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� Google ทุมทุนกวา 3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

เพื่อขยายเครือขายอินเตอรเน็ต

        การแขงขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) เปน 

การแขงขันกีฬาฟุตบอลระดับโลกจัดโดย Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA) 

จัดขึ้นทุกๆ 4 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2473 ในปนี้เปนครั้งที่ 20 

จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล

       แนนอนวาการแขงขันฟุตบอลครั้งนี้เปนที่รอคอย 

ของแฟนฟุตบอลทั่วโลก นอกเหนือจากความสนุก 

ตื่นเตนแลว เบื้องหลังของการแขงขันนี้มีมากกวาการ 

เตรียมความพรอมในดานทักษะของนักกีฬาและ 

กลยุทธการทำประตูในสนาม หลักและเทคนิคทาง 

วิทยาศาสตรก็เปนปจจัยสำคัญตอการแขงขันเชนกัน

       รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก- 

วอชิงตันฉบับนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีที่อยูเบื้องหลังลูกฟุตบอลกลมๆ และศึกหนา 

แขงนี้ เชิญติดตามอานไดในเลมครับ
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� การควบคุมการบินดวยคลื่นสมอง

� ปญหามลพิษทางอากาศ

� องคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติ

ยารักษาโรคติดเชื้อทางผิวหนัง(MRSA)

� โครงการฐานขอมูลพันธุกรรมของ Google

�� สรุปรางงบประมาณ R&D ป 58 ของโอบามา

�� วิทยาศาสตรกับกีฬาฟุตบอล
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วิทยาศาสตรก์บั...

ยางใน

เชือกไนลอน
พันรอบ

แผนหนัง

รอยเย็บ

ผิวนอก

องคประกอบสำคัญหนึ่งของกีฬาฟุตบอลคือ ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอลที่เราใชกัน 

ทั่วไปนี้ มียางในอัดลมเปนแกนกลาง จากนั้นพันรอบดวยเชือกไนลอนเพื่อรักษา 

ทรงของลูกฟุตบอล ชั้นนอกสุดเปนแผนหนังทรงหาเหลี่ยมจำนวน 12 ชิ้น 

และหกเหลี่ยมจำนวน 20 ชิ้น สีขาว-ดำ ประกบกันดวยวิธีอัดกาว หรือ 

เย็บเปนผิวชั้นนอก 

      เหตุผลที่ ลูกฟุตบอลมาตรฐานทั่วไป มีสีขาว-ดำและแผนหนังมีทรง 

หาเหล่ียมและหกเหลี่ยม คือ ทำเพื่อใหผูชม กีฬาฟุตบอลทางโทรทัศน 

สามารถมองเห็นลูกฟุตบอลไดอยางชัดเจน  นอกจากนั้น ยังชวยให 

นักฟุตบอลยังสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลไดอยางชัดเจน 

ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางโคง จนกระทั่งป พ.ศ. 2549 ผูออกแบบและ 

ผลิตลูกฟุตบอลพยายามพัฒนาประสิทธิภาพของลูกฟุตบอล อ่านต่อหน้า ��
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AAAS มอบเงินทุนสนับสนุนแก่
อาสาสมัครด้าน 
ที่มา: Kat Zambon นิตยสาร Science วันที่ 30 พ.ค. 2557

 โครงการ The National STEM Volunteer ของสมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 

(American Association for the Advancement of Science: AAAS) ไดมอบเงินทุนสนับสนุนจำนวน 7 ทุน ทุนละ 

12,000 เหรียญสหรัฐฯ แกองคกรไมแสวงหาผลกำไรและสถาบันการศึกษาที่ทำงานรวมกับ AAAS เพื่อเปนการเพิ่ม 

ความรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญทางดาน STEM ครูผูสอนและนักเรียนระดับ K-12 โดยผู ไดรับเงินสนับสนุน 

จะมีสวนรวมในหองเรียนและหลังเลิกเรียน และรวมไปถึงการมีสวนรวมในโครงการตางๆ เพื่อมุงเนนการขยายความรู 

ทางดานวิทยาศาสตรไปยังชุมชน สำหรับโครงการนี้จะเปนการชวยกระตุนใหนักการศึกษาเตรียมความพรอมใหแก 

นักเรียน นักศึกษาสำหรับการทดสอบ The Next Generation Science Standards and the Common Core Stan-

dards โดยจะมุงเนนการแกไขปญหาและการฝกทักษะในงานวิจัย

หนวยงานที่ ไดรับเงินทุนสนับสนุนในปนี้ ไดแก 

1. University of New England Center for Excellence ในสาขาประสาทวิทยาศาสตร (Neuroscience) 

และ วิทยาศาสตรทางทะเล (Marine Science) 

2. Salk Institute for Biological Studies New Frontiers ในโครงการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 

(Science Education Program)

3. University of Georgia REFOCUS Program

4. University of Colorado-Denver Young Hands ในโครงการวิทยาศาสตร (Science Program)

5. University of Washington Institute of Science and Math Education

6. University of Wisconsin Young Science Scholars

7. Rochester Institute of Technology Insight Lab ในโครงการวิทยาศาสตรและการวิจัยการเรียนรู 

(Science Outreach and Learning Research)

 อาสาสมัครของโครงการนี้ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดาน STEM ในปจจุบันและที่เกษียณอายุการทำงานแลว 

นักเรียนในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก โรงเรียนในชุมชน มหาวิทยาลัย กองทุนการวิจัยและพัฒนาศูนย 

สหรัฐฯ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการของรัฐบาลกลาง และหนวยงานที่มีความเชี่ยงชาญทางดาน STEM 

คาดวาจะเปนการชวยสรางเครือขายของอาสาสมัคร และยังเปนการชวยให 

นักเรียนมีความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติของ STEM อยางเปนทางการและ 

ไมเปนทางการ โดยสามารถติดตามโครงการและผู ไดรับเงินสนับสนุนไดจาก 

www.aaas.org/JzH

 Alan I. Leshner ประธานกรรมการผูบริหารและผูบริหารสำนักพิมพนิตยสาร Science กลาววา สมาชิก 

ของ AAAS คอนขางมีความหลากหลายในตำแหนงและสถานะตางๆ เพื่อเปนการงายในการเชื่อมโยงระหวาง 

ผูเชี่ยวชาญทางดาน STEM กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา สำหรับโครงการ The National STEM Volunteer นี้

�
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Google ทุ่มทุนกว่า � พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพื�อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่มา: Elizabeth Palemo วันที่ 4 มิ.ย. 57 http://www.livescience.com/46109

-google-satellites-expand-internet-access.html

Google วางแผนโครงการดาวเทียมโดยลงทุนมากกวา 1 พันลาน 

เหรียญสหรัฐฯ เพื่อขยายระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในพื้นที่ที่หางไกล

 ในป 2556 บริษัทกลาวเปดโครงการ Project Loon ซึ่งเปนโครงการเครือขายไรสาย โดยสงลูกบอลลูนขึ้น 

ไปในระดับสูงเพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตใหกับผูใชในพื้นที่หางไกล นอกจากนี้ Google ไดรวมกับบริษัท Titan Aero-

space พัฒนาเครื่องบินบังคับที่มีน้ำหนักเบาพิเศษ, ใชพลังงานแสงอาทิตย โดยนำมาใชแทนบอลลูนในโครงการ 

Project Loon จากการรายงานTim Farrar หัวหนาบริษัทที่ปรึกษาดานดาวเทียม TMF Associates กลาวถึง 

เครื่องบินบังคับและดาวเทียมวา อาจจะเปนสิ่งสงเสริมซึ่งกันและกัน  เครื่องบินบังคับสามารถใชไดดีในพื้นที่ขนาด 

เล็ก ในขณะที่ดาวเทียมสามารถครอบคลุมบริเวณกวาง และในขณะนี้ บริษัท O3b Network, Ltd. รวมกับ Google

การพัฒนาระบบการสื่อสารผานดาวเทียม โดยพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก มีน้ำหนักประมาณ 250 ปอนด 

หรือประมาณ 113 กิโลกรัม ซึ่งแตกตางจากดาวเทียวทั่วไปที่มีน้ำหนักถึง 1,500 ปอนด หรือประมาณ 680 กิโลกรัม

 จากรายงานของ The Wall Street Journal (WSJ) กลาววา บริษัท Google ตัดสินใจซื้อดาวเทียมขนาดเล็ก 

ที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวน 180 ดาวเทียม ซึ่งถือวา เปนขั้นแรกของโครงการที่ใชเงินทุนมหาศาลถึง 3 พันลาน 

เหรียญสหรัฐฯ โดยยังไมรวมการเริ่มดำเนินการในระยะที่สอง ซึ่งอาจจะเพิ่มจำนวนดาวเทียมอีกเทาตัว

 นิตยสาร MIT Technology Review ใหความคิดเห็นวา ปจจุบันบริษัท O3b Network, Ltd. มีดาวเทียม 4 

ดวงที่อยูในวงโคจร และมีโครงการที่จะปลอยดาวเทียมเพิ่มอีก 4 ดวง ในเดือนหนานี้ และยังเปนผูจัดระบบ 

อินเทอรเน็ตเพื่อใชในสื่อสารบนมือถือ การรวมมือของทั้งสองบริษัทถือวาเปนขาวดีสำหรับคนที่อยูหางไกล เนื่อง 

Google ทุ่มทุนกว่า � พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพื�อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จากดาวเทียมของ O3b มีการสงสัญญาณอินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและ 

ราคาถูกกวาดาวเทียมแบบธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท 

อินเทอรเน็ตทั่วไป ซึ่งมีดาวเทียมโคจรอยูไกลจากโลกถึง 22,000 ไมล 

หรือประมาณ 35,000 กิโลเมตร แตดาวเทียมของ O3b โคจรอยู 

ไกลจากโลก 5,000 ไมล หรือประมาณ 8,000 กิโลเมตร ระยะหาง 

จากพื ้นโลกทำใหการสงสัญญาณวิทยุไปกลับเกิดความลาชา 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางสัญญาณจาก O3b ที่มี ความลาชา 150 

มิลลิวินาที แตสำหรับบริการอื่นสัญญาณมีความลาชาถึง 600 

มิลลิวินาที สำหรับบริการที่เหมือนกัน

�

อ่านต่อหน้า �
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การควบคุมการบ ินด ้วยคลื �นสมอง
ที ่มา: Kelly Dickerson ว ันที ่  4 ม ิถ ุนายน 2557 http://www.livescience.com/

46097-piloting-planes-with-mind-control.html

ทีมวิศวกรพัฒนาวิธ ีการที ่สามารถแปลงคลื ่นสมองเปนคำสั ่งการบิน

เพื ่อทำใหการบินเปนไปไดง ายขึ ้นและปลอดภัยมากขึ ้นในอนาคต

ของการควบคุมดวยความคิด หลังจากนั้นคอมพิวเตอรจะแปลงสัญญาณไฟฟา และสงสัญญาณแบบไรสาย 

สงไปสูการปฏิบัติ หรือการควบคุมการบิน นักวิจัยกลาววา นักบินที่เขารวมในการทดสอบนี้สามารถวางแผน 

ในการนำเครื ่องบินขึ้นและการนำเครื ่องบินลงจอด และสามารถควบคุมเครื ่องบินไดในชวงไมกี ่องศาตามทิศทาง 

ที่กำหนด แตที ่นาประหลาดใจคือ ถาหากการทดสอบการบินนี้เปนการทดสอบการบินจริง คะแนนการบิน 

ของแตละคนที่เขารวมการทดสอบสามารถผานเกณฑพื้นฐานในการทดสอบขอใบอนุญาตนักบิน และนักบินบาง 

คนสามารถนำเครื ่องบินลงจอดบนรันเวยไดในขณะที่มีพายุและสภาพการมองเห็นไมดี อยางไรก็ตาม 

การทดสอบการบินจำลองนี้ ไมไดหมายถึงนักบินสามารถที่จะขับเครื ่องบินจริงหรือสามารถเปลี่ยนตัวกับนักบิน 

จริงได เนื ่องจากการควบคุมความคิดยังคงมีขอจำกัด ในระหวางการทดสอบ นักบินจะตองควบคุมความรูสึก 

เพื ่อควบคุมใหเครื ่องบินอยูในเสนทางการบิน สามารถบินผานเมฆและลมแรงได 

 Tim Fricke นักวิศวกรการบินและอวกาศจาก Technische 

Universität München ประเทศเยอรมนี ผู พัฒนาระบบการควบคุม 

การบินดวยคลื่นสมองกลาวตอ Live Science วา ถาหากความรูสึก 

นึกคิดและจิตใจสามารถควบคุมการบินได การบินจะเปนเรื ่องงายและ 

ปลอดภัยมากขึ้น โดยนักวิจัยประดิษฐหมวกเพื่อตรวจจับคลื่นสมอง 

(Electroencephalography: EEG) ใหแกนักบิน 7 คน 

ซึ่งนักบินที่เขารวมในการทดสอบนี้ แตละคนมีประสบการณในการบิน 

ที่แตกตางกันออกไป รวมถึงนักบินที่ไมมีประสบการณในการขับ 

เครื ่องบินจริง ในระหวางการทดสอบการบิน หมวก EEG

จะจับคลื่นสมองและสงสัญญาณไฟฟาไปยังคอมพิวเตอร ซึ ่งเปนขั ้นตอน 
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 โครงการดาวเทียมของ Google นี้เปนโครงการ 

ที่มีจุดประสงคในการขยายระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ไปยังพื้นที่หางไกล โดยพยายามพัฒนาระบบสัญญาณ 

อินเทอรเน็ตผานดาวเทียมเพื่อเพิ่มเครือขายและรองรับ

บริการของประชากรที ่มากกวารอยลานคนทั ่วโลก 

และเพื่อ 2 ใน 3 สวนของประชากรโลกที่ยังไมมี 

ระบบอินเทอรเน็ตใช

นักว ิจ ัยกลาวเพิ ่มเต ิมว า ในอนาคตจะมีการออกแบบ 

การสงส ัญญาณใหม ีความถูกตองมากยิ ่งข ึ ้น และพัฒนา 

อ ุ ปก รณ  เ พ ื ่ อ ใ ห  ส  ง ส ั ญญาณภาพหร ื อ เ ส ี ย ง จ ำลอ งแก  

น ักบินได อย างมีประสิทธ ิภาพ เทคโนโลยีข ั ้นส ูงท ี ่นำมา 

ใช ก ับสมอง นั ้น ย ังคงเปนสิ ่งแปลกใหม ในปหนาอาจจะ มี 

การพัฒนาที ่ล ้ำหนามากกวาน ี ้  โดยเฉพาะเมื ่อ กลาวถึง 

การควบคุมการบินที ่ต องได มาตรฐานและมีความปลอดภัย

สูงส ุด

Google ทุ่มทุนกว่า � พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพื�อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ต่อจากหน้า �)

การควบคุมการบ ินด ้วยคลื �นสมอง



รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 6/2557หน้า  รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/����

ปัญหามลพิษทางอากาศ
ที่มา: Ashley Rose Kelly วันที่ 5 มิถุนายน 2557 http://blogs.discovermagazine.com/citizen-science-salon/2014/06/05/aircasting/

 เมื่อตนป 2557 ที่ผานมา มีบทความที่ตีพิมพโดย Jintai 

Lin และคณะ กลาวถึง การคาระหวางประเทศมีบทบาทสำคัญใน 

การกระจายมลพิษทางอากาศ นิตยสาร Discover ฉบับเดือน 

กรกฎาคม / สิงหาคม ตีพิมพบทความเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 

ของประเทศจีนประมาณ 21% มีความเกี่ยวของกับการกระบวน 

ก า ร ผ ล ิ ต ส ิ น ค  า เ พ ื ่ อ ส  ง อ อ ก ไ ป ย ั ง ป ร ะ เ ท ศ ต  า ง ๆ 

ประเทศจีนมีการปลอยมลพิษทางอากาศมากกวาประเทศอื ่นๆ 

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศตะวันตก และญี่ปุน เปน 

ประเทศที่มีการปลอยมลพิษทางอากาศลดลงในชวงตนของศตวรรษ

ที่ 21 โดยที่สภาพแวดลอมธรรมชาติ กระบวนการวิธีการผลิต 

และรวมไปถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธกัน 

ซึ ่งไมสามารถตอบไดว าใครจะเปนผู ร ับผิดชอบมลพิษเหลานี ้ 

เนื่องจากหลายประเทศขยายอุตสาหกรรมการผลิตไปสูประเทศจีน 

เพื่อผลิตสินคาจัดจำหนายทั่วโลก ทำใหเกิดมลพิษจากอุตสาห- 

กรรมการผลิต และประเทศตะวันตกหลายประเทศเปนผูซื้อสินคา 

เหลานี้

 AirCasting เปนโครงการที่ทำการบันทึกขอมูลจัดทำแผนที่ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพโดยบริษัท Habitat-

Map ซึ่งเปนองคกรความยุติธรรมทางดานสิ่งแวดลอมที่ไมแสวงหาผลกำไร ที่มีการเริ่มตนในป ค.ศ.2006 สำหรับโครงการ 

AirCasting ประชาชนจะมีสวนรวมในการตรวจสอบสภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของคนในชุมชน โดยผูเขารวมสามารถเก็บ 

ขอมูล ทำแผนที่ และแลกเปลี่ยนขอมูลจากการแสดงผล AirCasting โดยการใชโปรแกรมมือถือในระบบ Android  ซึ่งจะ 

รวมถึงการเก็บขอมูลในเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น และความเขมขนของกาซ นอกจากนี้ ยังแสดงความสัมพันธอัตราการเตน 

ของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิภายในรางกาย ถาหากโครงการนี้บรรลุตามเปาหมาย จะทำใหทั่วโลกมองเห็นภาพซึ่ง 

เปนขอมูลจริงในชุมชน และชวยใหมีความเขาใจการกระจายตัวของความเสี่ยง ผลกระทบตอสุขภาพ เพิ่มความตระหนักถึง 

ปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเชื่อมโยงกับความซับซอนของระบบเศรษฐกิจและปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

 นักวิทยาศาสตรไดเก็บรวบรวมขอมูลทางสิ่งแวดลอม และสุขภาพ เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความสัมพันธที่ 

ซับซอนระหวางสิ่งแวดลอมและมนุษย
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องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติยารักษาโรคติดเชื�อ
ทางผิวหนัง (MRSA)
ที่มา: Jen Christensen, CNN วันที่ 4 มิ.ย. 2557

 องคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา 

(U.S. Food and Drug Administration: FDA) อนุมัติ 

การใชยาชนิดใหมในการรักษาโรคติดเชื้อทางผิวหนังที่ 

เกิดจากการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียในตระกูล 

สเตปไฮโลคอคคัสชื่อ "เอ็มอารเอสเอ" (Methicilin 

Resistant Staphylococcus Aureus: MRSA) เชื้อโรค 

นี้ที่มีอยูทั่วไป คนปกติที่เดินตามทองถนนก็สามารถมี 

เชื้อโรคนี้ไดโดยไมรูตัว โดยสวนใหญพบตาม 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลตางๆ สำหรับคนไขที่ 

ออนแอมาก สามารถติดเชื้อนี้ไดงาย ซึ่งถือเปนเรื่อง เชื้อ Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus: MRSA

ธรรมดาในทางการแพทย แตเนื่องจากเชื้อชนิดนี้มีการปรับตัวตอการดื้อยาคอนขางรวดเร็ว ทำใหการรักษานั้นยาก 

มากขึ้น ซึ่งในแตละปมีรายงานการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียอยางนอย 2 ลานคน  และมีจำนวนมากกวา 23,000 คน 

ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโดยตรง และเสียชีวิตจากสภาวะแทรกซอนอีกมากมายในโรงพยาบาลและสถานบริการทาง 

ดานสุขภาพ ผูเชี่ยวชาญกลาววา MRSA กลายเปนปญหาสำหรับระบบการจัดการทางดานสุขภาพ ในผูปวยบางราย 

ที่ไดรับยาปฏิชีวนะสำหรับไขหวัดและไขหวัดใหญ แตไมมีการตอบสนองตอยาที่ให เนื่องจากแบคทีเรียมีการปรับตัว 

เพื่อตอตานยาปฏิชีวนะ การระบาดของเชื้อ MRSA หรือเรียกวาเปนโรคระบาดในชุมชน (Community-Associated 

MRSA) เนื่องจากสามารถติดตอจากการสัมผัสทางผิวหนังและสามารถเกิดในผูที่มีสุขภาพแข็งแรงได เชน ใน 

โรงเรียน, สถานดูแลเด็ก, โรงกีฬา อาการเริ่มตนเปนตุมแดงคลายแมลงกัด แผลจะบวมกลายเปนฝหนองมีอาการ 

เจ็บปวด และจำเปนที่จะตองเขารับการรักษา นอกจากนั้น ถาหากเชื้อลามเขาไปที่ปอดหรือเขาสูกระแสเลือดจะทำให 

เกิดโรคปอดอักเสบ ปอดบวม หรือเลือดเปนพิษซึ่งเปนสาเหตุของการตายได บางรายงานระบุวา เชื้อนี้ 

สามารถแพรผานทางอาหาร ทำใหกระเพาะอาหารและลำไสเกิดการอักเสบไดอีกดวย ยา Dalvance เปนยาที่มี 

การใชลาสุดในการรักษา MRSA ไดรับการอนุมัติหลังจากมีการทดลองใชในผูใหญที่มีอาการติดเชื้อจำนวน 1,289 

คน เมื่อเปรียบเทียบผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะชนิดตางๆในการรักษานั้น ยา Dalvance เปนตัวที่มีประสิทธิภาพใน 

การรักษามากที่สุดสำหรับผลกระทบขางเคียงจากการทดลอง ใชยานี้คือ จะมีอาการคลื่นไส (5.5%) ปวดหัว (4.7%)  
และทองเสีย (4.4%) สำหรับประเทศไทยนั้น ประชาชนทั่วไป 

สามารถซื้อยาปฏิชีวนะไดงาย โดยไมผานการวินิจฉัยโรคจาก 

หมอกอนวาสมควรไดรับยาปฏิชีวนะหรือไม และอาจเปนการ 

ใชยาโดยไมจำเปน ทำใหเชื้อเกิดการปรับตัวและเกิดอาการ 

ดื้อยาขึ้น ดังนั้นจึงควรไดรับการพิจารณาและอยูภายใต 

การควบคุมดูแลการใชยาจากเภสัชกรหรือแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ทุกครั้งกอนการใชยา
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โครงการฐานข ้อม ูลพันธ ุกรรมของ Google 
ที่มา http://www.usatoday.com/story/tech/2014/06/09/google-autism-speaks-genome-database/10262229/

    บริษัท Autism Speaks ไดรวมมือกับบริษัท Google 

จัดทำโครงการพัฒนาฐานขอมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย 

(Genomes) ที่ใหญที่สุด นักวิจัยเชื่อวาโครงการนี้จะชวยเรงการ 

พัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคออทิสติก 

     บริษัท Google ซึ่งเปนบริษัทผูใหบริการทางอินเทอรเน็ตที่ใหญที่สุดรายหนึ่ง เปดพื้นที่ 

สำหรับเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของผูปวยโรคออทิสติกและสมาชิกครอบครัวในระบบ 

เซริฟเวอรคอมพิวเตอรของบริษัท รวมถึงเปดใหใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ 

การวิจัย

   Bob Wright CEO และผูรวมกอตั้งบริษัท Autism Speaks กลาววา การใชประโยชน 

จากระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและกำลังสูงของบริษัท Google สามารถนำไปสู 

ความเขาใจในสาเหตุเกิดโรคออทิสติกที่มีหลายชนิดและวิธีการรักษาได นี่เปนเพียง 

วิธีการเดียวที่จะที่จะทำลายอุปสรรคดานฐานขอมูลซึ่งเปนอุปสรรคที่ทาทายหนึ่งของ 

การรักษาโรคออทิสติก

     โครงการ Google Genomics เริ่มตนขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2557 เพื่อรับมือ 

กับความทาทายนี้ งานวิจัยวิทยาศาสตรนี้กอใหเกิดขอมูลจำนวนมากกวาที่เคย แตก็มีผล 

ใหขอมูลนี้ยากกวาในการจัดเก็บ วิเคราะห และแปลผล โดยเฉพาะกับองคกรที่ไมแสวง 

ผลกำไร มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยในโรงพยาบาล ในการเรียงลำดับของ 

ดีเอ็นเอชุดหนึ่งตองใชพื้นที่ในการเก็บขอมูล 100 กิ๊กกะไบต (Gigabyte) ดังนั้น 

การเรียงลำดับดีเอ็นเอ 1 ลานชุด ตองใชพื้นที่มากกวา 100 เพตะไบต (Petabyte)           

(1 เพตะไบต เทากับ 1 ลานกิ๊กกะไบต) 

     Google ไดนำเอาฐานขอมูลและเครื่องมือในการวิเคราะหไวบนเซริฟเวอร 

คอมพิวเตอรเพื ่อใหนักวิจัยสามารถสืบคนและวิเคราะหขอมูลไดมากเทาที ่พวกเขา 

ตองการ โดยนักวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลไดจากทุกแหง ทำใหนักวิจัยที่อยูตางสถานที่ 

สามารถทำงานรวมกันได โครงการนี้จะเปนประโยชนมหาศาลใหแกการวิจัยดานออทิสติก 
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โครงการฐานข ้อม ูลพันธ ุกรรมของ Google 
นอกจากนี้ การวิจัยดานพันธุกรรมยังสามารถนำไปสูการคนพบทางการ 

แพทยสำหรับ โรคอื่นๆ เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคอัลไซเมอร

        Devid Glazer ผูอำนวยการฝายวิศวกรรมของโครงการ Google 

Genomics กลาววาวิทยาศาสตรสาขาชีววิทยาสมัยใหมเปนวิทยาศาสตร 

ที่มีขอจำกัดอยูที่ขอมูล วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรสมัยใหมนี้จะชวยลดขอจำกัด 

นี้ได

      การพัฒนาการแปลงผันขอมูลสูระบบดิจิตอล (digitization) ของ 

วิทยาศาสตรและการแพทย นำไปสูการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ บริษัท 

Google ไดตระหนักวาวงการการแพทยมีความสำคัญและสามารถสราง 

โอกาสใหมๆ ในการลงทุน 

       บริษัท Autism Speaks กลาววา บริษัทไดรวบรวมตัวอยาง DNA 

จากศูนยผูปวยเด็กดานพันธุกรรมแหงหนึ่งในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา 

ฐานขอมูลนี้มีชื่อวา AUT10K เปนฐานขอมูลที่ใหญที่สุดในปจจุบันนี้ 

มีการประเมินไววา เด็ก 1 ใน 68 คนในสหรัฐฯ มีโอกาสเกิดโรค 

ออทิสติกไมวาอาการจะ มากหรือนอยก็ตาม

      ขอมูลที่บริษัท Autism Speaks จัดเก็บไวบนฐานขอมูลของ Google 

จะใชเพื่อประโยชนในการวิจัย นี่ไมใชครั้งที่แรกที่บริษัท Google มีโอกาส 

ในการรวมพัฒนาวงการวิทยาศาสตรและการแพทย บริษัท Google เคยให 

การสนับสนุนแกบริษัท Calico ซึ่งศึกษาวิจัยยีนสของมนุษยเพื่อเขาใจ 

และตอตานการสูงวัย บริษัท Google ยังเคยไดลงทุนกับบริษัท 23andMe 

ซึ่งทำการวิเคราะหและทดสอบพันธุกรรมของมนุษยเพื ่อคนหาบรรพบุรุษ 

นอกจากนี้ โครงการ Google X ซึ่งเปนโครงการลับๆ ของบริษัท Google 

กำลังพัฒนาเลนสสายตาสำหรับผูปวยโรคเบาหวาน  

       อยางไรก็ตาม บางโครงการของบริษัท Google ก็ประสบความลมเหลว 

เชน โครงการหนึ่งที่สนับสนุนใหมีการใชอุปกรณตรวจวัดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งโครงการนี้ตองถูกปดลงในป พ.ศ. 2554 เนื่องจากไมสามารถดึงดูด 

ความสนใจจากผูใชได
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ในวันจันทรแรกของเดือนกุมภาพันธของทุกป 

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะตองเสนอ 

รางงบประมาณ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย  Office of 

Management and Budget (OMB) ใหแก 

รัฐสภาและสภาผูแทนราษฎร เพื่อพิจารณา 

อนุมัติงบประมาณสำหรับปงบประมาณถัดไป 

ที่จะเริ่มตนขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. รางงบประมาณ 

ของประธานาธิบดีนี ้สะทอนใหเห็นถึงแนว 

นโยบายและการจัดลำดับความสำคัญของ 

รัฐบาลของปนั้นๆ และยังสามารถใชเพื่อ 

วิเคราะหถึงแนวโนมในอีก 5 ปขางหนาได 

อีกดวย โดยหลังจากที่รัฐสภาและสภาผูแทนฯ 

ไดรับเสนอรางงบประมาณจากประธานาธิบดี 

แลว รัฐสภาจะพิจารณาและจัดทำ Budget 

Resolution ตอไป     

   แนวโนมการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาของ 

สหรัฐฯ ตั้งแตป 2553 มีจำนวนนอยลงในแตละป โดยงบประมาณ 

ที่ถูกตัดลดสวนใหญเปนงบประมาณดานความมั่นคงของประเทศ 

ทั้งนี้ ในป   2557 งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาโดยรวม 

ขยับสูงขึ้นเล็กนอย

    ในการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาโดย 

แบงตามประเภทของภารกิจ (Budget Function) ระหวางป 

งบประมาณ 2553 - 2557 พบวา งบประมาณดานการวิจัยและ 

พัฒนาในสวนที่เกี่ยวของกับการพาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ 38.4 

ในขณะที่งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาในสวนอื่นๆ มีแนวโนม 

ที่ลดลงโดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ 

ในวันจันทรแรกของเดือนกุมภาพันธของทุกป 

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะตองเสนอ 

รางงบประมาณ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย  Office of 

Management and Budget (OMB) ใหแก 

รัฐสภาและสภาผูแทนราษฎร เพื่อพิจารณา 

อนุมัติงบประมาณสำหรับปงบประมาณถัดไป 

ที่จะเริ่มตนขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. รางงบประมาณ 

ของประธานาธิบดีนี ้สะทอนใหเห็นถึงแนว 

นโยบายและการจัดลำดับความสำคัญของ 

รัฐบาลของปนั้นๆ และยังสามารถใชเพื่อ 

วิเคราะหถึงแนวโนมในอีก 5 ปขางหนาได 

อีกดวย โดยหลังจากที่รัฐสภาและสภาผูแทนฯ 

ไดรับเสนอรางงบประมาณจากประธานาธิบดี 

แลว รัฐสภาจะพิจารณาและจัดทำ Budget 

Resolution ตอไป        สัดสวนของงบประมาณดานการวิจัยและ 

พัฒนาของรัฐบาลตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ตั้งแต ป 2553

มีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง โดยสัดสวนในป 

2557 คือ รอยละ 0.78 และของป 2558 

(จากรางงบประมาณของประธานาธิบดี) คือ 

รอยละ 0.75 (แผนภูมิที่ 1)

    สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 

ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ของประเทศสวนใหญขยับเพิ่มสูงขึ ้นเล็กนอย 

โดยปจจุบัน ประเทศเกาหลีใตมีสัดสวนการ 

ลงทุนดาน R&D ตอ GDP สูงที่สุด สัดสวน 

การลงทุนดาน R&D ตอ GDP ของสหรัฐฯ 

ตั้งแตป 2553 ขยับสูงขึ้นเล็กนอย (แผนภูมิที่ 2)สัดสวนของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาของรัฐบาล

ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ

แผนภูมิที่ 1
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     การจัดสรรงบประมาณในป 2558 มุงเนนไปที่   

เปาหมาย ดังตอไปนี้

สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวม-

ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศผูนำดานการวิจัยและพัฒนา

แผนภูมิที่ 2

เพื่อรักษาสถานภาพความเปนผูนำดานการ 

วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรของโลก

เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรม

พัฒนาใหสหรัฐฯ เปนผูนำดานการผลิตแบบ 

กาวหนา

เพื่อพัฒนาความเขาใจและการตอบสนองตอ 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพของชาว 

อเมริกัน

เตรียมความพรอมดานทักษะทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร 

(STEM) ใหแกชาวอเมริกัน 

ริเริ่มโครงการ Opportunity, Growth, and 

Security Initiative (OGS) ซึ่งเปนโครงการ 

งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรักษาอนาคตของชาติ 

พัฒนาสภาพการคลังในระยะยาวของประเทศ

     ในรางงบประมาณป 2558 ประธานาธิบดีโอบามาไดยื่นขอ 

งบประมาณทั้งสิ้น 3.9 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปน 

งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาเปนจำนวน 135.4 พันลาน 

เหรียญสหรัฐฯ โดยแบงใหแกหนวยงานตาง ดังนี้ 

Department of Defense (DOD) จำนวน 64.4พันลานเหรียญสหรัฐฯ

US Department of Health & Human Services (HHS) ซึ่งมี 

National Institutes of Health (NIH) อยูภายใต จำนวน 31.1

พันลานเหรียญสหรัฐฯ

Department of Energy (DOE) จำนวน 12.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

National Aeronautics & Space Administration (NASA)  จำนวน 

11.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

National Science Foundation (NSF) จำนวน 5.7 พันลาน 

เหรียญสหรัฐฯ

U.S. Department of Agriculture (USDA) จำนวน 2.4 พันลาน 

เหรียญสหรัฐฯ

Department of Commerce (DOC) ซึ่งมี National Institute of 

Standards and Technology (NIST) และ National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) อยูภายใต จำนวน 1.6 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ

หนวยงานอื่นๆ จำนวน 6.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (แผนภูมิที่ 3)

แผนภูมิที่ 3

การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาจำนวน 
135.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใหแกหนวยงานตางๆ 
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การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาประจำป 2558 ของฝายบริหารมีการจัดลำดับความสำคัญ ดังน้ี

Department of Energy มุงเนนการจัดสรรงบประมาณไปท่ีหนวยงาน National Nuclear Security Administration 

(NNSA) โครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดานพลังงานท่ีนำกลับมาใชใหมได และโครงการวิจัยดานพลังงานข้ันสูง

วิทยาการทางสมอง (Neuroscience) 

NASA มุงเนนไปท่ีการสรางพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม

การคมนาคมขนสง การพัฒนาทางหลวง และการพัฒนา

ทางรถไฟประสิทธิภาพสูง

การวิจัยดานการเกษตรท่ีอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของสถาบัน

การพัฒนาการผลิตข้ันสูง

       โครงการ Opportunity, Growth, and Security Initiative (OGS) มีงบประมาณอยู 56 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี

     เพ่ือเพ่ิมเติมงบประมาณใหหนวยงาน NIH เปนจำนวน 970 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

     เพ่ือเพ่ิมเติมงบประมาณใหแกกองทุน Climate Resilience Fund ซ่ึงเปนกองทุนดานภูมิอากาศ เปนจำนวน 1 พันลาน 

     เหรียญสหรัฐฯ

     เพ่ือเพ่ิมเติมงบประมาณใหแก NSF เพ่ือมุงขยายความกาวหนาทางความรู เปนจำนวน 552 ลานเหรียญสหรัฐฯ

     เพ่ือเพ่ิมเติมงบประมาณใหแกโครงการวิจัยของหนวยงาน DOD เปนจำนวน 2.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ

     เพ่ือเพ่ิมเติมงบประมาณใหแกหนวยงาน NASA เปนจำนวน 886 ลานเหรียญสหรัฐฯ

     และเพ่ือเพ่ิมเติมงบประมาณการลงทุนในหนวยงานอ่ืนๆ เชน USDA, DOE, NIST, NOAA และ

     หนวยงานดานวิทยาศาสตรอ่ืนๆ 

     งบประมาณในรางงบประมาณประจำป 2558 ของ 

ประธานาธิบดีโอบามา ท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในการศึกษา 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร (STEM) 

มียอดรวมเปนจำนวน 2,920 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวน 

การจัดสรรตามหนวยงาน 14 หนวยงาน หนวยงานท่ีไดรับ 

งบประมาณสูงสุดคือ NSF ลองลงมาดวย U.S. Department of 

Education และ HHS (แผนภูมิท่ี 4)

     งบประมาณในรางงบประมาณประจำป 2558 ของ 

ประธานาธิบดีโอบามา ท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในการศึกษา 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร (STEM) 

มียอดรวมเปนจำนวน 2,920 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวน 

การจัดสรรตามหนวยงาน 14 หนวยงาน หนวยงานท่ีไดรับ 

งบประมาณสูงสุดคือ NSF รองลงมาดวย U.S. Department of 

Education และ HHS (แผนภูมิท่ี 4) แผนภูมิที่ 4

หมายเหตุ 

ท้ังน้ี จำนวนงบประมาณจริงท่ีจะไดรับอนุมัติจากรัฐสภาอาจจะมีจำนวนและ 

การจัดสรรท่ีแตกตางไป ข้ึนอยูกับการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอางอิง

http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd

http://www.setcvd.org/sites/default/files/FY15-OSTP-slide-deck-Kei-CVD_2014.pdf

อางอิง

http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd

http://www.setcvd.org/sites/default/files/FY15-OSTP-slide-deck-Kei-CVD_2014.pdf



แผนยาง
พอลิยูรีเทน 6 ชิ้น

ยางใน

ผิวสัมผัสที่ออกแบบ
มาเพื่อชวยใหการจับ

ลูกบอล

น้ำหนัก 436 กรัม
เสนรอบวง 27 นิ้ว

ลวดลายบน
ลูกฟุตบอลได
แรงบันดาลใจ

มาจากทางเดินของ
แมน้ำอเมซอน

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 6/2557รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� �/���� ��

วิทยาศาสตรก์บั...

      ลูกฟุตบอลที่ใชในการแขงขันฟุตบอลโลกในปนี้ มีชื่อเรียกวา Brazuca ประกอบดวย 
แผนหนังรูปตัว X จำนวน 6 แผน มีคุณสมบัติที่แตกตางจากลูกบอลแบบดั้งเดิม ดวยผิว 
สัมผัสที่เรียบขึ้นเพราะมีรอยตอที่นอยลง ทำใหลูกบอลเคลื่อนที่ไดราบเรียบมากขึ้น เกิดแรงตานและ
ความแปรปรวนของอากาศนอยลง ลูกบอลนี้ออกแบบและผลิตโดย บริษัท Adidas

คนต ัวส ูง ก ับ คนต ัว เต ี �ย ใครเตะ 
ล ูกฟ ุตบอลได ้ แรงกว ่าก ัน

      หลายๆ คนคงคิดวา คนตัวสูงซึ่งมีขายาว 
กวาจะเตะลูกฟุตบอลไดแรงและเร็วกวา แต 
จากหลักการคำนวนทางฟสิกสซ่ึงมีสูตรคำนวณ 
จากมวลสารของขาของผูเลน ความเร็วใน 
การเตะ และมวลสารของลูกฟุตบอล คือ

พบวา คนสูงและคนเตี้ยสามารถเตะลูก 
ฟุตบอลไดแรงเทากันเม่ือใชความเร็วในการเตะ 
ท่ีเทากัน แตในความเปนจริงแลวคนที่เตี้ยกวา 
มักมีความเร็วในการเตะสูงกวาคนที่สูงกวา  เมื่อใชพลังงานในการเตะเทากัน ตำแหนงผูเลนหลายๆ ตำแหนงโดยเฉพาะกองกลางและ 
ตัวรุกมักจะใชผูเลนที่มีความสูงนอยกวาตำแหนงอื่นๆ นักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนก็มีความสูงที่ต่ำกวาความสูง 
เฉลี่ยของนักกีฬาฟุตบอล เชน Maradona (1.65 ซ.ม.) และ Roberto Carlos (1.68 ซ.ม.) 

ว ิทยาศาสตร ์แล ะ เทคโน โลย ีก ับ
เส ื �อของน ักก ีฬาฟ ุตบอล

     หลายๆ คนคงสงสัยวา ทำไมเส้ือของนักกีฬา 

ฟุตบอลในการแขงขันฟุตบอลโลกถึงดูคับนัก เช่ือหรือ 

ไมวาเสื้อของนักกีฬาที่ดูคับกวาเสื้อนักบอลทั่วไปนี้ม ี

เหตุผลทางวิทยาศาสตรอยูเบ้ืองหลัง ซ่ึงบริษัทผูผลิต 

เส้ือตางๆ เชน Nike, Adidas และ Pumaตางกำลัง 

มุงพัฒนา

     เหตุผลแรกคือ แผนเทปที่อยูภายในตัวเสื้อ 

แผนเทปนี้จะชวยพยุงกลามเนื้อของผูใส แผนเทป 

ดานหนาทำใหผูใสรูสึกผอนคลายและสามารถหายใจ 

ไดลึกขึ้น อีกทั้ง ยังชวยกระตุนกลามเนื้อทองเพื่อ 

ชวยในการทรงตัว สวนแผนเทปดานหลังและชวงไหล 

ชวยในการเคลื่อนไหวอยางมั่นคง

     นอกจากแผนเทปดังกลาวแลว จุดรัดตามแขนเส้ือ 

และกางเกงจะชวยใหนักกีฬามีการไหลเวียนของเลือด

ไดดีข้ึน รวมถึงชวยในการฟนตัวของกลามเน้ือในกรณี 

เกิดการเกร็งหรือเหน็บชา 

      นอกจากการออกแบบแลว วัตถุดิบท่ีใชในการ 

ผลิตเส้ือก็มีสวนสำคัญดวยเชนกัน เชน เส้ือของบริษัท 

Nike ใชเทคโนโลยี Dri-FIT ท่ีชวยคลายความรอน เส้ือ 

ของบริษัท Puma ชวยในการคลายความช้ืน และ 

บริษัท Adidas ใชวัตถุดิบท่ีมีช่ือวา adizero ซ่ึงเปน 

ผาที่ถายเทอากาศไดดีและมีน้ำหนักเบากวาวัตถุดิบ 

ท่ีเคยผลิตมาถึงรอยละ 40


