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• หน้าต่างข่าว 
	 วิทย์-เทคโนฯ	โลก	:

•	เรื่องจากปก	:	

	•	บทความพิเศษ	:

Earclip	คอมพิวเตอร์พีซีสวม
หูอัจฉริยะ

EasyHos	นำาทางคนไข้	
หาหมอฉับไว	ไม่หลงขั้นตอน

o	 ชิปอัจฉริยะตรวจจับ
	 สารเสพติด	และวัตถุระเบิด
o	 พบ	“หอยต้นไม้ชนิดใหม่
	 ของโลก”	ในไทย

	•	ระเบียงข่าว	
	 วิทย์-เทคโนฯ	ไทย	:

พบร่องรอยการไหลของน้ำา
บนพื้นผิวดาวอังคาร

นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 (PC)	 ขนาดจ๋ิวชนิดใหม่ใช้สวมหู	 ควบคุมโดย 
การกะพริบตา	 กระดิกใบหูหรือขยับปาก	 เชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและบลูทูธได้	 

พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อินฟราเรดเซ็นเซอร์	 GPS	 เข็มทิศ	 และอุปกรณ์วัดความดัน
บรรยากาศ	ครบครัน
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Earclip คอมพิวเตอร์พีซี

สวมหูอัจฉริยะ
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
วีณา ยศวังใจ

Earclip

 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ PC รุ่นแรกๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนเป็น
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ต่อมามีการพัฒนารูปแบบให้มีขนาดเล็กลง
เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือ Laptop เพ่ือความสะดวกในการพกพา
ไปทำางานในสถานท่ีต่างๆ และในปัจจุบันนักพัฒนาได้ย่อส่วนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้เล็กลงอีกจนมีหน้าตาเป็น Tablet หรือแบบ Smart 
phone ท่ีรวมฟังก์ชันการทำางานของคอมพิวเตอร์เข้าไปอยู่ในเคร่ือง
เดียวกับโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงอำานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานได้มากย่ิงข้ึน 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอนาคตยังมีรูปร่างหน้าตาเล็กลงได้อีกอย่าง 
“Google glass” แว่นตาคอมพิวเตอร์สุดล้ำาท่ีเคยสร้างความฮือฮามาแล้ว
เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา และล่าสุดนักพัฒนาได้สร้าง “Earclip” คอมพิวเตอร์
ขนาดจ๋ิวแบบสวมหู เทคโนโลยีตัวใหม่ท่ีจะมาเขย่าตลาด IT ในอีก 
ไม่นานน้ี

  “Earclip” คือ อุปกรณ์ PC ขนาดจ๋ิวท่ีผู้ใช้งานสามารถส่ังการได้
โดยการเคล่ือนไหวใบหน้าในลักษณะต่างๆ เช่น กะพริบตา กระดิก

คอมพิวเตอร์พีซี แล็ปท็อป แท็บเล็ตเช้าวันที่เขียนต้นฉบับนี้ผมมีโอกาสเดินผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้รับ 
หนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มาฉบับหนึ่ง  

พอคลี่ปกออก เห็นข่าวพาดหัว ก็ต้องเป็นอันตาลุกวาวครับ!!

  ว้าว !! มาอีกแล้วข่าวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว เป็นข่าวทีไร ก็น่าตื่นเต้น 
ทุกทีไป โดยครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ สตีเฟน ฮอว์กิง ออกมาให้
สมัภาษณว์า่ โลกมนษุยเ์ราอาจโดนโจมตจีากพวกเอเลีย่นหรอืมนษุยต่์างดาว
ได้ ซ่ึงพวกน้ีจะเดินทางไปเรื่อยๆ ในจักรวาลเพื่อยึดครองสร้างอาณานิคม 
บนดวงดาวที่พวกเขาไปถึง

  มีคำาถามที่เรามักพบเห็นอยู่เสมอที่กล่าวว่า “โลกเราจะอยู่โดดเดี่ยว 
คือเป็นดาวเพียงดวงเดียวในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกกระนั้นหรือ?”  
ท้ังๆ ที่ ในจักรวาลก็มีดวงดาวนับหมื่นล้านล้านล้านดวง (1x1022)  
(https://www.youtube.com/watch?v=5Ex__M-OwSA) โอกาสที่จะมี 
ดาวเคราะห์สักดวงที่มีสิ่งมีชีวิตแบบโลกเรามันก็น่าจะมีอยู่บ้าง นั่นจึงเป็น
ที่มาของโครงการเซติ (SETI- Search for Extraterrestrial Intelligence) 
คือการค้นหาสิ่งมีชีวิตผู้ทรงปัญญาจากต่างดาว ซึ่งดำาเนินการมาแล้วกว่า 
สามสิบปี (โครงการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 ศูนย์ดำาเนินงานของสถาบันเซติ 
อยูท่ีเ่มาน์เทนวิว รัฐแคลฟิอรเ์นยี สหรฐัอเมรกิา) โดยการคน้หาคลืน่สญัญาณ
แม่เหล็กไฟฟ้าที่คาดว่าอาจส่งมาจากต่างดาว น่ันคือ พวกเขาจะต้องมี
วิทยาการที่ก้าวล้ำาหน้ามากกว่ามนุษย์เราเป็นแน่

  ภาพยนตร์ฮอลีวูดหลายเร่ืองเก่ียวกับมนุษย์ต่างดาว ได้มโนภาพมนุษย์ต่างดาว 
พวกนี้อาจมีตัวสีเขียว ตาโตๆ ตัวลีบ หรืออาจเป็นดังอีที แต่นักวิทยาศาสตร์
บางคนก็ให้ความเห็นว่า ในความเป็นจริงเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวก็
อาจไม่ได้มีรูปร่าง ศีรษะ แขน ขา เป็นดังที่ในหนังจินตนาการไว้ เพราะมัน
อาจเป็นเพียงส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กดังเช่นแบคทีเรียเท่านั้น ซ่ึงก็สอดคล้องกับ
หลกัฐานของโครงการอวกาศของนาซาทีส่ง่ยานออกไปสำารวจยงัดาวเคราะห์
ตา่งๆ ในระบบสรุยิะของเรา ซ่ึงลา่สดุทีเ่ปน็ขา่วฮอืฮา นัน่กค็อื ภาพถ่ายท่ีแสดง
การค้นพบร่องรอยของการไหลของน้ำาบนพื้นผิวดาวอังคาร (ข่าวในคอลัมน์ 
“หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก” ในสาระวิทย์ฉบับนี้)  

  สิง่นีเ้ปน็หลกัฐานทีส่ำาคัญมาก เพราะถ้าในอดีต ดาวองัคารมนี้ำาอยูจ่รงิ นัน่
หมายถงึโอกาสทีจ่ะมสีิง่มชีวีติอยูก่มี็โอกาสเปน็ไปได้สงู และถ้าหลักฐานทีพ่บ
นีเ้ปน็น้ำาจรงิ และหากโชคดทีีย่งัมน้ำาอยูใ่ตผ้วิดาวองัคาร ดว้ย นัน่คอื เมือ่มนี้ำา 
โอกาสพบส่ิงมชีวิีตกเ็ปน็ไปได้สงู ความใฝฝ่นัทีม่นษุยจ์ะมาสรา้งอาณานคิมอยู่
บนดาวอังคารก็มีความหวังมากขึ้น

  ฟังดูอาจเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ก็นี่ล่ะครับมนุษย์ ตราบใดท่ียัง
ไม่หยุดฝัน และยังตามล่าทำาความฝันให้เป็นความจริง ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งใน
อนาคต มนุษย์เราอาจมีดาวอังคารเป็นบ้านอาณานิคมรองรับที่อยู่ใหม่ของ
ชาวโลกก็เป็นได้

ค้นหาสิ่งมีชีวิต
		จากต่างดาว

Google glass 
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ใบหู หรือขยับปาก พัฒนาข้ึนโดย Kazihiro Taniguchi และทีมวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยฮิโรชิมาซิตี ประเทศญ่ีปุ่น โดยขณะน้ีนักวิจัยกำาลังอยู่ระหว่าง
การทดสอบประสิทธิภาพการทำางานของอุปกรณ์ต้นแบบชนิดน้ีในเมือง 
ฮิโรชิมา ท่ีคาดว่าจะเป็นเมืองแรกท่ีมีการวางจำาหน่าย Earclip ในเร็วๆ น้ี

  Earclip มีน้ำาหนักเพียง 17 กรัม มีรูปร่างหน้าตาท่ีถูกออกแบบมาให้มี
ลักษณะโค้งงอคล้ายกับ “Ikebana” ซ่ึงเป็นศิลปะการจัดดอกไม้แบบด้ังเดิม
ของญ่ีปุ่น และเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถสวมใส่ไว้ท่ีใบหูได้ง่ายราวกับสวมต่างหู
แบบท่ัวไป

  ภายใน Earclip ประกอบไปด้วย อินฟราเรดเซ็นเซอร์ ไจโรเซ็นเซอร์  
(gyro-sensor) GPS เข็มทิศ แบตเตอร่ี อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ  
(barometer) ลำาโพง และไมโครโฟน โดยใช้เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณแบบ
บลูทูธ พร้อมด้วยไมโครชิปและหน่วยเก็บข้อมูล

Cover Story

  อินฟราเรดเซ็นเซอร์ท่ีอยู่ภายใน Earclip จะทำาหน้าท่ีคอยตรวจ
จับสัญญาณการเคล่ือนไหวเพียงเล็กน้อยท่ีเกิดข้ึนในหูของผู้ใช้งาน 
ซ่ึงสัญญาณจะมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปโดยข้ึนอยู่กับลักษณะการ
ขยับหรือการเคล่ือนไหวของดวงตาหรือปาก หรือการแสดงออก
ของใบหน้าในรูปแบบต่างๆ เช่น การยักค้ิว แลบล้ิน กระดิกจมูก 
และรวมไปถึงการกระทบฟัน

  การควบคุมหรือส่ังการ Earclip ทำางานด้วยการขยับอวัยวะ
บนใบหน้า เปรียบได้กับผู้ใช้งานมี “มือท่ีสาม” เพ่ิมเข้ามา โดยท่ี
ไม่จำาเป็นต้องใช้มือท้ังสองข้างเพ่ือกดปุ่มหรือสัมผัสส่วนใดๆ ของ
อุปกรณ์ อุปกรณ์น้ีจึงเหมาะสำาหรับผู้ใช้งานท่ีมือไม่ค่อยว่าง หรือ
ท่ีต้องใช้มือทำางานอย่างอ่ืนอยู่ตลอดเวลา เช่น ผู้ดูแลคนป่วยหรือ
คนชรา นักปีนหน้าผา ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ นักบินอวกาศ และ
รวมถึงผู้พิการ ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถสามารถส่ังให้ Earclip บอกข้อมูล
การจราจร บอกเส้นทาง หรือเช่ือมต่อกับไอแพดเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์
นำาทางก็ได้ Earclip ยังบอกได้แม้กระท่ังว่าดวงดาวท่ีคุณกำาลังมอง
ดูอยู่บนยอดเขาน้ันคือดาวอะไร จากการคำานวณตำาแหน่งท่ีอยู่ของ
ผู้ใช้งานว่าอยู่ท่ีความสูงเหนือระดับน้ำาทะเลเท่าไหร่ คำานวณทิศทาง
และองศาท่ีสายตากำาลังมองไป

  Kazihiro Taniguchi อธิบายว่า “สมมติว่าผมยืนอยู่บนยอด
เขาและกำาลังมองดาวดวงหน่ึงอยู่ มันก็จะบอกผมได้ว่า ดวงดาว
ท่ีผมกำาลังจ้องมองอยู่น่ันคือดาวซิริอุสนะ และหากคุณใช้พีซีจ๋ิวตัว
น้ีร่วมกับสมาร์ตโฟนและเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต มันจะเช่ือมโยงคุณ
ถึงใครคนอ่ืนท่ีอยู่อีกแห่งหน่ึงและกำาลังทำากิจกรรมอย่างเดียวกับ 
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คุณอยู่ในเวลาน้ัน เช่น หากว่าพวกคุณกำาลังมองดูดวงดาวดวงเดียวกันอยู่ในเวลา
เดียวกัน แต่ต่างสถานท่ีกัน Earclip ก็จะเช่ือมพวกคุณให้ถึงกันได้ และพวกคุณก็
สามารถบอกเล่าแลกเปล่ียนความประทับใจต่อส่ิงท่ีพวก คุณเห็นพร้อมกันได้ในทันที”

  นอกจากน้ัน นักวิจัยต้ังใจพัฒนา Earclip รุ่นท่ี 2 ท่ีจะเพ่ิมฟังก์ชันการทำางานใน
การช่วยดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวด้วย โดยทำาให้ Earclip ทำาหน้าท่ีเป็นเคร่ืองช่วยฟัง 
ช่วยดูแลสุขภาพของผู้ใช้งาน เช่น วัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย คอย
บันทึกว่าผู้ใช้งานมีการรับประทานบ่อยแค่ไหน จามบ่อยแค่ไหน ซ่ึงจะช่วยเตือนได้ 
ต้ังแต่เน่ินๆ เม่ือเร่ิมจะมีอาการป่วย ในขณะท่ีอุปกรณ์วัดความเร่งหรือวัด 
การส่ันสะเทือนของวัตถุท่ีฝังอยู่ในพีซี จะมีการแจ้งเตือนเม่ือผู้ใช้งานเดินโซเซหรือ 
ล้มลง และจะส่ังให้สมาร์ตโฟนส่งข้อมูลน้ีไปแจ้งให้ญาติทราบ หรือทำาการเรียก 
รถพยาบาลมารับตัวไปคนไข้ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลได้ทันที

  นักวิจัยคาดว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ตัวน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ให้ทันช่วงคริสต์มาส
ในปี 2015 และอาจจะสามารถวางตลาดได้ในเดือนเมษายนปี 2016 เป็นต้นไป
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การตรวจสอบวัตถุพยานในสถานท่ีเกิดเหตุ เช่น สารเสพติด หรือวัตถุ
ระเบิด มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อกระบวนการยุติธรรม เพ่ือสาวไปถึงผู้กระทำา
ผิดและผู้บงการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเช่ือถือ แต่ด้วยเทคนิคท่ีใช้อยู่

ชิปอัจฉริยะตรวจจับสารเสพติด
และวัตถุระเบิด

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jNixHOxyqjs

ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดกระเทียมดำา
ที่ผ่านการบ่ม	(aged	black	garlic	extract)

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เผยผลการศึกษาฤทธ์ิลดไขมันของสารสกัดกระเทียมดำาท่ีผ่านการบ่ม
ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะไขมันในเลือดสูงท้ังชายและหญิง (อายุระหว่าง 19-80 ปี)  
จำานวน 60 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ให้รับประทาน 
สารสกัดกระเทียมดำาท่ีผ่านการบ่มวันละสองคร้ัง ขนาดคร้ังละ 3 กรัม (6 กรัม/
วัน) ในช่วงเวลาก่อนอาหารม้ือเช้าและเย็น นานติดต่อกัน 12 สัปดาห์ กลุ่มท่ี 
2 ให้รับประทานยาหลอก (placebo)

  เม่ือเสร็จส้ินการทดลองทำาการเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเพ่ือวิเคราะห์ค่า 
ทางชีวเคมีพบว่า ค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมัน คอเลสเตอรอล และ LDL- 
cholesterol (ไขมันชนิดไม่ดี) ในเลือดของผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ค่า  
HDL-cholesterol (ไขมันดี) ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีรับประทานสารสกัดกระเทียมดำา
ท่ีผ่านการบ่มมีค่าสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มท่ีได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากน้ี 
ยังพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มท่ีรับประทานสารสกัดกระเทียมดำาท่ีผ่านการบ่มมีค่า  
apolipoprotein B ลดลง และมีค่าอัตราส่วนของ LDL-lipoprotein  
cholesterol/apolipoprotein B เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ เม่ือเทียบกับกลุ่ม 
ควบคุมและเทียบกับค่าเลือดเร่ิมต้นก่อนการทดลอง ซ่ึงท้ังสองค่าน้ีเป็น 
ค่าประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในปัจจุบันมีข้อจำากัดหลายด้าน นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีท่ีเป็นวัตถุพยาน เพ่ือช่วยอำานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

  นักวิจัย สวทช. ใช้เทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง พัฒนาชุดตรวจวัดสารเคมี 
ด้วยสัญญาณรามานชนิดพกพาได้ สำาหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือ 
การตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารระเบิดในสภาพแวดล้อมจริงนอก 
ห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยเทคนิคการใช้พ้ืนท่ีผิวขยายสัญญาณรามาน หรือ 
surface-enhanced Raman substrate (SERS)

  ชุดตรวจประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดเคล่ือนท่ีและชิปขยายสัญญาณ 
รามาน ซ่ึงมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้งานง่าย มีความไวสูงต่อสารเคมีท่ีต้องการ
ตรวจวัดมากกว่าการตรวจวัดสัญญาณรามานโดยท่ัวไป 10-100 เท่า จึง
สามารถตรวจวิเคราะห์ชนิดของสารเสพติด หรือแยกแยะชนิดของสารระเบิด
เพ่ือหาแหล่งท่ีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา แม้มีปริมาณสารเคมีตกค้างอยู่ในจุด
เกิดเหตุในปริมาณน้อยมากก็ตาม

  ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได้ว่า การรับประทานสารสกัดกระเทียมดำาท่ีผ่าน
การบ่มอาจมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดอัตราความเส่ียงของการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยท่ีมีภาวะไขมันสูงได้

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1099
ภาพจาก http://mrvitaminsnews.com.au/immune-system/theres-garlic-theres-black-garlic/
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	จากสาระวิทย์ฉบับท่ี 29 ท่ีได้นำาเสนอข่าวสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ทำา 
การผสมเทียมแพนด้าช่วงช่วง กับหลินฮุ่ย ซ่ึงล่าสุดเม่ือ 11 กันยายน ท่ีผ่านมา 
ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แถลงข่าวถึงความคืบหน้าผลการผสมเทียมดังกล่าว 
โดยจากหน้าเพจเฟซบุ๊กของสวนสัตว์เชียงใหม่รายงานว่า ผลจากการตรวจการ

คนไทยได้เฮ..
แพนด้าหลินฮุ่ยตั้งท้อง

https://www.facebook.com/FanpageChiangMaiZoo/posts/962282617151788?notif_t=notify_me_page

พบ	“หอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก”	ในไทย	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานชื่อ	

“หอยบุษราคัม”

ต้ังครรภ์ด้วยเคร่ืองอัลตราซาวนด์ท่ีทันสมัยท่ีสุดท่ีเพ่ิงนำามาใช้กับหลินฮุ่ย พบว่า
หลินฮุ่ยมีการต้ังท้องแน่นอน เพราะภาพจากเคร่ืองอัลตราซาวนด์ แสดงให้เห็น
ถึงตัวอ่อนท่ีอยูในมดลูกหลินฮุ่ยอย่างชัดเจน นับเป็นข่าวดีของคนไทยท่ีช่ืนชอบ
แพนด้าท่ีจะมีโอกาสได้ยลโฉมแพนด้าน้อยในอนาคตอันใกล้น้ี

	จากการศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์หอยทากบกในประเทศไทย
เป็นเวลากว่า 30 ปี ของคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำาโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา ในฐานะหัวหน้าหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ ได้ประมาณการว่ามีหอยทากบกใน
ประเทศไทยท้ังส้ินราว 1,000-1,500 ชนิด และยังค้นพบหอยทากชนิดใหม่
ของโลกประมาณ 100 ชนิด ซ่ึงหลายชนิดมีความโดดเด่น เช่น หอยทากจ๋ิว
ท่ีมีรูปร่างหลากหลายแปลกตา และหอยนักล่าท่ีมีลำาตัวสีสดใส รวมถึงหอย
ต้นไม้ท่ีมีสีสันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า “อัญมณีแห่งพงไพร” หรือ 
“Gems of the forest” โดยปัจจุบันหอยต้นไม้สกุล Amphidromus ใน

ประเทศไทยมีรายงานมากกว่า 20 ชนิด และสามารถพบได้ในแหล่งท่ีอยู่
ธรรมชาติท่ัวภูมิภาค ซ่ึงหอยต้นไม้เหล่าน้ีล้วนมีลวดลายและสีสันของเปลือก
หอยท่ีแปลกตาแตกต่างกันไป

 ศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ปัญหา กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2558 ตนและคณะ
นักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของการค้นพบหอยต้นไม้สวยงามชนิดใหม่ของโลก
สองชนิด โดยชนิดแรกจากเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือและ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้เก็บตัวอย่างมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้รับพระราชทาน
ช่ือหอยชนิดน้ีว่า “หอยบุษราคัม” ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Amphidromus  
principalis Sutcharit & Panha, 2015 (แอมฟิโดรมัส พรินซิพาลิส) จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 “จากลักษณะของเปลือกท่ีมีสีเหลืองแวววาว เปรียบด่ังพลอยบุษราคัม
ล้ำาค่า เป็นทรัพยากรสำาคัญและมีมูลค่าแก่การอนุรักษ์บนผืนป่าในหมู่เกาะ
แห่งท้องทะเลไทย หอยบุษราคัมมีเปลือกสีเหลืองแวววาว มีสีลำาตัวสีขาว
นวลอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบช้ืนตามเกาะในอ่าวไทย บริโภคสาหร่าย
และไลเคนบนผิวต้นไม้ ดำารงชีวิตบนต้นไม้ตลอดชีวิต มีเปลือกเวียนทาง
ด้านซ้ายทุกตัวท้ังประชากร ศัตรูธรรมชาติคือนกหลายชนิดและหนู มีการ
ผลิตเมือกจากเท้าและแมนเทิลท่ีมีสีขาวใส ช่วยเคลือบผิวลำาตัวให้ขาว
มันแวววาว มีสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบำารุงผิวพรรณท่ีละเอียดอ่อน มี
ศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมเวชสำาอางได้อีกด้วย ท้ังน้ี ความหมายภาษา
ละตินคำาว่า “principalis” มีความหมายว่า “of the princess” อันหมาย
ถึงองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงพระองค์
ทรงเป็นองค์ประธานแห่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริฯ ด้วย” ศ. ดร.สมศักด์ิ กล่าวและเพ่ิมเติม 

 หอยชนิดท่ีสองท่ีค้นพบใหม่คือหอยต้นไม้ชนิด “หอยนกเหลืองแม่สอด” 
หรือ หอยนกขม้ินขอบวงน้ำาตาล Amphidromus globonevilli Sutcharit & 
Panha, 2015 (แอมฟิโดรมัส โกลโบเนวิลไล) จากอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
หอยชนิดน้ีอาศัยเฉพาะถ่ินบนต้นไม้ตลอดชีวิต เปลือกมีสีเหลือง มีแถบสีน้ำาตาล
อยู่ตามรอยเวียนของเปลือกรองสุดท้ายและวงสุดท้าย ลำาตัวมีสีน้ำาตาลอ่อน

 “โดยหอยท้ังสองชนิดใหม่ท่ีค้นพบน้ีนับเป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีใช้เป็นดัชนี
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และได้เห็นธรรมชาติของหอยอันเป็นปรากฏการณ์
ท่ีนำาไปสู่การนำาหอยมาเป็นดัชนีการอนุรักษ์ป่า การนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่อุตสาหกรรมความงามได้อีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการค้นพบในคร้ังน้ีทำาให้ “หอยบุษราคัม” กลายเป็นทรัพยากรทาง
พันธุกรรมท่ีสำาคัญและนำาไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าอันจำาเพาะ การค้นพบ 
คร้ังน้ีได้รับตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ZooKeys  
2015” อันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
แก่สาธารณชน และสร้างความตระหนักให้แก่คนไทยให้เห็นความสำาคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์ดูแล” ศ. ดร.สมศักด์ิ กล่าวท้ิงท้าย

วว.	พัฒนางานวิจัยเพื่อสุขภาพ	การแพทย์	สังคม 
ผู้สูงอายุ	ผู้ด้อยโอกาส	เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสุขภาพ การแพทย์ 
สังคมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หลากหลายสาขา สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่
ประชาชน ลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการใช้เทคโนโลยี
คุณภาพมาตรฐานสากล เสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของประเทศ

      นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 
รักษาการในตำาแหน่งผู้ว่าการ เปิดเผยว่า วว.มุ่งวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 
และช่วยลดการนำาเข้าเทคโนโลยีการแพทย์จากต่างประเทศ เพ่ือความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืนของประเทศ ดังน้ี 
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         นวัตกรรมการแพทย์ ได้แก่ เฝือกอ่อนย่อยสลายได้ ใช้ดามกระดูกหรือข้อ 
เพ่ือควบคุมการเคล่ือนไหวหรือจัดอวัยวะท่ีบาดเจ็บให้อยู่ในท่าท่ีต้องการ คืน 
รูปร่างต้นแบบได้ มีลักษณะอ่อนตัวสามารถดัดแปลงเป็นรูปต่างๆ ได้ท่ีอุณหภูมิ
ต่ำา 65-70 องศาเซลเซียส และยังคงสภาพหลังการดัดตลอดช่วงการใช้งาน

 เคร่ืองอัลตราโซนิกส์กายภาพบำาบัด  มีความถ่ีสูงประมาณ 1 ล้านเฮิรตซ์ 
ทำาให้เลือดหมุนเวียนได้ดี เหมาะสำาหรับการบำาบัดกล้ามเน้ือต่างๆ ของร่างกาย
 เคร่ือง CPM เข่าสำาหรับกายภาพบำาบัด ช่วยการเคล่ือนไหวข้อเข่า 
อย่างต่อเน่ืองหลังการผ่าตัด ลดระยะเวลาในการพักฟ้ืน และเวลาการทำา
กายภาพบำาบัด
 เคร่ืองดึงหลัง-คออัตโนมัติ ใช้บำาบัดรักษาโรคท่ีเก่ียวข้องกับหมอน 
รองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง กล้ามเน้ือหลังและกระดูกสันหลัง ลดการกดทับ
เส้นประสาทหรือเพ่ิมการเคล่ือนไหวของกระดูกสันหลัง
        รถน่ังเคล่ือนท่ีอเนกประสงค์  อำานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ/ผู้บกพร่อง
ทางร่างกาย ในการบริหารร่างกาย กายภาพบำาบัด ลุกยืน ระบบขับถ่าย ควบคุม
การเคล่ือนท่ี ระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง
 กาวติดฟันปลอม มีลักษณะเป็นเน้ือครีม ใช้งานง่าย ยึดติดท้ังในสภาวะเย็น
และร้อน (37°C และ 60°C)
 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำารุงสมองและ
เสริมสร้างความจำาป้องกันโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดผักใบเขียว ผลิตภัณฑ์

ปรับสมดุลเพ่ือความผ่อนคลายจากสารสกัดพืชวงศ์กระเพรา ผลิตภัณฑ์
ปรับสมดุลและควบคุมความดันโลหิตสูงจากสารสกัดพืชวงศ์เปล้าและผักบุ้ง 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารจากสารสกัดกล้วยและขิง ผลิตภัณฑ์
ยาทาภายนอกแก้ฟกบวมจากไพล ผลิตภัณฑ์ทาภายนอกไพลเจอร์สิกเจลต้าน
การอักเสบลดการบวมของข้อเข่า เจลสูตรลูกประคบผงสมุนไพรอบตัว และ
ผลิตภัณฑ์รักษาโรคริดสีดวงทวารจากเพชรสังฆาต 
 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำาหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
อาหารม้ือหลัก อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีสะดวกต่อการบริโภค เหมาะกับ 5 โรคฮิตท่ีพบในผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาวะ
โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะโรคข้อ (เกาต์) ภาวะโรค
กระดูกพรุน ภาวะโรคสมองและระบบประสาท ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค
สำาหรับผู้สูงอายุ จะช่วยชะลอและป้องกันภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังต่างๆ 
ของผู้สูงอายุ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการรักษาพยาบาลและ
ดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จากการนำา
วัตถุดิบในประเทศมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเหมาะสมกับโรคต่างๆ เพ่ิม
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคไปยังตลาดต่างประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม

http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4951-2015-08-27-04-19-45.html

ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเร่ืองร้องเรียนจาก
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีให้ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี  
ยาแผนโบราณ ช่ือ “ยาร่วมหว่านหัวใหญ่ สมุนไพรประดง 109” ซ่ึงฉลากระบุ 
ใบอนุญาตเลขท่ี บ.ภ.2480/2553 สถานท่ีผลิตอยู่ท่ีวัดถ้ำาไซย้อย บ้านหล่ม
ตำาบลบ้านหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา มีหลวงพ่อแก้ว ธรรมโล เป็น 
ผู้ปรุงยาน้ัน ในประเด็นดังกล่าวน้ี อย. เคยได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้วหลายคร้ัง 
และได้ดำาเนินการตรวจสอบพบว่ายาดังกล่าวไม่ได้รับการข้ึนทะเบียนตำารับยา
แผนโบราณ และได้ประสานงานไปยังสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพ่ือ

เตือนภัย!	อย่าหลงเชื่อโฆษณา	
“ยาร่วมหว่านหัวใหญ่	สมุนไพรประดง	109”

ตรวจสอบสถานท่ีผลิตยา พบว่า ตำาบลบ้านหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา 
ไม่มีช่ือ “วัดถ้ำาไซย้อย” และหลวงพ่อแก้ว ธรรมโล ผู้ปรุงยา ตามท่ีระบุบนฉลาก 
นอกจากน้ี ฉลากยังระบุรายละเอียดสรรพคุณยา ใช้รักษาโรคประดงเร้ือรัง  
โรคเศรษฐี เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเส้น ปวดเม่ือยตามร่างกาย ปวดข้อ 
มึนชา โรคเลือดทำาพิษ ตกใจง่าย หัวใจส่ัน วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย สายตาส้ัน 
ผดผ่ืนคันตามร่ายกาย เป็นยาเจริญอาหาร ช่วยกินข้าวได้ นอนหลับดี ยาน้ีถ้า
ผู้ป่วยได้กินต้ังแต่ 100 เม็ดข้ึนไปจะเป็นยาอายุวัฒนะ ถ้าเป็นมากให้กินมาก 
เป็นต้น ท้ังน้ีข้อความดังกล่าวเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
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มาใช้ ดังน้ัน สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอเตือนภัย 
ผู้บริโภคอย่าได้หลงเช่ือโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบว่าเป็นฉลากปลอม ไม่พบสถานท่ีผลิตและ
ช่ือผู้ผลิตบนฉลาก ระวังอย่าตกเป็นเหย่ือหลงเช่ือซ้ือยามารับประทาน เพราะ
อาจได้รับอันตรายจากการใช้ยา ท้ังเสียเงินโดยไม่มีความจำาเป็น ซ้ำาร้าย อาจ
ได้รับอันตรายถึงชีวิต

  หากผู้บริโภคเลือกซ้ือยาแผนโบราณมารับประทาน ขอให้ซ้ือจากร้านขาย
ยาท่ีมีใบอนุญาตขายยาเท่าน้ัน โดยปรึกษาแพทย์ เภสัชกร ก่อนซ้ือยาทุกคร้ัง 
อย่าหลงเช่ือโฆษณาขายยาทางอินเทอร์เน็ต วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ตลาดนัด ตาม
วัด หรือรถเร่ขายตามท่ีต่างๆ เพราะ อย. ไม่เคยอนุญาตให้มีการโฆษณาขายยา

อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ยาท่ีมีการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ  ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  
เป็นการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค ก่อนซ้ือยาแผนโบราณให้สังเกต 
บนฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำารับยาซ่ึงแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว โดย
ทะเบียนยาแผนโบราณกรณีท่ีผลิตในประเทศ ฉลากต้องระบุตัวอักษร G ตาม
ด้วยลำาดับท่ี / ปี พ.ศ. สองหลักสุดท้าย และมีรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีฉลากระบุ อาทิ 
ช่ือ ผู้ผลิต วัน เดือน ปี ท่ีผลิต เลขท่ีหรือคร้ังท่ีผลิต ปริมาณยาท่ีบรรจุ เป็นต้น 
อย่าซ้ือยาเพียงเพราะคำาโฆษณาชวนเช่ือ หรือพูดกันปากต่อปากว่าใช้แล้วได้ผล  
ท้ังน้ี หากผู้บริโภคพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต  
หรือ พบเห็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง แจ้งมาได้ท่ีสายด่วน อย.1556  
หรือ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีพบเห็นการกระทำาความผิดน้ัน
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ห้องภาพวิทย์ SciGallery
ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ภาพถ่ายตัดขวางของลิ้นแมว

 น่ีคือ “ล้ินแมว” ซ่ึงเป็นภาพตัดขวางท่ีถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ Polarised light micrograph แสดงให้เห็นปุ่มรับรสท่ีอยู่บนล้ิน  
โดยลายเส้นสีดำาข้างในคือการฉีดสีเข้าไป เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะของเส้นเลือด  

 ปุ่มรับรสน้ีมีพ้ืนผิวท่ีหยาบ มีไว้ใช้แตะหรือสัมผัสอาหารเข้าปาก สังเกตได้จากตอนท่ีแมวใช้ล้ินเลียน้ำานมในจานอาหาร รวมถึงการเลียขนซ่ึงไม่
เพียงเพ่ือการทำาความสะอาดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกาย เพ่ือทำาให้แมวรู้สึกสงบและผ่อนคลาย 
อีกด้วย

ภาพจาก : http://www.wellcomeimageawards.org/2015/cat-tongue
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น้ำาเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในเอกภพ โดยเฉพาะสำาหรับทุกชีวิต
บนโลก น้ำาเป็นสิ่งท่ีสำาคัญท่ีจำาเป็นสำาหรับทุกชีวิตเสียจนเราไม่สามารถ
จนิตนาการไดถ้งึชวีติทีป่ราศจากน้ำา ดว้ยเหตนุีก้ารหาน้ำาทีเ่ปน็ของเหลว
นอกโลก จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะการที่ค้นพบน้ำา ย่อม
หมายถึงความเป็นไปได้ที่คนเราจะไปอาศัยอยู่ หรือแม้กระทั่งความเป็น
ไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลก

 ความเป็นไปได้ของน้ำาบนดาวอังคาร เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สนใจ
อยู่เสมอ นับตั้งแต่นักดาราศาสตร์ จิโอวานี เชียพาเรลลี (Giovanni 
Schiaparelli) หรอืแมก้ระทัง่ เพอรซ์วิาล โลเวลล์ (Percival Lowell) ที่
สงัเกตเหน็โครงสรา้งเหมอืนกบั “คลอง” ทีอ่าจจะเกดิจากอารยธรรมบน
ดาวอังคาร อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคลองดังกล่าวเป็นเพียงภาพลวงตา 
และภาพรายละเอยีดสงูไมไ่ดพ้บโครงสรา้งเหลา่นีแ้ต่อยา่งใด แม้กระนัน้
ก็ตาม ภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นผิวดาวอังคารยังเผยให้เห็นถึงร่องเขา 
ที่ดูคล้ายจะถูกกัดเซาะด้วยของเหลว ลำาธาร สามเหลี่ยมปากแม่น้ำา ที่
ดูเหมือนจะไหลลงสู่มหาสมุทรที่แห้งผาก เหมือนจะบ่งชี้ว่าในอดีต 
ดาวอังคารอาจจะเคยมีน้ำามาก่อน ยานสำารวจพ้ืนผิวดาวอังคารจำานวนมาก 
ที่ถูกส่งไปสำารวจดาวอังคาร มีภารกิจที่สำาคัญที่สุดในการค้นหาร่อยรอย 
และหลักฐานถึงการมีน้ำาในรูปของของเหลวบนพื้นผิว

  เราทราบว่าพ้ืนผิวปัจจุบันของดาวอังคารไม่สามารถคงสภาพของ
น้ำาที่เป็นของเหลวอยู่บนพื้นผิวได้ แต่แร่ธาตุต่างๆ ที่ยานสำารวจ Spirit 
Opportinity Curiosity ฯลฯ ที่ค้นพบ บ่งชี้ให้เห็นว่า พื้นผิวดาวอังคาร
เคยมน้ีำาซึง่เปน็ของเหลวทีไ่หลอยู ่แตเ่ราไมรู่ว้า่เกดิอะไรขึน้กับน้ำาเหลา่นัน้  
และน้ำาหายไปไหน จนกระท่ังล่าสุด นาซาได้ออกมาเปิดเผยการค้นพบ

นาซายืนยันค้นพบร่องรอยการไหลของน้ำา
บนพื้นผิวดาวอังคาร

หลักฐานที่สำาคัญที่สุดว่า ดาวอังคารมีน้ำาที่เป็นของเหลว ไหลอยู่บนพื้น
ผิวของดาวอังคาร ณ ปัจจุบันนี้

  ภาพจาก Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) เปดิเผยให้เหน็ถงึ 
แร่ธาตุทีเ่กดิการไหลบนเนนิเขารอบหลมุอกุกาบาตเฮล (Hale Crater) ซึง่
รอ่งรอยสดีำาเหลา่นีเ้ปน็พวกแรธ่าตแุละผลึกเกลือท่ีละลายอยูกั่บน้ำา และ
เกดิขึน้จากการไหลอยา่งตอ่เนือ่งของน้ำาลงไปตามเนนิเขาเหลา่นี ้แรธ่าตุ
ท่ีละลายอยูใ่นน้ำาเหล่านีจ้ะทำาใหจ้ดุเยอืกแขง็ของน้ำาลดลง ซึง่อาจจะมาก
พอทีจ่ะทำาใหส้ามารถคงสภาพของของเหลวเอาไวบ้นพืน้ผวิดาวองัคารได้

  นอกจากนี้ องค์การนาซาคาดว่าน้ำาที่ไหลอยู่อาจจะไหลอยู่ภายใต้
พื้นผิวตื้นๆ แต่ซึมออกมามากพอที่เผยให้เห็นในรูปของแร่ที่เปียกน้ำา
บนพื้นผิวเบื้องบน จากข้อมูลทางสเปกตรัมนาซาเชื่อว่าแร่ธาตุเหล่า
นี้น่าจะอยู่ในรูปของแมกนีเซียมเปอร์คลอเรต ซึ่งในบางกรณีสามารถ
ทำาให้น้ำาคงสภาพของเหลวเอาไว้ได้ถึงที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส 
โดยบนโลกสามารถพบได้มากในบริเวณทะเลทราย และสามารถ
นำาไปใช้เป็นเช้ือเพลิงขับดันของจรวดได้ ปกติแล้วเมื่อคนพูดถึงน้ำา
บนดาวอังคาร เรามักจะพูดถึงน้ำาจำานวนมากในอดีตของดาวอังคาร 
หรือน้ำาแข็งที่ถูกขังอยู่ลึกใต้พื้นผิวปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่า 
ดาวอังคารมีน้ำาท่ีเป็นของเหลวท่ีไหลอยู่บนพ้ืนผิวได้  แต่อย่างไรก็ดีผลการ
ศึกษาเร่ืองน้ำาบนดาวองัคารนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่นกัดาราศาสตรม์กีารศกึษา 
เร่ืองน้ีมาต่อเน่ืองยาวนานหลายปีแล้ว และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) จะนำาเสนอข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

เรียบเรียงโดย มติพล ตั้งมติธรรม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2259-nasa-confirms-evidence-liquid-water-mars
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วีณา ยศวังใจ
ฝ่ายส ื ่อว ิทยาศาสตร์ สวทช.

บทความพิเศษ

การไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรัฐอาจเป็นฝันร้ายของใครหลายคน 
เพราะคนไข้ส่วนใหญ่ต้องรีบไปตั้งแต่เช้าเพื่อรับบัตรคิว แต่กว่า
จะได้พบหมอก็ต้องนั่งรอนานกันเป็นชั่วโมงหรือเสียเวลาไปครึ่ง

ค่อนวัน ครั้นจะลุกไปทำาธุระอื่นก็ไม่กล้า เพราะกลัวว่าหากลุกไปแล้วอาจ
จะพลาดคิวของตนเอง ทำาให้เสียเวลาต้องกลับมารอคิวใหม่

  คนไขอ้กีจำานวนไมน่อ้ยเมือ่ไปถึงโรงพยาบาลแลว้ไมรู่ว้า่จะต้องไปติดต่อ 
ทีไ่หน ติดต่อใคร อย่างไร หรือไม่รู้ข้ันตอนอันยุ่งยากท่ีต้องปฏิบัติในโรงพยาบาล  
โดยเฉพาะคนไข้ที่เพิ่งไปโรงพยาบาลนั้นครั้งแรก จะสอบถามพยาบาลหรือ
เจ้าหนา้ทีก่ไ็มก่ลา้ หรอืถามไปแลว้เกดิความเขา้ใจคลาดเคลือ่นกนั กย็ิง่ทำาให้
เสยีเวลาดว้ยกันทัง้คนไขแ้ละพยาบาลผูใ้ห้บรกิาร ทำาใหห้ลงขัน้ตอน หลงทาง 
กวา่จะทราบวา่ตนเองจะตอ้งทำาอะไรบ้าง กเ็สยีเวลาไปมาก และเกดิความรูส้กึ 
ว่าการไปโรงพยาบาลรัฐแต่ละครั้งไม่ราบรื่น

EasyHos	นำาทางคนไข้	
หาหมอฉับไว	ไม่หลงขั้นตอน

แอปพลิเคชันใหม ่พฒันาโดยนกัวจิยั สวทช. ชว่ยอำานวยความสะดวกใหค้นไขใ้นการไปพบแพทย ์ 
ที่โรงพยาบาล ทั้งทราบขั้นตอนในการติดต่อ จำานวนคิวในการรอ แผนผังห้องต่างๆ ระยะเวลา
ที่ใช้แต่ละขั้นตอน และแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล

 นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความแออัด
ในโรงพยาบาล ที่นั่งไม่เพียงพอต่อคนไข้ที่มารอคิวจำานวนมาก ที่จอดรถไม่
เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลให้คนไข้เกิดความเครียด รู้สึกหงุดหงิดรำาคาญใจ

  ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้ไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่ 
มักประสบพบเจอด้วยตนเองและไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ เช่นเดียวกับ  
ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน ์นกัวจัิย หนว่ยวจิยัเทคโนโลยไีรส้าย ขอ้มูล ความม่ันคง  
และนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) สำานกังาน 
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นท่ีมาของการพัฒนา 
ระบบนำาทางข้อมูลแก่คนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ หรือ อีซี่ฮอส (EasyHos)

  ดร.ชาลี ใหข้อ้มลูวา่ อซ่ีีฮอสเป็นระบบใหบ้ริการผูป่้วยนอก ชว่ยอำานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐ  โดยออกแบบให้
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ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและคนไข้ไม่ต้องทำา
อะไรเพ่ิมเติมให้ยุ่งยากมากข้ึน เพียงนำาข้อมูลท่ีทางโรงพยาบาลมีอยู่แล้ว
และเป็นข้อมูลที่คนไข้ควรจะทราบ นำามาวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดการ
ข้อมูลด้วยเทคนิค Big Data Analysis เพื่อให้มีการแสดงผลให้คนไข้ทราบ
ผา่นแอปพลเิคชันบนแท็บเลต็หรอืสมารต์โฟนของคนไขท้ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร
แอนดรอยด์

  วธิกีารใชง้านอีซีฮ่อสนัน้เริม่แรกคนไข้ตอ้งสแกนบารโ์คด้หรอืคิวอารโ์คด้
ที่บัตรประจำาตัวของคนไข้ ระบบก็จะแสดงชื่อคนไข้ขึ้นมา พร้อมทั้งแจ้งขั้น
ตอนที่คนไข้ต้องปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนที่แผนกผู้ป่วยนอก 

 เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีคนไข้
จำาเป็นต้องทราบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย คนไข้ก็จะทราบทันทีว่าข้ันตอนต่อ
ไปต้องทำาอะไร สถานที่ที่ต้องไปติดต่อ จำานวนคิวที่ต้องรอ และเวลาที่ใช้
ไปในการรอคิว หากคนไข้ไม่ทราบจุดท่ีต้องการไปติดต่อ ก็สามารถกดปุ่ม
เลอืกใหร้ะบบแสดงแผนทีใ่นโรงพยาบาล ซึง่ระบบจะแสดงตำาแหนง่ทีค่นไข้

อยู่และตำาแหน่งของสถานที่นั้นๆ พร้อมเครื่องหมายบอกเส้นทางให้คนไข้
เดินไปตามแผนที่อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ คนไข้สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้ง 
แอปพลเิคชนัอซีีฮ่อสไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องโรงพยาบาลทีมี่การใช้งานระบบอีซีฮ่อส  
ซ่ึงวิธีการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับข้ันตอน
การทำางานของแต่ละโรงพยาบาล

  “จุดเด่นของอีซี่ฮอสคือ สามารถใช้ได้จริงโดยท่ีโรงพยาบาลไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แต่
ช่วยให้คนไข้สามารถทราบข้อมูลการใช้บริการของตนเองในโรงพยาบาลได้ 
โดยคนไข้แทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม และแทบไม่ต้องกดปุ่มใดๆ บน
อุปกรณ์เลย เหมือนมีเพ่ือนหรือมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยบอกอยู่ตลอดเวลาว่า
ต่อไปต้องทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ต้องรออีกกี่คิว แต่ละคิวใช้เวลารอนาน
แคไ่หน กจ็ะชว่ยคนไขก็้ไมใ่ห้สบัสนหรอืหลงขัน้ตอน ไมเ่สยีเวลา และไมต่อ้ง
คอยสอบถามเจ้าหน้าที่” ดร.ชาลี อธิบาย
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  นักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมว่า อีซี่ฮอสไม่ได้ช่วยให้คนไข้ได้พบแพทย์เร็วขึ้น 
เพราะถงึอยา่งไรคนไข้กต็อ้งรอพบแพทยต์ามควิทีไ่ด้รบั แต่อซีีฮ่อสจะชว่ยให้
คนไขส้ามารถบรหิารจดัการเวลาท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลได้อยา่งมีประสทิธภิาพ 
ไม่หลงขั้นตอน ช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดและความรู้สึก
หงุดหงิดรำาคาญใจจากการรอคิวนานหรือหลงขั้นตอน

  “คนไขท้ีไ่ปใชบ้รกิารในโรงพยาบาลรฐัตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญไ่ปกบัการรอ
คิวพบแพทย์อยู่แล้ว แต่เดิมทีคนไข้ต้องน่ังรอคิวโดยที่ไม่มีทางทราบได้เลย
ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของตัวเอง จะลุกไปทำาธุระอย่างอื่น เช่น กินข้าว หรือไป
เข้าห้องน้ำา ก็ไม่กล้าไป แต่เมื่อมีอีซี่ฮอส คนไข้จะรู้ได้เลยว่าตัวเองต้องรออีก
กี่คิว รอนานอีกกี่นาทีถึงจะถึงคิวเรา ก็จะสามารถลุกไปทำาธุระอื่นได้โดยไม่
ต้องกังวล และไม่ต้องเสียเวลานั่งรอโดยเปล่าประโยชน์” ดร.ชาลี อธิบาย

  เมื่อคนไข้ได้รับการตรวจรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบอีซ่ีฮอสยัง
สามารถแสดงยอดใบเสร็จ รวมท้ังรายการยาท่ีแพทย์สั่งจ่ายให้คนไข้ทราบ
ล่วงหน้าได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงคิวชำาระเงิน ทำาให้คนไข้สามารถเตรียมเงิน
ค่าใช้จ่ายให้พอดีได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาหากเกิดกรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน
กว่าเงินที่คนไข้เตรียมไว้เมื่อถึงคิวจ่ายเงิน

  ทมีนกัวจิยัไดน้ำาระบบนำาทางขอ้มลูแกค่นไขใ้นโรงพยาบาลรัฐไปทดสอบ
ใช้งานจริงที่สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เป็นอย่างดี ลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล คนไข้ไม่หลงข้ันตอน ไม่
เสียเวลา หมดปัญหาคนไข้รอคิวผิดที่ ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ผิดทาง ในขณะที่
พยาบาลและเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลกป็ฏิบตังิานหลกัของตนได้อยา่งเต็มที ่ไม่

ตอ้งเสยีเวลาคน้ขอ้มลูเพือ่คอยตอบคำาถามคนไข ้ช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์
ที่ดีให้แก่สถานพยาบาลด้วย

  สำาหรบัคนไขท้ีก่งัวลวา่ขอ้มลูการรกัษาพยาบาลของตนอาจจะร่ัวไหลได้
ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะนักวิจัยยืนยันว่าระบบอีซี่ฮอสมีความปลอดภัยต่อ
ขอ้มลูของคนไขอ้ยา่งแนน่อน เนือ่งจากระบบจะแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีจำาเป็น
ในการเข้ารับบริการของคนไข้เท่านั้น และจะลบข้อมูลออกทันทีที่คนไข้ได้
ผ่านขั้นตอนนั้นๆ ไปแล้ว โดยไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ไว้ในสมาร์ตโฟนหรือ
แท็บเล็ตของผู้ใช้

  ด้วยข้อเด่นดังกล่าวของระบบอีซี่ฮอส จึงได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ หรือ Mobile  
e-Government Award 2014 (MEGA 2014) และไดร้บัรางวลั ชมเชยจาก
การประกวด ICT Excellence Awards 2015 ประเภทโครงการนวัตกรรม

  ปัจจุบันมีการนำาระบบอีซี่ฮอสไปนำาร่องใช้งานจริงที่สถาบันทันตกรรม 
และยังได้รับความสนใจเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลรัฐอีกหลายแห่ง โดยใน
อนาคตนักวิจัยมองว่าอาจจะพัฒนาแพลตฟอร์มสำาหรับเป็นศูนย์กลางการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการคนไข้ของโรงพยาบาลรัฐแต่ละแห่งไว้ในที่
เดียวกัน ซ่ึงจะช่วยให้ระบบอีซ่ีฮอสและโรงพยาบาลรัฐมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการมากยิ่งขึ้น

  มีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำานวยความสะดวกให้คนไข้ได้ใช้งานแบบนี้ 
การไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลรัฐก็จะไม่ใช่ฝันร้ายหรือเป็นเรื่องน่าเบื่ออีก 
ต่อไป
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สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.asadasif.com/?itemid=69
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“Thailand	Industry	Expo	2015	มหกรรมซื้อของไทย	ใช้ของดี”	
ภายใต้แนวคิด	อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า	พัฒนาด้วยนวัตกรรม
	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการ 
ยิง่ใหญแ่ห่งป ีจัดโดยกระทรวงอตุสาหกรรม “Thailand Industry Expo 2015  
มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า 
พัฒนาด้วยนวัตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2558 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำาของ
ประเทศ คาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 6 วัน 500 ล้านบาท

