ว

(4. LDPE) Low Density Polyethylene ใช้
ทำาฟลิม์หอ่อาหารและห่อของ ถงุใสข่นมปัง 
ถุงเย็นสำาหรับบรรจุอาหาร

(3. PVC) Polyvinyl Chloride ใช้ทำา
ท่อน้ำาประปา สายยางใส แผ่นฟิล์ม
สำาหรับหอ่อาหาร มา่นหอ้งอาบน้ำา แผน่
กระเบื้องยาง แผ่นพลาสติกปูโต๊ะ ขวด
ใส่แชมพูสระผม ประตู หน้าต่าง วงกบ 
หนังเทียม

(5. PP) Polypropylene ใชท้ำาภาชนะบรรจุ
อาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้า  
กระบอกใส่น้ำาแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต  
ขวดบรรจุยา

(6. PS) Polystyrene ใช้ทำาภาชนะบรรจุ
ของใช้ กล่องโฟมใส่อาหาร

(7. Other) พลาสติกชนิดอื่นที่ ไม่ใช่
พลาสติก 6 ชนิดแรก นอกจะมีตัวเลข
ระบุแลว้ ควรใสส่ญัลกัษณภ์าษาองักฤษ
ระบุชนิดของพลาสติกนั้นๆ ไว้ เพื่อ
สะดวกในการแยกและนำากลับมา
รีไซเคิล เช่น พอลิคาร์บอเนต ใช้ทำา
ขวดนม กระบอกน้ำา

ยุงลายสวน ยุงลายบ้าน ยุงก้นปล่อง ยุงรำาคาญ

โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง โรคมาลาเรีย โรคชิคุนกุนยา

รางวัลที่ 2  
จานรองแก้ว 
World Scientist 
จำานวน 7 รางวัล
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นี่คือเหตุผลว่าทำาไมครูวิทยาศาสตร์
จึงไม่ควรมาดูแล
สนามเด็กเล่น

Sci 
jokes
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เน้ือหาในเล่ม

หนังสือเล่มน้ีเหมาะสำาหรับคนท่ีสนใจในวิทยาศาสตร์และการพัฒนา 
โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนไปและนักวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของธรรมชาติในชีวิตของ
มนุษย์ ซ่ึงไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็เสมือนยังอยู่ใน “ป่าดงพงไพรโมเลกุล” จากการท่ีเรา
ต้องต่อสู้กับเช้ือโรคและภยันตราย จากธรรมชาตินานาชนิดในรูปของโมเลกุล
ต่างๆ ท่ีส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ในเวลาเดียวกันป่าดงพงไพรโมเลกุล ก็มีผลผลิตท่ีมนุษย์นำามาใช้สร้างสุขภาพและเป็นยา
รักษาโรคได้ด้วย 

 แม้เช้ือโรคก็ยังมีจุดอ่อนอันเป็นโมเลกุลเป้าหมายท่ีเม่ือเราหาเจอแล้วก็สามารถพัฒนายาข้ึนมาปราบได้  กระน้ันก็ตาม
ปัญหายังไม่จบ เพราะเช้ือโรคเองก็สามารถมีการด้ือยา ทำาให้เราต้องปรับเปล่ียนวิธีการ ต้องหายาใหม่ข้ึนมา ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นยุทธจักรท่ีไม่จบส้ิน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จึงเปรียบเสมือนการอยู่ในป่าดงพงไพร ท่ีมีโมเลกุลจากธรรมชาติ เป็นอาวุธ
ของส่ิงมีชีวิตแต่ละฝ่าย มีการแข่งอาวุธท่ีไม่ต่างกับมนุษย์ท่ีเป็นปรปักษ์กัน หนังสือเล่มน้ีช้ีให้เห็นว่า  ในท่ีสุดยาเป็นอาวุธ
สำาคัญในการทำาให้เราอยู่รอดในป่าดงพงไพรโมเลกุล แต่เราต้องหาวิธีท่ีจะ “สงบศึก”  ด้วยการระงับและป้องกันปัญหา
การด้ือยา และปัญหาอ่ืน เช่น โรคระบาดใหม่ ตลอดจนการใช้ยาอย่าง ระมัดระวัง และมีแนวทางให้ส่ิงมีชีวิตต่างๆ ได้อยู่
ร่วมกันอย่างย่ังยืน ไม่ต้องคอยแต่พ่ึงยาเพียงอย่างเดียว

 เก่ียวกับผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ มีประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาด้านยาและ ชีวเคมีท่ัวไปหลาย
สิบปี และเคยบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา และ การพัฒนาสังคมในฐานะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองนายกรัฐมนตรี

Tapping Molecular Wilderness 
Drugs from Chemistry-Biology-Biodiversity Interface

ส่ังซ้ือหนังสือเล่มน้ีมาในนามของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา

ราคาเพียงเล่มละ 1,190 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
สนใจสอบถามและส่ังซ้ือได้ท่ี nstdabookstore@nstda.or.th

ผู้แต่ง  Yongyuth Yuthavong
ภาษา  อังกฤษ
หนังสือ ปกแข็ง ขนาด 16X23.5 เซนติเมตร
จำานวนหน้า 134 หน้า 
ราคาปก 1,700 บาท

 พิเศษ!!
สำ หรับลูกค้า
ศูนย์หนังสือ

สวทช.
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http://www.worldsciencefestival.com/wp-content/uploads/2011/11/ask_brian_greene_quantum_mechanics_and_string_theory.jpg

ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก  

ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

หม�ยเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มน้ีเพื่อให้ท่านอ่ืนท่ีสนใจ 

สมัครเป็นสมาชิกได้         

           2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร 

หรือทางอีเมล

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

จัดทำ�โดย ฝ่�ยเผยแพร่วิทย�ศ�สตร์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพื 	อคุณ

ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................

วุฒิก�รศึกษ� ปวช./ปวส. ม. 6 ปริญญาตรี ปริญญาโท
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อ�ชีพปัจจุบัน ครู/อาจารย์ นักเรียน (ชั้น............) นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)                      

 รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ พนง. บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ..........................................

วันที่ .........../............./....................

กองบรรณ�ธิก�ร  ส�ระวิทย์ 

ฝ�่ยเผยแพร่วิทย�ศ�สตร์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ  

111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 

โทรส�ร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสม�ชิกส่งม�ต�มที่อยู่ด้�นล่�ง

นำาชัย ชีววิวรรธน์

Science know no country because knowledge belongs to humanity, 
and is the torch which illuminates the world. 

- Louis Pasteur 

วิทยาศาสตร์ไม่แบ่งแยกเป็นประเทศ เพราะความรู้เป็นของมนุษยชาติ 
และเป็นดั่งประทีป ที่ให้ความสว่างแก่โลก 

- หลุยส์ ปาสเตอร์

คำาคม 
นักวิทย์

หลุยส์ ปาสเตอร์  
(27 ธันวาคม พ.ศ. 2365 - 28 กันยายน พ.ศ. 2438)
นักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีพาสเจอร์ไรซ์เหล้าองุ่น

https://www.biography.com/people/louis-pasteur-9434402


