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คงไมบ่อ่ยนกัทีใ่นบา้นเราจะมคีนคดิคน้ พฒันาเกมกระดานหรอืบอรด์เกมประเภท 
ที่ให้ความรู้ขึ้นมาเอง เพราะส่วนมากเรามักจะใช้ของสำเร็จรูปจากเมืองนอกซะเป็น 
สว่นใหญ ่เนือ่งจากสะดวก และของเขาทำไดด้อียูแ่ลว้ การคดิคน้ขึน้มาเองจงึเปน็เรือ่ง 
ที่ยุ่งยากพอควร โดยเฉพาะเกมกระดานที่เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  

  เกม The Xvolution จึงเป็นความภาคภูมิใจครับที่คนไทยเราคิดขึ้นมาเอง  
จากมนัสมองและจนิตนาการของหนุม่นกัชวีวทิยา ซึง่ปจัจบุนั (พ.ศ. 2558) กำลงัศกึษา 
ปริญญาเอกอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั่นคือ คุณปีย์ชนิตว์ 
เกษสุวรรณ เยาวชนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.)

  เกม The Xvolution เป็นอย่างไร ถ้าใครที่เล่นเกมเศรษฐีเป็นก็คงเข้าใจได้
ไม่ยาก เพราะวิธีเล่นคล้ายกัน จะว่ามันคือเกมเศรษฐีในเวอร์ชั่นวิวัฒนาการก็พอได้ 
ตามสโลแกนที่ว่า “ใครคือผู้แข็งแกร่งที่สุดบนหนทางแห่งวิวัฒนาการ”

  ที่มาของเกมนี้ เนื่องจากคุณปีย์มีความหลงใหลในเรื่องไดโนเสาร์เป็นพิเศษ
อยู่เดิม จึงคิดค้นเกม The Xvolution ขึ้นมา และด้วยความสนับสนุนของฝ่ายสื่อ 
วิทยาศาสตร์ สวทช. จึงช่วยกันสานฝันให้เกมนี้สำเร็จขึ้นมาเป็นจริง อีกทางหนึ่งก ็
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยผ่านเกมนี้ด้วย

 นับจากวันที่เป็นตัวโครงการในแผ่นกระดาษ จนสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบ
และทำเป็นเกมกระดานต้นแบบ The Xvolution ในเวอร์ชั่นแรก ซึ่งมีการออกแบบ 
ตัวเบี้ยที่ใช้เดินเป็นตัวไดโนเสาร์ที่ทำจากเรซิน คล้ายกับพวกตัวหมากรุกเมืองนอก 
อยา่งสวยงาม แตด่แูลว้ตน้ทนุสงู ถา้ทำออกมาขายในทอ้งตลาดคงจะมรีาคาสงูพอควร  
ทมีผูจ้ดัทำจงึไดม้กีารคดิพฒันารวมทัง้ปรบักตกิาการเลน่ใหซ้บัซอ้นและสนกุมากยิง่ขึน้  
มีการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเล่น นักวิชาการด้านชีววิทยา และผู้บริหาร 
ทางด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาช่วยออกความคิดเห็น จนล่าสุดพัฒนามาเป็นรุ่น
ที่สามในปัจจุบันซึ่งได้บริษัทแปลนทอยส์มาร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และร่วม 
ลงทุน ได้บริษัทจีซอฟต์บิส มาช่วยพัฒนาแอปพลิเคชั่น ทำให้เกม The Xvolution 
มีรูปลักษณ์ที่ลงตัวมากขึ้น ราคาถูกลง และลดรูปตัวเดินจากหุ่นลอยตัวหัวไดโนเสาร ์
ที่ทำจากเรซินก็เปลี่ยนมาเป็นไม้แทน แต่ยังคงความรู้และความสนุกสนานเช่นเดิม 
รวมระยะเวลาในการพัฒนาทั้งหมด 6 ปี

  cover story ในสาระวิทย์ฉบับนี้ เราจึงขอนำเสนอเรื่องราวของเกม The 
Xvolution ครับ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในความร่วมมือและพัฒนาร่วมกันของ 
ทมีงานคนไทย และหวงัวา่นีอ่าจเปน็จดุเริม่เลก็ๆ ของการพฒันาของเลน่เชงิการเรยีนรู ้
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และอาจมองไกลไปถึงการเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
หรือในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกด้วย นอกจากนี้ ในอนาคตอาจต่อยอดเกมกระดานนี้ไปสู่
เกมคอมพิวเตอร์ เกมภาคสนาม หรือสารคดีกึ่งเกมโชว์ เป็นต้น

 ไมแ่นน่ะครบั หากเกม The Xvolution ไปไดด้ ีเกมสายพนัธุไ์ทยใหม่ๆ  อาจจะ 
ชักแถวต่อคิวออกมาให้ได้ยลโฉมกันอีกและแบ่งสัดส่วน
รายได้ในตลาดของเล่นโลกบ้างก็เป็นได้                   

The	Xvolution	:	เกมกระดาน
ความรู้วิทยาศาสตร์สายพันธุ์ไทย
จากแนวคิดโครงการบนแผ่นกระดาษ	 มาสู่เกมกระดาน	
ทำมอืดา้นวทิยาศาสตรส์ายพนัธุไ์ทย	ผา่นการพฒันาจาก
บริษัทของเล่นมืออาชีพชั้นนำของไทย	 จนได้มาเป็นเกม	
The	Xvolution...	 เกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ
สัตว์ดึกดำบรรพ์ของไทย

สนุกกับการเรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต
ผ่านเกมกระดาน	The	Xvolution
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	เกม กระดาน (board game) 
ในโลกนี้มีมากมาย เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่าน 
ที่ได้ผ่านวัยเด็กมาแล้ว อย่างน้อยก็น่าจะ 
ได้เคยเล่นเกมกระดานเหล่านี้มาแล้ว 
ไม่ต่ำกว่าหน่ึงประเภท ตัวอย่างเกมกระดาน 
ที่เป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมเล่นกัน 
โดยไม่จำกัดเพศ วัย และกาลเวลา ก็เช่น 
เกมกระดานหมากฮอส หมากรกุ หมากลอ้ม 
งตูกบนัได เกมเศรษฐ ีเปน็ตน้ เกมเหลา่นีม้วีธิกีารเลน่ 
ทีไ่มซ่บัซอ้น (แตก่ารวางแผนการเดนิอาจซบัซอ้น) จะมทีี่ 
ยากขึน้มาหนอ่ยกค็อืหมากรกุ และเกมเศรษฐ ีเพราะหมากหรอื 
เบี้ยตัวเดินมีวิธีการเฉพาะตัวที่หลากหลาย และกติกาที่ซับซ้อน 
นิดหน่อย แต่ก็สนุกที่มีการต่อสู้กันเป็นลำดับชั้น

   สาระวทิยฉ์บบันี ้จงึภมูใิจทีจ่ะ 
แนะนำผู้อ่านให้รู้จักกับเกมกระดาน 
สายพันธุ์ไทย ที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง 
คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย คือ นายปีย์ชนิตว์ 
เกษสุวรรณ  เยาวชนในโครงการพัฒนา 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำหรบัเดก็และเยาวชน (JSTP) สำนกังานพฒันา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เกมกระดานหมากฮอส
http://d100000d.com/wp-content/uploads/2012/10/199.jpg

เกมกระดานหมากล้อม
http://www.toytorich.com/product/95/

ปัจจุบันคุณปีย์ชนิตว์ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เกมกระดานที่ว่านี้ก็คือ The Xvolution

 The Xvolution - ดิเอ็กซ์โวลูชั่น เป็นเกมกระดาน ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
ของสิง่มชีวีติ และขอ้มลูบรรพชวีนิ (หรอืซากดกึดำบรรพ)์ ทีค่น้พบในประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เข้าใจถึงทฤษฎีวิวัฒนาการ 
และซากดึกดำบรรพ์ท่ีมีการค้นพบในประเทศไทย  
เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป 
สามารถเล่นได้ครั้งละ 2-6 คน

 รูปแบบการเล่นคล้ายกับการเล่นเกมเศรษฐี 
ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เนื้อหาของเกมสอดแทรก 
การเรียนรู้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัย 
ปัจจัยต่างๆ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การต่อสู้ 
การป้องกันตัว การกลายพันธุ์ ฯลฯ เพื่อให้อยู่รอด 
และมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นไป ผู้ชนะในเกม คือ ผู้ที่ 
แข็งแกร่งหรือมีระดับขั้นวิวัฒนาการสูงสุด ความรู้ด้าน

บรรพชีวินที่สอดแทรกอยู่ในเกมผ่านตัวเดินทั้ง 6 ตัว เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในประเทศไทย ได้แก่ 
สยามโมไทรนันสั อสิานเอนซสิ, ภเูวยีงโกซอรสั สรินิธรเน, สยามโมซอรสั สธุธีรน,ี ชติตะโกซอรสั สตัยารกัษก์,ี 
เอปโคราช และกอมโฟทีเรียม

การแทรกตัวของเกมกระดานท่ามกลางเกมคอมพิวเตอร์
  ยุคที่คนสนใจแต่คอมพิวเตอร์ ก้มหน้าคุยกันผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทั้งที่นั่งไหล่ชนกัน เกมกระดานไม่น่าจะเป็นโจทย์ที่ควรคิดพัฒนา แต่เมื่อ 

จุดประสงค์ของการทำสื่อของเล่นวิทยาศาสตร์คือการเรียนรู้ และการสร้างกิจกรรมร่วมใน 
ครอบครัวหรือในห้องเรียน ของเล่นที่ได้ประโยชน์ทั้งความรู้ และเปิดโอกาส 
ให้เด็กๆ ได้วางแผน พูดคุย และทำความเข้าใจผู้คนรอบข้าง คือเสน่ห์ที่เกม 
คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ 

 ช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ คนจำนวนไม่น้อยลดการเล่นเกมออนไลน์ลง 
และหนัมาสนใจการ “เลน่” กบัเพือ่น และคนในครอบครวัทีม่ชีวีติจรงิๆ มากขึน้  
คาเฟ่แนวใหม่ที่กำลังเพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในเขตกรุงเทพและ 
เขตปริมณฑล คือร้าน “บอร์ดเกม คาเฟ่” หรือร้านกาแฟที่เปิดบริการให้ 
ผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน นักศึกษา ผู้ปกครอง และกลุ่ม “โฮมสกูล” 
มานั่งเล่นเกมกระดานกัน

http://www.smeleader.com/บอร์ดเกมคาเฟ่-ลานละเล่น/
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ปีย์ชนิตว์ เกษสุวรรณ
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กำเนิดเกม	The	Xvolution
 ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นวาระครบรอบ 150 ปี แห่งการคิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการของ “ชาลส์ ดาร์วิน” กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในปีนั้นเป็น“ธีม” 
นี้เกือบทั้งหมด

  ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ ์ซึง่ดำรงตำแหนง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสมยันัน้ไดเ้ริม่โครงการ “ปลกูฝงัปญัญาเยาว ์บำรงุเฝา้ปญัญายนื” 
เพื่อสร้างสื่อและของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กออกมาเป็นชุดๆ นี่จึงเป็นโอกาสที่นักวิจัยและนักเรียนทุนของ สวทช. ได้ช่วยกันพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งตอนนั้นก็มีออกมาหลายชิ้น หลายสาขา ทั้งชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการทำกิจกรรมสำหรับเด็กที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. 
และจำหน่ายราคาถูกให้กับสถานศึกษาและผู้สนใจ แบบไม่มุ่งผลกำไร

 นายปยีช์นติว ์เกษสวุรรณ เปน็หนึง่ในเยาวชนที ่สวทช. สนบัสนนุซึง่มคีวามสนใจในเรือ่งเกมของเลน่วทิยาศาสตร ์จงึใดค้ดิตน้แบบเกม The Xvolution และ 
นำโครงการมาเสนอฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. โดยมี ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และคุณศศิธร เทศน์อรรถภาคย์ ร่วมคิดพัฒนาจนเป็นผลสำเร็จ โดยต้นแบบครั้งแรกนั้น 
กล่องเกมมีขนาดใหญ่มาก สูงเกือบครึ่งเมตร จำลองเป็นสนามของนักขุดไดโนเสาร์ พอกางกล่องออกมาเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ ตัวเดินและอุปกรณ์ข้างในเป็น 
ไดโนเสาร์ขนาดเต็มไม้เต็มมือทำด้วยเรซินที่หล่อเองด้วยมือ

เกมกระดานหมากฮอส
http://d100000d.com/wp-content/uploads/2012/10/199.jpg

ตัวเดินรุ่นแรก (ภาพซ้าย) )และรุ่นที่สอง (ภาพขวา) ทำจากเรซินที่หล่อเองจากมือ โดยทำแม่แบบเอง

เร่ขายฝัน	สร้างสรรค์สู่เกมกระดานเชิงพาณิชย์
 เมือ่ไดเ้กมตน้แบบมาแลว้ จงึมกีารนำไปขอความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการทางดา้นบรรพชวีนิวทิยาอยา่ง ดร.วราวธุ สธุธีร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโนเสารข์องไทย 
(ปจัจบุนัเปน็ผูอ้ำนวยการศนูยว์จิยัและการศกึษาบรรพชวีนิวทิยา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม) หรอืผูบ้รหิารดา้นพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์ดร.พชิยั สนแจง้ อดตีผูอ้ำนวยการ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 และทีข่าดไมไ่ดเ้ชน่กนั นัน่กค็อืการทดสอบกบัเดก็และกลุม่คนตา่งๆ ซึง่ถอืเปน็ตวัแทนกลุม่ตวัอยา่งของลกูคา้โดยตรง อกีทัง้มกีารนำไปประยกุตท์ดสอบการเลน่ 
คล้ายหมากรุกคน โดยเล่นบนพื้นขนาดใหญ่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นรวบรวมข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ นำไปสู่การปรับกติกาการเล่นให้สนุก 
มากยิ่งขึ้น จนล่าสุดพัฒนามาเป็นรุ่นที่สามในปัจจุบันซึ่งได้บริษัทแปลนทอยส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตของเล่นเด็กชั้นนำของประเทศไทย  
มาร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และร่วมลงทุน ทำให้รูปลักษณ์ของชุดเกมลงตัวมากขึ้น ราคาถูกลง และลดรูปจากตัวเดินหล่อด้วยเรซินมาเป็นตัวเดิน 
ทำด้วยไม้แทน แต่ยังคงความรู้และความสนุกสนานเช่นเดิม และได้เปิดตัวเกมกระดาน The Xvolution เชิงพาณิชย์ล็อตแรกออกสู่ท้องตลาด 
อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในราคา 1,590 บาท

 อีกทั้งยังได้บริษัทจีซอฟต์บิส มาช่วยพัฒนาแอปพลิเคชั่น (โหลดโปรแกรมได้ฟรีทั้งระบบแอนดรอยด์ 
และไอโอเอส) เพิ่มลูกเล่นให้กับเกม The Xvolution น่าตื่นเต้นมากขึ้น โดยเมื่อนำสมาร์ตโฟนมาส่องที่รูป 
ไดโนเสาร์ที่แผ่นเกม สักครู่ก็จะต้องทึ่งกับไดโนเสาร์ตัวนั้นในรูปแบบภาพสามมิติที่สามารถเคลื่อนไหวได้ 
ส่งเสียงร้องได้ มาปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ ซ่ึงคุณสามารถเซลฟ่ีกับไดโนเสาร์น้ันและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียได้เลย  

 นับตั้งแต่เริ่มโครงการจากแผ่นกระดาษจนกลายมาเป็นเกมกระดาน The Xvolution รวมระยะเวลา 
ในการพัฒนาทั้งหมด 6 ปี !!

กล่องเกมจากรุ่นแรก (ซ้ายสุด) 
ถึงรุ่นปัจจุบัน (ขวาสุด)
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ต่อยอดเกมกระดาน	The	Xvolution
  ภาพฝันของทีมงานผลิตเพื่อขยายผลต่อยอดเกมกระดาน The Xvolution ไปสู่กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดเพื่อเฟ้นหานักออกแบบที่สามารถ
ปรับรูปแบบการเล่นเกมลงแต่คงสาระและความสนุกแบบสั่งพิมพ์ได้เอง หรือ “printable version” ที่สามารถให้ผู้สนใจดาวน์โหลด เพื่อพรินท์เล่นเองที่บ้านหรือ 
โรงเรียนได้สะดวก ราคาถูก เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์หลักของการสร้างสื่อวิทยาศาสตร์ในวงกว้าง  อาจมีการประกวดการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาจากเกม  
The Xvolution เพื่อพัฒนาสื่อ พัฒนาโปรแกรมเจ๋งๆ ขึ้นมา และอาจมีการประกวดการสร้างแผนประชาสัมพันธ์ หรือแผนการตลาดเพื่อสังคม

  แนวคิดทั้งหมดนี้อาจช่วยพลิกวิธีคิดเกี่ยวกับสื่อของเล่นวิทยาศาสตร์ไทย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้ามสาขา นำไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ๆ เมื่อเป็นดังนี้ได้ อนาคตเกี่ยวกับเกมด้านการศึกษาของไทย  
ก็อาจนำไปสู่เชิงอุตสาหกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยในวงกว้าง และเป็นสินค้าส่งออกนำ 
รายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

รายละเอียดเกมกระดาน	The	Xvolution
1. รูปแบบการใช้งาน : สำหรับใช้เล่นเพื่อความบันเทิงอย่างมีสาระ ในสถานศึกษา 

ครอบครัว หรือในกลุ่มเพื่อน

2. ผู้เล่น : 2-6 คน อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

3. ระดับการเล่น
• ระดับเริ่มต้น เปลี่ยนระดับตามมหายุคทางธรณีกาล 4 มหายุค (ใช้เวลาประมาณ  

30-60 นาที)
• ระดับเชี่ยวชาญ เปลี่ยนระดับตามยุคทางธรณีกาล 12 ยุค (ใช้เวลาประมาณ  

90-180 นาที)
• ผูช้นะ คอื ผูท้ีส่ามารถเปลีย่นระดบัผา่นยคุตา่งๆ ตามลำดบัววิฒันาการไดใ้นระดบัสงู

สดุตามยคุหรอืมหายคุทีต่กลงกนัไว ้หรอืเมือ่จบเกมแลว้มผีูแ้ขง่ขนัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีว
กัน ให้นับคะแนนรวมในการ์ด Item เพื่อตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ

4. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์การเล่น
• ตัวเดิน 6 ตัว • ไข่ 36 ฟอง
• ลูกเต๋า 2 ลูก • ตาเดินหกเหลี่ยม 36 ชิ้น
• การ์ด Item สีละ 54 ใบ x 4 สี  • การ์ด battle 24 ใบ
• การ์ด mutation 22 ใบ • การ์ด Level Up 8 ใบ  
• ฐาน 6 ชิ้น พร้อมลูกศรบอกระดับ  • ชิปจับจองรัง 18 ชิ้น

5. วิธีการเล่น
  ในเกมจะมีตาเดินทั้งหมด 36 แผ่น แต่ละแผ่นมีลักษณะเป็นรูป 6 

เหลี่ยม ซึ่งผู้เล่นสามารถนำมาต่อกันเพื่อออกแบบทางเดินเกมได้เอง 
ว่าอยากให้เป็นแบบไหน นอกจากนี้ยังเพิ่มความสนุกด้วยการวาง 
ตาเดินให้มีจุดแบทเทิล (battle) หรือ ต้องต่อสู้กัน ซึ่งแต่ละจุด 
แบทเทิลจะมีเหตุการณ์สมมุติต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว 
ร้อนและแล้ง สัตว์ที่อยู่ในนั้นจะต้องต่อสู้กัน สมมุติว่าสถานการณ์ 
เป็นร้อนและแล้ง พวกที่มีหนังบาง ก็จะชนะกลุ่มที่มีขนปุยหนังหนา กลุ่มที่มีขนปุยก็จะชนะกลุ่มที่มีหนังหนา เป็นต้น ซึ่งผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อโลก 
ประสบกบัสถานการณด์งักลา่ว สตัวท์ีส่ามารถอยูร่อดไดน้ัน้ จะมลีกัษณะและการปรบัตวัเชน่ไร และเมือ่ผูเ้ลน่เดนิครบรอบกจ็ะมกีารด์เลเวลอพั (level up)  
หรือการเลื่อนขั้น เพื่อเพิ่มพลังให้แก่ไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ เหมือนมีวิวัฒนาการมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ยุคธรณีกาลถัดไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง 
บางสว่นของเกมเทา่นัน้ (รายละเอยีดวธิกีารเลน่ อา่นไดจ้ากหลงักลอ่งเกม) เชือ่วา่ผูเ้ลน่จะไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎวีวิฒันาการและรูจ้กัสตัวด์กึดำบรรพ์ 
ของไทยและของโลกมากขึ้น
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	  ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิล (fossil) คือซากหรือร่องรอยของพืช
หรือสัตว์ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยธรรมชาติในชั้นหินในเปลือกโลก ชิ้นส่วนของ 
ซากดึกดำบรรพ์มีหลายประเภท เช่น ฟัน กระดูก แต่ในบางสภาวะเช่น 
แหล่งที่มีหิมะน้ำแข็ง มีการพบซากสัตว์ดำบรรพ์ทั้งตัวที่ถูกเก็บรักษาไว้ เช่น 
ช้างแมมมอท ที่ไซบีเรีย บางกรณีอาจเป็นร่องรอยที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น 
รอยคืบคลาน รอยเท้าที่อยู่ในชั้นตะกอนจนกลายเป็นหิน เป็นต้น

 ประเทศไทยมกีารคน้พบซากดกึดำบรรพท์ัง้สตัวแ์ละพชืหลายชนดิ 
ในชั้นหินตามภูมิภาคต่างๆ มากมาย เช่น การพบซากไดโนเสาร์ที่อำเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นไดโนเสาร์ประเภทเดินสี่เท้า กินพืชเป็นอาหาร 
คอและหางยาว ได้รับการตั้งชื่อว่า ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน ต่อมาพบ 
ไดโนเสาร์อีกหลายชนิดที่ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รวมทั้งที่จังหวัดชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานีและนครราชสีมา  
แหลง่ซากไดโนเสารข์องประเทศไทยสว่นมากอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
ในชั้นหินทราย หินทรายแป้งซึ่งเป็นหินยุคไทรแอสสิกตอนปลายถึงยุค 
ครีเตเชียสตอนกลาง หรือช่วงอายุตั้งแต่ 200-100 ล้านปีก่อน

 ส่วนซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นพืชที่เคยพบในประเทศไทย ได้แก่ ใบไม้ 
ละอองเรณู สปอร์ ตลอดจนร่องรอยบางอย่างของสิ่งมีชีวิตที่พิมพ์รอยอยู่ใน 
ตะกอนที่แข็งตัวเป็นหิน เช่น รอยเท้าของสัตว์ รอยเปลือกหอย เมื่อสัตว์ทิ้ง 
รอยซึ่งเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ไว้ เมื่อเวลาผ่านไปแร่ธาตุต่างๆ จะอุดรอย 
นี้ไว้เหมือนการหล่อแบบจนกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ เช่น รอยเท้า 
ไดโนเสาร์ที่ภูหลวง จังหวัดเลย และที่ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

  เกม The Xvolution มตีวัเลน่ทีเ่ปน็ซากดกึดำบรรพไ์ดโนเสารแ์ละ 
สัตว์ชนิดอื่นที่ค้นพบในประเทศไทย 6 ชนิดด้วยกัน ซึ่งนำมาทำเป็นตัวเดิน 
6 ตัว ประกอบด้วย

1. สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส  
(Siamotyrannus isanensis)

 เป็นไดโนเสาร์เทอโรพอด 
(กินเนื้อสัตว์ เป็นอาหาร)  
การศึกษาวิจัยพบว่ามันเป็น 
ไดโนเสาร์ในวงศ์ไทรันโน 
ซอริเดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
คือเป็นบรรพบุรุษของไทรันโนซอรัส เรกซ์ หรือ ที. เรกซ์ นั่นเอง 
นกัโบราณชวีวทิยาจงึสนันษิฐานวา่ ไดโนเสารน์กัลา่กลุม่นี ้เริม่ววิฒันาการ 
ขึ้นครั้งแรกในแถบเอเชีย แล้วค่อยแพร่กระจายออกไปทางเอเชียเหนือ  
จนไปอยูในทวีปอเมริกาเหนือในยุคครีเตเชียสในไทยขุดพบกระดูก 
สันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกหาง ที่จังหวัด อุดรธานี สกลนคร 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และ นครราชสีมา

2. ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน 
(Phuwiangosarus

 sirindhornae) 

 เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอด 
(กนิพชืเปน็อาหาร) มคีอยาว 
จนได้ฉายาว่า“ซอโรพอด 
แห่งเอเชีย” ส่วนชื่อทาง 
วทิยาศาสตรข์องมนัมคีวามหมายวา่ “สตัวเ์ลือ้นคลานยกัษแ์หง่ภเูวยีง”  
ถือเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดแรกที่ทําการศึกษาในหลุมขุดที่ 
วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบัน 
เปน็ทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑส์รินิธร ศนูยศ์กึษาวจิยัและพพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร ์
ภูกุ้มข้าว) พบโครงกระดูกอย่างน้อย 6 ตัว แสดงถึงการอยู่รวมกัน 
เป็นฝูง

3. สยามโมซอรั ส  สุ ธี ธ รนี   
(Siamosaurus suteethorni) 

 เป็นไดโนเสาร์ เทอโรพอด  
ฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็น
ฟอสซิลไดโนเสาร์ที่พบชนิด
แรกของไทย จึงมีการตั้งชื่อ 
ให้เป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบคือ นายวราวุธ สุธีธร ฟอสซิลที่พบมีลักษณะ 
เป็นฟันรูปทรงกรวย มีแนวร่อง และสันสลับตลอด ฟันคล้ายของจระเข้ 
มคีวามยาวประมาณ 7 เมตร จงึสนันษิฐานวา่ไดโนเสารช์นดินีน้า่จะอาศยั
ใกลแ้หลง่นํา้และกนิปลาเปน็อาหาร พบในหลายจงัหวดัของประเทศไทย 
ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สกลนคร 
และอุดรธานี

4. ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี 
(Psittagosaurus satta-
yaraki) 

 เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้ว 
พวกเซอราทอปเชียน กินพืช 
เ ป็นอาหาร  มีขนาดเ ล็ก 
ความยาว 1-15 เมตร แพรห่ลาย 
ในแถบเอเชียกลาง บริเวณซานตุง มองโกเลีย และไซบีเรีย เท่านั้น  
ในประเทศไทยพบชิ้นส่วนของกรามที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2532 
เมื่อวิจัยเปรียบเทียบแล้วพบว่า เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วชนิดใหม่ 
ตั้งชื่อว่า ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายนเรศ 
สัตยารักษ์ ผู้ค้นพบ

5. ช้างงาจอบ กอมโฟทีเรียม 
(Gomphotherium) 

 เป็นช้างดึกดําบรรพ์ที่เคยพบ 
ซากดึกดํ าบรรพ์ ในยุ โรป 
เอเชีย (จีน พม่า อินเดีย ไทย)  
อเมริกาเหนือและใต้ มีงวง 
สั้นกว่าช้างบัจจุบัน มีงาตรงสองคู่ งาคู่หนึ่งออกจากขากรรไกรบน งา 
อีกคู่ออกจากขากรรไกรล่าง มีกะโหลกและคอยาว ช้างในสกุลนี้มี 
หลายสิบชนิด มีความสูงถึงไหล่ตั้งแต่ 1-3 เมตร เป็นช้างที่มีวิวัฒนาการ
มาจากช้างรุ่นแรกๆ ของอียิปต์ที่มีขนาดเท่าหมูใหญ่ที่ชื่อเมอริธิเรียม

6. เอปโคราช หรือ โคราชพิเธคัส พิริยะอิ (khoratpithecus piriyai) 

 มอีายปุระมาณ 7-9 ลา้นปกีอ่น 
พบฟอสซิลที่บ่อทรายท่าช้าง 
อํ า เ ภอ เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ  
จังหวัดนครราชสีมา ช้ินส่วน 
ท่ีพบเป็นช้ินส่วนของกรามล่าง 
และฟันที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ 
พบในประเทศไทย ขนาดกราม 
ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร พร้อมฟันจํานวน 11 ซี่ นอกจากนี้ยังเป็น 
สายพันธุ์เดียวกับเอปเชียงม่วน จากจังหวัดพะเยา และเป็นญาติที่ 
ใกล้ชิดที่สุดของอุรังอุตังในปัจจุบัน

Website: www.nstda.or.th/thexvolution
facebook: the Xvolution

เรียนรู้วิวัฒนาการซากดึกดำบรรพ์ไทยผ่านเกม	The	Xvolution
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สารคดี 
วิทยาศาสตร์
รักฉ ัตร เวท ีว ุฒาจารย ์

พฤติกรรมรักกับฮอร์โมนที่พุ่งพล่าน
  ห้วงความรักของคนเราแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยจะมีฮอร์โมนที่แตกต่างกัน
มาร่วมแสดงบทบาท ในช่วงแรกของโลกแห่งรัก เป็นช่วงที่เราอยากได้ อยากมี 
เกิดอาการชอบ ถูกใจ นั่นเป็นผลจากฮอร์โมนเพศ 2 ตัว คือ เทสโทสเทอโรน 
และเอสโตรเจน

  เมือ่มบีคุคลเปา้หมายแลว้ จะเขา้สูช่ว่งคลัง่รกั ทีท่ำใหช้วีติเราผดิเพีย้นไป 
หมกมุ่น ไม่สนใจโลก เอาแต่เพ้อ ละเมอถึงคนรัก อาการเหล่านี้ เกิดจากสาร 
สื่อประสาทในกลุ่ม โดพามีน ที่ส่งผลให้สมองตื่นตัว นอร์อะดรีนาลีน ทำให้ 
เหงื่อแตกและหัวใจเต้นรัว และเซโรโทนิน ทำให้เกิดอาการ...ซึม..เศร้า..เหงา..
เพราะรัก

  ในช่วงสุดท้าย เมื่อบุคคลเป้าหมายยอมตกลงปลงใจ ไม่ว่าจะเป็นแฟน 
หรือร่วมหอลงโรง ฮอร์โมนสองตัวสำคัญที่ถูกขับออกมาและมีส่วนช่วยรักษา 
ความรักความผูกพันคือ ออกซีโทซิน ซึ่งจะถูกขับออกมาเมื่อชายหญิงมี 
ความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง และวาโซเพรสซิน ที่เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตครอบครัว 
แบบผัวเดียวเมียเดียว

ความรักทำให้คนตาบอด
  ในช่วงแรกของรัก นักวิจัยพบว่า ความรักทำให้เราหูบอดเสียมากกว่า  
เพราะเมือ่เราปิง๊ใครสกัคนทีไ่มรู่จ้กัหวันอนปลายเทา้ และถา้มโีอกาสไดพ้ดูคยุกนั 
สัน้ๆ แคน่าทกีวา่ๆ ระบบภายในรา่งกายกจ็ะประมวลผลไดแ้ลว้วา่ จะรกุตอ่ หรอื 
จะชิ่งดี เพียงแต่ความประทับใจที่เกิดจากพูดคุยกับบุคคลเป้าหมายนั้น ไม่ใช่ 
จากสาระที่เธอหรือเขาพูดออกมา แต่กลับเป็น ภาษากาย ต่างหากที่สร้างความ 
ประทับใจได้ดีกว่า ซึ่งหมายความว่า หากคุณมีลีลาที่ดี (และมีสาระบ้าง) ก็มี 
โอกาสมัดใจเขาหรือเธอได้ไม่ยาก

กลไกแห่งความรัก
ในบริบททางวิทยาศาสตร์

เมือ่วาระเดอืนกมุภาพนัธเ์วยีนมาถงึ คนจำนวนไมน่อ้ยคงจะนกึถงึ “วนัวาเลนไทน”์ หรอื วนัแหง่ความรกั  
ในแง่ของความรักแบบหนุ่มสาว แท้จริงแล้วเกิดข้ึนได้อย่างไรในเชิงกลไกของวิทยาศาสตร์.... นักวิทยาศาสตร์ 
มีเหตุผลมาอธิบายให้เราเข้าใจรักมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าจะฟังแล้วไม่ได้อารมณ์ ไม่โรแมนติก แต่จะพบว่า 
มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตัวเราโดยมีเรา เป็นผู้กระทำทั้งสิ้น

พฤติกรรมรักของหนู
แห่งทุ่งหญ้าแพรรี
 หนูแห่งทุ่งหญ้าแพรรี (Prairie vole) ขึ้นชื่อว่า เป็นต้นแบบของ 
คูร่กัในฝนั เมือ่มนัมคีรอบครวั พอ่หนจูะฟลีกูด๊จนหลัง่สาร “วาโซเพรสซนิ”  
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พ่อหนูแพรรีเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบ ทั้ง 
อบอุ่น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ แต่จะด้วยความหมั่นไส้หรืออะไร 
ก็ตามแต่ นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองลดปริมาณวาโซเพรสซินในพ่อ
หนู แล้วพบว่า พ่อหนูที่ดีมาตลอด เริ่มมีอาการเย็นชา ห่างเหินคู่รัก 
ไม่สนใจครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด

ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
  ในประเดน็ของความรกัทีเ่กดิจากการมองตานัน้ นกัวทิยาศาสตรบ์อกวา่ 
เมื่อเรารู้สึกสนใจอะไร รูม่านตาของเราจะขยาย นัยน์ตาจะดูกลมโตและ 
เป็นประกาย ซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเล็กๆ จากหัวใจ ไปสะกิดเตือน
ให้เขาและเธอรู้ตัวก็เป็นได้ หากสาวอิตาเลียนในสมัยกลางได้รู้เรื่องนี้คงเซ็ง  
เพราะโดยธรรมชาติที่เธอแค่เจอคนที่ถูกใจ นัยน์ตาของพวกเธอก็จะกลมโต 
สวยงามไดโ้ดยอตัโนมตัอิยูแ่ลว้ ไมต่อ้งมานัง่คัน้ลกูเบลลาดอนนา่ (Belladonna)  
เพื่อเอาน้ำมาหยอดทำตาแบ๊วให้เมื่อยดังที่สาวยุคนั้นนิยมทำกัน แถมยังเสี่ยง 
ตาบอดอีกต่างหาก

ผู้หญิง	หรือ	ผู้ชาย	ช่างเลือกกว่ากัน?
  สำหรบัผูช้าย พบวา่สว่นมากจะมองผูห้ญงิทีร่ปูลกัษณภ์ายนอกกอ่น โดย 
รปูรา่งของผูห้ญงิทีเ่ตะตาผูช้ายทีส่ดุนัน้ ตอ้งมลีกัษณะคลา้ยนาฬกิาทรายทีม่เีอว 
คอดกิว่ หากเอาขนาด “รอบเอว” หารดว้ย “รอบสะโพก” แลว้ ควรไดค้า่ประมาณ 
0.7 นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้หญิงที่มีสัดส่วนใกล้เคียง 0.7 นั้น ส่วนใหญ่แข็งแรง 
เหมาะจะมาเป็นแม่ของลูกอย่างมาก

 ในขณะที่ผู้ชายเสาะหาหญิงในฝันจากเปลือกนอก ผู้หญิงเองกลับมอง 
ทีค่วามสามารถ และภาวะผู้นำท่ีมีอยู่ในตัวของผู้ชายมากกว่า ผู้หญิงบางคนก็ลึกซ้ึง 
เกนิคาดเดา เธอเลอืกสนใจผูช้ายทีม่กีลิน่กายคลา้ยพอ่ของตวัเอง เพราะเชือ่วา่ เขา
นา่จะมรีะบบภมูคิุม้กนัทีด่เีหมอืนทีม่อียูใ่นตวัเธอ และถา้โชคด ีเขาเหลา่นัน้อาจจะ 
มียีนดีอื่นๆ อยู่ในตัวอีกด้วย

คนเป็นเนื้อคู่กัน	จะหน้าเหมือนกัน
  คนเรามักจะสนใจคนที่ดูคล้ายตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา  
หรือบุคลิกภาพ มีการทดสอบเรื่องนี้โดยการนำภาพใบหน้าของผู้เข้าร่วม 
ทดสอบมาแปลงใหเ้ปน็เพศตรงขา้ม แลว้เอาไปปนกบัรปูคนอืน่ เมือ่ใหผู้ท้ดสอบ 
เลือกคนที่ถูกใจ ปรากฏว่าส่วนใหญ่เลือกรูปของตัวเอง นักจิตวิทยาบอกว่า 
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเพราะความฝังใจในวัยเด็กซึ่งเห็นหน้า “พ่อและแม่” ที่
คล้ายกับตัวเองซ้ำไปซ้ำมาทุกวัน พอได้เห็นคนที่มีหน้าตาในแบบที่คุ้นเคย 
ก็ไม่แปลกที่จะถูกชะตา รู้สึกอบอุ่นในหัวใจ และคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่

ที่ใดมีรัก	ที่นั่นมีทุกข์
  ความรักเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย และยังเกี่ยวพัน 
กบัปจัจยัทางสงัคม วฒันธรรม รวมทัง้การเรยีนรูด้ว้ย ความรกัเตบิโตขึน้พรอ้มๆ 
กับเรา โดยประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรารู้จักเลือกที่จะรัก รู้จักหยุด 
เพื่อที่จะเริ่มใหม่ และรู้จักสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ได้มาซึ่งการดำรงพันธุ์ที่เหมาะสม 
หากเราเข้าใจ ก็จะพบว่า ณ ที่ใดที่มีรัก ที่นั่นไม่จำเป็นต้องมีทุกข์เสมอไป

ลูกเบลลาดอนน่า
wikipedia.org

แหล่งที่มา :
http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/love/senses.shtml 

http://www.economist.com, http://www.scienceofrelationships.com
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

อาหาร เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
และอุตสาหกรรมอาหารยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้า 
ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) จึงได้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ 
และมาตรฐานผลติภณัฑอ์าหารไทย โดย สวทช. ไดร้ว่มพฒันาระบบการประเมนิ 

ผลงาน	สวทช.	กับ
นวัตกรรมอาหารเพื่อคนไทย

ความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือสนับสนุนการเจรจาต่อรองในเวทีการค้าโลก  
ได้แก่ กำหนดค่าฮีสตามีนในน้ำปลาให้อยู่ในระดับที่ 
สง่ออกได้ รวมท้ังได้พัฒนากล้าเช้ือท่ีลดระยะเวลาการหมัก 
น้ำปลา อุตสาหกรรมน้ำปลาส่งออกของไทยจึงมีอัตรา 
การเติบโตสูง อีกทั้งยังได้การประเมินความเสี่ยงของ 
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์แหนม จึงได้แหนมที่ม ี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดโรค

 นอกจากนี้ สวทช.ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้  
ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่ 
ฟลิม์ยดือายผุลติผลสด ยดือายผุกั ผลไม ้เกบ็รกัษาผลติผลสดตา่งๆ ไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 
2-5 เท่า รวมทั้งได้พัฒนาถุงคัดกรองช่วงแสง ป้องกันเพลี้ยแป้งและแมลง ทำให้ 
มะม่วงผิวเหลืองสวย เรียบเนียน สามารถขายได้ราคาสูงขึ้น

ฟิล์มยืดอายุผักผลไม้สด

http://www.nstda.or.th/r-and-d-impact/12625-nstda-food

ถุงแผ่นฟิล์มพลาสติกห่อมะม่วง

แนวโน้มของคนไทยจะเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้น และส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี่เอง มีการศึกษา 
สารสกัดจากใบวอลนัตมาใช้ควบคุมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทดลองกับกลุ่มคนผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี โดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และกลุ่มควบคุม รวมจำนวน 61 คน กลุ่มผู้ป่วยจะได้รับแคปซูลซึ่งประกอบ
ด้วยสารสกัด 70% เอทานอลจากใบวอลนัต (Juglans regia L.) 100 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เป็นวลา 3 
เดือน และกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอก ผล การทดลองพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบวอลนัต จะมีระดับน้ำตาล 
ในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง (fasting blood glucose) ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (glycated hemoglobin; 
HbA1) คอเลสเตอรอลรวม และไตรกลีเซอไรด์ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรักษา 
และไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ ไต หรืออวัยวะอื่นๆ ยกเว้นระบบทางเดินอาหาร โดยทำให้เกิดท้องเสียเล็กน้อยเมื่อตอนเริ่มต้นใช้ 
สารสกัด สรุปได้ว่าสารสกัดใบวอลนัตมีผลช่วยลดระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยไม่มีผลข้างคียง 
ที่ร้ายแรง

สารสกัดจากใบวอลนัตช่วยลดระดับน้ำตาล
และไขมันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2

อ้างอิงจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1040
ภาพจาก http://www.iccs.edu/fmed/images/stories/juglans_regia.jpg
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	จากการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัด พอลิฟีนอล (polyphenol) 
ของดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum morifolium) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำ 
ให้เกิดภาวะไขมันในเลือดและในตับสูง โดยการเลี้ยงด้วยนมที่มีไขมันสูง 
จากนั้นป้อนสารสกัดพอลิฟีนอล จากดอกเก๊กฮวยขนาดวันละ 75, 150 และ 
300 มก./กก. ตามลำดับ นาน 6 สัปดาห์

  เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ทำการชำแหละซาก แยกเก็บตัวอย่าง 
เนื้อเยื่อตับเพื่อตรวจวิเคราะห์ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคนิคทาง 
จุลกายวิภาคศาสตร์ (histological techniques) วิเคราะห์การแสดงออกของ 
โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและสลายไขมัน ด้วยเทคนิค reverse 
transcription polymerase chain reaction และ western blot analysis 
และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลง

  จากการทดลองพบว่า หนูที่ถูกป้อนด้วยสารสกัดพอลิฟีนอล ขนาด  
300 มก./กก. มีน้ำหนักของตับและไขมันสะสมในตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  
เมื่อเทียบกับหนูที่ถูกป้อนด้วยนมที่มีไขมันสูงเพียงอย่างเดียว และพบว่า  

สารสกัดจากดอกเก๊กฮวยช่วยลด
ไขมันในเลือดและตับ

คา่คอเลสเตอรอลและไตรกลเีซอไรด ์
ในตับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในหนู
กลุ่มที่ป้อนด้วยสกัดพอลิฟีนอล ขนาด 
150 และ 300 มก./กก. เช่นเดียวกับค่า 
คอเลสเตอรอลและกรดไขมนัในเลอืด ซึง่ลดลงอยา่งมนียัสำคญัในหนกูลุม่ทีป่อ้น
ด้วยสกัดพอลิฟีนอล ขนาด 150 และ 300 มก./กก. แต่ไม่พบความแตกต่างของ 
ค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของหนูที่ได้รับสารสกัดพอลิฟีนอล และหนูที่ถูกป้อน 
ด้วยนมที่มีไขมันสูงเพียงอย่างเดียวแต่อย่างใด

  นอกจากนี้การป้อนสารสกัดพอลิฟีนอล ยังมีผลช่วยลดการแสดงของ 
โปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ไขมัน และเพิ่ม 
การแสดงออกของโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสลายไขมัน 
อีกด้วย

  จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็วา่ สารสกดัพอลฟินีอล จากดอกเกก๊ฮวย 
มีฤทธิ์ลดไขมันในตับและเลือดได้

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1046
ภาพจาก http://www.monmai.com/เก็กฮวย/

	ศ.พญ.นันทิกา	 ทวิชาชาต ิ อาจารย์ จากจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั กลา่ววา่ หลงัจากทีไ่ดร้บัทนุจากศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(TCELS) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ลงพื้นที่ 6 จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ เพื่อทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตและพันธุกรรม 
ของผู้ที่รอดชีวิตจากสึนามิ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงาน เช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันริเคน ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ ประเทศญี่ปุ่น  

  ศ.พญ.นันทิกา กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลและศึกษา พบว่า นอกจากผลกระทบทางด้านร่างกายและทรัพย์
สินแล้ว ผู้รอดชีวิตจากเหตุสึนามิยังได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะโรคเครียดรุนแรงหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือน
ขวัญ หรือ Post Traumatic Stress Disorder หรือที่เรียกว่า PTSD จากตัวอย่าง 3,133 ราย พบว่ามีผู้ป่วย PTSD 
ประมาณรอ้ยละ 33.6 โดยรอ้ยละ 14.27 มอีาการของโรคซมึเศรา้รวมดว้ย จงึไดม้กีารตดิตามตวัอยา่ง 2,573 ราย ตอ่อกี 

6 เดือน พบว่ามียังผู้ป่วย PTSD เหลือประมาณร้อยละ 21.6 และในกลุ่มนี้เองที่ถือว่าเป็นกลุ่มโรค PTSD เรื้อรัง  

                  “โครงการฯ จงึไดท้ำการเกบ็ตวัอยา่ง DNA เพือ่ใชส้ำหรบัการศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทางพนัธกุรรม โดยการศกึษาความ 
สัมพันธ์ของรหัสพันธุกรรมตลอดสาย (Genome Wide Association Study - GWAS) ร่วมกับการศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม 

ตา่งๆ ผลปรากฏวา่ ปจัจยัทางพนัธกุรรมและทางจติสงัคม สมัพนัธก์บัการเกดิโรค PTSD เรือ้รงันี ้โดยพบวา่ตำแหนง่ทางพนัธกุรรมที ่
เกี่ยวข้องกับการเกิด PTSD ร่วมกับปัจจัยทางจิตสังคมอื่นๆ เช่น ผู้ที่มีแนวโน้มของกลุ่มอาการทางจิตเวช เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล 

ผู้ที่ใช้สารเสพติด ผู้ที่มีประวัติการผ่านประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมาก” พญ.นันทิกา กล่าว

  อย่างไรก็ตาม พญ.นันทิกา ตั้งข้อสังเกตว่า หากเราไม่สามารถป้องกันเหตุร้ายแรง อุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติได้ เราจะมีวิธีการจัดการกับโรค PTSD 
ที่มักเกิดกับผู้ประสบเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้อย่างไร คำตอบก็อยู่ที่ตัวเราเอง ฝังอยู่ในตัวเรา หากสามารถตรวจพันธุกรรมได้ตั้งแต่เริ่มแรก การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงก็จะ 
ช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ ซึ่งทาง TCELS จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับคำตอบในการรักษา ที่จะมีการพัฒนาขึ้นในลำดับต่อไป

จิตแพทย์ชี้	เหตุการณ์	“สึนามิ”	เป็นความทรงจำ
ที่ฝังลึกในดีเอ็นเอ	TCELS	พร้อมศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาแนวทางรักษา
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นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย ผศ.ดร.ณัฐธิญา  
เบือนสันเทียะ และคณะ ร่วมกับ ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยจากสถาบันวิจัย 
แสงซนิโครตรอน (สซ.) ภายใตก้ารสนบัสนนุทนุวจิยัจากสำนกังานคณะกรรมการ 
วจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) รว่มกบัสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.)และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประสบความสำเร็จ ในการนำเทคนิค 
กล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด (FTIR microspectroscopy) ของสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอนมาใช้ร่วมในการระบุชนิดเชื้อสาเหตุ “โรคแอนแทรคโนสของ 
มันสำปะหลัง” โดยใช้วิธีมาตรฐานของการศึกษาเชื้อราระดับสัณฐานวิทยาและ
ชีวโมเลกุลเป็นวิธีอ้างอิง     

         ปัจจุบันมีการพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนสอย่างรุนแรงใน 
มันสำปะหลังบางสายพันธุ์ อาทิ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง 72 หากโรค 
เกิดในมันสำปะหลังพันธุ์อ่อนแอมาก จะสังเกตเห็นลักษณะอาการยืนต้นตาย  
โดยจะพบมากในชว่งทีม่นัสำปะหลงัมอีาย ุ6-8 เดอืน ซึง่อาจสรา้งความเสยีหาย 
ให้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิต

         ทีมงานวิจัยฯ ได้เปิดเผยว่า จากตัวอย่างมันสำปะหลังที่แสดง 
อาการโรคแอนแทรคโนสที่เก็บจากแหล่งปลูกใน 10 อำเภอ ของ 8 จังหวัด  
ทำให้พบเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคโดยเฉพาะการพบเชื้อรา C. capsici  
(truncatum) และ C. lindemuthianum จากบางตัวอย่างซึ่งนับว่าเป็นการ 
ค้นพบครั้งแรกของโลก

  “การวิจัยดังกล่าวของทีมวิจัยฯ เป็นการพัฒนาการใช้เทคนิคดั้งเดิม 
ร่วมกับเทคนิคทางชีวโมเลกุลและเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด (FTIR 
microspectroscopy) ในการศึกษาเช้ือสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสมันสำปะหลัง  
ซึง่ในประเทศไทยยงัไมม่กีารระบชุนดิของเชือ้สาเหตอุยา่งชดัเจน จงึมคีวามจำเปน็ 
ที่จะต้องทำการวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันกำจัดโรคดังกล่าวอย่าง 
ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพในอนาคต” ผศ.ดร.ณัฐธิญา กล่าว

สซ.-มทส	ร่วมวิจัยเชื้อราสาเหตุ
โรคแอนแทรคโนส	“มันสำปะหลัง”

  ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน)  กล่าวว่า การประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดร่วมกับ
การวิเคราะห์ทางสถิติในการสร้างฐานข้อมูล เพื่อระบุชนิดของเชื้อราสาเหตุโรค 
แอนแทรคโนส พบว่าฐานข้อมูลสเปกตรัมอินฟราเรดสามารถใช้การระบุชนิด 
ของเชื้อราโรคแอนแทรคโนสไอโซเลตอ้างอิงได้ถูกต้องถึงร้อยละ 98 อีกทั้งเมื่อ 
นำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ทดสอบจริงในการระบุชนิดของเช้ือราโรคแอนแทรคโนส 
จากแปลงมันสำปะหลัง พบว่าสามารถให้ความถูกต้องได้ประมาณร้อยละ 70   
ซึง่ผลการทดลองสอดคลอ้งกบัผลวเิคราะหท์างชวีโมเลกลุ  อยา่งไรกต็ามการศกึษา 
ครัง้นีเ้ปน็การศกึษาขัน้ตน้ จำเปน็ตอ้งมกีารศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ลดความผดิพลาด 
จากการวเิคราะหท์ีอ่าจเกดิขึน้ ดงันัน้การประยกุตใ์ชก้ลอ้งจลุทรรศนอ์นิฟราเรด 
นี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการระบุชนิดของเชื้อราโรคแอนแทรคโนส 
มันสำปะหลัง รวมทั้งเชื้อสาเหตุโรคพืชอื่นๆ ในอนาคต

 ผลของงานวิจัยครั้งนี้บางส่วนได้รับการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
และเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว นอกจาก 
การวิจัยในเรื่องนี้ ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ และทีมวิจัยยังคงทำการวิจัย 
เกีย่วกบัโรคมนัสำปะหลงั รว่มกบั ดร.กาญจนา ธรรมน ูสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน 
อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะ “โครงการโรคหัวและรากเน่าในมันสำปะหลัง” 
ซึ่งจัดเป็นโครงการเร่งด่วนของ Korat Tapioca Model เนื่องจากเป็นโรคที่มี 
ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้

http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3269:2014-12-23-
08-33-24&catid=44:2010-11-01-18-55-24&Itemid=326
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สรุปเหตุการณ์สำคัญของ
วงการอวกาศในรอบปี	2557
เว็บไซต ์ VOA (Voice Of America) ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญของ 
วงการอวกาศในรอบปี 2557 ไว้อย่างน่าสนใจ ในด้านที่ประสบความสำเร็จ
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนี้

  สงิหาคม ยานสำรวจดาวหาง Rosetta ทีอ่งคก์ารสำรวจอวกาศยโุรป 
(European Space Agency) สง่ออกไปนอกโลกเมือ่ 10 ปทีีแ่ลว้ กลายเปน็ 
ยานสำรวจอวกาศลำแรกของโลกที่สามารถโคจรรอบดาวหางได้สำเร็จ  
ดาวหางดวงนี้อยู่ห่างจากโลกออกไปในอวกาศกว่า 400 ล้านกิโลเมตร 
และในเดอืนพฤศจกิายน ยานสำรวจดาวหาง Rosetta ไดส้ง่ยานสำรวจลกูชือ่ 
Philae ลงจอดบนดาวหางดังกล่าวได้สำเร็จ

  กันยายน ดาวเทียมสำรวจดาวอังคารของสหรัฐฯ ชื่อ MAVEN  
(Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN mission) เขา้สูว่งโคจรของ
ดาวองัคารไดส้ำเรจ็ ดาวเทยีมดวงนีมุ้ง่ศกึษาวา่เกดิอะไรขึน้กบัชัน้บรรยากาศ 
และแหล่งน้ำของดาวอังคาร และหลังจาก MAVEN เข้าสู่วงโครจรรอบ 
ดาวอังคารได้ไม่กี่วัน ยานสำรวจอวกาศของอินเดียชื่อมังคลายานก็เดินทาง 
เข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จเช่นกัน ทำให้อินเดียกลายเป็นชาติแรก 
ที่สามารถส่งยานสำรวจเข้าสู่วงโคจรดาวอังคารได้สำเร็จในความพยายาม
หนแรก

 ธนัวาคม นาซาทดลองสง่กระสวยอวกาศรุน่ใหม ่Orion ขึน้ไปนอกโลก 
โดยติดไปกับตัว space rocket ที่ใหญ่ที่สุดของนาซาชื่อ Delta IV Heavy  
ถอืเปน็การทดลองสง่ทีเ่กอืบสมบรูณแ์บบ ยานอวกาศ Orion ไดร้บัการออกแบบ
เพือ่ใหส้ามารถนำนกับนิอวกาศออกไปสำรวจอวกาศไกลโพน้ครัง้แรกในป ีค.ศ. 
2021 แตก่อ่นหนา้นัน้คอืในป ีค.ศ. 2018 นาซาวางแผนทีจ่ะสง่กระสวยอวกาศ 
Orion ไปโคจรรอบดวงจันทร์ก่อน

 นอกจากความสำเร็จแล้ว วงการสำรวจอวกาศสหรัฐฯ ก็ประสบ 
ความล้มเหลวเช่นกัน โดยได้เกิดอุบัติเหตุถึงสองครั้งในปีที่ผ่านมา ดังนี้

  เดือนกันยายน จรวด Antares ของ บริษัท Orbital Sciences  
Corporation เกิดระเบิดกลางอากาศเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากทะยานขึ้นจาก 
ฐานปล่อยจรวดขององค์การนาซานอกชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนีย จรวดไร้คนขับ 
ดังกล่าวมีภารกิจลำเลียงสัมภาระไปส่งยังสถานีอวกาศนานาชาติ 

  ตอ่มาในปลายเดอืนเดยีวกนั ยานอวกาศ SpaceShipTwo ของบรษิทั  
Virgin Galactic ประสบอบุตัเิหตรุะหวา่งชว่งการทดลองบนิในรฐัแคลฟิอรเ์นยี  
ทำให้นักบินเสียชีวิต 1 ราย และนักบินอีกคนได้รับบาดเจ็บ

  แต่บริษัททั้งสองแห่งนี้เปิดเผยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อความพยายามพัฒนายานอวกาศที่เชื่อถือได้ในอนาคตต่อไป

ข้อมูลจาก
http://www.voathai.com/content/yearender-space-technology-tk/2577142.html

ภาพจาก
http://www.space-airbusds.com/media/image/rosetta2014.gif

http://lasp.colorado.edu/home/maven/files/2011/03/maven_mars_orbit.jpg
http://www.theguardian.com/business/2014/nov/01/branson-virgin-galactic-spaceshiptwo-crash

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
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ความรู้สึกสนอกสนใจหรือดึงดูดใจในหมู่ผู้ชายโสดและผู้หญิง 
โสดอาจเพิ่มขึ้นได้หากมีเสียงดนตรีคลอระหว่างการพบสนทนากันครั้งแรก

  งานวิจัยชิ้นนี้ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Psychology of Music  
ฉบับล่าสุดบอกไว้ว่า เสียงดนตรีที่ตลบอบอวลอยู่รอบตัวเรา อาจเป็น 
อาหารชั้นดีของความรัก และความรู้สึกสนอกสนใจหรือดึงดูดใจผู้ชายโสด 
หรอืผูห้ญงิโสดอาจเพิม่ขึน้ได ้หากมเีสยีงดนตรคีลอไปดว้ยระหวา่งการพบปะ 
สนทนากันในครั้งแรก

  Wall Street Journal ตีพิมพ์รายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 
เสียงดนตรีกับลักษณะบุคลิกภาพที่ดึงดูดใจนี้ โดยระบุว่าบทสนทนาแรก 
คอืสิง่สำคญัทีอ่าจเปน็ปจัจยับง่ชีไ้ดว้า่ อนาคตของคนคูน่ีจ้ะยาวนานหรอืไม ่ 
แค่ไหน และว่าการมีเสียงดนตรีคลอไปด้วยระหว่างการเจอกันครั้งแรก  
สนทนาคร้ังแรก หรือออกเดทคร้ังแรก จะช่วยให้แต่ละฝ่ายเกิดความประทับใจ 
กันและกันง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับการไม่มีเสียงดนตรี

  รายงานชิ้นนี้ระบุว่า เสียงดนตรีจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทใน 
สมองระหวา่งการสนทนาครัง้แรกระหวา่งชายโสดและหญงิโสด ชว่ยใหเ้กดิ 
ความประทับใจกันและกัน

  นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นศึกษาเรื่องนี้โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 32 คน 
เป็นผู้ชาย 16 คน หญิง 16 คน อายุประมาณ 20 ปี แล้วให้กลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งหมดพบเจอกันแบบที่เรียกว่านัดบอด โดยกำหนดให้ครึ่งหนึ่งสนทนา 
กันแบบมีเสียงดนตรีเปิดคลอไปด้วย ซึ่งมีทั้งเพลงร็อค เพลงแร็พ และ 
เพลงคลาสสิค ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั่งคุยแบบไม่เสียงดนตรี จากนั้นให้สลับคู ่
สนทนาวนไปเรื่อยๆ

  ต่อมาให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความประทับใจต่อบุคลิกภาพที่ 
ชอบ 10 แบบ เช่น ความมั่นใจ ความอดทน ความเป็นคนเปิดเผยจริงใจ 
เป็นต้น นักวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยบุคลิกภาพน่าประทับใจ 10 แบบของ 
กลุ่มที่เปิดเพลงระหว่างการสนทนาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ไม่เปิด 
เพลงอย่างเห็นได้ชัด 

  นักวิจัยญี่ปุ่นสรุปว่า เสียงเพลงหรือเสียงดนตรีช่วยเพิ่มระดับ 
ความรู้สึกประทับใจในอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อแรกพบได้จริง นอกจากนั้น เสียง 
ดนตรียังอาจช่วยให้แต่ละฝ่ายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อ 
ดึงดูดอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นเช่นกัน 

  รายงานยงัพบดว้ยวา่ แรงดงึดดูดงักลา่วจะยิง่เพิม่ขึน้หรอืเขม้ขน้ขึน้  
หากใครคนใดคนหนึ่งได้เลือกเพลงที่ตนชอบด้วย 

‘เสียงดนตรีคือสื่อของหัวใจ’	
นักวิจัยญี่ปุ่นชี้เสียงดนตรี
ช่วยเพิ่มความประทับใจในวันแรกพบได้

รายงานจาก Wall Street Journal / เรียบเรียงโดยทรงพจน์ สุภาผล
http://www.voathai.com/content/music-attraction-ss/2628047.html

ดร.พเิชฐ	ดรุงคเวโรจน	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี กล่าวถึง เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนว่า เทคโนโลยี 
แสงซินโครตรอนเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทางด้านเทคโนโลยี 
ระดับสูงของประเทศที่มีประโยชน์โดยสามารถประยุกต์ใช้ในกิจการ 
สำคัญๆ หลายอย่าง ทั้งเพื่อการผลิต การวิจัยระดับสูงไปจนถึง 
การสนับสนุนด้านการศึกษา เรามีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อเปลี่ยนสี 
ไข่มุกน้ำจืดจากสีขาวธรรมดาให้เป็นสีเหลืองทองนั้น ก็เป็นหนึ่งใน 
ตัวอย่างของงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

  ดร.พเิชฐ กลา่ววา่ ในโอกาสลงนามความรว่มมอืระดบัรฐัมนตร ี
ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ ของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ก็มีความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอน ซึ่งมีความ 
เป็นไปได้ที่จะนำเสนอโครงการนี้ในที่ประชุมครั้งหน้า เนื่องจากลาว 
และไทยมทีรพัยากรธรรมชาตทิีใ่กลเ้คยีงกนั การเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือหนึ่งในข้อตกลงที่จะทำร่วมกันอยู่ 
แล้ว และถือเป็นพื้นที่นำร่องในการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรม 
อัญมณีของทั้งสองประเทศ

กระทรวงวิทย์เตรียมดึงลาว
ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน
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	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก” ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค. 58 
มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,200 คน

 สำหรับกิจรรมปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “คืนความสุขสนุกกับ STEM” ซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง 
กับกิจกรรมบูรณาการศาสตร์ของ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ซึ่งเด็กๆ จะได้สนุกสนานกับฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
ฐานกิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล 2 ฐาน ประกอบด้วย หนูน้อยท่องโลกอาชีพวิทยาศาสตร์ ฐานแนะนำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลากหลายอาชีพของนักวิทยาศาสตร์  
เช่น คุณหมอ นักบินอวกาศ นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ฐานThe Star เด็กน้อยส่องดวงดาว เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากกิจกรรมสนุกๆ ประกอบด้วย  
การเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาลจากโมบายดาวทำมือ กล้องส่องดาว : สำรวจดวงดาวในจินตนาการด้วยกล้องประดิษฐ์เอง จรวดกล่องท่องอวกาศ : ทะยานสู่อวกาศ 
ด้วยจรวดแห่งโลกอนาคต และโลกกลางวัน กลางคืน เรียนรู้ความแตกต่าง และคุณค่าของโลกในยามกลางวันและกลางคืน

  ส่วนฐานกิจกรรมสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา มี 13 ฐาน อาทิ STEM Hands-on : สนุกกับการทดลองห้องเรียนวิทย์ มหาวิทยาลัยเด็ก  
การทดลองสนุกสนานแฝงความรู้ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เช่น พอลิเมอร์เธอเปลี่ยนไป๊ สวนเคมี...หรรษา โลหะจำรูปและยางยืดหยุ่น และกิจกรรมรู้ 
รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สนุกสนานกับเกมบันไดงูเพื่อการเตรียมพร้อมรู้รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และกิจกรรมถุงมือวิเศษบังคับรถหุ่นยนต์ไร้สายผ่านทาง 
ถุงมือที่ติดเซ็นเซอร์ และแข่งขันหาผู้สามารถที่บังคับหุ่นยนต์ทำภารกิจในสนามแข่งขันได้สำเร็จ เสริมด้วยกิจกรรมสวนผักหลังบ้านวิทย์ฯ ฝึกทักษะการเรียนรู ้
การปลูกพืชไร้ดิน และปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากสวนหลังบ้าน เป็นต้น

งานวันเด็กที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	สวทช.

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้า 
ผั กและผลไม้  เพื่ อตรวจหา 
สารเคมีตกค้างปี 2557 พบว่า 
สินค้าผักและผลไม้เกินครึ่งหนึ่ง 
ทีจ่ำหน่ายอยู่ท่ัวไปตามห้างค้าปลีก 
และตลาดสดภายในประเทศ  มี 
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกิน 
มาตรฐาน คือมีจำนวนมากถึง 
ร้อยละ 46.6 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสินค้าผัก และผลไม้ของไทย 
อย่างมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าการส่งออกทั้งตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศลดลง  ดังนั้นโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ 
อุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  
ได้ลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการ “ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย 
ThaiGAP” มุ่งพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยได้รับ 
มาตรฐาน ThaiGAP (Thai Good Agricultural Practice) ทีจ่ะชว่ยลดการกดีกนั 
ทางการค้าในตลาดยุโรปและรุกการส่งออกเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยได้ 
ทัง้นีม้กีลุม่ผูค้า้ปลกี นำรอ่งเขา้รว่มโครงการ ไดแ้ก ่เทสโก ้โลตสั, ทอ็ป, แมค็โคร, 
ซีพี ออลล์ และภาคการเกษตรอีกกว่า 30 บริษัท

สวทช.	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
หนุน	ThaiGAP	มาตรฐานไทยเทียบเท่าสากล	
“ยกระดับผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทย	
รุกส่งออกตลาดโลก”

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี นำผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ 
เกาหล ีเขา้พบ ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีเตรียมร่วมมือตั้งเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุครั้งแรกใน 
ไทย หวงัเชือ่มเครอืขา่ยกบัเอเชยีตะวนัออกเพือ่รว่มสงัเกตการณก์บัเครอืขา่ย 
กล้องโทรทรรศน์วิทยุทั่วโลก

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/1662-most-kasi

กระทรวงวิทย์ถกสถาบันดาราศาสตร์เกาหลี	
เตรียมร่วมมือตั้งเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์
วิทยุครั้งแรกในไทย	เชื่อมเครือข่ายใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก	
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สาระน่ารู้จาก อย.

ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ไอบ็อกซ์ นาโน
ไอบอ็กซ	์นาโน (iBox Nano) เครือ่งพรนิต ์3 มติ ิ 
ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก  ลักษณะคล้ายแท่นขุดเจาะน้ำมัน 
ขนาดเล็ก มีความคมชัดในการพรินต์  328 ไมครอน 
ซึ่งมากกว่าเครื่องพรินต์ 3 มิติทั่วไป ประมาณ 3 เท่า ตัวเครื่อง 
มีความสูง 10 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.1 กิโลกรัม มีช่องต่อ 
USB กับ Wi-Fi บิวท์อิน แบตเตอรี่ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง 
ต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง
 ตัวเครื่องทำมาจากอะคริลิกน้ำหนักเบาชนิดพิเศษที่ 
แข็งแรงกว่าแก้ว 17 เท่า  ในขั้นตอนการผลิตได้ใช้เครื่องยิง 
แสงเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงตัดแผ่นอะคริลิกเป็นชิ้นส่วน  
ก่อนนำมาประกอบกันเป็นเครื่องอะคริลิก ไอบ็อก นาโน รวม 
กับกลไกภายในท่ีออกแบบมาให้มีการพรินต์ท่ีรวดเร็วและระบบ 
ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของเครื่อง

ภาพจาก : http://www.iboxprinters.com/ibox-nano-1/

ชมคลิปวิดีโอสาธิตการทำงานที่

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&v=ZNBUs393Y6A&x-yt-cl=84838260#t=44
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บ้านน ักค ิด

Quiz

ส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ 

ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

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

สวัสดีฮะคุณผู้อ่าน ในฉบับท่ี 22 เหมียวถามว่า เซอร์ไอแซก นิวตัน มีผลงานเด่นๆ 
อะไรอีกบ้าง ท่ีนอกเหนือจากเร่ืองแอปเปิลกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงสากลอันเล่ืองช่ือ ไปดูคำตอบกันฮะ

หมดเขตส่งคำตอบ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน 

สาระวิทย์ ฉบับที่ 24 สำหรับของรางวัล 
ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ในฉบับที่ 23 นี้ เราพักคำถามเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์
ระดับโลกกันสักฉบับนะฮะ เหมียวมีเรื่องราวจาก Cover 
Story ของฉบับนี้ มาถามแทน
The Xvolution เป็นเกมกระดานสายพันธุ์ไทย ที่สอดแทรกสาระ 
ความรู้เก่ียวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตและบรรพชีวิน ตัวเดินท้ัง 6 ตัว  
ที่ใช้ในเกมกระดานน้ี เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ท่ีมีการขุดพบซากฟอสซิล 
ในประเทศไทย เหมียวอยากรู้ว่า ซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ทั้ง 6 ชนิดนี้  
ได้แก่อะไรบ้าง หาคำตอบให้ครบทั้ง 6 ชนิดแล้วรีบส่งมาชิงรางวัล 
กันนะฮะ ฉบับนี้พิเศษสุดๆ เพราะเหมียวม ี

เสื้อยืด The Xvolution limited edition 
จำนวน 2 รางวัล และพวงกุญแจไดโนเสาร์อีก 5 รางวัล 
มอบให้ผู้ที่ตอบถูกและครบถ้วน
 

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รางวัลท่ี 1 ชุดเคร่ืองเขียน I Love Science 
ได้แก่ คุณสรัญญา วิภาสธีรวงศ์
รางวัลท่ี 2 จานรองแก้ว “ไอแซก นิวตัน” 
จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
คุณศศิวิมล เกตุแก้ว
คุณชาลินี เค้าฉิม
คุณจริยา กาหยี
คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล
คุณสรวิชญ์ จันทร์เจริญฤทธ์ิ
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ไอแซก นิวตัน 
เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1643 ในประเทศอังกฤษ 

นอกจากฟิสิกส์แล้ว เขามีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ หรือแม้แต่ปรัชญา ผลงานบรรลือโลก 

ของนิวตันมีมากมาย และหลายผลงานก็เป็นจุดเริ่มต้น
ของวิทยาการสมัยใหม่นี้ อาทิ

ผลงานด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ที่เรารู้จักกันดีคือ
“ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงสากล” และ “กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน” ส่วนในเรื่อง
ของแสง สี และการมองเห็นนั้น นิวตันได้ศึกษาเรื่องการหักเหของแสง  

จนได้ข้อสรุปออกมาเป็น “ทฤษฎีสีของนิวตัน” รวมทั้งได้สร้าง 
“กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง” ขึ้น ผลงานด้านคณิตศาสตร์ นิวตัน
ได้คิดค้นทฤษฎีแคลคูลัสขึ้น แม้จะมีการถกเถียงกันว่าระหว่างนิวตัน

กับ “Gottfried Leibniz” นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันนั้น 
ใครเป็นคนแรกที่พัฒนาแคลคูลัสขึ้นมากันแน่ 

แต่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่า ทั้งคู่เป็นผู้ริเริ่ม
แคลคูลัสด้วยกัน
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The Xvolution 
เกมเศรษฐีไดโนเสาร์ไทย
 เชื่อว่าคุณผู้อ่านส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเกมเศรษฐีกันดีนะคะ  
สาระวทิยฉ์บบันีเ้ราขอแนะนำสนิคา้ใหมล่า่สดุจากศนูยห์นงัสอื  
สวทช. นัน่คอื เกมกระดาน The Xvolution (ดเิอกซโ์วลชูัน่)  
เกมกระดานความรู้วิทยาศาสตร์สายพันธุ์ไทยแท้พัฒนา 
โดยศนูยห์นงัสอื สวทช. (อา่นรายละเอยีดไดท้ี ่Cover story  
ฉบับนี้)

ราคากล่องละ 1,590 บาท 
พิเศษ ลด 10% ช่วงแนะนำเกม สำหรับผู้อ่านสาระวิทย์ที่มา
ซื้อที่ศูนย์หนังสือ สวทช. พร้อมแถมเสื้อ The Xvolution 
สวยเก๋ 1 ตัวทันที (มีให้เลือก 6 แบบ)

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย  ศูนย์หนังสือ สวทช.
หรือที่ร้านในเครือข่ายของ สวทช. ได้แก่
1. ร้าน TableJoy Shop 
 (https://www.facebook.com/tablejoyshop)
2. ร้าน ลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ่ 
 (หน้า ม.มหิดล ศาลายา https://www.facebook.com/lanlalencafe)
3. ร้าน More Than a Game cafa 
 (I’m Park ช้ัน 3 ซ.จุฬา 22 https://www.facebook.com/MoreThanAGamecafe)
4. ร้าน PlanToys 
 (ซอยสาทร 10 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/PlanToys)
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ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก  

ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)
หมายเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจ 

สมัครเป็นสมาชิกได้         

           2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร 

หรือทางอีเมล

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

© สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³

คำคม นักวิทย์
นำช ัย ช ีวว ิวรรธน์

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

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

โทรศัพท์ ...........................................................................................E-m๐il (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................

วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ม. 6 ปริญญาตรี ปริญญาโท

 ปริญญาเอก อื่นๆ ...............................................................................................................................................

อาชีพปัจจุบัน ครู/อาจารย์ นักเรียน (ชั้น............) นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)                      

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

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

กองบรรณาธิการ  สาระวิทย์ 

ฝา่ยส่ือวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

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

โทรสาร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

Science moves with the spirit of an adventure characterized both 
by youthful arrogance and by the belief that the truth, once found, 

would be simple as well as pretty. 

- Jame D.Watson

วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณการผจญภัยที่ประกอบไปด้วย
ทั้งความทะนงตนเยี่ยงหนุ่มสาวและด้วยความเชื่อที่ว่า สัจธรรมที่จะค้นพบ

ควรง่ายดายและงดงาม

- เจมส์ ดี.วัตสัน

ภาพจาก http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01399/JAMES_WATSON2_1399801c.jpg

เจมส์ ดี.วัตสัน (6 เมษายน 2471 - )
นักอณูชีววิทยาชาวอเมริกัน ได้ร่วมกับ ฟรานซิส 
คริก (Francis Crick) นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ตีพิมพ์
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างรูปเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ  
และทำนายกลไกการสร้างสายดีเอ็นเอใหม่ข้ึนจาก 
สายเก่าได้เป็นคร้ังแรกของโลก เขาได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ปี ค.ศ. 1962 ร่วมกับ 
คริก และ มอริซ วิลคินส์ (Maurice Wilkins)  
นักวิทยาศาสตร์อีกคนท่ีมีส่วนไขความลับดังกล่าว 
เช่นกัน


