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ค่ายวทิยาศาสตรแ์หง่เอเชยี ทีเ่หลา่เยาวชนและคร ูทัง้ชาวไทยและตา่งชาตกิวา่ 300 ชวีติมาใชช้วีติ
และทำกจิกรรมรว่มกนั ไดฟ้งัการบรรยายจาก 

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล นับเป็นความสำเร็จของ 
การเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศไทย

• หน้าต่างข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ โลก :

Highli
ght บทสรุป 

Asian Science 
Camp 2015
ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็น

เจ้าภาพครั้งนี้

• เรื่องจากปก : 

 • บทความพิเศษ :

>

 Asian Science Camp 
2015 (ASC 2015) ครั้งแรกของ 
ประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็น 
เจ้าภาพจัดงาน โดยมีมูลนิธิส่งเสริม 
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนา 
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอปุถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้ 
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(มูลนิธิ สอวน.) เป็นเจ้าภาพหลัก 
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่ 
เก่ียวข้อง ระหว่างวันท่ี 2-8 สิงหาคม  

บทสรุป Asian Science 
Camp 2015
 ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็น
 เจ้าภาพครั้งนี้

ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี  
นวัตกรรมทางการเกษตร
แบบยั่งยืน

o สารสกัดน้ำทับทิมบรรเทา
อาการโรคความจำเสื่อมในหนู
o แอปฯ ความรู้จีโนม 
ทางการแพทย์...เปิดให้โหลดฟรี!

 • ระเบียงข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ ไทย :

แบตเตอรี่แผ่นพับกระดาษ
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
กองบรรณาธิการ

ทีผ่า่นมา ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสทีท่รงมพีระชนมายคุรบ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 โดยมีเยาวชนจาก 28 ประเทศ รวม 255 คน (เป็นเยาวชนไทย 
40 คน) และครู 39 คน เข้าร่วมงาน นับว่าประสบความสำเร็จด้วยดี

Professor Yuan Tseh Lee

  Asian Science Camp รเิริม่จดัตัง้โดย Professor Yuan Tseh Lee 
ชาวไตห้วนั ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลสาขาเคมปี ีพ.ศ. 2529 และ Professor  
Masatoshi Koshiba ชาวญี่ปุ่น ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์  
ปี พ.ศ. 2545 มีจุดประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับ 
เยาวชนในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2) ที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน 
วทิยาศาสตร ์โดยการฟงับรรยาย พบปะพดูคยุกบันกัวทิยาศาสตรร์ะดบั 
รางวัลโนเบล และกระตุ้นให้แสดงออกทางความคิด โดยทำกิจกรรม 
ร่วมกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ เพื่อเสนอแนวทางในการตอบโจทย์ 
หรือเรื่องที่สนใจผ่านการทำโปสเตอร์ มีกำหนดจัดปีละครั้ง โดยเวียน 
กันเป็นเจ้าภาพในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งครั้งแรกจัดที่ประเทศไต้หวัน 
เมื่อ พ.ศ. 2550 และครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนี้เป็นครั้งที่ 9 ประเทศไทย 
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน

จากกรณีเหตุระเบิดที่บริเวณศาลพระพรหม ราชประสงค์ เสียงบึ้ม 
เกดิทีก่รงุเทพฯ แตม่นัดงัสะเทอืนเปน็ขา่วไปไกลทัว่โลกครบั จนทำให ้
ตำรวจต้องระดมสรรพกำลังเพื่อตามล่าหาตัวคนก่อเหตุให้ได้  

งานสืบสวนยุคนี้ต้องอาศัยเทคโนลีมาช่วยไม่น้อยครับ นอกเหนือจาก 
การหาข่าวตามปกติแล้ว การเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ถือว่ามีความสำคัญ 
อย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็นช้ินส่วนระเบิด หรือวัตถุพยานอ่ืนใดหรือส่ิงท่ีสงสัยว่าจะเป็น 
ของคนรา้ย เชน่ กระเปา๋เป ้หมวก รองเทา้ กระทัง่กน้บหุรี ่หรอืรอยนิว้มอืแฝง 
ที่สามารถใช้เป็นต้นตอในการสืบไปหาตัวคนร้าย โดยเฉพาะการตรวจหา 
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอไว้เปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัย งานนี้จึงเป็นหน้าที่โดยตรง 
ของหน่วยเก็บกู้ระเบิด และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานครับ

 จากน้ันก็แกะรอยจากการใช้โทรศัพท์และกล้องวงจรปิด ซ่ึงระยะหลัง 
ในบ้านเราน้ี กล้องวงจรปิดเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตามจับตัวคนร้าย  
จะเห็นเป็นข่าวอยู่เสมอในคดีอาชญากรรมต่างๆ หรืออุบัติเหตุในการจราจร 
กระทั่งการปล้นร้านสะดวกซื้อ ปล้นปั๊มน้ำมัน หรือปล้นธนาคาร ภาพ 
จากกล้องวงจรปิดกลายมาเป็นพระเอกช่วยเหลือตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุ 
หรือคลี่คลายคดีต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก

 กรณีของกล้องวงจรปิด ผมดูจากข่าวที่ตำรวจออกมาแถลง น่าสนใจ
ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก้าวไปไกลพอสมควร คือไม่ใช่แค่ภาพมีความคมชัด 
สงูขึน้เทา่นัน้ แตป่จัจบุนันีย้งัสามารถตามตดิวตัถตุอ้งสงสยัไดด้ว้ย เชน่ จบัภาพ 
กระเป๋าที่มีคนมาวางหรือลืมไว้ หากไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานเช่น 
สามชัว่โมง กลอ้งจะแจง้เตอืนเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้ไปตรวจสอบไดด้ว้ย กถ็อืวา่ 
มันอัจฉริยะมากขึ้นครับ มากกว่าแค่บันทึกภาพเหตุการณ์เฉยๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้น 
อยู่กับคนเรานั่นเองครับที่ออกแบบให้มันทำงาน ผมเชื่อว่ากล้องวงจรปิด 
จะมฟีงักช์นัทีอ่จัฉรยิะเพิม่มากขึน้เปน็ลำดบั ตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 
ด้านดิจิทัล

 เทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่มีการพูดถึง นั่นก็คือ เทคโนโลยีไบโอเมทริก 
(Biometric) ที่เห็นตำรวจบ่นเชิงน้อยใจว่า บ้านเรายังไม่ทันสมัย ต้องซื้อ 
อุปกรณ์ประเภทนี้เข้ามา เพื่อจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตามหาคนร้ายได้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น

  เทคโนโลยีไบโอเมทริก เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 
ทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้า 
ดว้ยกนั โดยการตรวจวดัคณุลกัษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) 
และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) 

 การตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ การตรวจลายน้ิวมือ ลักษณะ 
ใบหน้า มือ น้ิวมือ ใบหู ม่านตา และกล่ินตัว

 การตรวจลกัษณะทางพฤตกิรรม ไดแ้ก ่การตรวจลกัษณะการใชแ้ปน้พมิพ ์
การเดิน เสียงพูด และการเซ็นชื่อ 

 เทคโนโลยีนี้จะช่วยตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ทำให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น เช่น การตรวจ 
ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัยนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลผู้ที่เคยประกอบ 
อาขญากรรมที่ตำรวจมีอยู่ เป็นต้น

  ยุคนี้อาชญากรไฮเทคมากขึ้น ตำรวจก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไฮเทค 
ทันกันครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ประชาชนอุ่นใจ

เทคโนโลยตีิดตามคนร้าย
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  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำเนนิ 
เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ 3 สิงหาคม และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวข้อ “Young Scientist of Asia” ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “ยุคนี้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสู งมากต่อชีวิตและสั งคม 
อาจกล่าวได้ว่า อนาคตของเอเชียและโลกอยู่ในมือของนักวิทยาศาสตร์ 
ทั้งหลาย ขณะที่การเรียนวิทยาศาสตร์ถือว่าจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือของการพัฒนา พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากใน 
การทรงงาน บางครั้งทรงลงมือประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี 
ดว้ยพระองค์เอง ท้ังเร่ืองน้ำเพ่ือการเกษตรฝนเทียม กังหันชัยพัฒนา  
การแกล้งดิน” (อ้างอิงเนื้อหาจากข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

 

กิจกรรมในค่าย 
Asian Science Camp 
2015
  เยาวชนทีร่ว่มในคา่ย Asian Science Camp 2015 นบัวา่เปน็ 
โอกาสอันดีท่ีได้ประสบการณ์และความรู้อันล้ำค่าจากวิทยากร 
ระดับโลกที่ได้รับรางวัลรางโนเบลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
หลายท่านมาบรรยายให้ฟัง อีกทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  
ทัง้ดา้นวชิาการ นนัทนาการ และศลิปวฒันธรรม ไดฝ้กึการทำงาน 
ร่วมกันเป็นทีม เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ 
ระหว่างเพื่อนต่างชาติ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับ
ชาวค่ายทุกคน
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ส่วนหนึ่งของความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้เข้าค่าย

ความสำเร็จจากการจัดค่าย
และการยอมรับจากนานาชาติ
  การเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASC 2015 ของประเทศไทยในครั้งนี้  
ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ได้รับคำชมจากผู้แทนนานาชาติที่มา 
ร่วมงานไม่น้อย โดยเฉพาะด้านการดูแลและให้การต้อนรับเยาวชน 

ที่เข้าร่วมงาน ด้วยมิตรไมตรีของคนไทย การจัดการด้าน 
สถานที่ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเรียนรู้ที่สะท้อนถึง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยมูลนิธิ สอวน.  
ยังได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นกรรมการใน ASC International 
Committee ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่พิจารณาคัดเลือก 
ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในแต่ละปีอีกด้วย

I love it for ASC 2015, 
Thank you very so much.

It will be a memorial moment 
of my life. I got so inspired 
by the professors.

Really good and comfort 
everything. Thank you Thailand !!
Love you & Thank to all again 
& again. See you again.

ASC 2015 became my 
greatest experience. 
I always enjoy all 
activity.

Thank you for all 
kindness.

I really like this camp. 
Thank you for everything. 
I get the friendship, 
experience, knowledge,
have a really great staff, 
have a new friend from 
another countries.
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ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้

  การเปน็เจา้ภาพ ASC 2015 ครัง้แรกของไทยครัง้นี ้ทำให ้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่

• การยอมรับด้านความสามารถในการจัดงานระดับนานาชาติ 
ที่มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 
ของโลก รว่มเปน็วทิยากร อกีทัง้บคุลากรของไทยเองกม็ี
ประสบการณ์ในการจัดงานระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

• การสรา้งโอกาสใหก้บัเยาวชนไทยเกดิการตืน่ตวั กระตุน้ 
ความสนใจ เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้าน 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และยงัเปน็การจดุประกาย
ใหเ้ดก็ไทยทีส่นใจไดเ้ตรยีมตวัทีจ่ะสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม
ในปีต่อไปที่ประเทศอินเดีย

• เยาวชนไทยมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์กับเพ่ือน 
ชาวต่างชาติ

• ประเทศไทยได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวแก่ 
ชาวตา่งชาต ิโดยผา่นกจิกรรม อาท ิการสานปลาตะเพยีน ทำผา้ยอ้มคราม 
การร้อยมาลัย การทำขนมลูกชุบ รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานมวยไทย- 
ศิลปะป้องกันตัวซึ่งเป็นที่นิยมของคนต่างชาติ และการเรียนรู้แหล่ง 
โบราณสถานสำคญัในอดตีทีย่งัทรงคณุคา่ของ จ.พระนครศรอียธุยา อาท ิ
พระราชวังบางปะอิน วัดไชยวัฒนาราม วัดพระมหาธาตุ และชมงาน 
ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง 
ประเทศ

 ASC 2015 ได้ปิดฉากลงไปแล้ว แต่เชื่อว่า ไฟแห่งแรงบันดาลใจ 
ในความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ หรือการเดินรอยตามอุดมการณ์ 
นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ยังคงจุดประกายโชติช่วงในใจให้แก่ผู้เข้าค่าย 
ทกุคนตอ่ไป รวมทัง้มคีวามทรงจำทีด่เีกีย่วกบัประเทศไทยทีค่รัง้หนึง่ไดม้ ี
โอกาสมาเข้าค่าย ณ ดินแดนสยามเมืองยิ้มแห่งนี้  
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Prof. Dr. Hitoshi Murayama  
ผู้อำนวยการสถาบันคาฟลีสำหรับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของเอกภพ 

มหาวิทยาลัยโตเกียว ชาวญี่ปุ่น

บรรยายพิเศษเรื่อง “เอกภพวิทยาเบื้องต้น” 
(Introduction to Cosmology)

 คำถามสำคัญที่สุดของมนุษยชาติ คือ เรามาจากที่ไหน แต่เราไม่มี 
เคร่ืองย้อนเวลาเพ่ือกลับไปดูว่าเกิดอะไรข้ึนในอดีต นักวิทยาศาสตร์จึงอาศัย 

เครื่องมือ เช่น กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ เครื่องเร่งอนุภาคที่ CERN

  นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าเอกภพเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อ 
14,000 ล้านปีที่แล้ว เรียกว่า Big Bang แล้วขยายตัวสร้างอะตอมของ 
ไฮโดรเจนและฮีเลียมเกิดเป็นดาวฤกษ์ และระบบดาวเคราะห์ในที่สุด

  แต่ระบบสุริยะเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่า 
กาแล็กซีของเราและกาแล็กซีอื่น คงรูปร่างอยู่ได้เพราะมีสสารที่เรามอง 
ไม่เห็นปริมาณมากที่เรียกว่า “สสารมืด” เป็นองค์ประกอบ ซึ่งคิดเป็น 
สัดส่วน 80% ของมวลทั้งหมดของเอกภพ ปัจจุบันสสารมืดเป็นโจทย์ที่ 
ท้าทายสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาว่า สสารมืดเหล่านี้ คืออะไร

 

สรุปโดย ผศ. ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปเนื้อหาสำคัญ
ในการบรรยายพิเศษของวิทยากรในงาน 

Asian Science Camp 2015

Prof. Yuan Tseh Lee  
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี ค.ศ. 1986 

ชาวไต้หวัน

ผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้ง Asian Science Camp

บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก” 
(Sustainable Transformation of Human Society)

  สังคมโลกมีการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
นับตั้งแต่ยุคของการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่เริ่มเมื่อประมาณ 
ปี ค.ศ.1760 เป็นที่น่าสังเกตว่าความเจริญในด้านต่างๆ ของ 
สังคมมนุษย์นั้นล้วนนำมาซึ่งความต้องการทางด้านพลังงาน 

อย่างขาดไม่ได้  แต่เนื่องจากโลกของเรามีทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่จำกัด ความเจริญของสังคมมนุษย์จึงไม่สามารถดำเนินต่อไป 

ได้อย่างไร้พรมแดน

 ระดับการใช้พลังงานควบคู่กับการพัฒนาของสังคมโลกในอดีต 
จนถึงปัจจุบัน ได้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในปริมาณมหาศาล  ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้เอง 

เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้โลกของเราประสบกับวิกฤตภาวะ 
โลกร้อน จากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งทำให้ 

อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลพวงของวิกฤต 
ภาวะโลกร้อนได้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก อาทิ ปัญหาภัยแล้ง  

น้ำท่วม สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง และโรคอุบัติใหม่

 ดังนั้น การพัฒนาสังคมโลกในปัจจุบันที่มีลักษณะคล้ายคลึง 
กับอดีตจึงไม่ใช่หนทางในการรักษาโลกของเราให้มี 

ความยั่งยืนเป็นสุขได้แต่อย่างใด หากแต่หนทางในการแก้ไข 
วิกฤตนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีนัยยะ 
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Prof. Dr. Ada E Yonath      
ผู้อำนวยการ Helen and Milton A. Kimmelman Center for 
Biomolecular Structure and Assembly of the Weizmann 

Institute of Science

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี ค.ศ. 2009 ชาวอิสราเอล

บรรยายพิเศษเรื่อง From basic science to advances in  
anti-infective medicine and microbiome preservation

 โปรตีนเป็นชีวโมเลกุลหลักที่ทำหน้าที่ต่างๆ ในเซลล์ แต่ความเข้าใจใน 
กระบวนการสร้างโปรตีนยังมีอยู่อย่างจำกัด ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1960  
มีการค้นพบว่าไรโบโซมเป็นแหล่งผลิตโปรตีนในเซลล์ แต่ยังไม่มีใคร 
ทราบว่ามันมีโครงสร้างและหน้าที่การทำงานอย่างไร Prof. Yonath  
จึงสนใจศึกษาหาโครงสร้างสามมิติของไรโบโซม โดยการฉายแสง  

ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

• รัฐบาลทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหา 

ของคนทั้งโลกได้

• ใส่ใจในธรรมชาติ และมุ่งพัฒนาการใช้พลังงานจาก 
แสงอาทิตย์ให้มากขึ้น

• ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเพื่อลดการพึ่งพา 
การใช้พลังงานให้ลดน้อยลง

• ช่วยกันควบคุมอัตราการเติบโตของจำนวนประชากร  
ซึ่งสามารถทำได้โดยการส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมทั่วถึง

• ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคม

การที่สังคมโลกมนุษย์จะสามารถฟันฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน 
ไปได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหรือ 

ประเทศที่ร่ำรวยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนใน 
สังคมต้องร่วมมือกันสรรค์สร้างแนวทางใหม่ๆ ในการใช้ 

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก้าวเดินสู่อนาคต 
ไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นเอกภาพ

 

สรุปโดย ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof. Vladimir Voevodsky
นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียผู้ได้รับรางวัล Fields Medal 

ในปี พ.ศ. 2545

ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ที่ The Institute for  
Advanced Study ในเมือง Princeton 

มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

บรรยายพิเศษเรื่อง “How I become interests in 
foundations of mathematics”

  ศาสตราจารย์โวโวดสกี เร่ิมสนใจวิชาคณิตศาสตร์ต้ังแต่เรียน 
ปริญญาตรีที่ Moscow State University ในด้าน  

algebraic topology และ algebraic geometry และได้ศึกษาเก่ียวกับ 
ประวัติและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งพบว่าค่อนข้างน่าเบื่อ ในขณะ 

เดียวกันเขาได้ทำงานกับนักศึกษารุ่นพี่เกี่ยวกับ Higher  
Dimensional Mathematics ทำให้รู้สึกสนุกและเกิดแรงบันดาลใจ 

ที่จะทำงานวิจัยต่อไป

 ขณะที่ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เขาได้เริ่มศึกษา 
และเริ่มพิสูจน์ “Minor’s Conjecture” ในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้เวลา 7 ปี 
ในการพิสูจน์จนสมบูรณ์ และได้รับรางวัล Fields Medal ในปี พ.ศ. 2545

 ปัจจุบันเขาเป็นศาสตราจารย์ประจำ The Institute for  
Advanced Study ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับNew type-theoretic  
Foundation of Mathematics ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความคิด 

ของทฤษฎีวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีโฮโมโทปี  
(Homotopy Theory) และยังเป็นผู้เริ่มจัดตั้งโครงการที่เรียกว่า  

“Univalent Foundations of Mathematics” อีกด้วย
 

สรุปโดย รศ. ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2527 และ 

นักวิทยาศาสตร์รางวัลนิคเคอิสำหรับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อดีต ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม

บรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์คือทุกอย่างหรือ?”  
(Is Science Everything?)

 วิทยาศาสตร์คือเกือบทุกอย่าง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ “จินตนาการ 
(Imagination)” “การศึกษาค้นคว้า (Investigation)” และ “นวัตกรรม 
(Innovation)”  โดยจินตนาการเป็นการคิดที่ว่า “จะเป็นอย่างไร ถ้า....” 
ซึ่งจำเป็นต้องมีการเปิดใจเพ่ือรับความเป็นไปได้ แล้วจึงเลือกส่ิงท่ีมีเหตุผล 

ท่ีสุดภายใต้กฎและหลักฐานท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน มนุษย์เราเคยมีจินตนาการว่า 
อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ อยากทำโน่นอยากทำนี่ เช่น อยากบินได้ ซึ่ง 

ตอนนี้เราก็มีเครื่องบินพาเราบินไปได้ หรืออยากคุยกันโดยสามารถ 
เห็นหน้ากันได้ ซึ่งตอนนี้เราสามารถทำได้แล้วโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ  

x-ray ไปที่ผลึกของไรโบโซม (x-ray crystallography) หลังจากนั้นนำข้อ
มูลการหักเหของแสงไปวิเคราะห์หาโครงสร้างสามมิติของ 

ไรโบโซม ซึ่งใช้เวลาถึงเกือบ 20 ปีจึงทำสำเร็จ ทำให้ปัจจุบันเราทราบ 
โครงสร้างสามมิติทั้งหมดของไรโบโซมในระดับอะตอม และทราบกลไก 

การสร้างโปรตีนที่ชัดเจน Prof. Yonath ยังค้นพบอีกว่าแกนกลาง 
ของไรโบโซมที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนมีความคล้ายคลึงกันในสิ่งมีชีวิต 

ทุกชนิด จึงมีความเป็นไปได้ว่าจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลก (origin of  
life) เริ่มมาจากแกนกลางของไรโบโซมนี้ Prof. Yonath ยังได้คิดค้น 

เทคนิคที่ทำให้ผลึกไรโบโซมทนต่อรังสี x-ray โดยใช้สภาวะอุณหภูมิที่ต่ำ 
(cryo- crystallography) ซึ่งเทคนิคนี้มีประสิทธิภาพสูงในการหา 
โครงสร้างสามมิติของชีวโมเลกุล และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน 

เป็นต้น  การศึกษาค้นคว้าเป็นกระบวนการสำคัญของ 
วิทยาศาสตร์ โดยวิญญาณของวิทยาศาสตร์และการศึกษา 
ค้นคว้าเป็นวิญญาณของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์  
ซึ่งต้องเป็นทั้งวิญญาณที่มีวินัยคือมีระบบระเบียบในการตั้ง 

คำถาม หาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทำงานให้สำเร็จ  
และเป็นวิญญาณขบถไปพร้อมๆ กันคือคิดนอกกรอบเพ่ือนำไป 
สู่หลักการใหม่ที่ต่างจากเดิม และเกิดการเปลี่ยนแนวคิดที่ 
สำคัญได้ จากนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำไปสู่ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ  

และให้ลองคิดดูว่าในศาสตร์สาขาอื่น เช่น บทกวี วรรณกรรม  
ละคร ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรม กฎหมาย การเมือง 

การธนาคาร นั้นเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือไม่ และ 
สรุปว่าจริงๆ แล้ววิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทุกอย่าง แต่วิทยาศาสตร์
มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับเกือบทุกอย่าง เราจึงไม่ควรที่ 

จะลืมสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้ชีวิตของเราสมบูรณ์
 

สรุปโดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

ปัจจุบัน ในด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลโครงสร้างไรโบโซม 
ยังช่วยให้เราเข้าใจกลไกการออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะ 

ท่ีไปยับย้ังไรโบโซมของแบคทีเรียก่อโรค อันมีคุณประโยชน์ 
ในการออกแบบยาชนิดใหม่ๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรค
ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ สุดท้าย Prof. Yonath กล่าวว่า 

ให้เราทำสิ่งที่รัก ให้ค้นคว้าในสิ่งที่อยากรู้ ให้มีความพยายาม 
และมีความสุขในสิ่งที่ทำ แล้วเราจะทำมันสำเร็จ

 

สรุปโดย ผศ. ดร.ธนะกาญจน์ มัญชุพาณี ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 จากสถิติของสำนักงานประกันสังคม 
พบว่า ร้อยละ 71 ของพยาบาลผู้ทำหน้าที่
ดูแลผู้ป่วย มีการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ 
หลังอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและยก 
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

  ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสม  
นอกจากจะช่วยยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ยังลดความเสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บของผู้ดูแลได้ด้วย ซึ่งนักวิจัย 
สวทช. ได้พัฒนาเครื่องยกผู้ป่วยมาช่วย 
อำนวยความสะดวกแล้ว

  นักวิจัย สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนา 
ต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เครื่องยกผู้ป่วย 

เครื่องยกผู้ป่วย
จากต่างประเทศแต่มีต้นทุนถูกกว่า  
สามารถยกผู้ป่วยที่มีน้ำหนักได้สูงถึง  
120 กิโลกรัมได้อย่างปลอดภัย

     ใช้ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนกลไกการยก 
จึงมีความนุ่มนวลกว่าระบบไฮโดรลิก  
พร้อมปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉินและ 
หน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ มี 
สญัญาณเตอืนเมือ่แบตเตอรีใ่กลห้มด และ
สามารถต่อใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้

    เครื่องยกผู้ป่วยต้นดังกล่าวนี้ผ่าน 
การทดสอบการใช้งานแล้วจากผู้เช่ียวชาญ 
นกักายภาพบำบดั ภาควชิาภายภาพบำบดั 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 เว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร  
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เผยผล
การศกึษาสารสกดันำ้ทบัทมิทีม่ผีลตอ่สมอง 
และการเรยีนรูใ้นหนเูมา้สอ์าย ุ4 เดอืนทีถ่กู 
เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคอัลไซเมอร์ 
(Alzheimer’s disease - โรคความจำเสือ่ม) 
โดยให้หนูกินอาหารที่มีส่วนผสมของ 
สารสกดันำ้ทบัทมิ 4% เปรยีบเทยีบกบัหนทูี่
ถกูเหนีย่วนำใหเ้กดิภาวะของโรคอลัไซเมอร ์
ที่ กินอาหารมาตรฐาน และหนูปกติ   
(wild-type) ทีก่นิอาหารมาตรฐาน เปน็เวลา 
14-15 เดือน

  ผลการทดลองพบว่า หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคอัลไซเมอร์ 
ที่กินอาหารมาตรฐานมีภาวะความจำเสื่อมอย่างชัดเจน โดยมีอาการ 

สารสกัดน้ำทับทิมบรรเทาอาการ
โรคความจำเสื่อมในหนู

ข้อมูลจาก 
http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1092

ภาพจาก 
http://www.on-air24.com/images/editor/pz.jpg

วิตกกังวลเพิ่มขึ้น มีการเรียนรู้และ 
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับหนู
ปกติที่อายุ 18-19 เดือน ในขณะที่หนูที ่
ถกูเหน่ียวนำให้เกิดภาวะของโรคอัลไซเมอร์ 
ที่กินอาหารซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 
น้ำทับทิม 4% มีความจำดีขึ้น การเรียนรู้
และการเคลือ่นไหวตา่งๆ ดขีึน้ นอกจากนี้ 
ยงัทำใหอ้าการวติกกงัวลของหนลูดลงดว้ย  
เม่ือเทียบกับหนูท่ีถูกเหน่ียวนำให้เกิดภาวะ 
ของโรคอัลไซเมอร์ที่กินอาหารมาตรฐาน  
ทำให้สามารถสรุปได้ว่า อาหารท่ีมีส่วนผสม 

ของสารสกัดน้ำทับทิม 4% สามารถชะลอความผิดปกติด้านการเรียนรู้และ
ความจำในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคอัลไซเมอร์ได้

 ดังนั้นจึงอาจใช้เป็นแนวทางในการศึกษากับมนุษย์ต่อไป

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
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เปิดแอปให้ความรู้จีโนมทางการแพทย์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

ศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  
(TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทค โน โลยี  ร่ วมกั บ  ศู นย์ จี โ นม 
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด 
แอปพลิเคชัน “จีโนมทางการแพทย์” 
(Medical Genomic) แหลง่ขอ้มลูความรู ้
ด้านรหัสพันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ประชาชนมากมายโดยเฉพาะหากทราบ 
ว่ามียีนก่อโรค ก็จะได้เตรียมการรับมือ 
แตเ่นิน่ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยนำเสนอ 
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เกม และ 
แบบทดสอบ เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี 
แล้ววันนี้ทั้งสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

 การติดตั้งแอปพลิเคชัน ทำได้สองวิธี คือ

 1) สแกนรูป QR Code (ตามรูป) ผ่านกล้องของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต  
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์ URL จากนั้นคลิก 
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันจีโนมทางการแพทย์  

 2) พมิพค์ยีเ์วริด์ “จโีนมทางการแพทย”์ หรอื “Medical Genomics” ผา่น 
กูเกิลเพลย์สโตร์ (Google Play Store) หรือ แอปเปิลสโตร์ (Apple 
Store) ทำการติดตั้งบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้เช่นกัน 

ในแอปพลิเคชัน จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่

1. การถอดรหัสพันธุกรรมบนเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมรุ่นใหม่ 
ที่ทันสมัย

2. การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
3. การถอดรหัสและวิเคราะห์ลำดับเบสเชื้อไวรัสดื้อยา
4. การตรวจวนิจิฉยัจโีนมของตวัออ่นมนษุยก์อ่นนำไปฝงัตวัในโพรงมดลกู 

(เด็กหลอดแก้ว)

5. การตรวจสารพันธุกรรมทั้งจีโนมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดา
6. การตรวจคดักรองทารกแรกเกดิวา่ทัง้จโีนมมกีารกลายพนัธุท์ีย่นีใดหรอื

ไม่ เพื่อการป้องกัน ดูแล และรักษาได้ทันท่วงทีหลังคลอด
7. เภสัชพันธุศาสตร์กับการตรวจยีนเพื่อเลือกใช้ยาที่ เหมาะสมใน 

แต่ละบุคคลไม่ก่อให้เกิดการแพ้ยาที่รุนแรง
8. การถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยทั้งจีโนมเพื่อสืบค้นโรคไม่ทราบสาเหตุ 

เกดิจากการกลายพนัธุท์ีย่นีใด มวีธิหีรอืยารกัษาผูป้ว่ยหรอืปอ้งกนัญาติ
สายตรงที่ไม่มีอาการมิให้ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานได้หรือไม่

9. การถอดรหสัพนัธกุรรมของเซลลม์ะเรง็เพือ่เลอืกใชย้าทีส่ามารถทำลาย
เซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะ       

  การทราบรหัสพันธุกรรมของยีนก่อโรคจะช่วยให้เรามีข้อมูลนำไปสร้าง 
ชุดตรวจราคาประหยัดเพื่อใช้คัดกรองสมาชิกในครอบครัวที่อาจมียีน 
กลายพนัธุแ์ฝงตวัอยู ่เพือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิโรครา้ยดงักลา่วซำ้อกีในครอบครวั 
หรือหากเกิดขึ้นแล้ว ก็จะได้ทำการรักษาเสียแต่ในระยะแรกเริ่ม
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางนาโนจาก
สารสกัดเมล็ดองุ่นพันธุ์ไทย

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

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการ  
“วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพ 
จากกากเมลด็องุน่ไทย” ภายใตง้บสนบัสนนุ 
การวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
ปงีบประมาณ 2556-2558 ประสบผลสาเรจ็ 
ในการสกัดสารพฤกษเคมี Oligomeric  
Proantho Cyanidin (OPCs) จากกากเมล็ดองุ่น 
พืน้เมอืงไทย Vitis vinifera cv. Ribier (ปอ๊กดำ Pok Dum) ซึง่มคีณุสมบตัใิน
การตา้นอนมุลูอสิระ มอีานภุาพสงูกวา่วติามนิซ ี20 เทา่ และสงูกวา่วติามนิอ ี
50 เท่า กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน เพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือด 
ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง และช่วยเสริมฤทธิ์ให้กับวิตามินซี

  จากความสำเร็จดังกล่าว วว. จึงนำสารสกัดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหารที่มีสรรพคุณเชิงป้องกันโรคและเสริมความงามของผิวพรรณ  
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดเมล็ดองุ่นไทย โดยใช้ 
เทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน ในเบื้องต้นได้พัฒนาสูตรเครื่องสำอางนาโนต้าน

ความแก่ (Nano anti-aging cream) 
ฟื้นฟูผิวหน้า ภายใต้ชื่อ “วีทริสตร้า 
VITISTRA” ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ 
ไดแ้ก ่ครมีสำหรบัปกปอ้งผวิหนา้ในเวลา 
กลางวัน (VITISTRA Day Cream) และ 
ครมีสำหรบัฟืน้ฟผูวิหนา้ในเวลากลางคนื  
(VITISTRA Night Cream) ทัง้ 2 ผลติภณัฑ ์
ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว

    นอกจากนี้ วว. ยังได้ร่วมมือกับ  
สถาบันนวัตกรรมสุขภาพผิวพรรณ 

ความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร ในการร่วมประเมิน 
ประสทิธผิลของเครือ่งสำอางนาโนวทีรสิตรา้ ตอ่การตา้นริว้รอย ลดจดุดา่งดำ 
และเพิ่มความชุ่มชื้นผิวบนใบหน้าในอาสาสมัครจานวน 40 ราย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วว. 
โทร. 0 2577 9300, 0 2577 9000
www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ผลิตและพัฒนาหนังสือเรียน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-books) และสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ จำนวนมาก 
ให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา เพ่ือจะได้นำไปใช้ในการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย ซึ่ง e-books วิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
ปี ที่  1  ถึ ง ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6  
ของ สสวท. ให้บริการแล้วที่ เว็บไซต์ 
w w w . s c i m a t h . o r g / e b o o k s 
หรือที่ระบบคลังสื่อดิจิทัล ในศูนย์เรียนรู้ 
ดิ จิ ทั ล ร ะ ดับ ช า ติ ด้ า น วิท ย า ศ า ส ต ร์   

สสวท. เชิญชวนใช้ e-books ฟรี !
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST LEARNING SPACE เว็บไซต์ 
learningspace.ipst.ac.th)

  e-books ของ สสวท. เป็นหนังสือ
เรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี 
รูปร่างหน้าตาเหมือนกับหนังสือเรียน 
ฉบบัจรงิทกุประการ โดยมลีกัษณะพเิศษ 
ทีแ่ตกตา่งจากหนงัสอืเรยีนฉบบัจรงิ คอื 
ในบางหน้าของหนังสือเรียนที่เนื้อหา 
หรือบทเรียน อาจจะทำความเข้าใจ 
ไดย้าก กจ็ะมสีือ่มลัตมิเีดยีรปูแบบตา่งๆ  
เข้ามาประกอบ เพื่อช่วยให้นักเรียน 
สามารถเขา้ใจเนือ้หาบทเรยีน ในหนงัสอื 
เรียนได้ง่ายขึ้น

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

https://www.facebook.com/ipst.thai?ref=bookmarks
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รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558

 มลูนธิสิง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภป์ระกาศ 
ผู้ ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  
ประจำปี 2558” เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 

 ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีและหน่วยวิจัย 
โครงสรา้งและการทำงานของโปรตนีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ไดร้บัรางวลันกัวทิยาศาสตรด์เีดน่ สาขาชวีเคม ีประจำป ีพ.ศ. 2558 ไดร้บัโล่ 
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และเงินรางวัล 400,000 บาท

  ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มีผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยศึกษา 
กลไกการเรง่ปฏกิริยิาของเอนไซมเ์พือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเชงิลกึ ซึง่จะนำไปสู่
การประยุกต์ใช้งานเอนไซม์ชนิดต่างๆ ได้ดีขึ้น โดยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 
มากมาย เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีที่มีความสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต 
ทุกชนิด ทำให้ปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตเกิดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายดาย 
เอนไซม์มีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทำให้เกิด 
กระบวนการผลติทีใ่ชพ้ลงังานตำ่ ลดการใชส้ารเคมอีนัตราย เปน็กระบวนการ 
ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรู้เรื่องเอนไซม์ยังมีประโยชน์ 
ในด้านการตรวจวัดทางการแพทย์และต่อการค้นพบยารักษาโรคอีกด้วย 
ผลงานของ ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็น 
ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติมากมาย ได้รับเชิญไปบรรยาย 
ในงานประชุมวิชาการชั้นนำทั่วโลก

(จากซ้ายไปขวา) 
รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร, 
ศ. ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น, 
ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ 
ผศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง

http://www.dailynews.co.th/it/338118

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
 ได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
และเงินรางวัล 100,000 บาท มี 3 ท่าน ได้แก่
1. ผศ. ดร.นงลกัษณ ์มทีอง อาจารยป์ระจำภาควชิาฟสิกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้า 
ในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม ไอออน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงใน 
แบตเตอรีส่ำหรบักกัเกบ็พลงังานในอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์รถยนตไ์ฟฟา้ 
และโรงงานไฟฟ้าพลังลมและแสงแดด

2. รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัย “เคมีอินทรีย์-
อนินทรีย์สังเคราะห์” ในการสร้างโมเลกุลที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ 
ไม่สามารถพบในธรรมชาติ โดยได้พยายามออกแบบวิธีการสังเคราะห์  
สรรค์สร้างโครงสร้างเคมีโมเลกุลใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสาร 
ตั้งต้นและสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมเคมี หรือวัสดุทางการแพทย์

3. ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยับรูพา มผีลงานวจิยัเกีย่วกบั “อนกุรมวธิานและซสิเทมาตคิส ์ 
(Systematics) ของไบรโอไฟต์ (Bryophytes)” ไบรโอไฟต์เป็นพืชบก 
สเีขยีวทีม่ขีนาดเลก็ ไมม่เีนือ้เยือ่ลำเลยีง ไมม่ดีอก และไมม่รีากทีแ่ทจ้รงิ  
การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุสามารถเข้าสู่ภายในของต้นโดยผ่านเซลล์ 
ไดท้กุเซลล ์ดว้ยคณุสมบตัขิอ้นี ้จงึนยิมนำไบรโอไฟตม์าใชเ้ปน็ดชันชีีว้ดั 
ทางชีวภาพ (bioindicator) โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการศึกษาผลกระทบ 
ทางดา้นมลพษิในอากาศ เพราะไบรโอไฟตส์ามารถดดูซบันำ้และแรธ่าตุ 

จากสิง่แวดลอ้มไดโ้ดยตรง ไบรโอไฟตแ์บง่ออกไดเ้ปน็ 
สามกลุม่ใหญ่ๆ  คอื มอสส ์ลเิวอรเ์วริต์ และฮอรน์เวริต์  
(ข้อมูลจาก สุนทรี กรโอชาเลิศ ภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุน 
ทุนจากโครงการ BRT) งานวิจัยของ ดร.เพียรพักตร์  
จึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก  
โดยใช้เป็นดัชนีบ่งบอกถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
ได้เป็นอย่างดี

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
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บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ กำลังจะ 
เริม่กอ่สรา้งระบบขนสง่ Hyper-
loop ขนส่งผู้โดยสารผ่านท่อ 

เหล็กขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูงถึง 1,200 
กโิลเมตร/ชัว่โมง (สาระวทิยเ์คยนำเสนอไป 
ครั้งหนึ่งแล้วในฉบับที่ 7)

  นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนหลุดออกมาจาก
นิยายวิทยาศาสตร์ คือระบบขนส่งความเร็วสูงที่เรียกว่า Hyperloop 
ทีก่ำลงัจะกลายเปน็ความจรงิ เมือ่ทางบรษิทัเจา้ของโครงการนี ้ประกาศวา่ 
จะเริ่มการก่อสร้างในช่วงต้นปีหน้า      

  คุณ Dirk Ahlborn ผอ.โครงการ Hyperloop Transportation 
Technologies เปดิเผยวา่ การกอ่สรา้งทอ่ขนสง่ Hyperloop ความยาว 
8 กิโลเมตร จะมีขึ้นที่เมือง Quay Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปีหน้า  
ซึ่งพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในเมืองแห่งนี้ เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถ 
หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

  แนวคิดระบบขนส่งแห่งอนาคตหรือ Hyperloop เป็นโครงการของ
มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทคโนโลยี SpaceX คือนาย Elon Musk ที่มี 
เปา้หมายสรา้งระบบขนสง่ความเรว็สงูทีป่ลอดภยั ประหยดั และเปน็มติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม             

  คุณ Dirk Ahlborn กล่าวว่า ระบบรถด่วน Hyperloop นี้จะใช ้
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด และเชื่อว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จ รถด่วน  
Hyperloop จะสามารถสร้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่สำหรับการเดินทาง 
ภาคพื้นดิน ด้วยความเร็วใกล้เคียง 1,200 กิโลเมตร/ชั่วโมง นั่น 
หมายความว่า ระยะทางจากนครลอสแองเจลลีสไปนครลาสเวกัส ท่ีปกติแล้ว 
ใช้เวลาขับรถราว 4 ชั่วโมง จะย่นเหลือเพียง 30 นาที หากเดินทางด้วย 
Hyperloop

  คุณ Ahlborn อธิบายว่า Hyperloop คือระบบท่อขนส่งแรงดันต่ำ 
ทีใ่ชย้านพาหนะคลา้ยแคปซลูในการเดนิทางภายในทอ่นัน้ ทำใหเ้ดนิทาง 
ได้เร็วเพราะมีแรงต้านทานน้อย และประหยัดพลังงาน โดยตัวท่อจะมี 
ทั้งส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินและอยู่ใต้ดิน

  โครงการท่อ Hyperloop ความยาว 8 กิโลเมตร ที่จะเริ่มก่อสร้าง 
ในต้นปีหน้า เป็นโครงการทดลองเพ่ือใช้ตรวจสอบด้านการรองรับผู้โดยสาร  
การซอ่มบำรงุ และการรกัษาความปลอดภยัตา่งๆ นัน่หมายความวา่หาก
การทดสอบดังกล่าวประสบความสำเร็จ ประกอบกับทางบริษัทสามารถ 
ระดมเงนิทนุไดม้ากพอ ตอ่ไปเราอาจไดเ้หน็ระบบทอ่ขนสง่ความเรว็สงูนี ้ 
เชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆ และช่วยย่นเวลาการเดินทางลงได้หลายเท่า 
เช่น จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง

 โอริกามิ คือศิลปะการพับกระดาษของชาวญี่ปุ่น ซึ่งสามารถใช้ 
กระดาษประดิษฐ์เป็นตัวนก กบ และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่สวยงาม 
ล่าสุดนักวิศวกรไฟฟ้าได้นำมาพัฒนาเป็นแบตเตอรี่แผ่นพับราคา 

ประหยัดได้สำเร็จ

  Seokheun Sean Choi ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยั Binghamton ใชเ้ทคนคิการพบักระดาษ 
มาประยุกต์เพื่อสร้างแบตเตอรี่แผ่นพับ ซึ่งแบตเตอรี่นี้สามารถผลิต 
พลังงานได้จากการหายใจของจุลินทรีย์เพียงแค่ 1 หยด ก็สามารถส่ง 
พลงังานทีเ่พยีงพอในการทำงานของเครือ่งรบัรูช้วีภาพกระดาษ (paper-
based biosensor) โดยแหลง่เชือ้แบคทเีรยีสามารถหาไดง้า่ยในธรรมชาต ิ 
เชน่ ในแหลง่นำ้สกปรก หรอืสารอนิทรยีใ์ดๆ กส็ามารถเปน็แหลง่เพาะเชือ้ 
แบคทีเรียได้เป็นอย่างดี

  แบตเตอรี่แผ่นพับกระดาษยังมีประโยชน์มากโดยเฉพาะผู้ที่ทำงาน 
ในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีทรัพยากรจำกัด เนื่องจากกระดาษมีราคาถูก  
หาง่าย สามารถย่อยสลายได้ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และทำได้โดยไม่จำเป็น 
ต้องใช้ปั๊มหรือเข็มฉีดยาเพื่อฉีดแบคทีเรียเข้าไป เพราะกระดาษสามารถ 
ดดูซบัสารไดด้ว้ยตวัเอง นอกจากนี ้ผูเ้ชีย่วชาญทีท่ำงานดา้นการควบคมุ 
และป้องกันโรค สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุสำคัญในการสร้างเครื่องมือ 
วินิจฉัยโรคสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

  แบตเตอรี่ที่ Choi สร้างขึ้นมานี้ สามารถพับให้เล็กได้ขนาดเท่า 
กล่องไม้ขีด มีราคาถูก โดยมีต้นทุนเพียง 5 เซ็นต์ หรือประมาณ 
1.69 บาท แบตเตอรี่แผ่นพับนี้จะถูกนำไปพัฒนาเพื่อการใช้งานจริง 
ในอนาคต โดยมเีปา้หมายทีเ่งนิทนุราว $ 300,000 โดยไดร้บังบประมาณ 
จากหน่วยงาน National Science Foundation (NSF) ใช้ระยะเวลา  
3 ปี ซึ่ง Choi ได้รับสิทธิบัตรความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตแบตเตอรี่ 
แผ่นพับนี้ร่วมกับ Hankeun Lee อีกด้วย

แบตเตอรี่แผ่นพับกระดาษ 
(Origami Battery)

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150610111036.htm
http://ostc.thaiembdc.org/13th/blog/archives/2734

“Hyperloop” ระบบขนส่ง
แห่งโลกอนาคต กำลังจะเริ่มก่อสร้างต้นปี 2016

ชมคลิปวิดีโอและข้อมูลจาก http://www.voathai.com/content/hyperloop-transport-system-ss/2909897.html

ภาพจาก http://www.wired.com/2014/12/jumpstartfund-hyperloop-elon-musk/

(ผู้ส่ือข่าว Maia Pujara รายงาน / ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียง)  
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กระแสสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังเช่น เกษตรอินทรีย์หรือ 
การทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็น

ต้นเหตุให้เกิดสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค เกษตรกร และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

  ดังนั้น ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจงึไดว้จิยัและพฒันา ผลติภณัฑไ์วรสั เอน็ พ ีว ีขึน้
เพือ่ควบคมุแมลงศตัรพูชืโดยวธิชีวีภาพ ทดแทนการใชส้ารเคมกีำจดัศตัรพูชื 
ซึ่งพบว่าใช้งานได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี 
นวัตกรรมทางการเกษตรแบบยั่งยืน
นวัตกรรมทางการเกษตรในการใช้ไวรัสควบคุมตัวหนอนแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ

ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี ตัวช่วย
คุมแมลงศัตรูพืช
  Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) หรือ เอ็น พี วี เป็นไวรัสที่
ทำให้เกิดโรคกับตัวหนอนที่เป็นตัวอ่อนของแมลง จึงสามารถนำมาใช้ 
ควบคุมแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีได้ และมีคุณสมบัติเด่นคือ 
ทำลายเฉพาะศัตรูพืชเป้าหมาย จึงไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์ 
ในธรรมชาติ ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยกลไกการเข้า 
ทำลายคือเมื่อตัวอ่อนของแมลงกินไวรัส เอ็น พี วี ที่เกษตรกรฉีดพ่น 
ไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะอาหาร ส่งผลให้หนอนลดการกินอาหารลง และ 

กองบรรณาธิการ
บทความพิเศษ
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เมื่ออนุภาคของไวรัสขยายพันธุ์ทวีจำนวนมากขึ้น ไวรัสจะแพร่กระจาย 
เข้าสู่ภายในลำตัวของหนอน อาทิ เม็ดเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ ผนังลำตัว 

จนหนอนจะตาย ไป ในที่ สุ ด  
นอกจากนี้ซากหนอนที่ตายนี้จะ 
เต็มไปด้วยผลึกของไวรัส เอ็น พี วี  
ซึ่ งสามารถระบาดไปสู่หนอน 
ตัวอื่นๆ ในแปลงได้

 นายสัมฤทธิ์ เกียววงษ์ ผู้จัดการ 
โรงงานตน้แบบผลติไวรสั เอน็ พ ีว ี 

เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ไบโอเทค กล่าวว่า ความต้องการสินค้าเกษตร 
อนิทรยีท์ัง้ในและตา่งประเทศมแีนวโนม้สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ดงัจะเหน็ไดว้า่ 
ประเทศคูค่า้ของไทยลว้นใหค้วามสำคญักบัการนำเขา้ผลติผลทางการเกษตร 
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากสารพิษตกค้าง

  “จุดเด่นของการใช้ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี คือการควบคุมศัตรูพืช 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและ 
เกษตรกรผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี ยังสามารถนำไปใช้ 
ไดก้บัพชืทีห่ลากหลาย พชืดอก เชน่ กลว้ยไมพ้นัธุต์า่งๆ ดาวเรอืง เบญจมาศ 
กุหลาบ รวมถึงพืชผักและผลไม้ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ 
แตงโม มะเขือเทศ องุ่น พืชตระกูลกะหล่ำ”

 

เกษตรกรขานรับ ประสิทธิภาพ
ควบคู่ความปลอดภัย
นางสาวณนิภา เลยะกุล  ผู้ จัดการวิจัยและพัฒนาไร่คุณธรรม 

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
กล่าวว่า การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
มีแนวโน้มต้องใช้ปริมาณมากขึ้น 
เรือ่ยๆ เพราะศตัรพูชืมวีวิฒันาการ
ทีท่นตอ่สารเคมมีากขึน้ จงึหนัมาใช ้
ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี ซึ่งเป็น 

ชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=H83KvJSvgkc

การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมี ผลลัพธ์ที่ได้ 
สามาถจำกัดหนอนที่เป็นศัตรูพืชภายใน 3-5 วัน และเนื่องจากซากหนอน 
ที่ตายนี้เต็มไปด้วยผลึกของไวรัส ซึ่งสามารถกระจายตัวไปหนอนศัตรูพืช 
ตัวอื่นๆ ในแปลงได้ มีผลให้หนอนจะลดลงอย่างมากในอาทิตย์ที่ 2-3 
และจะหมดไปในที่สุด

   “ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็น พี วี ให้ผลลัพธ์ที่เห็นผลจริง และเมื่อคำนวณ 
ต้นทุนการใช้จ่ายพบว่าการใช้ไวรัสเอ็น พี วี มีค่าใช้จ่ายไม่ต่างกับการใช้ 
สารเคมมีากนกัสำหรบัการจดัการหนอนในแปลงในระยะแรก แตเ่มือ่คำนวณ 
ต้นทุนรวมตลอดระยะการปลูกจนเก็บผลผลิต พบว่าการผลิตภัณฑ์ไวรัส  
เอน็ พ ีว ีถกูกวา่การใชส้ารเคม ีและสามารถลดตน้ทนุแรงงานทีใ่ชใ้นการฉดี
พ่นสารเคมีได้อย่างมาก ที่สำคัญคือสุขภาพของแรงงานที่ไม่ทรุดโทรม”

 

ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็น พี วี
  ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี มีให้เลือก 3 ขนาด คือขนาด 100, 200, 500  
มลิลลิติร โดยมรีาคาขวดละ 270, 650 และ 1,100 บาท ตามลำดบั ซึง่ผลติภณัฑ ์
ทั้งหมดผลิตจากโรงงานต้นแบบผลิต เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ณ  
Module 8 อาคาร Biotec Pilot Plant ภายในอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ 
ไทย มพีืน้ที ่800 ตารางเมตร ประกอบดว้ยหอ้งกกักนัโรค หอ้งเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ ์
และห้องเลี้ยงขยาย รวม 10 ห้อง ขณะที่กระบวนการปลูกเชื้อหรือ 
ผลิตไวรัสได้ถูกดำเนินการแยกออกไป ณ บริเวณอาคาร Greenhouse 
โดยมหีอ้งปลกูเชือ้หนอน หอ้งผลติและบรรจผุลติภณัฑด์ำเนนิการอยา่งเปน็ 
ขั้นตอน

ผู้สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ 

โรงงานต้นแบบผลิตไวรัส เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 02-564-6700 ต่อ 3712

บทความพิเศษ
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/05/stickyrice.jpg
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 ภาพถ่ายด้วยเทคนิค SEM  
(Scanning Electron  
Microscope) แสดงตาของ 

เพลี้ยอ่อน ขนาด 0.28 มิลลิเมตร  
โดยที่ตาของมันประกอบด้วยเลนส์ 
เล็กๆ จำนวนมาก เรียกว่า “ตารวม” 
(compound eyes) ซึ่งมีมุมองศา 
ต่างกันออกไปทีละน้อย ภาพที่  
เพลีย้ออ่นมองเหน็จะเปน็ภาพเรยีงกนั 
หลายภาพแบบโมเสค ซึ่งจะทำให้มัน 
มองเห็นวัตถุที่เคลื่อนไหวหรือวัตถุ 
ที่อยู่ในระยะใกล้ได้ดี แต่จะไม่เห็น 
รายละเอียด ขณะวัตถุที่อยู่ไกลจะ 
เห็นได้ไม่ดี ส่วนปุ่มปมที่เห็นด้านบน 
ซ้ายที่แยกออกมา อาจช่วยให้มันมอง
เห็นแสงโพลาไลซ์ได้ด้วยภาพ ภาพถ่ายเทคนิค SEM แสดงตาของเพลี้ยอ่อน (Greenfly eye)

ห้องภาพวิทย์ SciGallery

เทคนิค SEM แสดงตาของเพลี้ยอ่อน
(Greenfly eye)

ภาพจาก : http://www.wellcomeimageawards.org/2015/greenfly-eye

ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

Science 
Jokes ฉันรักเธอมาก

เท่านี้แน่ะ!!
นั่นมัน

ไม่ได้มากเลยนะ...

การแสดงความรัก
ของ T-Rex
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ด้วยน้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่อง 
การหางานทำและการประกอบอาชีพที่สุจริตของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษไปแล้ว ดังนั้น พระองค์จึงมีพระราชดำริ 
ให้ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์สรรค์สร้างผลงานที่สร้างรายได้ในระหว่างถูกคุมขัง จึงเป็นที่มา 
ของความร่วมมือระหว่างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี กับกรมราชทัณฑ์ ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง โดย 
จดัตัง้หอ้งเรยีนคอมพวิเตอรพ์ระราชทานใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการอบรมวชิาชพีคอมพวิเตอรข์ึน้ เพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัทีผ่า่น
การอบรมจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์พระราชทานสามารถสร้างรายได้จากความสามารถด้านไอทีของตนเองได้

  ดังตัวอย่างความสำเร็จของทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคือ ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ Call Center ของ บมจ.เทเลอินโฟมีเดีย ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได ้
สำหรับใช้จ่ายซื้อสิ่งจำเป็นในขณะที่ถูกคุมขัง และเก็บเงินรายได้บางส่วนเข้าบัญชีเงินฝากทำให้มีเงินทุนตั้งต้น 
หลังจากพ้นโทษได้ 

ไอทีเพื่อชีวิตใหม่ผู้ต้องขังด้วยน้ำพระทัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20400-nstda

 (2 กันยายน 2558) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” ภายใต้แนวคิด 
“พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน สำหรับงานนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วย 
ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย  
ภายในงานอัดแน่นด้วยผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจมากกว่า 50 ผลงาน เปิดพื้นที่ให้กลุ่ม 
นักธุรกิจเป้าหมายเข้าถึงผลงานวิจัยไทยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และนักวิจัยเองยังสามารถนำผลตอบรับ 
จากงานมาช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไปได้เช่นกัน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20463-din2015

สวทช. กระทรวงวิทย์ เปิดงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” 
อย่างยิ่งใหญ่อัดแน่นมากกว่า 50 ผลงาน พร้อมหนุนและถ่ายทอด
ให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในไทย
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กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง 
สาธารณสุข ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ 
รพ.รามาธิบดี ศึกษาวิจัยการพัฒนาวิธีตรวจ 
การกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2  
ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ด้วย 
เทคนคิวเิคราะหล์ำดบัสารพนัธกุรรมสมรรถนะสงู  
เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ว่ยและครอบครวัสามารถลดความ
เสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้

  นายแพทย์ อภิ ชั ย  มงคล  อธิ บดี  
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กลา่ววา่ มะเรง็เตา้นม 
เป็นสาเหตุการป่วยและการเสียชีวิตของผู้หญิงไทย 
มากเป็นอันดับ 1 ตามสถิติสาธารณสุขล่าสุดของ 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 
พบสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 34,539 คน  
เสียชีวิต 2,724 คน เฉลี่ยวันละ 7 คน เพิ่มขึ้น 
จากปี 2549 ถึง 711 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ทุกปี ประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
มีประวัติครอบครัวหรือลักษณะของการเป็นมะเร็ง 

2 หน่วยงานภาครัฐจับมือศึกษาการกลายพันธุ์
ของยีน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม 
และมะเร็งรังไข่ในหญิงไทย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจัดการประชุม 
นานาชาติ “ไดโนเสาร์เอเชีย” (ASIAN DINOSAURS)  

SciSociety

ที่ทำให้สงสัยว่าจะมีการกลายพันธุ์ในครอบครัวที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดมะเร็ง เช่น มีคนในครอบครัว 
เป็นมะเร็งมากกว่า 2 คน เป็นมะเร็งตั้งแต่อายุน้อย หรือเป็นมะเร็งในอวัยวะที่ไม่ค่อยเกิดมะเร็ง เป็นต้น 
ผูป้ว่ยเหลา่นีค้วรไดร้บัการตรวจทางพนัธกุรรม เพือ่คน้หาการกลายพนัธุข์องยนีกอ่มะเรง็ เชน่ ยนี BRCA1 
(แบรกค่า 1) และยีน BRCA2 (แบรกค่า 2) ซึ่งเป็นยีนที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ ปกติยีนดังกล่าว 
จะทำหน้าที่รักษาสมดุลของดีเอ็นเอและป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ หากยีนชนิดนี้ 
มีความผิดปกติจะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  
แต่ที่ผ่านมาการตรวจยีนทั้งสองนี้มีอุปสรรคสำคัญคือมีราคาค่าตรวจแพง ทำให้การตรวจยีน 
ดังกล่าวจำกัดอยู่เฉพาะในโครงการวิจัยเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการตรวจดังกล่าวมีต้นทุนที่ถูกลง ดังนั้น 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ จงึไดร้ว่มกบัคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
พัฒนาระบบการตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1 และ BRCA 2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ 
ผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขด่ว้ยเทคนคิวเิคราะหล์ำดบัสารพนัธกุรรมสมรรถนะสงู โดยจะเปดิใหบ้รกิารเพือ่การวจิยั 
และการตรวจทางพันธุกรรมในประเทศไทย ซึ่งจะตรวจผู้ป่วยมะเร็งในครอบครัวจำนวน 200 ราย  
เพื่อให้ทราบว่าในคนไทยตรวจพบการกลายพันธุ์ได้บ่อยหรือไม่ ถ้าตรวจพบได้บ่อยก็มีแนวโน้มว่าจะม ี
ความคุ้มค่าในการตรวจพันธุกรรมเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

  นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า ความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลโรคใน 
คนไทยที่อาจไม่เหมือนกับประชากรในประเทศอื่นๆ เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งใน 
ครอบครวัมคีวามถกูตอ้งและแมน่ยำยิง่ขึน้ เนือ่งจากเปน็ขอ้มลูทางระบาดวทิยาทางคลนิกิทีอ่งิจากผูป้ว่ย 
ชาวไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายและขยายการตรวจดังกล่าวไปยังหน่วยงาน 
ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆต่อไป

http://www.dmsc.moph.go.th/dmsc/news_detail.php?cid=1&id=954

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ 
“ไดโนเสาร์เอเชีย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.isad2015.com/isad2015/

ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น 
การเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส 
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

  ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ค่าลงทะเบียน 
สำหรับบุคคลทั่วไป (หลังวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) เป็นเงิน 8,000 บาท 
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บ้านน ักค ิด

Quiz

สวัสดีฮะ ในฉบับที่แล้วเหมียวขอให้คุณผู้อ่านส่งชื่อพืชที่ให้  
สีธรรมชาติโทนสีฟ้าที่สามารถนำไปใช้ในการทำอาหารหรือใช้ 
เป็นสีย้อมมา 3 ชนิด ง่ายมากใช่ไหมฮะ

ปกตแิลว้สจีากธรรมชาตนิัน้ เราสกดัไดจ้ากสว่นตา่งๆ ของพชื ไมว่า่จะเปลอืก 
ใบ ผล ดอก โดยใชต้วัทำละลายเชน่นำ้หรอืแอลกอฮอลม์าชว่ย สำหรบัพชืที่
ให้สีฟ้านั้นมีหลายชนิดเลยนะฮะ เช่น ดอกอัญชัน กะหล่ำม่วง ผลบลูเบอร์รี 
ดอกไอริส ดอกดิน เมล็ดถั่วดำ ใบคราม ใบห้อม ผลปิ้งขาว (คอคอเด๊าะ)  
คุณผู้อ่านสามารถสกัดสีจากพืชผักเหล่านี้ได้ง่ายๆ ด้วยการนำไปต้มฮะ

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมีดังต่อไปนี้

ที่ใส่บัตรพร้อมสายคล้องคอ 1 รางวัล 
ได้แก่ คุณวิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์

พวงกุญแจ 2 รางวัล 
ได้แก่ คุณสโรชา เพ็งศรี คุณอาศิรา กิจปรีชาภาส

โปสการ์ดชุด Inspired by nature (3 ลาย) 2 รางวัล 
ได้แก่ คุณสุนันทา ศิริสุนทรเลิศ คุณรัตนากร แสนศักดิ์

จานรองแก้วเกรเกอร์ เมนเดล 2 รางวัล 
ได้แก่ ด.ช.ปุณวิทย์ คงเสรี คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

จานรองแก้วอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 2 รางวัล 
ได้แก่ คุณณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล คุณกุลวรางค์ สุวรรณศรี

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

หมดเขตส่งคำตอบ วันที่ 28 กันยาน 2558 
คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 31 สำหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำฉบับนี้ได้แก่
รางวัลที่ 1 ชุดสมุดโน้ต I love science (1 ชุด มี 4 ลาย) จำนวน 1 รางวัล

ปัญหาประจำฉบับที่ 30

เหมียวเห็นภาพดวงตาของเพลี้ยอ่อนในคอลัมน์ Sci gallery แล้ว 
รู้สึก...โอ้โฮ..มาก ตาของแมลงช่างมีลักษณะแปลกและดูมหัศจรรย์ 
จริงๆ เลย พอไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เหมียวก็ยิ่งทึ่ง เมื่อรู้ว่าตา 
ของแมลงแบ่งเป็นสองประเภท แถมแมลงบางชนิดยังมีตาทั้งสอง 
ประเภทอยู่ในตัวเลยด้วย คุณผู้อ่านทราบไหมว่า ตาทั้งสองประเภท
ของแมลงเรียกว่าอะไร และแต่ละประเภททำหน้าที่อะไรบ้าง

รางวัลที่ 2 หนังสือนิทาน “อาณาจักรมด” จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 ชุดโปสการ์ดหิ่งห้อย+ดินสอ 
(ประกอบด้วยโปสการ์ด inspired by nature 
ลายหิ่งห้อย 1 แผ่น + ดินสอ 1 แท่ง) จำนวน 5 รางวัล
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สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th

เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore

เมื่อผู้ประกอบการจากหลากหลายความถนัดในล้านนา มารวมตัวกัน  

รว่มมือกันสร้าง พัฒนา ปรับปรุงผลงานของตนให้เป็นแนวคิดเดียวกัน  

เพื่อเพิ่มเนื้อหาและความน่าจดจำในตัวผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดให้เป็น 

วงกว้างออกไปอีก นำไปสู่ความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการและผู้ซ้ือสินค้า  

ที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาสู่ผู้บริโภค 

ในสากล

“ล้านนาคอลเลคชั่น” 
ร่วมกันเพื่อผลักดันสู่..
ล้านนนาสไตล์
ราคา 250 บาท
จำนวนหน้า 190 หน้า 
พิมพ์สี่สี และสีเดียว
จัดพิมพ์โดย สวทช. ภาคเหนือ
จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.
 ความร่วมมือข้างต้นเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนและการดูแลของ  
สวทช. ภาคเหนือ องค์กรภาควิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ที่เห็นความสำคัญ 
ของอารยธรรมลา้นนา ดว้ยการจดัหาผูเ้ชีย่วชาญทกุสาขาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ให้ 
คำแนะนำแกผู่ป้ระกอบการ ตลอดจนการสง่เสรมิ รว่มคน้หา และสรา้งจดุเดน่ 
เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นล้านนาสไตล์

 ผลลัพธ์แห่งความร่วมแรงร่วมใจระหว่างผู้ประกอบการล้านนาและ  
สวทช. ภาคเหนือ ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จและผู้ประกอบการที่ 
รว่มพฒันา ทศิทางการพฒันาดา้นการออกแบบ และแนวทางการสนบัสนนุ 
ผู้ประกอบการในอนาคต ฯลฯ อ่านต่อได้ใน “ล้านนาคอลเลคชั่น”

พิเศษ!! 
สมาชิกสาระวิทย์ 
ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ 

สวทช. ลด 20% 
เหลือราคาเล่มละ 200 บาท
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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 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

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

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

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

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

วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ม. 6 ปริญญาตรี ปริญญาโท

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

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

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

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

กองบรรณาธิการ  สาระวิทย์ 

ฝา่ยส่ือวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

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

โทรสาร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

คำคม นักวิทย์
นำช ัย ช ีวว ิวรรธน์

“Life is and will ever remain an equation incapable of solution, 
but it contains certain known factors.”

- Nikola Tesla
From “A Machine to End War” 1935

 
“ชีวิตคือสมการที่ไร้คำตอบ และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป 

แต่กระนั้นก็อาจรู้ปัจจัยบางอย่างของชีวิตได้” 

- นิโคลา เทสลา
จากบทความเรื่อง “A Machine to End War” พ.ศ. 2478

นิโคลา เทสลา
(10 กรกฎาคม พ.ศ. 2399 – 7 มกราคม พ.ศ. 2486)

นักฟิสิกส์และนักประดิษฐ์ชาวเซอร์เบีย-อเมริกัน รู้จักกันดีในฐานะของคนออกแบบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสลับในปัจจุบัน

เขาเคยทำงานกับทอมัส เอดิสัน ก่อนจะแยกออกมาตั้งห้องปฏิบัติการเอง ซึ่งต่อมา จอร์จ เวสติงเฮาส์ ได้ซื้อสิทธบัตรมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับของ 
นิโคลา เทสลา ไปใช้งาน และได้จ้างเขาเป็นที่ปรึกษาช่วงสั้นๆ

ภายหลังต่อมา นิโคลา เทสลา ได้สนใจค้นคว้าการสื่อสารแบบไร้สาย และพยายามส่งสัญญาณข้ามทวีปด้วย เขาเป็นคนแรกที่สร้างเรือบังคับวิทยุได้สำเร็จ 
จนทำให้ชื่อของเขาคือ “เทสลา” ได้กลายมาเป็นหน่วยวัดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux density) ในหน่วย SI

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla