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/20485-nstda

อพวช.	ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงไนโรบี	และสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา	เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย	
“Cradle	of	Mankind	:	ณ	ดินแดนต้นกำาเนิดมนุษยชาติ”
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(อพวช.) รว่มกบัสถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรงุไนโรบ ี 
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำาประเทศไทย จัดนิทรรศการ 
ภาพถา่ย “Cradle of Mankind : ณ ดนิแดนตน้กำาเนดิมนษุยชาติ” ระหวา่ง 
วนัที ่9 กันยายน – 31 ตลุาคม 2558 เวลา 10.30–19.30 น. ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร ์ 
องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์แหง่ชาต ิอาคารจัตุรสัจามจรุ ีชัน้ 4 กรงุเทพฯ 
หวังเผยแพร่ความรู้ทางด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า
ต่างๆ ที่ยังคงดำารงวิถีชีวิตอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเคนยาในบริเวณ
โดยรอบทะเลสาบเทอร์คานา ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า 
บริเวณดังกล่าวคือแหล่งต้นกำาเนิดเผ่าพันธุ์แรกเริ่มของมนุษยชาติเมื่อ  
2 ล้านปีที่ผ่านมา

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=4803:cradle-of-mankind&Itemid=684
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http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2250-princess-sirindhorn-narit-songkha-observatory

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เสด็จพระราชดำาเนินทรงวางศิลาฤกษ์	
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ	สงขลา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำาหรับประชาชน
เต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรง
วางศิลาฤกษ์ ณ ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวัน
ที่ 23 กันยายน 2558

  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ศูนย์เรียนรู้
ดาราศาสตรท์ีส่ำาคญัในภาคใต ้เป็นหอดดูาวภมูภิาคสำาหรบัประชาชนเตม็รปู
แบบแหง่ที ่3 ของไทย ตัง้อยูพ่กิดัละตจูิด 7 องศาเหนอื สงัเกตวตัถใุนซีกฟา้ใต้
ได้ดกีวา่ภูมิภาคอืน่ สภาพทอ้งฟา้ยงัเอือ้ใหส้งัเกตปรากฏการณด์าราศาสตร์
ในช่วงฤดูฝนได้ดี มีภารกิจหลักคือสนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน 
งานวิจัยดาราศาสตร์สำาหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 
ในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจรอีกด้วย

 หอดูดาวเฉลมิพระเกยีรตฯิ สงขลา มพีืน้ทีป่ระมาณ 25 ไร ่ตัง้อยูบ่รเิวณ 
เขารูปช้าง ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีทิวทัศน์โดยรอบ 
สวยงาม มองเห็นทั้งทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ภายในประกอบด้วย 
อาคารฉายดาว มีโดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ติดตั้ง 
เคร่ืองฉายดาวระบบฟลูโดมดจิทิลั ความละเอยีด 25 ล้านพิกเซล และอาคาร
หอดูดาว มีโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
18 ฟุต เปิดออกได้ 180 องศา สังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทาง ติดต้ัง
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร  

พร้อมอุปกรณ์สำาหรับงานวิจัยดาราศาสตร์ มีระเบียงดาวหลังคาเล่ือน  
ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีก 5 ชุด ให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้าและ
จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ 

  หากแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำาคัญของภูมิภาค 
ในฐานะหอดูดาวที่สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้
ชาวสงขลา ชาวใต้ และชาวไทยทุกคน คาดว่าจะเปิดดำาเนินการประมาณ 
ปี 2561

ก.ไอซีทีมอบใบรับรอง	IPv6	ให้	TCELS	เผยเป็นหน่วยแรกใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	ที่ได้รับ
	ใน งานสัมมนา IPv6 ประจำาปี 2558 นางทรงพร โกมลสุรเดช  
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้มอบ
หนงัสอืรบัรองแก ่ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) 
(TCELS) ในฐานะเป็นหน่วยงาน 1 ใน 28 ที่ดำาเนินการตาม แผนปฏิบัติการ 
เพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำาเนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทย (2556-2558) และมีความพร้อมในการให้บริการแก่เครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ตพืน้ฐานและบรกิารท่ีรองรบั IPv6 นบัเปน็หนว่ยงานแรกในสงักดั
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับการรับรอง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จทอดพระเนตรและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี	
“ลองกอง”	ของ	วว.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จทอดพระเนตรและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและ
การถา่ยทอดเทคโนโลย ี“ผลติภณัฑ์ลองกอง” ของ สถาบันวจิยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในงาน  
“วนัลองกอง”...ของดเีมอืงนรา ประจำาป ี2558 ซึง่จดัขึน้ระหวา่ง 
วนัที ่17-26 กนัยายน 2558 ณ สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรติ 
6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

    วว. นำาผลงานวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดแสดงในงาน  
“วันลองกอง”...ของดีเมืองนรา ประจำาปี 2558 ดังนี้ เครื่อง
คัน้น้ำาลองกอง มปีระสทิธภิาพคัน้น้ำาลองกอง โดยสามารถแยก 
กากและน้ำาออกจากกนัไดอ้ยา่งสมบรูณ ์สะอาด ถกูสุขอนามยั 
โดยไม่ทำาให้เมล็ดแตก มีกำาลังการผลิต 300 ลิตร/ ช่ัวโมง 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ลองกอง พัฒนาข้ึนเพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาลองกองให้สามารถบริโภคนอกฤดูกาล มีจำานวน 5 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำาลองกอง มี 2 แบบ คือ แบบ
พลาสเจอร์ไรซ์บรรจุขวด และแบบสเตอริไรซ์บรรจุแยม และ
เยลลี่ลองกอง ลองกองลอยแก้ว และลองกองแช่อิ่มอบแห้ง

 นอกจากนี ้วว. ยังพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอางจากลองกอง  
จำานวน 3 ผลติภัณฑ ์ภายใตช้ือ่ “เดอ-ลองกอง - De LongKong”  
ทีพั่ฒนาสูตรตำารับจากสารสกัดท่ีมีศักยภาพของเปลือกผลลองกอง  
(Lansium domesticum Corr.) ที่มีฤทธิ์ชีวภาพโดดเด่นคือ 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอนุมูลอิสระชนิดที่มีอันตราย
สงูตอ่เซลลร์า่งกาย ฤทธิต์า้นการกลายพนัธุ ์ฤทธิล์ดการอกัเสบ 
และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

  ผลิตภัณฑ์ทั้งสาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้า มีลักษณะ
เป็นของเหลวใส ใช้สำาหรับทำาความสะอาดผิวหน้า ช่วยเพิ่ม 
ความชุม่ชืน้ ลดการอกัเสบจากเชือ้แบคทเีรยี และบำารุงผิวหนา้  
ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์สำาหรับผิวหน้าปราศจากแอลกอฮอล์  
ใช้สำาหรับเช็ดหน้าหลังการทำาความสะอาด เหมาะสำาหรับผู้ที่
มีสภาพผิวมันและเกิดสิวง่าย และผลิตภัณฑ์มาสก์พอกหน้า  
ใช้สำาหรับพอกและนวดเพื่อทำาความสะอาดผิวหน้าโดย
ปราศจากผงขัด ช่วยในการกำาจัดสิ่งสกปรกและดูดซับความ
มนับนใบหน้า ช่วยผลดัเซลลผ์วิเกา่ และกระตุน้การสรา้งเซลล์
ผิวใหม่

http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=517
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สซ.	ร่วมส่งไข่มุกสีทอง	
ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ประจำาปี	2559
	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2559” เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2558 ณ  
ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
โดยในปน้ีี สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) (สซ.) ไดส้ง่ผลงาน “การเปลีย่นสไีขมุ่กเป็นสทีอง
และการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน” ของ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร 
นกัวทิยาศาสตรร์ะบบลำาเลยีงแสง เขา้รว่มประกวดในสาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพและคณติศาสตร ์ซึง่มีผู้ให้
ความสนใจงานวิจัยดังกล่าวจำานวนมาก

เตรียมพบกับ	เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ	
(Science	Film	Festival	2015)	
3	พ.ย.	–	20	ธ.ค.	58	
ที่ศูนย์จัดฉายทั่วทุกภูมิภาค	เช้าชมฟรี!!

	สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ 
กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์จัดฉาย
ภาพยนตร์อีก 27 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค ร่วมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. – 20 ธ.ค. 58 
รายละเอียดโปรแกรมและรอบการฉาย ช่วงเวลาการฉาย โปรดตรวจสอบ
ที่ศูนย์จัดฉายแต่ละแห่ง

  เทศกาลนี้ ผู้ชมจะได้อิ่มเอมกับการชมภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร์ที่
คดัสรรแลว้ จำานวน 23 เรือ่ง จาก 11 ประเทศ โดยทกุเรือ่งพากยไ์ทยทัง้หมด 
เขา้ชมได้ฟรีทกุศูนยจั์ดฉาย นอกจากน้ี ผูช้มยงัได้รว่มสนกุกับการตอบปัญหา 
เล่นเกม และการทดลองวิทยาศาสตร์ ประกอบการชมภาพยนตร์ด้วย  
พร้อมรับของที่ระลึกของงานเทศกาลมากมาย ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.sciencefilmfestival.org

 สำาหรบัศนูยจั์ดฉาย สวทช. คลองหลวง จังหวดัปทมุธาน ีจดัฉายระหวา่ง
วันที่ 16–30 พ.ย. 58 (ปิดทำาการวันเสาร์-อาทิตย์) โรงเรียนที่สนใจเข้าชม
เป็นหมู่คณะ สำารองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 564 7000 ต่อ 71185, 1135, 1177 
ดูรายละเอียดรอบการฉาย การสำารองที่นั่ง เรื่องย่อภาพยนตร์ ได้ที่ www.
nstda.or.th/sci2pub

  สำาหรบัศนูยจ์ดัฉายทัง้หมด 28 แห่ง ไดแ้ก ่อพวช.คลอง 5, อพวช. จามจุ
รสีแควร,์ สวทช. คลองหลวง, หอภาพยนตร ์ศาลายา, อุทยานการเรยีนรู ้TK 
park, อทุยานการเรยีนรูเ้มอืงนครศรธีรรมราช, นานมีบุ๊คส ์เลริน์นงิเซน็เตอร,์ 
คณะวิทย์และเทคโนฯ มรภ.เชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มช., ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.) 19 แห่ง ได้แก่ ศว.อุบลราชธานี 
ลำาปาง รอ้ยเอด็ กาญจนบรุ ียะลา สระแก้ว ตรัง นครศรธีรรมราช นครสวรรค์ 
สมุทรสาคร นครราชสีมา ขอนแก่น อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ รังสิต  
ท้องฟ้าจำาลอง นครพนม พิษณุโลก และนราธิวาส  
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บ้านน ักค ิด

Quiz

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 ชุดสมุดโน้ต I love science ได้แก่ ด.ญ.วริศา ใจดี

รางวัลที่ 2 หนังสือนิทาน “อาณาจักรมด” ได้แก่ คุณรัตนากร แสนศักดิ์ 
คุณศศิวิมล เกตุแก้ว

รางวัลที่ 3 ชดุโปสการด์หิง่หอ้ย+ดนิสอ ไดแ้ก ่คณุศิรวิรรณ อสิสระวงศ์เทวา  
คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล คุณศุภพล ถาวรวงษ์ คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์ คุณ
สมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่	
กองบรรณาธิการสาระวิทย์	ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์	
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	
ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120	
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข	0	2564	7016	หรือทาง	e-mail	ที่	sarawit@nstda.or.th	
อย่าลืมเขียนชื่อ	ที่อยู่	มาด้วยนะฮะ

หมดเขตส่งคำาตอบ	วันที่	28	ตุลาคม	2558 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน	สาระวิทย์	ฉบับที่	31	สำาหรับของรางวัล	เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ผู้ที่หาคำาศัพท์ได้มากที่สุด	จะได้รับ 
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด สวทช. ลายใหม่ล่าสุดเป็นของรางวัล

ปัญหาประจำาฉบับที่	31

ชว่งนีฝ้นฟา้คะนองกระจาย ตกกนัทกุวัน เหมยีวละเบือ๊เบือ่ 

เหลือบไปเห็นป้ายชื่อ สวทช. ก็เลยลองสร้างคำาศัพท์เกี่ยว

กับสภาพภูมิอากาศโดยใช้อักษรจากช่ือภาษาอังกฤษของ 

สวทช. คือ “National Science and Technology  
Development Agency” ดูเล่นๆ ก็ได้อย่างคำาว่า  

CLIMATE ดังนั้นในฉบับนี้ เหมียวขอท้าคุณผู้อ่านให้หา

ศัพท์ที่เก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศจากชื่อภาษาอังกฤษ

ของ สวทช. มาให้มากท่ีสดุ จำานวนตวัอกัษรทีน่ำามาใชส้ร้าง

ศัพท์ได้มีดังนี้ N-7 ตัว, A-4 ตัว, T-3 ตัว, I-2 ตัว, 
O-4 ตัว, L-3 ตัว, S-1 ตัว, C-4 ตัว, E-7 ตัว, 
D-2 ตัว, H-1 ตัว, G-2 ตัว, Y-2 ตัว, V-1 ตัว, 
P-1 ตัว, M-1 ตัว อย่าลืมว่าคำาศัพท์ในหนึ่งคำาจะใช้ตัว

อักษรเกินจำานวนท่ีมีอยู่ไม่ได้นะฮะ และตัวอักษรที่ใช้ไป

แล้วก็จะถูกหักออกไปด้วย

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 จานรองแก้ว world scientists จำานวน 7 
รางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกลาย)

ในฉบับที่แล้ว เหมียวถามคำาถามเกี่ยวกับตาของแมลงท่ีแบ่งเป็น 
สองประเภทว่า ตาท้ังสองประเภทของแมลงเรียกว่าอะไร และแต่ละ

ประเภททำาหน้าที่อะไรบ้าง ไปดูเฉลยกันฮะ

ภาพโดย นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
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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

พิเศษ!!	
สมาชิกสาระวิทย์	
ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ	

สวทช.	ลด	20% 
เหลือราคาเล่มละ	96 บาท

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. จำานวน 1 รางวัล

21
ฉบับที่  30

กันยายน 2558

ปรุงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้อร่อย	
ฉบับพิมพ์ครั้งที่	4
ราคา	120	บาท
จำานวนหน้า	187	หน้า	พิมพ์สี่สี
ผลิตโดย	ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
จัดจำาหน่ายโดย	ศูนย์หนังสือ	สวทช.

“ทำาโครงการงานวิทยาศาสตรก็์เหมือนทำาอาหารนัน่ละ่ค่ะ บางคนชอบกิน 
คุ้กกี้ ก็เลยชอบทำาคุ้กกี้ บางคนชอบอาหารรสจัด ก็ชอบทำาพวกต้มยำากุ้ง 
ส้มตำา หรือบางคนท่ีห่วงสุขภาพของตนเอง ก็จะสนใจการทำาอาหารขีวจิต
ต่างๆ..” 

 ปรงุโครงงานวทิยาศาสตรใ์หอ้รอ่ย ฉบับพมิพค์รัง้ท่ี 4 น้ีปรบัปรุงและเพิม่
เตมิเนือ้หาจากฉบบัก่อนๆ ภายใตร้ปูโฉมท่ีมสีสีนัสดใส ภาพประกอบการ์ตนู 
นา่รัก ขนาดกะทัดรัด สำาหรับเป็น “คัมภีร์เร่ิมต้น” ของบรรดานักวิทยาศาสตร์น้อย 
ทั้งหลายที่อยากปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเองขึ้นมา
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ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก  

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 

จัดทำาโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
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กองบรรณาธิการ  สาระวิทย์ 

ฝา่ยส่ือวิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

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

โทรสาร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

คำาคม นักวิทย์
นำาช ัย ช ีวว ิวรรธน์

“Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge.”
- Carl Sagan

 
“วิทยาศาสตร์เป็นวิถีแห่งการคิดมากเสียยิ่งกว่าจะเป็นตัวเนื้อหาความรู้” 

- คาร์ล เซแกน 

http://www.nasa.gov/sites/default/files/carlsagan_20080903-full.jpg

คาร์ล เซแกน
(9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539)

นกัดาราศาสตรช์าวอเมรกินั สำาเร็จปรญิญาเอกที่มหาวทิยาลยัชิคาโก และได้เป็นศาสตราจารยท์างดาราศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์อวกาศ และผูอ้ำานวยการ
ห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ท่ีมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ซีรีย์อันโด่งดังทางโทรทัศน์ที่เซแกนเป็นผู้จัดทำา มีช่ือว่า 
“Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และหนังสือในชื่อ “Cosmos” เช่นกัน ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีติดชาร์ตเบสต์เซลเลอร์ของ 
New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์
 เซแกน ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำาหรับประชาชนท่ัวไป ด้วยสำานวนที่สละสลวยน่าอ่านราวกับบทกวี และเป็นผู้ประพันธ์นิยาย
วิทยาศาสตร์เรื่อง Contact ที่กลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก


