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ประจำาเดือนเรื่องน่ารู้
และน่าตื่นเต้น

ทำาไมผู้หญิงถึงมีประจำาเดือน?... ประจำาเดือนมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร?... 
นักวิทยาศาสตร์และนักมานุษยวิทยาพยายามเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบาย 

ปรากฏการณ์นี้

Highli
ght

 เคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่า ทำ�ไมผู้หญิงถึงต้องมีประจำ�เดือน ? แล้วมันมีประโยชน์หรือโทษอย่�งไรต่อ

ร่�งก�ยคนเร� ?...

 โดยส่วนตัวของผู้เขียนแล้ว เห็นว่าน่ีเป็นคำาถามท่ีน่าสนใจท่ีสุดในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสรีรวิทยาของมนุษย์ ประจำาเดือน 

ทำาให้ผู้หญิงเสียเลือดปริมาณมากทุกเดือน ร่างกายอ่อนแอลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจาง  

หากมองในเชิงวิวัฒนาการ ประจำาเดือนควรถือเป็นจุดอ่อนของส่ิงมีชีวิตและควรถูกคัดออกไปตามทฤษฎีการคัดเลือก 

ตามธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้วด้วย
“ราชบัณฑิตยฯโมไบล์”

o ประโยชน์ของโกโก้ต่อการเรียนรู้และ
 ความดันโลหิตในผู้สูงอายุ
o อย.เผยกรณีข่าวกัญชารักษา
 โรคมะเร็ง

โฟมกันกระสุน

ประสบการณ์เข้าค่ายวิชาการในต่างแดน
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
ปัญญาวุฒิ โทณานนท์

 ผู้หญงิยงัคงมปีระจำาเดือนอยูท่กุๆ เดอืน นา่สนใจอยา่งยิง่ทีมี่เพยีงมนษุย ์

ลงิ วานร (apes -ลงิไมม่หีาง ไดแ้ก่ ชมิแปนซ ีอรุงัอตุงั กอรลิลา่ ชะน ีเปน็ตน้) 

ค้างคาว และหนูชรูงวงช้าง (elephant shrews -หนูชนิดหนึ่งที่มีจมูกยาว

คล้ายงวงช้าง) เท่านั้นที่มีประจำาเดือน นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มรวมถึงนัก

มานุษยวิทยาจึงพยายามเสนอทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้...

 ประจำาเดอืนหรอืเมนสท่ี์กลา่วถงึในทีน่ีเ้ป็นกระบวนการทางชีววทิยาของ

มนษุยท่ี์เกิดขึน้ทกุเดอืนตามทีช่ือ่บอก โดยกลไกคือ เม่ือรา่งกายเกิดการตกไข ่ 

สิ่งแรกสุดที่เกิดขึ้นคือ เอนโดมีเทรียม (endometriam) หรือเยื่อบุมดลูก 

ชั้นในจะมีความหนามากขึ้นแปรผันตามปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่ง

ทำาหน้าที่เตรียมความพร้อมสำาหรับมดลูกเพื่อให้เหมาะสมกับการตั้งครรภ์

 เมื่อเอนโดมีเทรียมมีความหนามากขึ้น ก็จะสร้างโครงสร้างเส้นเลือดท่ี

ซับซ้อนอยู่ภายใน เมื่อเวลาผ่านไป หากไม่เกิดการการฝังตัวของเอมบริโอ 

หรือตัวอ่อน (หลังจากเกิดการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่) ที่ 

เอนโดมเีทรียม ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะตกลง เอนโดมเีทรยีมและ

โครงสร้างเส้นเลือดจะหลุดออกผ่านช่องคลอด ซึ่งเลือดนี้ก็คือประจำาเดือน

นั่นเอง โดยทั่วไปการมีประจำาเดือนแต่ละครั้งของคนเรา ร่างกายจะเสีย

ของเหลวประมาณ 30–90 มิลลิลิตร และมีระยะเวลา 3-7 วัน

หนูชรูงวงช้าง (elephant shrews)

ไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นหรอกครับที่ควรรู้!!
  ผู้ชายเอง แม้จะไม่ได้มีวันนั้นของเดือนเหมือนผู้หญิง ซึ่งปกติก็ 
ห่างไกลเกินกว่าจะเข้าใจถึงอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกในเรื่องน้ีของ 
ผู้หญิงในช่วงมีประจำาเดือนอยู่แล้ว แต่เรื่องที่นำามาเสนอนี้ เป็นเรื่อง
พื้นฐานที่ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ควรรู้เช่นกันครับ

  หลายคนอาจสงสยัวา่ ทำาไมผูห้ญงิจงึตอ้งควรรูอ้ะไรอกีหรอื ทัง้ๆ 
ท่ีเรือ่งการมีประจำาเดอืนนีก้เ็ปน็เรือ่งทีเ่กดิกับตวัผูห้ญงิเองแท้ๆ  ยอ่ม
รู้ดีอยู่แล้วนี่

  ก็ถูกครับ ในแง่ของกลไลธรรมชาติที่เกิดกับร่างกายผู้หญิง ไม่ว่า
จะเปน็ลกัษณะทางกายภาพของเลอืดประจำาเดอืน ระยะวันเวลาทีม่า 
ปริมาณ ความเปล่ียนแปลงของสภาวะรา่งกาย อารมณ ์จิตใจ กระทัง่
ปัญหาเรื่องการปวดประจำาเดือน

  สิง่เหลา่นี ้เจา้ตวัทีเ่ปน็ผูห้ญงิยอ่มทราบดอียู่แลว้ เพราะเกิดกับตัว
เอง แตค่ำาถามพืน้ฐานง่ายๆ เช่น ทำาไมต้องมีประจำาเดอืน? ประจำาเดอืน 
มปีระโยชนแ์ละโทษอยา่งไร? บางทีอาจทำาใหเ้ราต้องสตัน๊ตไ์ปชัว่ครู.่..  
เออ..แล้วคำาตอบมันคืออะไรล่ะ

 ไมใ่ชผู่ห้ญงิเทา่นัน้หรอกครบัท่ีอาจงง ผูช้ายเองก็ยิง่หา่งไกลเขา้ไป
ใหญ่ที่อาจจะไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลย แม้กระทั่งจะถามคำาถามเหล่านี้
ขี้นมาก็ไม่เคยมีอยู่ในหัวสมอง

 เรื่องของประจำาเดือนในแง่มุมทางชีววิทยา จึงอาจเป็นเรื่องที่ 
ลกึซึง้เกินกวา่ทีเ่ราคาดคดิครับ และเปน็เรือ่งทีน่า่สนใจอยา่งยิง่ เพราะ
มันเกี่ยวพันถึงเร่ืองชีวิตมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดชีวิตใหม่ 
ซึ่งก็คือตัวอ่อนของมนุษย์ หรือความเกี่ยวพันกับความปลอดภัยของ
ผู้หญิงเอง

 ร่ายยาวมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็น่าจะทำาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ 
อยากรู้กันขึ้นมาบ้างนะครับ ลองไปหาคำาตอบกับเรื่องจากปกของ
สาระวิทย์ฉบับนี้กันดูนะครับ

  พบกันใหม่ฉบับหน้า

ประจำาเดือนเรื่องพื้นฐานที่ชาย
และหญิงควรรู้

วงจรการมีประจำาเดือน

เอนโดมีเทรียม

หากไม่เกิดการการฝังตัว
ของตัวอ่อน เอนโดมีเทรียม
จะหลุดออกมาผ่านช่องคลอด
ที่เรียกว่าประจำาเดือนนั่นเอง
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เอนโดมีเทรียม ขณะที ่มีความหนามากที่สุด
(เครดิตภาพ : Steve Gschmeissner/SPL)

 ความเชื่อแรกเริ่มในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดจากมุมมองต่อเพศ

สภาพที่แตกต่างจากปัจจุบัน ในสมัยก่อน เราเชื่อกันว่าประจำาเดือน

เป็นการขับสารพิษออกมาทางช่องคลอด แต่การทดลองดังกล่าวไม่

สามารถเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความลำาเอียงของผู้

ทำาการทดลองและการออกแบบการทดลองท่ีไมด่ ีรวมทัง้เราไมส่ามารถ

หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดถึงสารพิษในประจำาเดือนได้

 ทฤษฎีตอ่มาเสนอวา่ประจำาเดอืนเป็นกระบวนการทำาความสะอาด 

ช่องคลอด แตจ่ากการทดลอง กลบัพบหลกัฐานท่ีขัดแยง้กนั เพราะแทจ้รงิ 

แล้ว ประจำาเดอืนไดเ้พิม่ความเสีย่งในการตดิเช้ือดว้ยซ้ำา เนือ่งจากเลอืด

มีทั้งสารอาหารธาตุเหล็ก โปรตีน และน้ำาตาล ซึ่งเป็นสภาวะเหมาะสม 

ต่อการเติบโตของแบคทีเรีย โดยสถิติทางการแพทย์ระบุว่า ในช่วงที่มี 

ประจำาเดอืน ผูห้ญงิจะมโีอกาสตดิเชือ้มากขึน้ ซึง่เพ่ิมความเส่ียงในการ

เสียชีวิต จึงสมควรถูกคัดออกตามทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติ

 เพื่อจะตอบคำาถามน้ี นักมานุษยวิทยากายภาพที่ศึกษาระบบ

สืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มองเรื่องนี้ด้วยทฤษฎีที่น่า

สนใจดังนี้

 ทฤษฎีแรกเสนอโดยนักมานุษยวิทยาชื่อ เบเวอร์ลี สตราสมันน์  

(Beverly Strassmann) ใน ค.ศ. 1996 เขาเสนอว่า ประจำาเดือน

เกิดจากการดูดซับเอนโดมีเทรียมเข้าสู่ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของมนุษย์  

เม่ือวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการมีประจำาเดือน  

สตราสมันน์เสนอว่า มันเป็นเรื่องที่ดีที่สัตว์มีการสร้างและทำาลาย 

เอนโดมีเทรียมทุกเดือน ดีกว่าที่จะรักษาเอนโดมีเทรียมให้พร้อมต่อ

การฝังตัวของเอมบริโอตลอดเวลา เพราะการรักษาเอนโดมีเทรียมให้

เบเวอร์ลี สตราสมันน์

คงอยู่ไว้นั้น ร่างกายจะต้องใช้ฮอร์โมนและเลือดปริมาณมากเพื่อให้เลือด

ไหลเวยีนอยูใ่นอวยัวะท่ีไมไ่ด้ใช ้ดังนัน้สิง่มชีวีติสว่นใหญจ่งึเลอืกทีจ่ะสรา้ง

และทำาลายเอนโดมีเทรียมทุกๆ เดือน ต่อมาสตราสมันน์เสนอว่า สัตว์

เกือบทั้งหมดสามารถดูดซึมเอนโดมีเทรียมกลับสู่ร่างกายได้หากจำาเป็น 

ในกรณีของมนุษย์ เน้ือเยื่อของเอนโดมีเทรียมที่มากเกินกว่าร่างกายจะ

ดูดซับไหวจึงไหลออกมากลายเป็นประจำาเดือน (เลือดประจำาเดือนจะไม่
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เหมือนกับเลือดที่ออกมาจากบาดแผลทั่วไป เช่นจากการถูกมีดบาด 

แต่เลือดประจำาเดือนจะมีเนื้อเยื่อปนออกมาด้วย)

  ทฤษฎีต่อมาของ คอลิน ฟินน์ (Colin Finn) ใน ค.ศ. 1998 มอง

เรื่องนี้ในมุมกลับ ฟินน์เสนอว่า การอธิบายสาเหตุของประจำาเดือน

จะต้องมองย้อนกลับไปที่สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของมนุษย์ เขาเสนอ

วา่ววิฒันาการของเอมบรโิอและเอนโดมเีทรยีม ไมไ่ดเ้ปน็ววัิฒนาการ

แบบรว่มมือกัน (cooperative evolution) แตเ่ปน็ววิฒันาการแบบ

แขง่ขนักัน (competitive evolution) คอื เมือ่เอมบรโิอฝงัตัวอยูบ่น 

เอนโดมเีทรยีมแลว้ รกของเอมบรโิอไดว้วิฒันาการตวัเองโดยสามารถ 

เจาะทะลุผ่านเอนโดมีเทรียมของแม่เข้าสู่ระบบเลือดของแม่ได้

โดยตรง และหลัง่ฮอรโ์มนออกมาเพือ่ควบคมุสารอาหารในระบบเลอืด 

มาหลอ่เลีย้งเอมบรโิอ เพือ่ใหต้วัเองอยูร่อด โดยไมห่วงัพึง่สารอาหาร

ผา่นเอนโดมเีทรยีมของแมเ่ท่าน้ัน แตส่ิง่ท่ีน่าเปน็หว่งกค็อื ถา้เอมบรโิอ 

พัฒนาไม่สมบูรณ์หรือตาย ก็จะเป็นอันตรายต่อแม่ได้เช่นกัน ดังนั้น 

ร่างกายจึงต้องมีระบบกำาจัดเอมบริโอที่ตายในส่วนนี้อีกชั้นหนึ่ง

 ทฤษฎีของฟินน์ ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษ จึงมีผู้เห็น

สอดคล้องด้วย และหาหลักฐานมายืนยันนั่นคือ งานวิจัยของ  

ดีนา เอเมรา (Deena Emera) ใน ค.ศ. 2012 กล่าวว่าการควบคุม

พฤติกรรมและการย่อยสลายของเอนโดมีเทรียมเป็นวัฏจักรในรูป

ของประจำาเดอืน จะเกดิข้ึนเฉพาะกับสตัว์ผูเ้ปน็แมท่ี่รกของเอมบรโิอ 

สามารถเจาะทะลุเอนโดมีเทรียมได้เท่านั้น กระบวนการทำาลาย 

เอมบริโอที่ไม่สมบูรณ์นี้เรียกว่า spontaneous decidualization 

ซึ่งแตกต่างกับรกของเอมบริโอของสัตว์กลุ่มอื่นที่จะเจาะอยู่บน 

เอนโดมีเทรียมเท่านั้น วิวัฒนาการแบบแข่งขันกันสามารถอธิบาย 

ได้ว่า ความพยายามที่สัมฤทธิ์ผลของเอมบริโอทำาให้เอมบริโอ 

สามารถปล่อยฮอร์โมนของตัวเองเข้าสู่ระบบเลือดของแม่ เพ่ิมความดัน 

โลหิตและความเข้มข้นกลูโคส เพิ่มอาหารเลี้ยงเอมบริโอให้มากที่สุด 

แต่กระบวนการดังกล่าวนี้ หากเอมบริโอฝังตัวที่เอนโดมีเทรียมไม่

สมบูรณ์ จะทำาให้แม่เกิดอันตรายได้ เพื่อป้องกันความเป็นไปได้นี้  

ร่างกายของแม่จึงพัฒนากลไกเพ่ือทำาลายเอมบริโอและเอนโดมีเทรียม 

ทีไ่มส่มบรูณ์ออกไปพรอ้มกนัในรปูของประจำาเดอืน ดงันัน้ เราจงึกลา่ว 

ไดว้า่ ประจำาเดอืนเปน็กระบวนการเพือ่ปอ้งกนัเอมบริโอท่ีตายหรอืไม่

สมบรูณไ์มใ่หเ้กิดผลกระทบตอ่แมโ่ดยการเอาเนือ้เยือ่ทัง้หมดออกไป

 ทฤษฎีต่อมาท่ีอธิบายกระบวนการ spontaneous decidualization  

อยู่บนพื้นฐานที่ว่าการปฏิสนธิของมนุษย์มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดความ

ผิดปกติทางพันธุกรรม เนื่องจากการปฏิสนธิของมนุษย์สามารถเกิดได้กับ

ไข่ท่ีมีอายุตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเจ็ดวัน คือต้ังแต่ช่วงไข่ตกไปจนถึงช่วงมี 

ประจำาเดือน หากสเปิร์มปฏิสนธิกับไข่ที่มีอายุมากจะมีความเส่ียงต่อ 

ความผดิปกติทางพันธกุรรม งานวจิยัในปี ค.ศ. 2010 ของ กสิ เทเคลนเบิรก์  

(Gijs Teklenberg) ได้ทดลองและเสนอว่าการควบคุม spontaneous  

decidualization เกิดจากความผิดปกติในจีโนมและพัฒนาการของ 

เอมบริโอโดยไม่เกี่ยวข้องกับอายุเอมบริโอในระยะแรกของการตั้งครรภ์ 

ดังนั้น spontaneous decidualization จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในทาง

วิวัฒนาการเพ่ือป้องกันการลงทุนในทรัพยากรของแม่ต่อเอมบริโอที่ไม่

สมบูรณ์ ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายถึงความเป็นไปได้สูงของการแท้งตาม

ธรรมชาติ โดยในเชิงสถิติ หากใช้นิยามตามกระบวนการทางคลินิกและพรี

คลินิกแล้ว การแท้งตามธรรมชาตินั้น จะมีมากถึง 15% และ 60% ตาม

ลำาดับเลยทีเดียว

 จะเห็นได้ว่าในการอธิบายเรื่องบางอย่างที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป

อย่างเรื่องประจำาเดือนนี้ แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าที่คิด  

เรื่องนี้ทำาให้เรามีความเข้าใจในเรื่องเพศและความแตกต่างระหว่างเพศ 

มากยิ่งขึ้น การเข้าใจถึงสาเหตุของการมีประจำาเดือนเป็นตัวอย่างในการใช้ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายพัฒนาการของส่ิงมีชีวิต เพ่ือความเข้าใจ 

ทีถ่กูต้อง และสุดทา้ย ทำาใหเ้ราเหน็ไดว้า่ เรือ่งประจำาเดอืนเป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อน 

มีประโยชน์ต่อชีวิตผู้หญิง และน่าสนใจกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้

ดีนา เอเมรา

แหล่งข้อมูลและภาพ
http://www.bbc.com/earth/story/20150420-why-do-women-have-periods

http://artemisinine.net/news/plentiful-bleeding-during-the-menstrual-cycle-herbal-treatment-b35.html

http://image.slidesharecdn.com/1e1-menstrualcycle1e1-140913083525-phpapp02/95/biology-form-5-chapter-4-41d-menstrual-cycle-22-638.jpg?cb=1410599326

http://rcgd.isr.umich.edu/people/strassmann.html

http://anthropology.as.nyu.edu/object/anthro.alumni.ma.deenaemera
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กองบรรณาธิการ

การเกบ็ขอ้มลูโดยวธิกีารนบัจำานวนคนไมใ่ชเ่รือ่งง่าย และยิง่ถา้ต้องการ

ข้อมูลที่จัดเก็บอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก็ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีก ซึ่งวิธี

การเก็บข้อมูลที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันคือ ใช้คนเฝ้าจุดผ่านและกดเครื่อง

นับ จึงทำาให้เสียเวลา มีค่าใช้จ่ายมาก และขาดความต่อเนื่องในการนับ แต่

ปัจจุบันน้ี ทีมนักวิจัยไทยได้พัฒนาวิธีการนับแบบใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาท่ี

กล่าวมาได้แล้ว

  บริษัท เดอะ แม็ปเปอร์ จำากัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พัฒนาระบบตรวจ

นับจำานวนคนแบบใหม่ เรียกว่า Pedestrian Counting System

 ตวัระบบประกอบดว้ยอปุกรณ์หลกั คอื กลอ้งถ่ายภาพของกลอ้งวงจรปดิ 

ทีเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัโครงขา่ยการสือ่สาร ผนวกรว่มกบัการตคีวามภาพ โดยเนน้

ไปที่คนเดินตามทางเท้า

  อุปกรณ์ที่ว่านี้มีหลักการทำางาน 4 ส่วน ประกอบด้วย

• training คือการให้ข้อมูลกับระบบ เสมือนการเรียนรู้สภาพแวดล้อมใน

พื้นที่นั้นๆ ก่อน

• calibration การปรบัแก้ความถกูตอ้งของตำาแหนง่มมุกลอ้ง การรบัภาพ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพที่มีความผิดเพี้ยนเชิงตำาแหน่งน้อยที่สุด

• detection การตรวจจบัวตัถทุีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัวตัถทุีม่กีารปอ้น

ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ จากกระบวนการ training

• tracking การติดตามวัตถุที่ตรวจจับได้

  ทัง้น้ีการทำางานของอปุกรณจ์ะเนน้สอบวดักบัภาพวดิโีอเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลู

ภาพ การตรวจจับ และการติดตามวัตถุที่ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งนำาไปต่อยอด

กบังานศึกษา ออกแบบ หรอืการบริหารระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

ในระดับเมือง หรือระดับประเทศได้ อาทิ การตรวจวัดจำานวนนักท่องเที่ยว

ที่เข้าพื้นที่ การตรวจวัดจำานวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการ

ระบบตรวจนับจำานวนคน
ด้วยกล้องวงจรปิด

ประโยชน์ของโกโก้ต่อการเรียนรู้
และความดันโลหิต
ในผู้สูงอายุ

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหิดล เผยผลการศึกษาทางคลินิกถึงฤทธิ์ของสารฟลาโวนอล (ฟลาโวนอล)  

ในโกโก้ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุท่ีไม่มีอาการผิดปกติของพฤติกรรม 

การเรียนรู้และจดจำา โดยแบง่ผู้สูงอายอุอกเปน็ 3 กลุม่ กลุม่ละ 30 คน ให้ดืม่ 

โกโก้ที่มีส่วนประกอบของฟลาโวนอล 3 ขนาด คือ 993, 520 และ 48 มก. 

ดื่มวันละครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วทำาการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเรียนรู้ทั้งก่อนและสิ้นสุดการศึกษา

 ผลการประเมินโดยใช้แบบทดสอบสภาพจิต mini mental status 

examination (MMSE) เพื่อประเมินปัญหาในเรื่องความจำาเบื้องต้น พบว่า

ทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยมีแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และ

จดจำาไปในทางที่ดี การวัดสมาธิโดย trail making test (TMT) พบว่ากลุ่ม

ทีด่ืม่โกโกท้ีม่สีว่นประกอบของฟลาโวนอลในขนาดสงูและปานกลางสง่ผลให้

สมาธิดีขึ้น โดยมีระยะเวลาในการทำาแบบทดสอบ TMT A และ B น้อยกว่า

กลุม่ทีด่ืม่โกโก้ทีม่ฟีลาโวนอลขนาดต่ำา ส่วนการทดสอบดา้นความคล่องแคล่ว

ทางภาษาโดย verbal fluency test (VFT) พบวา่กลุม่ทีด่ืม่โกโกฟ้ลาโวนอล

ขนาดสูง มคีะแนน 7.7±1.1 คำา/60 วนิาท ีซ่ึงดกีวา่กลุม่ทีด่ืม่โกโก้ฟลาโวนอล 

ขนาดปานกลางซ่ึงได้คะแนน 3.6±1.2 คำา/60 วินาที และกลุ่มที่ดื่มโกโก้

ฟลาโวนอลขนาดต่ำาซึ่งได้คะแนน 1.3±0.5 คำา/60วินาที อย่างมีนัยสำาคัญ

  นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ฟลาโวนอลขนาดสูงและปานกลาง  

มีผลยับยั้งภาวะดื้อต่ออินซูลิน ลดความดันโลหิต และยับยั้ง lipid  

peroxidation ได้ดีกว่ากลุ่มที่ดื่มโกโก้ฟลาโวนอลขนาดต่ำา

  จากผลการทดสอบสารฟลาโวนอลในโกโก้มีแนวโน้มลดกลุ่มอาการ 

ผิดปกติในกระบวนการเรียนรู้และจดจำาเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ผ่าน 

กระบวนการลดภาวะด้ือต่ออินซูลินในร่างกาย นักวิจัยจึงแนะนำาว่าการบริโภค 

อาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมส่ีวนประกอบของสารฟลาโวนอลเปน็ประจำาจะช่วย

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจดจำาในผู้สูงอายุได้

ข้อมูลจ�ก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1166

ภ�พจ�ก: http://news.health.com/2012/12/11/how-to-make-healthy-hot-cocoa/
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ฤทธิ์ขจัดรังแคของตะไคร้หอม
(cymbopogon flexuosus)

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผย

ผลการศกึษาของน้ำามนัตะไครห้อมซ่ึงมีฤทธิต์า้นยสีตท์ีเ่จรญิได้ดีบนไขมนั (lipophilic 

yeasts) และเป็นสาเหตุของการเกิดรังแค โดยศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครคน

ไทย 30 คน อายุ 20-60 ปี ท่ีมีอาการของการเกิดรังแคอยู่ที่ระดับ 3 เมื่อวัดด้วย  

D-Squame® scale โดยแบง่อาสามคัรออกเป็น 3 กลุม่ ใหใ้ชผ้ลติภณัฑบ์ำารงุผม (hair 

tonic) ที่ผสมน้ำามันตะไคร้หอม 5, 10 และ 15% ตามลำาดับ วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 

2 สัปดาห์ ประเมินผลการขจัดรังแคในวันที่ 7 และ 14 ของการทดสอบ

 ผลการทดสอบพบวา่ ผลติภณัฑบ์ำารงุผมท่ีมส่ีวนผสมของน้ำามนัตะไครห้อม 5, 10 

และ 15% มผีลลดการเกดิรังแคได้ในวนัที ่7 (33, 75 และ 51% ตามลำาดบั) และขจัด

รงัแคไดด้ขีึน้ในวนัที ่14 (52, 81 และ 74% ตามลำาดบั) และไม่เกิดอาการระคายเคือง

หรืออาการข้างเคียงใดๆ

  จากผลการทดสอบจึงสรุปได้วา่ ผลิตภณัฑบ์ำารงุผมทีมี่สว่นผสมของน้ำามันตะไคร้

หอม 10% มีประสิทธิภาพในการขจัดรังแคได้ดีที่สุด
ข้อมูลจ�ก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1167

ภ�พจ�ก: https://i.ytimg.com/vi/owsHxcsyfzQ/hqdefault.jpg

ไบโอเทคสวทช.เปิดศูนย์นวัตกรรมและอาหารสัตว์
ช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) จดังานเปดิศนูยน์วตักรรมอาหารและอาหารสตัว ์(Food 

and Feed Innovation Center หรือ FFIC) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

  ประเทศไทยถือเป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารที่สำาคัญ  และเป็นผู้ส่ง

ออกอาหารรายใหญ่อันดับ 14 ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกถึง 1 ล้าน

ล้านบาทในปี 2557  คิดเป็น 9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ด้วยสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงของตลาดอาหารโลก และความ

ต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมอาหารไทยจึงจำาเป็นต้องขับ

เคลือ่นดว้ย“นวตักรรม” นำาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยเพิม่มลูค่า

ทรัพยากรด้านอาหารและสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์จัดต้ังข้ีนเพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรม 

อาหารและอาหารสัตว์ไว้ที่จุดเดียว หรือ One Stop Service และด้วย

ความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ามารถดำาเนนิงานวจิยัตัง้แตร่ะดบัหอ้ง

ปฏิบัติการวิจัย สู่การทดสอบระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม จนได้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่าง

ครบวงจร นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่เป็นตัวกลางจัดหาและปรับเทคโนโลยี

จากต่างประเทศให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในไทย และให้บริการทาง

วิชาการในด้านการเป็นท่ีปรึกษา การให้บริการด้านเทคนิค การให้บริการ

เชา่เคร่ืองมอืสำาหรับภาครัฐและเอกชน และถ่ายทอดเทคโนโลย ีรวมถงึการ

ฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับบุคลากร เกิดการประสานงานในการทำางานวิจัย

อย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลให้งานวิจัยบรรลุผลได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และนำาไปสู่การรับช่วงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน
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 จากกรณทีีม่กีระแสขา่วเกีย่วกบัการใชก้ญัชารกัษาโรคมะเร็ง อย. ขอชีแ้จง

ว่า ปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนตำารับยาแต่อย่างใด  

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนเพียงพอที่จะยืนยัน

ประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้รักษาโรคมะเร็ง

  เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการ

ใช้กัญชารักษาโรคมะเร็งนั้น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ซึ่งมีหน้าที่ในการกำากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของ 

ผูบ้ริโภค ขอชีแ้จงวา่ กญัชาจดัอยูใ่นกลุม่ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 ตาม 

พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 หา้มมใิหผู้้ใดผลิต จำาหนา่ย นำาเขา้  

ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จะไดอ้นญุาตโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการควบคมุยาเสพติดใหโ้ทษ  

ปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนตำารับยาแต่อย่างใด 

เนือ่งจากยงัไม่มีงานวจิยัทางวชิาการในคนยนืยนัวา่สามารถรกัษาโรคมะเรง็

ได้ ทั้งนี้ อย.ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของกัญชาและสารสกัดจากกัญชา

ในการนำามาใช้ในการบำาบัดรักษาทางการแพทย์ จึงได้เสนอให้มีการแก้ไข 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เปิดให้สามารถนำากัญชารวม

ถึงสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคได้  

ตามคำาสั่งของผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบการวิชาชีพการ

แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ โดยระหว่างที่ อย. พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติฯ นี้ 

อย.เผยกรณีข่าวกัญชารักษาโรคมะเร็ง

http://www.usnews.com/news/blogs/at-the-edge/2014/10/07/is-marijuana-harmful

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้

จัดทำาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดหลายฉบับบรรจุไว้เป็นร่างประมวลกฎหมายาเสพติดฉบับเดียว 

อย. จึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ให้ ป.ป.ส. เพื่อประกอบการจัดทำาร่างประมวลกฎหมาย ซึ่งร่างประมวล

กฎหมายนีค้ณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบกับหลกัการของรา่งฯ เม่ือวนัที ่ 

12 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา

  ปัจจุบันมีการใช้กัญชาในทางการแพทย์ของต่างประเทศ โดยมีข้อบ่งใช้

ของยา ได้แก่ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำาบัดใน 

ผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาภาวะปวดเกร็ง

ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง รักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

ข้อมูลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนำากัญชามาใช้ในการรักษาโรค ขณะนี้ยัง

อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย เช่น การศึกษาวิจัยในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 

ชนิดต่างๆ และในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็ยังไม่มีการรับรองให้มี

การนำาพชืกญัชามาใช้ในการรกัษาโรคมะเรง็ เนือ่งจากยงัไม่มีขอ้มูลการศึกษา

วจัิยทางคลินกิในคนเพียงพอทีจ่ะยนืยนัประสทิธิผลและความปลอดภยั ทัง้นี ้

อย.ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายาที่ดี มีประสิทธิภาพในการรักษา 

และไม่เคยปิดกั้นความก้าวหน้าทางวิชาการแต่อย่างใด รักษาราชการแทน

รองเลขาธิการ อย. กล่าวในที่สุด

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
กองบรรณาธิการ

 เว็บไซตว์ีโอเอไทย เผยแพร่ข่าวนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาพัฒนาโฟมที่ใช้กัน

กระสุนได้สำาเร็จ

 วัสดุดังกล่าวเรียกว่า CMF หรือ Composite Metal Foam นักวิทยาศาสตร์ที่

มหาวทิยาลยั North Carolina State สหรฐัอเมรกิา ไดพ้ฒันาโฟมทีท่ำาจากสว่นประกอบ

ของโลหะที่มีความแข็งแกร่งทนทานได้สำาเร็จ

  CMF หรือ Composite Metal Foam เป็นวัสดุที่มีขนาดเบา สามารถรองรับลูก

กระสนุเจาะเกราะทีย่งิมากระทบได ้จงึเหมาะทีจ่ะนำามนัมาทำาเปน็พาหนะหุม้เกราะ และ

นำามาปรับใช้เพื่อทำาเป็นเสื้อกันกระสุนได้

  นอกจากนี ้ดว้ยความทนทานเปน็พิเศษของมนั นกัวทิยาศาสตร์จึงมองถงึโอกาสทีจ่ะ

ใช้ CMF ในการขนส่งขยะนิวเคลียร์ออกนอกโลกด้วย

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาโฟมกันกระสุน 
สามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะได้

http://www.voathai.com/a/foam-bulletproof/3280830.html
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บทความพิเศษ
วัชราภรณ์ สนทนา

ฝ่ายสื ่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

 สำานักงานราชบัณฑติยสภา รว่มกบั ศนูยเ์ทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(เนคเทค) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์” หรือ แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

และแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งในระบบ 

iOS (Version 7และ 8), Android และ Windows Mobile

  นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวถึงความสำาคัญของพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า 

พจนานกุรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เปน็หนงัสอือา้งองิทีม่คีวามสำาคญั เพราะไดป้ระมวล

คำาที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำา พร้อมให้คำาอ่าน ความหมาย ตลอดจนที่มาของคำา และเป็น

พจนานุกรมที่มีประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบตัวสะกด กำาหนดให้หนังสือราชการ และ

การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนใช้ตัวสะกดตามที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2554 เพื่อให้การเขียนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกันไม่ลักลั่น

  ส่วนอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่รวบรวมคำาภาษาไทยที่ 

มกัมีผูอ่้านผดิและเขยีนผดิโดยใหค้ำาอา่นอยา่งถกูตอ้งและคำาทีเ่ขยีนอยา่งถกูตอ้ง และไดเ้พิม่เตมิเนือ้หา

เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนที่ควรรู้ ได้แก่ การอ่านคำาวิสามานยนาม เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์

บางตระกูล การอ่านตัวเลข การอ่านเครื่องหมายต่างๆ การอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่าน

ชื่อจังหวัด เขต อำาเภอ แขวง ตำาบล (เฉพาะบางจังหวัด) ที่พบว่ามักอ่านไม่ถูกต้อง ส่วนการเขียน 

ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้วด้วย
“ราชบัณฑิตยฯโมไบล์”

สำานักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ เนคเทค/สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชัน 
พจนานุกรม ความหมายของคำาภาษาไทยกว่า 43,000 คำา และอ่านอย่างไร 
เขียนอย่างไร ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ตโฟนได้แล้วทั้งระบบ iOS, Android และ Windows Mobile
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บทความพิเศษ

ได้เพิ่มเติมคำาวิสามานยนามที่เป็นชื่อแขวง ถนน ตรอก ซอย ทางแยก ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มักเขียนผิด เพื่อให้เขียนกันได้อย่างถูก

ตอ้ง นอกจากนีย้งัได้เพิม่ชือ่ธาตพุรอ้มสญัลกัษณเ์รียงตามลำาดับของเลขเชงิ

อะตอม ไว้ด้วย

 สำานักงานราชบัณฑิตยสถาเห็นว่าหนังสือทั้ง 2 เล่ม มีความสำาคัญและ

มีประโยชน์แก่ประชาชน และมีผู้ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงจากหนังสือ 2 

เล่มดังกล่าวเป็นจำานวนมากมาโดยตลอด ประกอบกับผลจากการสำารวจ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานของสำานักงานราชบัณฑิตยสภา พบ

วา่ปจัจบุนัประชาชนมคีวามตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลูทางวชิาการของสำานกังาน

ราชบัณฑิตยสภาในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (application) สำานักงาน 

ราชบัณฑิตยสภาจึงได้นำาข้อมูลจากหนังสือทั้ง 2 เล่ม มาพัฒนาเป็น 

แอปพลเิคชนัทีใ่ชง้านบนโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบสมารต์โฟน (smart phone) 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  สำานักงานราชบัณฑิตยสภาคาดหวังว่า “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์”  

แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และอ่าน

อย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จะช่วยให้ประชาชนเข้า

ถึงข้อมูลวิชาการของสำานักงานราชบัณฑิตยสภาได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้

ประชาชนและเยาวชนไทยใช้เปน็แหลง่อา้งองิความรูท้างด้านภาษาไทย อนั

นำาไปสู่การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป

  ศรัณย์ สัมฤทธ์ิเดชขจร ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงความร่วมมือกับสำานักงาน 

ราชบณัฑติยสภา ในการพฒันา “ราชบณัฑติยฯ โมไบล์” วา่ นบัเปน็อกีกา้ว

หนึ่งของเนคเทคที่ได้นำาผลงานการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษา ธรรมชาติ

และความหมายมาพฒันาแอปพลเิคชันพจนานกุรม ฉบบัราชบัณฑติยสถาน 

พ.ศ. 2554 ที่ได้ประมวลคำาที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำา การแสดง

ผลการใช้งานมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษรและรูปแบบการค้นคำา  

ผู้ใช้สามารถค้นคำาได้ท้ังจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำา ทั้งยัง

ค้นคำาจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย

  สว่นแอปพลเิคชนัอา่นอยา่งไรและเขยีนอยา่งไร ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

ผูใ้ชส้ามารถเลอืกใชง้านได ้2 หมวด คอื (1) “หมวดอา่นอยา่งไร” เพ่ือทราบ

คำาอ่านทีถ่กูต้องและ (2) “หมวดเขยีนอยา่งไร” โดยพมิพค์ำาทีต่อ้งการทราบ

คำาอ่านหรอืการสะกดคำาลงไป แมว้า่ผูใ้ชส้ะกดคำาผดิ แอปพลเิคชนันีก็้แนะนำา

การสะกดคำาท่ีถกูตอ้งให ้นอกจากน้ี ผูใ้ชย้งัคน้คำาจากประวติัการใชง้านของผู้

ใชเ้องไดเ้ชน่เดยีวกนั แอปพลเิคชันท้ัง 2 โปรแกรมนี ้ผูใ้ชส้ามารถดาวนโ์หลด

ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ 

Windows Mobile

 เนคเทคได้มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีด้านภาษาธรรมชาติและ

ความหมายมาอย่างต่อเนื่อง และใน พ.ศ. 2538 ได้พัฒนาพจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอน (Lexitron) สำาเร็จ โดยนำาเทคโนโลยีคลังข้อมูล

ภาษามาพัฒนาเป็นเวอร์ชันต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบหลัก 5 รูปแบบ ได้แก่

• รูปแบบฐานข้อมูลพจนานุกรม (LEXiTRON Database)

• รูปแบบออนไลน์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (LEXiTRON Online)

• รูปแบบโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (LEXiTRON 

Application)

• รูปแบบโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน (LEXiTRON 

Mobile Application)

• รูปแบบแพลตฟอร์มพจนานุกรม (LEXiTRON Platform)

  พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอนได้รับการตอบรับจากประชาชน

เป็นอย่างดี มีผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ย 80,000 คนต่อวัน (นับตามจำานวน 

Unique Internet Protocol) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เล็กซิตรอนนี้ช่วย

ใหผู้้ใชง้านเข้าถึงแหล่งข้อมลูทางภาษาไดง้า่ย ชว่ยสรา้งสงัคมการเรยีนรูด้ว้ย

ระบบแนะนำาคำาศัพท์ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการ

เพิ่มเติมรายการคำาที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำาหรับการวิจัย

ด้านวิศวกรรมภาษา ภาษาศาสตร์เชิงคำานวณ และการประมวลผลภาษา

ธรรมชาติ อีกด้วย

 การร่วมมอืกับสำานกังานราชบณัฑติยสภาในการพฒันา “ราชบณัฑติยฯ 

โมไบล์” จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยี

ด้านภาษา ธรรมชาติและความหมายให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการ

ความรูสู้ป่ระชาชน ซึง่ตรงกบัเปา้หมายหนึง่ในการนำาเศรษฐกิจของประเทศ

ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยมุ่งการสร้างสมดุลของการพัฒนาประเทศด้วย

นวัตกรรมที่นำาไปสู่การเติบโตแบบ แบ่งปันทั่วถึง (inclusive growth) และ

เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวก

ตามยุคสมัย 

ชมวีดิทัศน์แนะนำาการใช้งานได้ที่ 
https://www.youtube.com/watch?v=jpKs5bQhees

http://www.nectec.or.th/research/research-project/read-and-write-royal-society-mobile.html
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ดรากอน

ภาพท่ีดูคล้ายกับหน้าคนเหล่านี้ คือกลุ่มท่อลำาเลียงของ 

ต้นกกชนดิหนึง่ทีใ่ช้ทำากระดาษสมยัโบราณ (papyrus) 

ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์กำาลังขยาย 200 เท่า โดย David Maitland  

ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพทั้งขนาดใหญ่และขนาดจิ๋วแห่งสหราชอาณาจักร

 ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ

โลกใบเล็ก (small world) ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจัดโดย Nikon

ผลผลิตจากกระดาษ

http://discovermagazine.com/galleries/2015/oct/nikon-small-world-2015
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/04/sunscreen.jpg
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สเปกตรัม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง

การวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก

6เมษายน2559 ณ โรงแรม China World Hotel Beijing สาธารณรฐั

ประชาชนจีน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง การวิจัยวิทยาศาสตร์ 

ข้ัวโลก ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต ้

ของจีน กับ สวทช.

 สืบเน่ืองจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

รบัสนองพระราชดำารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เพ่ือ

สานงานศึกษาวจัิยเก่ียวกบัวทิยาศาสตรข์ัว้โลกของประเทศไทย โดยมกีารลง

นามในขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง สวทช. และหนว่ยงานขัว้โลกเหนอืและ

ขัว้โลกใตข้องจีน (Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA)  

สงักดัสำานกังานบรหิารกจิการทางทะเล (State Oceanic Administration: 

SOA) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จากนั้น สวทช. ในฐานะฝ่าย

เลขานุการโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำาริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย ทำาการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ไทย

เพื่อไปร่วมกับคณะสำารวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ที่ดำาเนินการโดย CAA และทูลเกล้าฯ ถวายรายช่ือเพื่อขอพระราชทาน

พระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทรงมีพระราชวินิจฉัยให้นักวิทยาศาสตร์จาก 3 

มหาวทิยาลัยคอื จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำารวจทวีป 

แอนตาร์กติกของจีนทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี 

นกัวทิยาศาสตรไ์ทยไดเ้ดนิทางไปรว่มศกึษาวจัิยวทิยาศาสตรข์ัว้โลกกบัคณะ

สำารวจของจีนแล้วจำานวน 5 คน และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อส่ง 

นักวิทยาศาสตร์ไทยอีก 2 คน ไปร่วมกับคณะสำารวจในปี พ.ศ. 2560

สวทช.ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
สำาหรับผู้สูงอายุในงาน“วันผู้สูงอายุแห่งชาติปี2559”
7เมษายน 2559 ณ สโมสรทหารบก ถ.วภิาวดรัีงสิต กรุงเทพฯ - สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย

พฒันา และนวตักรรม ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีำาหรับผู้สูงอาย ุในงานวนัผู้สูงอายแุหง่ชาติ  

ปี 2559 “เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์โดย สวทช. ได้นำาผลงานพร้อมใชง้านบางสว่น

ร่วมจัดแสดงภายในงาน นำาโดย ผลิตภัณฑ์ต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำาหรับผู้สูงอายุ โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ITAP) สวทช. ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำาหรับผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) 

สำาหรับผู้สูงอายุ และอุปกรณ์กล่องข้าวสำาหรับผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผลงานจากเอ็มเทค ในเรื่อง  

การศึกษาพฤตกิรรมการออกกำาลงัของผูส้งูอายเุพือ่พฒันาอปุกรณอ์อกกำาลงัและแนวทางการบรกิาร 

และผลงานจากเนคเทค ในเรือ่ง ระบบบรกิารโทรศัพทว์ดีิโอสำาหรับคนหหูนวก ซ่ึงได้รับความสนใจ

จากบรรดาผู้สูงอายุและผู้สนใจที่มาร่วมชมงานจำานวนมาก
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สดร.ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์
วิทยุกับเกาหลี

24มีนาคม 2559 ณ โรงแรมล็อตเต้ โฮเทล โซล สาธารณรัฐเกาหลี  

รองศาสตราจารยบ์ญุรักษา สุนทรธรรม ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัดาราศาสตร ์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และดร.อินวู ฮาน ผู้อำานวยการสถาบันดาราศาสตร์และอวกาศเกาหลี ร่วม

ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์วิทยุ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน โดยหวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเดินหน้า

โครงการหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือ

ข่ายดาราศาสตร์วิทยุอาเซียน และร่วมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ทางไกล

เอเชียตะวันออก

TCELSร่วมมือ2บริษัทสตาร์ทอัพพัฒนาเทคโนโลยีระดับยีนและ
โครโมโซมทำานายความเสี่ยงเกิดโรคพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก

ดร.นเรศ ดำารงชัย ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(องค์การมหาชน) (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่

รฐับาลใช้เปน็กลไกขับเคลือ่นเศรษฐกจิ ในสว่นของ TCELS ใหก้ารสนบัสนนุ

การวจิยัทางการแพทยม์าอยา่งตอ่เนือ่ง โดยทำางานในเชงิประชารฐั คอืรว่ม

มือกับภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม ซึ่งทั้งบริษัท LMGG และ MGC ก็เกิด

จากการสนบัสนนุของ TCELS มาตัง้แตเ่ริม่แรกทีอ่ยูใ่นภาครัฐ จนพัฒนามา

เป็นธรุกจิสตารท์อพั ความรว่มมอืในครัง้นี ้ถอืเป็นความก้าวหนา้คร้ังสำาคญั

ในวงการการแพทยไ์ทย ทีจ่ะนำาไปสูก่ารพัฒนามาตรฐานทัง้ระบบของการให้

บรกิารตรวจโรคทางพนัธกุรรม ซึง่เปน็แนวทางการปอ้งกนัและการรกัษาโรค

แนวใหมท่ีก่ำาลงัไดร้บัความนยิมอยูใ่นขณะนี ้ขณะเดยีวกนัจะเปน็ตน้แบบให้

กับผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีด้วย 

  “ประโยชน์ ของงานบริการที่เกี่ยวกับการทดสอบพันธุกรรมทางการ

แพทย์นั้น มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกือบทั้งหมดกับประชากรทุกระดับ

อาชพีในทกุกลุม่อาย ุต้ังแต่ครรภ์มารดาจนถงึผูส้งูอาย ุสำาหรบัสถานพยาบาล

ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีการดูแลรักษาผู้ป่วย 

ตลอดจนบรษัิททีต่อ้งการเขา้รว่มเครอืขา่ยในเบ้ืองตน้สามารถตดิต่อมาไดท้ี ่ 

Hotline TCELS 02 644 5499 กด 1” ผอ. TCELS กล่าว

  นายแพทยโ์อบจุฬ ตราช ูประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั LMGG จำากดั 

กล่าวว่า บริษัท LMGG มีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการตรวจความผิดปกติ

ทางพันธุกรรมในครอบครัว ครอบคลุมการคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรม 

เชน่ โรคท่ีจะกอ่ใหเ้กิดความพิการและทพุพลภาพตา่งๆ ในทารก รวมถงึการ

วินิจฉัยโรคพันธุกรรมและโรคหายากต่างๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคกล้าม

เนื้ออ่อนแรง โรคไหลตาย โรคจอประสาทตาเสื่อมจากพันธุกรรม และกลุ่ม

มะเร็งท่ีถ่ายทอดในครอบครัว เช่น มะเรง็เตา้นม มะเรง็รงัไข่ มะเรง็ลำาไสใ้หญ ่

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งไทรอยด์

  นพ.โอบจฬุ กลา่วด้วยวา่ โรคพนัธกุรรมก่อใหค้วามสญูเสยีในครอบครวั

ค่อนข้างสูง แต่เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์จะช่วยป้องกันการเกิดโรคซ้ำาใน

ครอบครัวได้ โดยการชว่ยวางแผนการดำาเนนิชีวติในครอบครวัและสามารถ

ช่วยคัดกรองยีนในตัวอ่อนจากการทำาเด็กหลอดแก้ว เพื่อช่วยให้คู่สมรสมี

บุตรที่ปลอดจากโรคพันธุกรรมด้วย

 ดา้นนายแพทยว์รียทุธ ประพันธ์พจน ์ผู้อำานวยการหอ้งปฏบัิติการ บรษัิท 

MGC กลา่ววา่ บรษิทั MGC ดำาเนนิการดา้นการใหบ้รกิารตรวจทางพนัธศุาสตร ์

ทางการแพทย์ มากว่า 3 ปี ภายใต้มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ 

15190 : 2003 จากการสนับสนุนการจัดตั้งและดำาเนินการโดย TCELS  

โดยมีเทคโนโลยีที่สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมทารกในครรภ์

โดยสามารถตรวจโครโมโซมจากสิง่สง่ตรวจ คอื เลอืดและน้ำาคร่ำาจากมารดา 
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เช่น Down’s syndrome, Patau syndrome และ Edwards syndrome นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจทาง 

จีโนม สำาหรับการคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์มารดาจากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของลูกที่ปนอยู่ใน 

เลอืดแม ่รวมถงึบรกิารตรวจความผดิปกตขิองตวัอ่อนทีไ่ดจ้ากเทคโนโลยกีารผสมเทียม เพือ่เขา้สู่ขัน้ตอนการคัดเลือก 

และย้ายฝากตัวอ่อน และยังให้บริการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการวิจัยทางพันธุศาสตร์การแพทย์ 

อีกด้วย

http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/433

นักวิจัยสวทช.กวาดรางวัลการนำาเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก

Science 
Jokes

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สวทช. สวทน. และกลุ่มทรู จัดการ

แข่งขัน การนำาเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (FameLab) ใน

ลักษณะที่แปลกใหม่น่าสนใจ โดยต้องพูดจบภายใน 3 นาที

 การแข่งขันในรอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพูดนำาเสนอเป็นภาษาไทย ส่วนรอบรองชนะเลิศ

จนถงึรอบชงิชนะเลศิ จะตอ้งพดูนำาเสนอโดยใช้ภาษาองักฤษ ผูผ้า่นเขา้รอบรองชนะเลศิ จำานวน 10 คน 

จะไดร้บัการฝกึอบรมอยา่งเข้มข้นในดา้นทักษะการสือ่สารทางวทิยาศาสตร ์โดยผูเ้ชีย่วชาญจากสหราช

อาณาจักร และผูช้นะเลศิจะไดเ้ปน็ตวัแทนประเทศไทย เขา้รว่มการแขง่ขนัระดบัโลกที ่Cheltenham 

Science Festival สหราชอาณาจักร

  ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลป๊อปปูลาร์โหวต ได้แก่ ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัยจากห้อง

ปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร BIOTEC สวทช. ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่สหราชอาณาจักร พร้อมรับรางวัลเงินทุนการศึกษาเพื่อ

สนับสนุนด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่าสองแสนบาท

  นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลลำาดับที่ 2 และ 3 ก็เป็นนักวิจัยจาก สวทช. เช่นกัน โดยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี นักวิจัยจากห้อง

ปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมาย NANOTEC และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ดร.วนนิตย์ วิมุตติสุข นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ BIOTEC

https://usercontent1.hubstatic.com/9216290.jpg
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นายรู้ได้อย่างไรว่าแครอท
เป็นสิ่งดีสำ�หรับดวงต�

นายเคยเห็นกระต่าย
ที่ใส่แว่นตาหรือเปล่าล่ะ
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

ช้างElephas maximus
ช้างจัดเป็นสัตว์ป่ าบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีน้ำ าหนัก 

อยู่ระหว่าง 3.5–5 ตัน มีจมูกยาว หรือที่เรียกว่า “งวง”  

ปลายงวงมีเพียงจะงอยเดียว ตัวผู้มีงาเรียกว่า “ช้างพลาย”  

ส่วนตัวผู้ที่ไม่มีงาเรียกว่า “ช้างสีดอ” ตัวเมียเรียกว่า “ช้างพัง”  

มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าตัวผู้ ปกติไม่มีงาหรืออาจมีงาขนาดสั้นๆ 

เรียกวา่ “ขนาย” โผลอ่อกมาเหนอืริมฝปีากเลก็นอ้ย ตวัเมยีมรีะยะ

เวลาตั้งท้องนาน 21-22 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว
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บ้านนักคิด

Quiz

 ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่37ได้แก่
รางวัลที่ 1 ผ้าพันคอฝ้ายย้อมห้อม ได้แก่ คุณจิตชนก วังขนาย

รางวัลที่ 2 กระเป๋าดินสอผ้าใยกัญชง ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ ขำาทอง

รางวัลที่ 3 ถุงผ้าสปันบอนด์ ได้แก่ คุณอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตร คุณปิ่นสุวรรณ มีชั้นช่วง ด.ญ.ศุภลักษณ์ ทองตันไตรย์

ปัญหาประจำาฉบับที่38

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี12120
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข025647016
หรือทางe-mailที่sarawit@nstda.or.th
อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่มาด้วยนะฮะ

รางวัลประจำาฉบับที่38มีดังนี้
รางวัลท่ี 2 ชุดจานรองแก้ว 

 world scientist (7 ลาย) 

 จำานวน 1 รางวัล

รางวัลท่ี 3 สมุดโน้ต “I love 

science” จำานวน 3 รางวัล

สำาหรับในฉบับที่ 38 นี้ เหมียวได้หนังสือใหม่มาหนึ่งเล่มฮะ ชื่อว่า “นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และ 

นักคิด” ซึ่ง ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์ ผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการสะกดช่ือนักวิทยาศาสตร์ฯ ระดับโลกที่มีเชื้อชาติต่างๆ ในแบบ 

ภาษาไทยไว้ แน่นอนฮะว่า ช่วยให้ชีวิตเหมียวง่ายขึ้นเยอะเลย พอได้มา เหมียวเองจะรออะไร เปิดค้นสิฮะ สงสัยมานานแล้วว่า 

Marie Curie สะกดเป็นภาษาไทยตามหลักราชบัณฑิตว่าอะไรกันแน่ระหว่าง

1. แมรี คูรี     2. มารี คูรี     3. มารี กูรี

ในฉบับที่แล้ว เหมียวถามคำาถามเกี่ยวกับ ENZease ผลงานวิจัยของ สวทช. ที่นำาไปช่วยลอกแป้งใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอแทนการใช้สารเคมีว่า เอนไซม์ดูโอที่อยู่ใน ENZease นี้ได้แก่อะไรบ้าง คำาตอบคือ 

“เอนไซม์อะไมเลส” และ “เอนไซม์เพคติเนส” ฮะ 

(อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ENZease ได้ใน สาระวิทย์ฉบับที่ 37)

หมดเขตส่งคำาตอบ
วันที่25พฤษภาคม2559
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ฉบับที่39
สำาหรับของรางวัลเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลที่ 1 กิฟต์เซ็ต 
“I love science” (หนังสือ
นามานุกรมนักวิทยาศาสตร์ 
นักคณิตศาสตร์ และนักคิด  
+ จานรองแก้ว world  
scientist 4 ลาย) 
จำานวน 1 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

พิเศษ!!
สมาชิกสาระวิทย์ซื้อด้วยตนเองท่ี
ศูนย์หนังสือสวทช.ลด20% 
เหลือราคาเล่มละ80 บาท

หนังสือนามานุกรมนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์และนักคิด

จำานวนหน้า 115 หน้า

ราคา 100 บาท

ผลิตโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

จัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

ควรสะกดชื่อ Albert Einstein ว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หรือ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กันแน่? 
หรือสะกดไม่ถูกทั้งสองชื่อ??

ชื่อ Marie Curie เขียนไทยให้ถูกต้อง ไม่ใช่ แมรี คูรี แต่เป็น ... ?
หนังสือเล่มนี้มีคำาตอบ 

นามานกุรมนกัวทิยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ และนกัคดิ รวบรวมรายชือ่
นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักคิด พร้อมผลงานสั้นๆ เกือบ 
800 ท่าน ไว้ในเล่ม และใช้หลักฐานการเขียนชื่อมาเป็นภาษาไทย ตาม
หลักของราชบัณฑิตยสถาน โดย ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์ นักเขียนฝีมือดี
อีกท่านของ สวทช. นับเป็นพจนานุกรมฉบับย่อมๆ อีกเล่มที่นักเขียน 
นักอ่านทุกท่านไม่ควรพลาด
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
เร ื ่องและถ ่ ายภาพ โดย ด.ญ.วร ิศา ใจด ี 
ม.2 โรงเร ียนสาธ ิต มศว.ปทุมว ัน

สัตว์เล้ียงตัวจ๋ิวตอน3:พารามีเซียม

พารามีเซียมคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำาจืด
หรือน้ำากร่อย มันเคลื่อนท่ีโดยใช้ซิเลียท่ีอยู่รอบเซลล์โบกพัดให้ตัวเคลื่อนที่ 
สิ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจในตัวของมันคือ คอนแทรกไทล์แวคิวโอล หรือถุงเยื่อ
บางๆ ทีท่ำาหน้าทีก่ำาจดัน้ำาออกจากเซลลเ์พือ่รกัษาระดบัความเข้มขน้สารใน
เซลล ์และปอ้งกันไมใ่หเ้ซลลแ์ตก การเลีย้งพารามเีซยีมกแ็สนจะงา่ย เพราะ
สิ่งเดียวที่ต้องใช้ในการเลี้ยงคือ “น้ำาต้มฟาง” ท่ีใช้เป็นทั้งที่อยู่และแหล่ง
อาหารของมันได้นานถึง 1 เดือน

สิ่งมีชีวิตที่ฉันจะมาเสนอในคร้ังนี้ หลายคนอาจคิดว่ามันเลี้ยงยากเพราะไม่สามารถเห็นตัวมันได้ด้วยตาเปล่า! ถ้า
อยากเห็นก็ต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่ถ้าใครไม่มีกล้องจุลทรรศ์ ฉันก็มีวิธีง่ายๆ มาเสนอ คือนำาไฟฉาย
มาส่องที่ขวดเลี้ยงก็จะสามารถเห็นจุดจิ๋วๆเคลื่อนที่กันเต็มไปหมดแค่นี้ก็เห็นได้แล้วว่าพารามีเซียมที่เราเลี้ยงนั้น
มีเยอะมากมายแค่ไหน ซึ่งความจริงแล้ว ฉันคิดว่าพารามีเซียมเลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วที่ฉันได้พูด
ถึงในสองตอนก่อนหน้านี้เพราะเพียงแค่มีน้ำาต้มฟางเราก็สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์พารามีเซียมได้นับพันตัว!!

ภาพถ่ายน้ ำาต้มฟางที ่มีพารามีเซียมอาศัยอยู่ (ซ้าย) และภาพถ่ายตัวพารามีเซียม (ขวา)
ผ่านกล้องจุลทรรศ์แบบใช้แสง (Light Microscope)

  สำาหรบัน้ำาตม้ฟาง นยิมใชฟ้างขา้วเพราะน้ำาท่ีไดจ้ะใส ทำาใหแ้ยกตวัพารา-
มเีซยีมออกมาไดง้า่ยเวลาจะเปลีย่นน้ำา แตถ่า้ไม่มีจรงิๆ ก็อาจจะใช้หญ้าแหง้
แทนได้ เราสามารถเตรยีมน้ำาต้มฟางไดโ้ดยนำาฟางขา้วมาตดัเปน็ทอ่นๆ แลว้
ต้มในน้ำาสะอาดด้วยอัตราส่วนฟางข้าว 15 กรัม ต่อน้ำา 1 ลิตร ต้มให้เดือด
ประมาณ 1 ชั่วโมง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น ก่อนจะนำามาใส่ภาชนะที่จะใช้เลี้ยง ซึ่ง
น้ำาต้มฟางข้าวนี้ควรตั้งทิ้งไว้ 1-2 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ที่เป็นอาหารของ 
พารามีเซียมเจริญเติบโต แล้วจึงนำาพารามีเซียมใส่ลงไป จากนั้นปิดด้วย 



21
ฉบับที่  38

พฤษภาคม 2559

ผ้าขาวบาง พอครบ 1 เดือนก็ต้มน้ำาต้มฟางใหม่ และใช้หลอดหยดดูด 
พารามีเซียมมาใส่ในน้ำาใหม่เป็นอันเสร็จเรียบร้อย โดยการกินอาหารของ
พารามีเซียมจะใช้ซิเลียท่ีอยู่บริเวณร่องปากโบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์ เมื่อ
อาหารเข้าไปอยู่ในฟูดแวคิวโอลก็จะไปรวมกับไลโซโซมที่มีเอนไซม์ย่อย
อาหารให้มีขนาดเล็กลง

  ผ่านไปแป๊บเดียว เราก็จะเห็นได้ชัดว่าพารามีเซียมมีจำานวนเพิ่มขึ้นจาก
เดิมอย่างรวดเร็วมาก นั่นก็เป็นเพราะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของ
พารามีเซียมคือการแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน (binary fission) พารามีเซียม
จะมีนิวเคลียส 2 อัน คือ มาโครนิวเคลียส (macronucleus) และไมโคร
นวิเคลยีส (micronucleus) โดยมาโครนวิเคลียส จะแบง่ตัวแบบอะไมโทซิส  

เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์

ที่มาของข้อมูล

- การแบ่งออกเป็นสองส่วน : http://www.ceted.org/webbio/chapter05/index_l05_p05.php

- คอนแทรกไทล์แวคิวโอล : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=35142

- การเลี้ยงดูพารามีเซียม : เอกสารจากท้องฟ้าจำาลอง

(amitosis) ได้ 2 นิวเคลียส และไมโครนิวเคลียสจะแบ่งตัวแบบไมโทซิสได้
เป็น 2 นิวเคลียส ต่อมาเยื่อหุ้มเซลล์จะคอดเข้าตรงกลางบริเวณร่องปาก 
จึงจัดเป็นการแบ่งตัวตามขวาง กลายเป็นพารามีเซียม 2 เซลล์ ถ้าสภาพ
แวดล้อมเหมาะสมมันจะแบ่งตัวประมาณวันละ 4 ครั้ง และใช้เวลาแบ่งตัว
ครัง้ละประมาณ 2 ชัว่โมง ! และถ้าสภาพแวดลอ้มไมเ่หมาะสมมนัจะสบืพนัธุ์
แบบอาศยัเพศ นา่มหศัจรรยม์ากๆ เลยใชไ่หมคะ ถา้ใครอยากเลีย้งกส็ามารถ
ไปขอไดจ้ากทอ้งฟา้จำาลอง หรอืหาเองจากแหล่งน้ำาท่ีมีซากใบไม้ทับถม ลอง
ดูดมาสัก 2-3 หยด มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ หาได้แล้วนำามาเพาะต่อ
ในน้ำาต้มฟางก็ได้เหมือนกันค่ะ
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ย้อนกลับไปเม่ือสองปีก่อนหลังจากท่ีผมจบมัธยมปลายมาใหม่ๆ ผมเป็น
นักเรียนมัธยมปลายรุ่นแรกท่ีจะมีเวลาปิดเทอมก่อนข้ึนมหาวิทยาลัยยาวนาน
ถึงหกเดือน เพ่ือจะเล่ือนปิดเทอมให้ตรงกันท้ังอาเซียน ผมจึงวางแผนท่ีจะ
หากิจกรรมทำาเพ่ือให้มีประโยชน์และคุ้มค่ากับชีวิตท่ีสุด ผมเลือกท่ีจะไปทำา
วิจัยท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะผมกำาลังจะศึกษาต่อท่ีน่ี 
แต่หลังจากได้ไตร่ตรองแล้ว เน่ืองจากมันเป็นช่วงเวลาท่ีปิดยาวนาน จะให้
ทำาแล็บท้ังหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ และคงไม่สามารถเติมเต็มประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ของผมได้มากนัก เป้าหมายต่อไปของผมจึงสนใจท่ีจะไปทำาวิจัย
ในต่างประเทศ

  โชคดีว่าตอนน้ันมีโครงการหน่ึงท่ีน่าสนใจเรียกว่า XLAB International 
Summer Camp 2014 ท่ีประเทศเยอรมนี เพ่ือนสนิทของผมหลายคนท่ีเคย

ประสบการณ์เข้าค่ายวิชาการในต่างแดน
เร ื ่องและภาพโดย ธนดล สุต ันต ิวณิชย ์ก ุล

“ผมเลอืกมาเข้าคา่ยทำาวิจัยที่XLABInternationalSummerCamp2014ที่
ประเทศเยอรมนีโดยเลอืกสามสาขาได้แก่ประสาทสรีรวทิยา(Neurophysiology) 
เภสัชวิทยา(Pharmacology)และกายวิภาคศาสตร์(Anatomy)”

ไปมาบอกว่าเป็นค่ายท่ีดีมาก และเน้นการทำาวิจัย ผมจึงลองสมัครไป ข้ันตอน
การสมัครก็จะเหมือนการสมัครค่ายในต่างประเทศท่ัวไป คือต้องมีใบรับรอง
ผลการเรียน จดหมายแนะนำาตัวจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
จำาเป็น รวมถึงต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายผ่านธนาคาร ท้ังหมดน้ี
เป็นส่ิงท่ีผมไม่เคยทำามาก่อน ผมจึงต้องดำาเนินการเองหมด เม่ือเอกสารทุก
อย่างได้รับการยืนยันจากสถานท่ีสมัครแล้ว ผมจึงสามารถจองต๋ัวเคร่ืองบิน
และดำาเนินการทำาวีซ่าได้ ตอนทำาวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนี ก็ไม่ได้วุ่นวายมาก
นัก เพราะมีระบบท่ีค่อนข้างชัดเจน ขอเพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม ท่ีสำาคัญ
คือการได้รับงดเว้นค่าธรรมเนียมด้วย เพราะประเทศเยอรมนีถือว่าคนท่ีไป
เรียนในประเทศเขาควรได้รับการสนับสนุนทุกอย่าง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีคน
สนใจไปเรียนท่ีเยอรมนีค่อนข้างสูง เพราะได้รับทุนตลอดหลักสูตรจากรัฐบาล

เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
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เยอรมนี นอกจากน้ัน เยอรมนียังมีสถาบันและมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมาเน่ินนาน

  เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้เวลาเลือกวิชาท่ีจะไปทำาแล็บ ผมมีสิทธ์ิเลือก
สามวิชา โดยแต่ละวิชาจะกินเวลาหน่ึงสัปดาห์ รวมระยะเวลาเข้าค่ายสาม
สัปดาห์ วิชาท่ีผมเลือกได้แก่ ประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiology) 
เภสัชวิทยา (Pharmacology) และกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) โดยเหตุผล
ท่ีเลือกน้ันเป็นเพราะผมคิดว่าผมถนัดท่ีสุดและตรงกับสายงานการวิจัยของผม
มากท่ีสุด

 การเดินทางคร้ังน้ี ผมเดินทางคนเดียวจากกรุงเทพฯ เวลาหัวค่ำา โดยสาย
การบินเอติฮัด แอร์เวย์ส ซ่ึงเคร่ืองบินจะจอดพักหน่ึงช่ัวโมงท่ีเมืองอาบูดาบี  
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แล้วเดินทางต่อ รวมแล้วใช้เวลาเดินทาง
ประมาณสิบหกช่ัวโมงจึงถึงแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี จากน้ันผมต้องเดินทางต่อ
ด้วยรถไฟข้ึนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จุดหมายปลายทางของผมคือเมือง
เกิตทิงเงน (Göttingen) รถไฟท่ีผมใช้โดยสารเป็นรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
เมือง (ICE) ซ่ึงเป็นท่ีน่าประทับใจมาก แต่ราคาก็สูงเช่นกัน อย่างไรก็ตามถือว่า
คุ้มค่ากับระยะเวลา ท่ีน่าสังเกตคือเทคโนโลยีรถไฟถือว่าดีมาก ตรงเวลา และ 
สะดวกต่อการจอง

รถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง (ICE)

เมืองเกิตทิงเงน (Göttingen)

 ในค่ายท้ังหมดผมเช่ือว่าทุกคอร์สไม่ได้มีความยากมากนัก ผมบอกได้เลย
ว่า มหาวิทยาลัยดังๆ ในประเทศไทยสามารถทำาได้ ไม่เว้นแม้กระท่ังโรงเรียน
มัธยม แต่บรรยากาศของการได้เข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยช้ันนำา มีนักวิจัยท่ี
ผ่านประสบการณ์จริง มาทำางานเป็นพ่ีเล้ียงร่วมกับเราตลอดเวลา ทำาให้ผม
รู้สึกได้ถึงบรรยากาศของการวิจัย อีกท้ังยังช่วยให้เราได้คิดและถามข้อสงสัย
ได้เสมอ

  ผมช่ืนชอบการเรียนท่ีน่ีมากเพราะแนวคิดของเขาคือ “การเติมเต็มช่อง
ว่างระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน” นักเรียนในห้องเรียนจึงน้อย และ
อาจารย์ท่ีมาสอนก็เป็นอาจารย์ท่ีเกษียณจากมหาวิทยาลัย ฉะน้ันบรรยากาศ
ในห้องเรียนจะมีท้ังประสบการณ์ของอาจารย์มาเล่าให้ฟังให้เราฉุกคิดอยู่
เสมอ และท่ีเห็นชัดท่ีสุดก็เป็นวิชากายวิภาคศาสตร์ เพราะอาจารย์เป็นหมอ 
มาก่อน ก็จะเล่ารายละเอียดของคนไข้ เอาช้ินส่วนของมนุษย์จริงมาให้ดู 
แต่ ตอนทำาแล็บ เราใช้เพียงตัวอย่างสัตว์ ซ่ึงสัตว์ท่ีเราใช้ทำามาตลอดก็คือหมู  
ขอเน้นว่า หมูตัวจริงท้ังตัวนะครับ แต่หมูท่ีน่ีดีตรงท่ีเป็นหมูออร์แกนิก แต่ 
ถึงแม้จะเป็นออร์แกนิก เวลาเราผ่า ก็ยังมีกล่ินท่ีทรมานจิตใจไม่ใช่น้อย

  วิชาเภสัชวิทยาก็น่าสนใจครับ เพราะในแล็บ เราจะไม่มีเคร่ืองมือใหญ่ๆ 
เราจึงต้องเข้าไปใช้ในมหาวิทยาลัย และมีส่วนหน่ึงของวิชาท่ีเป็นการสกัดสาร
จากพืช เราได้เข้าไปดูการทำางานในมหาวิทยาลัย ลองนึกสภาพดูนะครับ ความ
ยาวของตึกประมาณห้าร้อยเมตร มีสามช้ัน มีช้ันใต้ดินอีกสอง ท่ีสำาคัญมีสาม
ตึก เราก็จะเห็นการสกัดสารเรียงรายเต็มไปหมด

 วิชาประสาทสรีรวิทยา ถือว่าเป็นสายงานท่ีถนัดท่ีสุดของท่ีน่ีและหา
โอกาสทำาได้ยากในประเทศ ไทย เพราะว่านักวิทยาศาสตร์หลายท่านของท่ีน่ี
ก็ถือว่าเป็นบิดาแห่งวิชาน้ี ยังไม่นับรวมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลอีกไม่รู้ก่ี
ท่าน ผมบอกได้เลยว่าวิชาน้ีค่อนข้างยาก แต่ก็สนุก เพราะได้ทำาส่ิงใหม่ๆ และ
เป็นการประยุกต์ความรู้ระหว่างฟิสิกส์และชีววิทยาซ่ึงผมชอบมาก เพราะเรา
จะได้ทำาการทดลองกับสัตว์ เช่น เจาะตาจักจ่ันเพ่ือดูความถ่ีการรับภาพของ
ดวงตา เจาะไข่กบเพ่ือวัดศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ รวมถึงเจาะปมประสาทจากทาก
เพ่ือกระตุ้นระยะเร่ิมต้นของการปล่อยกระแสประสาท แน่นอนว่ามันค่อนข้าง
ยาก แต่อาจารย์ท่ีน่ีพร้อมจะให้ความช่วยเหลือและตอบคำาถามท่ีเราสงสัยได้
ตลอดเวลา

อาคาร XLAB สถานที่เข้าค่าย

เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
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 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงจากเมืองเกิตทิงเงนน้ันมีหลายคนมากครับ เพราะเมืองน้ี
เป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเยอรมนี มี 
รางวัลโนเบลเยอะท่ีสุดในยุโรป รองจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์และออกซ์ฟอร์ด 
เท่าน้ัน ฉะน้ันเม่ือมาอยู่ในเมืองน้ีก็จะได้เจอหลุมฝังศพของ แมกซ์ พลังค์ (นัก
ฟิสิกส์ทฤษฎี ผู้ให้กำาเนิดทฤษฎีควอนตัม จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 
ในปี ค.ศ. 1918) แม็กซ์ บอร์น (นักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาวิชา 
กลศาสตร์ควอนตัม และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี ค.ศ. 1954)  
แนนทส์์ (นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 
1920 และเป็นผู้เริ่มต้นวิชาเคมีกายภาพ) หรือแม้กระทั่งห้องทำางานของ 
เกาส์ (นัก คณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้มีความสามารถหลากหลายสาขา 
จนได้รับฉายาว่า “สุดยอดของนักคณิตศาสตร์ ผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์”) ผมว่าบรรยากาศแบบนี้มันหาไม่ได้จากที่ไหน มันเป็น
บรรยากาศที่เราเรียนทฤษฎีในห้องเรียนและหลังจากเรียนก็ได้ไปสัมผัส
บรรยากาศ แม้กระทั่งหลุมศพนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก นับว่า
เปน็การสรา้งแรงบนัดาลใจทีเ่ยีย่มมาก ผมคงไมส่ามารถบอกไดว่้ามนัต่ืนเตน้
ขนาดไหน เพราะจะรู้สึกได้ก็ต้องไปเห็นด้วยตัวเอง

 อีกบรรยากาศหน่ึงท่ีเจอนอกจากสถานท่ีท่ีมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 
แล้ว เราได้เจอนักวิทยาศาสตร์โนเบลอย่างใกล้ชิด ผมมีโอกาสฟังบรรยาย
จาก ดร.เออร์วิน นีเฮอร์ นักชีวฟิสิกส์รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาและการ

การทำาแล็บผ่าหัวใจหมู

แพทย์ ปี ค.ศ. 1991 ผู้เช่ียวชาญทางด้านสรีรวิทยาของเซลล์ และสามารถ
ถามคำาถามได้ค่อนข้างเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียว ย่ิงกว่าน้ัน เม่ือผมเดิน
ทางกลับประเทศไทยในเดือนสิงหาคม และมีการประกาศรางวัลโนเบลในปี 
2014 ในเดือนตุลาคม หน่ึงในคนท่ีได้รางวัลโนเบลในสาขาเคมีในปีน้ันก็คือ  
ดร.สเตฟาน เฮลซ์ ซ่ึงทำางานอยู่ในสถาบันท่ีติดกับแล็บท่ีผมทำาน่ันเอง ผมเดิน
ทางผ่านสถานท่ีน้ันทุกวัน เช้าและเย็น ไม่แน่นะครับ รถเมล์หมายเลขห้าท่ีผม
ใช้บริการทุกวันตอนน้ัน อาจจะทำาให้ผมมีโอกาสได้เจอนักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบลแบบท่ีผมไม่ทันรู้ตัวก็เป็นได้

  นอกเหนือจากการเข้าค่ายทำาแล็บแล้ว ผมได้มีโอกาสไปเท่ียวต่างเมืองท่ี
ฮานโนเวอร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ทางตอนเหนือของเยอรมนี กิจกรรมท่ีเขาให้
ผมทำาก็คือการแรลลี เพ่ือทำาให้เราสามารถเดินเท่ียวชมเมืองได้ท่ัวถึง เมือง
น้ีเป็นเมืองท่ีมีประวัติยาวนานมาก และท่ีสำาคัญ กษัตริย์จากเมืองน้ีเป็นต้น
กำาเนิดของราชวงศ์วินด์เซอร์ของกษัตริย์อังกฤษในปัจจุบัน รวมท้ังควีน 
อลิซาเบธท่ีสองด้วย ฉะน้ันในนิทรรศการณ์น้ีจะรวมเร่ืองของการเปล่ียนผ่าน 
จากกษัตริย์เยอรมันไปเป็นกษัตริย์อังกฤษอย่างสมบูรณ์ เมืองฮานโนเวอร์มี
ศาลากลางท่ีสวยงามมาก และแหล่งชอปป้ิงขนาดใหญ่ ผมเดินตามหาสถาน
ท่ีต่างๆ ถ่ายรูปไปเพลินๆ จนหมดเวลา

  นอกจากเมืองน้ีแล้ว ผมยังได้ไปดูบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนของเยอรมนี
ตะวันตกและตะวันออกในอดีตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท่ีอุทยานแห่ง

การวัดความถี่การรับภาพของตาจักจั ่น ขณะที ่ยึดตัวจักจั ่นไว้

การวัดศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ไข่กบขณะหยอดสารละลาย
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ชาติฮาตซ์ ซ่ึงเป็นอุทยานท่ีใหญ่มาก เราต้องเดินทำาแรลลีไปตลอดเส้นทาง 
กิจกรรมท่ีเขาวางแผนมาสนุกมากครับ คือเราต้องถ่ายรูปสถานท่ีปริศนาและ
ตามหาพืชท่ีพบได้ท่ีเดียวท่ีน่ี ตลอดเส้นทาง เราจะเห็นร้ัวลวดหนามท่ีเป็นเส้น
แบ่งเขตแดน แม้ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ทำาให้เราซึมซับบรรยากาศของ
สมัยสงครามได้เป็นอย่างดี

  ท่ีน่าประทับใจมากอย่างนึงคือผมได้มาเจอคนไทยท่ีเมืองเกิตทิงเงน ท่ีน่ี
มีกลุ่มคนไทยประมาณสามสิบคน เรามีกิจกรรมสำาหรับกลุ่มคนไทยบ่อยมาก 
ช่วงท่ีผมมาถึงใหม่ๆ ผมค่อนข้างโดดเด่ียวมาก ก็มีพ่ีคนไทยเข้ามาดูแลพูดคุย 
เวลากลางวันเรามีโอกาสได้เจอกัน ได้พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ และผม
เช่ือว่ากลุ่มนักเรียนไทยท่ีน่ีอบอุ่นแน่นแฟ้นมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึงท่ีผมเคยเจอเลย
ก็ว่าได้

  อาหารของเยอรมันจะเน้นอยู่ไม่ก่ีอย่าง ข้ันพ้ืนฐานเราก็นึกถึงไส้กรอก  
ขาหมู แต่จริงๆ แล้วคนท่ีน่ีก็กินอาหารตะวันตกท่ัวไป แต่จะเน้นมันฝร่ังมาก
เป็นพิเศษ ท่ีน่ีมีคนเติร์กจากตุรกี และคนอิตาเลียนมาอยู่เยอะมาก ฉะน้ันเรา
จะเจอร้านเคบับและร้านพิซซ่าสม่ำาเสมอ แต่ท่ีเห็นชัดมากก็เร่ืองของเบียร์ 
ผมขอยืนยันว่าเบียร์ท่ีน่ีมีขายทุกท่ีไม่เว้นแม้แต่โรงอาหารมหาวิทยาลัย ท่ีย่ิง
ไปกว่าน้ัน รสชาติ ความกลมกล่อม และราคา ก็ดีกว่าและถูกกว่าเบียร์ไทย
แน่นอน โดยเฉพาะเบียร์สด ถ้าได้ล้ิมลองพร้อมอาหารม้ือหนักๆ และได้ชม
ฟุตบอลสักคร้ัง บอกได้เลยว่า...มันช่างสุดยอดทีเดียวครับ

  ช่วงท่ีผมไป เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2014 พอดี ฉะน้ันตลอด
ระยะเวลาท่ีเข้าค่ายก็จะมีสีสันของฟุตบอลโลกตลอด เพราะจะมีนักเรียนจาก
ต่างประเทศท่ีเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย ไม่เว้นกระท่ังวันสุดท้ายท่ีผมบิน
กลับ ผมได้ชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดบนเคร่ืองบิน ไฟลท์น้ัน
ออกจากเยอรมนี และท่ีสำาคัญ เยอรมนีเป็นแชมป์โลก ฉะน้ัน บรรยากาศบน
เคร่ืองบินก็จะสนุกไม่แพ้กับเมืองทุกเมืองในเยอรมนี

รูปปั ้นของ”เกาส์”จากห้องทำางานใน
หอประชุมเก่าของมหาวิทยาลัย

การฟังบรรยายจาก ดร.เออร์วิน นีเฮอร์ อุทยานแห่งชาติฮาตซ์

ผู ้เขียนกับเพื ่อนๆ ชาวค่ายคนเอเชีย

 ตลอดระยะเวลาราวหน่ึงเดือนท่ีผมได้ไปใช้ชีวิตคนเดียวในคร้ังน้ี ผมถือว่า
เป็นประสบการณ์ท่ีดีและน่าสนใจมากครับ ถึงแม้จะต้องรบกวนค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองประมาณหน่ึง แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในประสบการณ์ชีวิตของการเป็น
นักวิทยาศาสตร์ของผมเลยทีเดียว เพราะผมได้ไปเห็นของจริง ได้ท้ังความรู้
ในทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ท่ีย่ิงไปกว่าน้ัน ผมได้เห็นประวัติศาสตร์ เร่ือง
ราว และวัฒนธรรม ของวิทยาศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่ในแต่ละสถานท่ีท่ีผมไปด้วย 
รวมถึงวิธีการเรียนท่ีทำาให้ผมได้ฉุกคิดและวิเคราะห์ตลอดเวลา พยายามต้ัง
คำาถามกับตัวเองเสมอ ผมได้เพ่ือนใหม่ชาวต่างชาติ และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือการ
ดำารงชีวิตให้อยู่รอด การปรับตัวให้เข้ากับสังคม และความกล้าท่ีจะตัดสินใจ 
ฉะน้ันการเดินทางคนเดียวคร้ังน้ี แม้จะต้องผจญภัยพอสมควร แต่สุดท้ายก็
ทำาให้ผมรู้ว่าน่ีคือประสบการณ์ท่ีผมตามหามาตลอดช่วงระยะเวลาปิดเทอม
อันแสนยาวนานน้ี และทำาให้ผมรู้สึกได้ตลอดเวลาว่า “ผมไม่เคยเสียใจเลย
ท่ีเลือกอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์”

เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
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ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิก  

ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

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 ......................................................................................................................................................................................................................................................

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 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
นำาชัย ชีววิวรรธน์

http://missionarybrewer.files.wordpress.com/2011/08/imgcarl-sagan2.jpg

Science is not only compatible with spirituality ; 
it is a profound source of spirituality. 

- Carl Sagan

วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ไปด้วยกันได้กับจิตวิญญาณ ; 
มันยังเป็นแหล่งกำาเนิดอันลึกซึ้งของจิตวิญญาณด้วย 

- ค�ร์ล เซแกน

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

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกนั สำาเรจ็ปรญิญาเอกท่ีมหาวทิยาลยัชคิาโก และไดเ้ปน็ศาสตราจารยท์างดาราศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรอ์วกาศ และผูอ้ำานวยการ 
ห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ท่ีมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ซีรีส์อันโด่งดังทางโทรทัศน์ที่เซแกนเป็นผู้จัดทำา มีชื่อว่า 
“Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และหนังสือในชื่อ “Cosmos” เช่นกัน ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีติดชาร์จเบสต์เซลเลอร์ของ 
New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์

 เซแกน ไดช่ื้อวา่เปน็นกัเขยีนหนงัสอืวทิยาศาสตรส์ำาหรบัประชาชนทัว่ไป ดว้ยสำานวนท่ีสละสลวยน่าอา่นราวกบับทกว ีและเป็นผู้ประพันธน์ยิายวทิยาศาสตร์
เรื่อง Contact ที่กลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก


