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• เรื่องจากปก : 

 • บทความพิเศษ :

นิโกลา เทสลา ผู้ส่งพลังงานไฟฟ้า
ไร้สายข้ามยุคสมัย

• ระเบียงข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ ไทย : 

• หน้าต่างข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ โลก :

มนต์เสน่ห์แห่งผืนผ้า (บากันบาติก) 

o ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทย 
 คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ
o ด่วน! ตรวจสอบวัตถุตกทะลุหลังคา 
 บ้านท่ีพิษณุโลก พบว่าเป็นอุกกาบาต 
 หินแบบอะคอนไดรท์

อาคารแห่งแรกของโลกที่สร้างด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิติ

นิโกลา เทสลา
ผู้ส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สาย
ข้ามยุคสมัย

แนวความคิดของ นิโกลา เทสลา (Nicola Tesla) ในเรื่องการส่งพลังงาน
ไฟฟ้าไรส้าย ถูกจุดประเดน็ข้ึนมาอกีครัง้ เมือ่เราสามารถพฒันาเปน็ระบบ

สง่พลงังานไฟฟ้าไรส้ายใหแ้ก่อปุกรณ์สือ่สารพกพา เชน่ คอมพวิเตอร์โนต้บุก๊ แทบ็เลต็ 
หรือโทรศัพท์มือถือได้  

 ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือ

อุปกรณ์ปลีกย่อยบางประเภท เช่น อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล รีโมท เครื่องขยายเสียง หรือระบบอากาศยาน

ไร้คนขับกไ็ด้พัฒนาไปอยา่งรวดเร็ว ด้วยความสะดวกในการพกพาจงึเปน็ทีน่ยิมของผูบ้รโิภคจำานวนมาก ทว่า

อปุกรณเ์หลา่นีจ้ะทำางานได ้ก็ตอ้งพกพาอปุกรณ์ทีใ่ช้เกบ็สะสมพลงังานติดไปดว้ย ซึ่งเป็นข้อจำากดัอย่างหนึง่

ทีส่ำาคญัของเทคโนโลยเีหล่านี ้เนือ่งจากผู้ใชง้านต้องคำานงึถงึน้ำาหนกัของอปุกรณท์ีใ่ชเ้ก็บสะสมพลงังาน เชน่ 

แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เปลี่ยนรูปพลังงาน เช่น เครื่องปั่นไฟที่ใช้เครื่องยนต์

นิโกลา เทสลา
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/9e/f3/5a/9ef35a72e3888a74e383341dde54a5c1.jpg
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บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
ผู้เขียน : อิงฤทธิ์ รัตนวงศ์นรา
นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทของโดรน
อากาศยานไร้คนขับที่น่าจับตามอง

 เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อมในปัจจุบัน สามารถลดข้อ

จำากัดเหล่านีไ้ด้บา้ง เช่น ระบบ solar cell ระบบเซลล์ไฟฟ้าอากาศ เนือ่งจาก

สามารถพกพาได้ แต่มีน้ำาหนักมากทำาให้มีข้อจำากัด ดังนั้นเทคโนโลยีนี้ จึง

ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัอปุกรณใ์นระบบสถานช่ัีวคราว เช่น ระบบสถานช่ัีวคราวของ

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่เป็นไปได้หรอืไมท่ีก่ารสง่พลงังานไฟฟ้าจะเปน็แบบไรส้าย 

ซ่ึงจะช่วยใหไ้มต้่องพกพาอปุกรณส์ำาหรบัเกบ็สะสมพลงังานเปน็จำานวนมาก  

โดยหลกัการทำางานเสมอืนเป็นระบบเปลีย่นรปูพลงังานเพือ่จา่ยกำาลงัไฟฟา้

ให้แก่อุปกรณ์พกพา เช่น อากาศยานขนาดจิ๋วและอุปกรณ์สื่อสาร  

  นักประดิษฐ์ นิโกลา เทสลา ผู้ให้กำาเนิดระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และ

หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ รวมทั้งระบบมอเตอร์ ได้แสดงผลงานที่สั่น

สะเทือนวงการไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2442 นั่นคือระบบการส่งไฟฟ้าไร้สาย 

และระบบควบคุมระยะไกล เทสลาเป็นบุคคลแรกผู้บุกเบิกระบบส่งไฟฟ้า 

ไรส้ายนี ้โดยระยะแรกไดใ้ชร้ะบบ Magnetic Induction หรอืการเหนีย่วนำา

ด้วยสนามแมเ่หล็ก แต่กส่็งพลังงานไดใ้นระยะทางทีจ่ำากดั ขณะเดยีวกนัก็ได้

พัฒนาระบบสื่อสารไร้สาย โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำาหรับระบบควบคุม

เรือ หรือพาหนะขนส่งได้เป็นผลดี

 ต่อมา นิโกลา เทสลา ได้พัฒนาระบบส่งข้อความและสัญญาณเสียงแต่

ไม่เป็นผล ซึ่งทำาให้ผู้คิดค้นได้รวบรวมสองหลักการ คือ หม้อแปลงไฟฟ้า

ความถี่สูงจากระบบ Magnetic Induction และระบบสื่อสารไร้สายมาไว้

ด้วยกัน โดยพัฒนาเป็นระบบ Matching Load Coupling หรือการปรับ

ขนาดภาระการสง่ผา่นใหไ้ดก้ำาลงัสงูสดุเปน็ครัง้แรก ซ่ึงเปน็หลกัการของหอ้ง

ส่งวิทยุต้นแบบให้แก่นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ในสมัยต่อมา

 ด้วยหลกัการนี ้ทำาใหเ้ราสามารถสง่พลงังานคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ความถีส่งู 

ในกำาลงัทีส่งูด้วยเครือ่งสง่วทิยชุนิดนี ้ และใชเ้ครือ่งรบัพลงังานทีม่ขีนาดเลก็ 

เพ่ือแปลงเปน็พลังงานไฟฟ้า จึงเกิดเป็นการสง่พลงังานไฟฟา้แบบไรส้ายขึน้    

 การทำางานของเครื่องส่งวิทยุกำาลังสูงในสมัยแรกนี้ ใช้จุดสปาร์กไฟฟ้า

และหม้อแปลงไฟฟ้าในการกำาเนิดสัญญาณความถี่สูงด้วยกำาลังสูง และใช้

หมอ้แปลงไฟฟา้ขนาดแรงดันสงูมาก แปลงสญัญาณทีไ่ดเ้ปน็ศกัยไ์ฟฟา้แรงสงู 

เพื่อส่งคลื่นวิทยุออกอากาศ การส่งพลังงานเป็นท่ีน่าพอใจสำาหรับสมัยนั้น 

แต่หลกัการนีไ้ม่ได้รบัการสนบัสนนุเงนิทนุ เนือ่งจากไมส่ามารถคดิคา่ใชจ้า่ย

โดรน เปน็ชือ่ทีใ่ชเ้รยีกชือ่อากาศยานไรค้นขบัชนดิหนึง่ ใชบ้งัคบั
ด้วยคลืน่วทิย ุรปูรา่งหนา้ตาไมเ่หมอืนเครือ่งบินทัว่ไป แต่

มันอาศัยปีกหมุนคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ โดยปีกมีสองใบพัด

 โดรนแตล่ะรุน่จะมแีกนปกีแตกต่างกนัไป เทา่ทีผ่มคน้หารปูในอนิเทอรเ์นต็ 
พบว่ามีทั้ง 4-6-8 แกน ยิ่งมีแกนใบพัดมาก ก็ยิ่งทำาให้การบินเคลื่อนตัว หรือ 
การทรงตัวในอากาศมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึนครับ เหมาะอย่างย่ิงกับการติดกล้อง 
เพ่ือถ่ายรูปในมุมสูง ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของโดรนท่ีปัจจุบันเรานำามาใช้ถ่ายภาพน่ิง 
หรือภาพเคลื่อนไหว กระทั่งการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำาคัญๆ การรายงาน
สภาพจราจรในมุมสูง เป็นต้น

 นอกจากน้ี ยงัมกีารนำาโดรนมาประยกุต์ใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ มากมาย 
ได้แก่

 • การใช้ฉีดพ่นสารเคมีหรือปุ๋ย ในการเกษตร
 • การใช้เพื่อตรวจสภาพภูมิอากาศในทางอุตุนิยมวิทยา
 • การเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ สำารวจพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน แม่น้ำา 

ลำาธาร เป็นต้น
 • การใช้สำารวจค้นหาผู้ประสบภัยจากตึกถล่ม แผ่นดินไหว
 • การขนส่งสินค้าอย่างที่ google และ amazon กำาลังพัฒนา

 กระทัง่ลา่สดุทีผ่มดูในขา่วต่างประเทศ ในเมอืงนอกมีการลอ้กนัเลน่แบบใน
รายการทวี ีโดยนำาโดรนมาทำาเปน็ผกีระสอืลอยในอากาศ โดยตดิตัง้ศรีษะหนา้
ผี ใส่ไฟเข้าไปข้างใน แล้วติดไว้ด้านบนของโดรน แล้วคลุมด้วยผ้าขาวเป็นสาย
ห้อยลอยลงมา ทีนี้พอคนเดินผ่านมาในจุดที่มืด คนแกล้งก็บังคับให้โดรนลอย
ออกมาจากหลังต้นไม้ เป็นใครก็ต้องวิ่งล่ะครับ เพราะช่างเหมือนกระสือจริงๆ

  นบัวนั โดรนจะเขา้มามบีทบาทตอ่คนเราในดา้นตา่งๆ มากยิง่ข้ึน ประเดน็
ที่น่าเป็นห่วงก็คือ หากมีการนำาไปใช้ในทางท่ีผิดโดยเฉพาะด้านการละเมิด
สิทธิของผู้อื่น เช่น การแอบถ่าย การสอดแนมในการจารกรรม การขนส่งของ
ผิดกฎหมาย ฯลฯ อย่างนี้ก็น่ากลัวอยู่นะครับ ซึ่งก็ต้องพิจารณาในเรื่องของ
กฎหมายมาควบคุมกันต่อไป

 ยิ่งปัจจุบันราคาขั้นต่ำาของโดรนก็ไม่แพงเลย อย่างที่มีการขายกันทาง
เว็บไซต์ในบ้านเรา แค่หลักพันกว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้ว

 อย่างไรก็ดี หากมีการส่งเสริมและคิดพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ เชื่อว่าโดรน
จะเข้ามามีบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อคนเราอย่างมากครับ

ภาพจาก :  

http://www.drone-kopen.be/wetgeving/de-nieuwe-drone-wetgeving-onze-visie-deel-2/

http://www.stuff.tv/features/five-things-future-will-bring
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ในการใช้พลังงานของประชาชน (ลูกค้า) ได้ เพราะจ่ายไฟเป็นระบบ

สาธารณะ ระบบนี้จึงถูกเปลี่ยนให้ลดกำาลังส่งลงมาเป็นการส่งวิทยุ

สำาหรับการสื่อสารในปัจจุบัน

ความเป็นไปได้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายด้วย
ระบบของ นิโกลา เทสลา
 ข้อจำากัดของการส่งวิทยุในสมัยก่อน คือการควบคุมการไหลของ

กระแสไฟฟ้า จึงจำาเป็นต้องใช้ระบบสปาร์กไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งกำาเนิด

สญัญาณความถีว่ทิย ุทำาใหม้คีลืน่ความถีว่ทิยทุีไ่มพ่งึประสงคอ์อกมามาก  

แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ 

ในกำาลังและความถ่ีท่ีสูงเพื่อกำาเนิดความถ่ีวิทยุและส่งสัญญาณ ด้วย

อุปกรณ์ Thermionic Valve (triode) ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 

2448 หรือ Semi Conductor (Transistor) ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 

พ.ศ. 2490 ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ถูกพัฒนามาโดยลำาดับ การส่ง

พลงังานไฟฟา้ดว้ยระบบของ นโิกลา เทสลา จำาเปน็ต้องใชศ้กัยไ์ฟฟ้าสูง

ทีก่ำาลงัสงู นอกจากนี ้การพัฒนาของระบบ Semi Conductor (Power 

Mosfet) เริม่มศีกัยภาพใกลเ้คยีง Thermionic Valve การสง่พลงังาน

ไร้สายที่กำาลังสูงในปัจจุบันจึงมีความเป็นไปได้สูงขึ้น  

สาธิตการทดลองเผยแพร่ผ่านทีวีอินเทอร์เน็ตของ สวทช. 
ทางเว็บไซต์ www.nstdachannel.tv

การแสดงผลงานการทดสอบหลอดไฟไร้สายติดสว่างได้ 
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี พ.ศ 2555

 ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าไร้สายของ นิโกลา เทสลา 

จึงสามารถกลับมามีบทบาทในการส่งกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง เพื่อรองรับ 

การทำางานของระบบอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวทางเพื่อจ่าย

พลังงานไฟฟ้าไร้สายระยะไกล สำาหรับอุปกรณ์สื่อสารในบริเวณหนึ่งซึ่ง

เราสามารถควบคุมได้ และใช้เป็นสถานีจ่ายพลังงานสำาหรับการชาร์จ

พลังงาน เช่น ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนที่ หรืออากาศยานขนาด

จิ๋วโดยไม่ต้องลงจอดได้

  ตัวอย่างงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ทำาเมื่อครั้งอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อ 

พ.ศ. 2551 คอื “โครงงานวจิยัเรือ่งการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคล่ืนวทิยแุบบ 

เทสลา” ของโครงการพัฒนาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำาหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำานักงาน

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีมนีกัวทิยาศาสตร์พ่ีเลีย้งทีเ่ป็นทีป่รึกษา ไดแ้ก่ ดร.วรวทิย ์

โกสลาทพิย ์และ ผศ. ดร.ทศัวัลย ์คมัภีระพนัธุ ์คณะวทิยาศาสตร ์(ฟสิกิส)์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 จากการทดลองพบว่า การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุแบบเทสลา 

การส่งและรับพลังงานไฟฟ้า สามารถใชง้านกับอปุกรณไ์ฟฟ้าได ้ซึง่ถา้หาก 

เพิ่มกำาลังวัตต์ของภาคส่งพลังงานให้มากขึ้น จะทำาให้การส่งพลังงาน

สามารถทำาได้ไกลขึ้นกว่าเดิม  

 การประยุกต์การใช้งานจากโครงงานวิจัยนี้คือสามารถนำาไปใช้ติด

หลอดไฟตามจุดต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า หรือส่งกระแสไฟฟ้าไร้สายไป

ยงัอปุกรณไ์ฟฟา้ เชน่ โทรศพัทเ์คลือ่นที ่คอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ในหอ้งสมุด 

ห้องเรียน สถานศึกษา ได้                                                                  

 นบัวนัความนยิมของผูบ้รโิภคทัว่โลกในการใชอ้ปุกรณส์ือ่สารพกพาทัง้

คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ แทบ็เลต็ หรอืโทรศัพทมื์อถอื จะมีมากขึน้เป็นลำาดบั 

ดังนั้น การพัฒนาระบบการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายโดยผ่านคลื่นวิทยุ

แบบเทสลา จึงเปน็เร่ืองทีน่า่สนใจอยา่งยิง่ เพือ่รองรบัการเตบิโตจากการ

ใช้อุปกรณ์พกพาดังกล่าว

เข้าเฝ้าถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื ่องการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุแบบเทสล่า ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555 ขณะอยู่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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โรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกในไทย

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วยอาหารสัตว์หมักชีวภาพ ช่วยให้สัตว์โตเร็ว  

แข็งแรง และลดระยะเวลาในการเล้ียงได้ แต่ก็ทำาให้เกษตรกรมีต้นทุน

การผลิตที่สูงขึ้นด้วย เมื่อต้องนำาเข้าเช้ือจุลินทรีย์จากต่างประเทศ แต่

ปัจจุบันไม่ต้องห่วงแล้ว เพราะมีการจัดตั้ง “โรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ระดับ

อุตสาหกรรมแห่งแรกของไทย” แล้ว

 สวทช. ได้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนจัดตั้ง “โรงงานผลิตเช้ือจุลินทรีย์

ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของ ไทย” ขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัทไมโครอินโนเวต  

จำากัด เพื่อพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ 

หลากหลายด้าน โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยใช้เทคโนโลยี 

ของไทย และใช้เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ท่ีคัดเลือกโดย 

นักวิจัย สวทช. เป็นหัวเชื้อในการผลิต

 ผลจากการดาเนนิงานในชว่ง 5 ปแีรก บรษิทัฯ ลดการนำาเขา้เชือ้จลุนิทรยี ์

จากต่างประเทศได้เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และช่วยเกษตรกร 

ลดต้นทุนการผลิตสุกรขุนได้กว่า 130 บาทต่อตัว จากการลงทุนเพิ่มเพียง  

30 บาทต่อตัว เนือ่งจากผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ ชว่ยให้สตัวม์สุีขภาพแขง็แรง 

โตเร็ว และอัตราการตายน้อยลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช. 02 564 8000

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติ

เคร่ืองตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา “ARDA 

AflaSensor Plus” และชุดตรวจ “Fruit Blotch Easy Kits” ที่ใช้ตรวจ

วินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงท่ีเกิดจากเชื้อ Acidovorax 

citrulli ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน The 44th  

International Exhibition of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

โดย “ARDA AflaSensor Plus” ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล

พิเศษ (Special Prize) จาก Korea Invention Promotion Association 

ส่วน “Fruit Blotch Easy Kits” ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ  

(Special Prize) จาก Taiwan Invention Association

 ARDA AflaSensor Plus เป็นชุดตรวจอะฟลาทอกซินเครื่องแรกใน
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โลกท่ีใช้เทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมีท่ีมี 

นวัตกรรมเซนเซอร์เป็นขั้วไฟฟ้ากราฟิน (Graphene-Base Strip) ที่สร้าง

โดยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทำาให้ได้เครื่องตรวจวัด 

สำาหรับการตรวจคัดกรองสารปนเป้ือนอะฟลาทอกซินในผลิตผลทางการเกษตร  

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ โดย

กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกิริยาเคมีจะถูกคำานวณเป็นความเข้มข้นของดี

เอ็นเอของเชื้อราในหลอดทดลอง ในกรณีที่ใช้น้ำายาแลมป์ หรือคำานวณเป็น

ปริมาณสารอะฟลาทอกซินในกรณีใช้แอนติบอดี และแสดงผลผ่านจอบน 

ตวัเครือ่ง นอกจากนีย้งัอา่นคา่ปรมิาณอะฟลาทอกซินในหนว่ยพีพีบ ีโดยให ้

ผลการตรวจวดัทีม่ปีระสทิธิภาพ แมน่ยำา รวดเรว็ อกีทัง้ยงัมขีนาดเลก็พกพา 

สะดวกและมีต้นทุนการผลิตต่ำา ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัด “ARDA AflaSensor  

Plus” เป็นผลงานรุ่นท่ีสองท่ีพัฒนาต่อยอดจากผลงานเคร่ืองวัด “AflaSense” 

ในสองสว่น คอื สว่นของตัวเครือ่งอา่นคา่ท่ีมกีารพฒันาปรบัปรงุแผงควบคุม

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมวิเคราะห์ผลของเครื่องที่ง่ายต่อการผลิต

ในภาคอุตสาหกรรม และส่วนของน้ำายาเคมีท่ีพัฒนาให้มีความหลากหลาย

ทั้งน้ำายาแลมป์ หรือแอนติบอดี ในรูปแบบพร้อมใช้งานที่รวดเร็วและราคา

ถูก ปัจจุบันผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการผลิตเคร่ืองตรวจวัด 

จำานวน 50 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้บริษัทเอกชนนำาไปทดลองใช้ ซึ่งได้รับการ

สนบัสนนุทนุวจิยัจากสำานกังานพัฒนาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

(สวก.)

 ARDA AflaSensor Plus เปน็ผลงานความรว่มมอืระหวา่งคณะนกัวจิยั

เนคเทค สวทช. ได้แก่ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ คุณวัฒณสิทธิ์ พิมเพา คุณ

อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ คุณจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ คุณภาติยา ภาสกนธ์ และ

คณะนักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้แก่ คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และคุณ

จันทนา คาภีระ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการ

ตรวจวัด หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ

 สาหรับ “Fruit Blotch Easy Kits” หรือ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่า

แบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax citrulli ซ่ึงเป็น

เช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรครุนแรงและเป็นเชื้อกักกันที่หลายประเทศ บังคับให้

ตรวจก่อนนำาเมล็ดพันธุ์ของพืชตระกูลแตงเข้าประเทศ โดยคณะนักวิจัย

ได้พัฒนาชุดตรวจออกมาใน 2 รูปแบบ คือ Monoclonal Antibody  

Captured-sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (MC-sELISA)  

และชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ Immunochromatographic Strip 

Test โดยชุดตรวจนี้มีความจำาเพาะเจาะจงสูงต่อเชื้อแบคทีเรีย A. citrulli 

สามารถตรวจสอบเช้ือ A. citrulli ไดค้รอบคลมุทกุสายพนัธุท์ีท่ำาการทดสอบ 

โดยไมท่ำาปฏกิริิยาขา้มกบัเชือ้แบคทเีรยีชนดิอืน่ สามารถตรวจวนิจิฉยัทัง้ใน

ตวัอยา่งตน้ออ่น ใบและเปลอืกของผล ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ มีราคาถกูกวา่

ชดุตรวจทีมี่จำาหนา่ยทีน่ำาเขา้จากต่างประเทศ วิธกีารท่ีพฒันาขึน้นีมี้ศักยภาพ

ทีจ่ะนำาไปใชใ้นการศึกษาดา้นการระบาดวทิยาของโรคในแปลงปลกู เพ่ือช่วย

ในการจัดการควบคมุโรค และการตรวจรับรองการปลอดเช้ือของเมลด็พนัธุ ์

ทั้งนี้ชุดตรวจ “Fruit Blotch Easy Kits” ได้มีการนำาไปใช้ประโยชน์ทั้งใน

เชงิพาณชิยแ์ละเชงิสาธารณประโยชนแ์ลว้ โดยมีการจำาหนา่ยแอนตบิอดแีละ

ชุดตรวจให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง

มีการอนุญาตให้สิทธิกับบริษัททางด้านการเกษตรภายในประเทศเพ่ือผลิต 

และจำาหน่ายชุดตรวจดังกล่าว

 Fruit Blotch Easy Kits เป็นความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัย 

ไบโอเทค ประกอบด้วย ดร.อรวรรณ หิมานันโต ดร.อรประไพ คชนันทน์  

คุณมัลลิกา กาภูศิริ และดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล ร่วมกับ รศ. ดร.เพชรรัตน์ 

ธรรมเบญจพล จากมหาวทิยาลยัขอนแกน่ รศ. ดร.วชิยั โฆสติรตัน ผศ. ดร.รชัน ี 

ฮงประยูร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสุรภี กีรติยะอังกูร จาก

สำานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

 งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 

เมษายน 2559 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss 

Federal Government of the State, the City of Geneva) และ

องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (The World Intellectual Property  

Organization : WIPO) เป็นงานแสดงผลงานจากนักประดิษฐ์ทั่วโลก ซึ่งมี

การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 1,000 ชิ้น มีผู้จัดแสดง 695 หน่วยงาน 

จาก 40 ประเทศทั่วโลก
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สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สดร.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาชิ้นส่วนวัตถุที่ตกทะลุหลังคาบ้านเรือน 

ประชาชนทีพ่ิษณุโลก ตรวจพสิูจน์ที ่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 

(เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

ผลชี้ชัดเป็นอุกกาบาตหินชนิดอะคอนไดรท์มีที่มาจากดาวเคราะห์น้อย 

เตรียมศึกษารายละเอียดว่ามาจากดาวเคราะห์น้อยดวงใด

 ดร.ศรณัย ์โปษยะจนิดา  รองผูอ้ำานวยการสถาบันวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาติ  

กล่าวว่า ตามที่คุณป้าบัวล้อม ชโลมไพร และครอบครัว ผู้พบวัตถุดังกล่าว  

ได้มอบชิ้นส่วนวัตถุท่ีตกทะลุหลังคาบ้านเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

จำานวน 2 ชิ้น ให้แก่ สดร. นำามาศึกษาและตรวจสอบโดยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ วันนี้เราจึงได้นำาชิ้นส่วนดังกล่าวมาตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ 

ส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)

 ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นพบว่า เป็นอุกกาบาตหินชนิดอะคอนไดรท์ 

ซ่ึงเป็นอุกกาบาตที่มีต้นกำาเนิดมาจากดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาตชนิด

อะคอนไดรท์มีการค้นพบค่อนข้างน้อยเพียง 8% ของอุกกาบาตท่ีตกบน

พื้นโลก องค์ประกอบเบื้องต้นเป็นธาตุเหล็กผสมนิกเกิล (ซึ่งแตกต่างจาก

องค์ประกอบของเหล็กบนโลกที่เป็นเหล็กออกไซด์) และแร่ธาตุอื่นๆ เช่น 

ไพรอกซีน โอลีวีน และทรออิไลท์

 หลังจากนีต้้องใชเ้วลาในการตรวจพสูิจน์อยา่งละเอียดอีกประมาณ 1-2 

วัน จะทำาให้ทราบประเภทย่อยของอุกกาบาตได้อย่างแน่ชัด ซึ่งจะทำาให้

ทราบว่ามาจากดาวเคราะห์ดวงไหน 

 ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณป้าบัวล้อม ที่มอบชิ้นส่วน

วัตถุดังกล่าวมาให้เราได้นำามาศึกษา ซึ่งมีคุณค่ามากในการศึกษาเรียนรู้ 

และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงในการตรวจ

พิสูจน์อุกกาบาตดังกล่าว หลังจากนี้ สดร. จะนำาข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิจัยใน 

รายละเอียด และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการต่อไป

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2576-narit-object-lab-mtec

ก.วิทย์ฯ /สดร. นำาวัตถุตกทะลุหลังคาบ้านที่พิษณุโลกตรวจที่ MTEC 

ชี้ชัดเป็นอุกกาบาตหินแบบอะคอนไดรท์
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สืบ เนื่องจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) 

และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้มีการ

บันทึกความเข้าใจตกลงที่จะทำาการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โครงการจัดสร้างและพัฒนาระบบ

เคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์สำาหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา หรือหอดูดาวแห่งชาติ จึงเป็นโครงการแรกที่ใช้ประโยชน์

จากการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

 ปัจจุบัน สดร. มีกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าน

ศนูยก์ลางกระจก 2.4 เมตร เป็นกระจกกลอ้งโทรทรรศนท่ี์มขีนาดใหญท่ีส่ดุ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ติดตั้งอยู่ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

กล้องโทรทรรศน์ดังกล่าว กระจกจะเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียม มีคุณสมบัติ

ในการสะทอ้นแสงไดด้ ีทำาใหส้ามารถบันทกึภาพวตัถทุอ้งฟ้าทีอ่ยูไ่กลมากๆ 

และมคีวามสวา่งนอ้ยได้ดี แต่เมือ่ใชง้านไประยะหนึง่อะลมูเินยีมทีเ่คลอืบอยู่

บริเวณผิวกระจกจะค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ทำาให้ประสิทธิภาพการสะท้อน

แสงของกระจกลดลง ส่งผลให้ภาพที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์มีคุณภาพ 

ลดลงไปด้วย ดังนัน้จึงจำาเปน็ต้องมกีารบำารงุรกัษาและทำาความสะอาดกระจก 

ด้วยการเคลือบผิวกระจกด้วยอะลูมิเนียมอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เพื่อให้คง

ประสิทธภิาพในการสะทอ้นแสงไดด้ ีแตเ่นือ่งจากในประเทศไทยไม่มีเครือ่ง

เคลือบกระจกที่จะสามารถรองรับกระจกขนาดใหญ่ถึง 2.4 เมตร และหาก 

สั่งซื้อจากต่างประเทศจะมีราคาไม่ต่ำากว่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

ประมาณ 50 ล้านบาท ดังนั้น สดร. จึงร่วมกับ สซ. และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีรุนารี (มทส.) ออกแบบและพัฒนาระบบเคลอืบกระจก เพือ่ผลติ 

เคร่ืองเคลือบกระจกขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีการเคลือบกระจกที่ทันสมัย

และคุณภาพดีทัดเทียมกับการนำาเข้าจากต่างประเทศ

 ระบบเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศสำาหรับกระจกกล้องโทรทรรศน์ที่ 

สซ. ได้พฒันาขึน้นี ้สามารถเคลอืบฟลิมบ์างได้ในความหนาระดบันาโนเมตร 

มคีวามเรยีบสม่ำาเสมอ นอกจากนีย้งัเคลอืบกระจกไดค้ราวละหลายๆ ชิน้ ที่

มีขนาดต่างกัน เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 เซนติเมตร – 2.4 เมตร

 โครงการจัดสร้างและพัฒนาระบบเคลือบกระจกฯ ใช้งบประมาณ 

ดำาเนินการอยู่ที่ประมาณ 14 ล้านบาทเท่านั้น ทำาให้สามารถประหยัด 

งบประมาณของแผ่นดินไปถึง 36 ล้านบาท หรือประมาณ 72% จาก 

การนำาเข้าจากต่างประเทศ

โครงการการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจก
กล้องโทรทรรศน์ สำาหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3276:-7-&catid=45:2010-11-01-18-55-39&Itemid=327

การทดสอบระบบการเคลือบกระจก ก่อนนาติดตั ้ง

เครื ่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์
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อย่าหลงเชื่อโฆษณา “สติ๊กลบรอยเหี่ยวย่น” ทางเฟซบุ๊ก 
อวดสรรพคุณเกินจริงไม่พบการจดแจ้งเครื่องสำาอาง

อย. เตอืนภัยผูบ้รโิภค ระวงั! อยา่หลงเชือ่ 

คำาโฆษณาผลติภัณฑ์เครือ่งสำาอางชือ่ “Cirmage  

Lifting Stick สติก๊ลบรอยเหี่ยวยน่ แท่งโบท้อก 

สติ๊ก” ขายผ่านทางเฟซบุ๊ก อวดสรรพคุณลด 

ริว้รอย ยกกระชบัผวิหนา้ เรียวเด้ง ภายใน 1 นาท ี

ตรวจสอบไม่พบการจดแจ้งเคร่ืองสำาอาง หากผู้บริโภคซ้ือมาใช้ อาจทำาให้ 

เสยีเงนิฟร ีและเสีย่งตอ่การไดร้บัผลติภณัฑท์ีล่กัลอบใส่สารหา้มใช ้ย้ำาเคร่ือง 

สำาอางไม่ไดมี้ผลตอ่การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของรา่งกาย โฆษณาลกัษณะ

นี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย อย. จะดำาเนินคดีกับผู้ผลิต/ผู้จำาหน่าย/ 

ผู้โฆษณาอย่างเข้มงวด

 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผย 

ต่อผู้สื่อข่าวว่า ตามท่ีมีโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางผ่านทางเฟซบุ๊ก 

ชื่อ “Cirmage Lifting Stick สติ๊กลบรอยเหี่ยวย่น แท่งโบท้อกสติ๊ก” อวด

สรรพคณุ ลดริว้รอย ยกกระชบัผิวหนา้เรยีวเดง้ภายใน 1 นาท ีนัน้ สำานกังาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงใยผู้บริโภค เกรงจะหลงเชื่อและซื้อ 

มาใช้ รุดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที พบว่ามีการขายเครื่องสำาอาง 

ดังกล่าวในเฟซบุ๊ก “Cosme-Up.com เครือ่งสำาอางแบรนดเ์นม” ทัง้นี ้จากการ 

ตรวจสอบจากฐานขอ้มลูเคร่ืองสำาอาง ไม่พบการจดแจ้งเครือ่งสำาอางดงักล่าว  

ซึ่งข้อความโฆษณา “ลดริ้วรอย ยกกระชับผิวหน้าเรียวเด้ง ภายใน 1 นาที”  

เหล่านี้เป็นข้อความที่โอ้อวดเกินจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค  

เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทำา 

ความสะอาดและเพิ่มความสวยงามเท่านั้น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของร่างกาย ไม่สามารถทำาให้สัดส่วนของรูปหน้าหรือรูปร่าง

เปล่ียนแปลงได้ ไม่สามารถยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตเม็ดสีเมลานิน 

จึงไม่สามารถทำาให้สีผิวเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถลบริ้วรอยเหี่ยวย่น

 นพ.ไพศาล ดัน่คุม้ กลา่วตอ่ไปวา่ หากผูป้ระกอบการธรุกิจเครือ่งสำาอาง

มีการโฆษณาโดยใช้ ข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญอัน

เกี่ยวกับเครื่องสำาอาง จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องสำาอาง พ.ศ.

2558 โดยมีบทลงโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ในเบื้องต้น อย. ได้ส่งข้อมูลการกระทำาฝ่าฝืนโฆษณา

ทางเฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารแล้ว เพื่อดำาเนินการระงับโฆษณาต่อไป สำาหรับผู้บริโภคก่อน

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำาอาง ขอใหซ้ือ้จากรา้นทีมี่หลกัแหลง่เชือ่ถอืได ้และอา่น

ฉลากเครื่องสำาอางให้ถี่ถ้วน สังเกตเลขที่ ใบรับแจ้ง 10 หลัก และต้องมีชื่อ

ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าแสดงอยู่อย่างชัดเจน ถึงแม้จะเป็นเครื่องสำาอาง  

ที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทย และผู้บริโภคสามารถ

ตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ของเคร่ืองสำาอางได้ทางเว็บไซต์ อย. 

www.fda.moph.go.th หรือที่ Oryor Smart Application ว่าเลขที่ใบ 

รบัแจง้ทีฉ่ลากเคร่ืองสำาอางตรงกับฐานข้อมูลของ อย. หรอืไม่ อยา่งไรก็ตาม 

หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำาอาง หรือ พบการโฆษณา

เครือ่งสำาอางทีอ่วดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิทางสือ่ตา่งๆ โดยเฉพาะทาง Social  

Media สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail : 

1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 

จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application  

หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ อย. จะดำาเนินการติดตาม 

และดำาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำาผิดอย่างเคร่งครัด
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กองบรรณาธิการ

กล้องโทรทรรศน์ขององค์การนาซาพบหลักฐานการเกิดของ
หลุมดำาขนาดยักษ์

นกัดาราศาสตรพ์บหลกัฐานท่ีอธบิายการเกดิของหลมุดำาขนาดยกัษ์ (Supermassive Black Hole) จากแหลง่กำาเนดิในยคุแรกเริม่ของเอกภพ (Early 

Universe) โดยการเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์ Chandra X-ray Observatory, Hubble Space Telescope และ Spitzer Space Telescope 

อธบิายวา่การกอ่ตวัของหลมุดำาขนาดยกัษด์งักล่าว เกดิจากการยบุตัวของกลุ่มแกส๊ขนาดใหญ่โดยตรงซ่ึงจะแตกตา่งจากหลมุดำาทีเ่กิดขึน้โดยปกตทิัว่ไป 

และนกัดาราศาสตรเ์ช่ือวา่หลมุดำาขนาดยกัษน์ัน้ถกูหอ้มล้อมด้วยกาแล็กซีขนาดใหญใ่กล้ๆ ซ่ึงมกีาแล็กซีทางชา้งเผอืกของเรารวมอยูใ่นนัน้ดว้ย ขอ้มูลที่

ได้สามารถประมาณมวลของหลุมดำาที่มีมากกว่าดวงอาทิตย์ถึงล้านล้านเท่า และใช้เวลาในการก่อตัวน้อยกว่าพันล้านปีหลังการเกิดบิ๊กแบง

 ก่อนหน้านีม้ทีฤษฎอีธบิายถงึการกอ่ตวัของหลมุดำาขนาดยกัษท์ีเ่กิดจากรวมกนัของหลมุดำาขนาดเลก็และดึงดดูกลุ่มแก๊สทีอ่ยูโ่ดยรอบ แตก่ระบวนการ

ดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการก่อตัวที่นานมากกว่าการเกิดหลุมดำาที่ควรเป็น

  จากผลการเกบ็ขอ้มลูใหมท่ีไ่ดร้บั สามารถนำามาอธบิายไดถ้งึการกอ่ตวัของหลมุดำาขนาดยกัษท์ีเ่กดิจากการยุบตวัลงของกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่โดยตรง 

ซึ่งจะไม่พบบางกระบวนการที่พบเห็นได้ในหลุมดำาแบบปกติ เช่น การก่อตัวและการระเบิดก่อนเป็นหลุมดำาของดาวมวลมาก ซึ่งการค้นพบนี้ ช่วยให้ 

นักดาราศาสตร์สามารถตีกรอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดหลุมดำาขนาดยักษ์ได้มากข้ึน และตัดจากความเข้าใจก่อนหน้าที่ว่า หลุมดำาขนาดยักษ์เกิด

จากการรวมกันอย่างรวดเร็วของหลุมดำาขนาดเล็ก

  ภายหลังจากการสร้างแบบจำาลองด้วยแนวคิดดังกล่าว นักดาราศาสตร์ตรวจพบแหล่งกำาเนิดหลุมดำาตัวอย่าง 2 บริเวณที่คล้ายคลึงกับแบบจำาลอง

ในช่วงคลื่นอินฟราเรด และยังปลดปล่อยแสงออกมาในช่วงคลื่นเอกเรย์จากกล้องโทรทรรศน์ Chandra อีกด้วย ซึ่งนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่า วัตถุ

ดังกล่าวอาจเริ่มมีการก่อตัวขึ้นตั้งแต่เอกภพที่มีอายุน้อยกว่า 1 พันล้านปีก่อน

 ในอนาคต นกัดาราศาสตรว์างแผนทีจ่ะคน้หาแหลง่กำาเนดิหลมุดำาใหม้ากขึน้จากการเกบ็ขอ้มลู ในชว่งคลืน่เอกเรยแ์ละอินฟราเรด รวมท้ังการศึกษา

ผ่านกล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb และกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้น European Extremely Large Telescope จากหลุมดำาที่อยู่ห่างไกลและ

มีขนาดเล็ก เพื่ออธิบายและค้นหาหลุมดำาแรกเริ่มที่เกิดขึ้นในเอกภพ

ภาพตัวอย่างการเกิดหลุมดำาขนาดยักษ์จากการยุบตัวลงของกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่ ซึ ่งจะช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจมากขึ ้นถึงกระบวนการเกิดหลุมดำาขนาดยักษ์แรกเริ ่ม
ของเอกภพ และภาพแหล่งกำาเนิดหลุมดำาที ่ตรวจพบ 2 ภาพ ซึ่งคาดว่ามีอายุน้อยกว่า 1 พันล้านปีหลังจากเกิดบิ ๊กแบง

แหล่งที่มา : http://astronomy.com/news/2016/05/nasa-telescopes-find-clues-for-how-giant-black-holes-formed-so-quickly

เรียบเรียงโดย : นายเจษฎา  กีรติภารัตน์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2550-nasa-telescopes-find-clues-black-holes
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นครดูไบเปิดตัวอาคารแห่งแรกของโลกที่สร้างด้วย
เครื่องพิมพ์สามมิติ

เวบ็ไซตว์โีอเอไทยเผยแพรข่า่ว ทางการสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์เปดิเผยวา่ ได้เปดิตัวอาคารสำานกังานแหง่แรกในโลกทีส่รา้งดว้ยเทคโนโลยสีรา้ง

วัสดุจากต้นแบบสามมิติหรือ 3D-printing

 อาคารสำานักงานนี้ใช้งานได้เหมือนสำานักงานปกติทั่วไป และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามส่งเสริมให้ Dubai เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และ

ศูนย์กลางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา

 เครื่องพิมพ์สามมิติที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมในขณะนี้ ยังจำากัดอยู่กับการสร้างวัสดุท่ีมีขนาดเล็กจากผงพลาสติก ยังไม่ค่อยใช้ในการผลิตวัสดุเพื่อ

การก่อสร้างอาคารมาก่อน

 ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยในแถลงการณ์ว่า อุปกรณ์ท่ีใช้คร้ังน้ีพิมพ์วัสดุจากผงซีเมนต์ และได้การทดสอบความเช่ือถือได้ในอังกฤษและจีน

 ตัวอาคารดังกล่าวนี้มีชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างราว 250 ตารางเมตร และใช้เครื่อง 3D-printer ขนาด 20 ฟุต คูณ 120 ฟุต คูณ 40 ฟุต

 นายมูฮัมเหม็ด อัล เกอร์กาวี เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชี้ว่า อาคารรูปทรงโค้งใช้เวลาสร้าง 17 วัน เสียค่าใช้จ่าย 140,000 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Dubai อาคารนี้มีสำานักงานที่ใช้การได้ปกติและมีเจ้าหน้าที่ทำางานอยู่ด้านใน

 เขากล่าวว่าเทคโนโลยี 3D-printing ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างลงได้ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าแรงงานลงได้ 50-80 เปอร์เซ็นต์ และ Dubai มุ่งเป้า

ที่จะสร้างอาคารที่สร้างด้วยเทคโนโลยีนี้ออกมาเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าจะทำาให้ได้อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ของอาคารทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030

http://www.voathai.com/a/dubai-3d-printing-building/3351513.html
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กันไว้ดีกว่าแก้!... ผู้เชี่ยวชาญของกูเกิลเตือน

หุ่นยนต์ AI ในอนาคตควรมีปุ่มทำาลายตนเอง

เว็บไซตว์ีโอเอไทยเผยแพร่ข่าว ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ของบริษัทกูเกิล เตือนหุ่นยนต์ในอนาคต

ควรมีปุ่มทำาลายตนเอง

 Laurent Orseau จากบริษัท DeepMind ของกูเกิล และอาจารย์ Stuart Armstrong แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ร่วมการเสนอข้อคิดใน

บทความทางวิทยาศาสตร์ว่า มนุษย์ควรสร้างระบบทำาลายภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น หากว่าหุ่นยนต์หรือโปรแกรมพยายามเอาชนะมนุษย์ด้วย 

การหลีกเลี่ยงการถูกควบคุม

 ก่อนหนา้นีน้กัวทิยาศาสตรช์ือ่กอ้งโลก Stephen Hawking บอกวา่ การพัฒนาของมนษุยท์ีเ่ชือ่งชา้ จะไมส่ามารถแข่งกับววิฒันาการของภมิูปัญญา

ประดิษฐ์ที่รวดเร็วได้

 นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ปุ่มทำาลายที่ว่านี้ มีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายที่ไม่พึงประสงค์จากเทคโนโลยี AI

http://www.voathai.com/a/business-news-ro-8june16/3368525.html
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ผ้าบาตกิ เป็นผา้ทีม่ลีวดลายเป็นจุดตา่งๆ บางพืน้ทีจ่ะเรยีกผา้บาตกิ 

สำาหรับนำามานุ่งวา่ “ผา้ปาเตะ๊” เสนห่ข์องผา้บาตกินัน่กค็อื ความไมเ่หมอืนใคร  

แตกต่าง และเป็นหนึ่งเดียวในโลก ถึงแม้ว่าผ้าที่ทำาจะเขียนเทียนเหมือน

กัน ใช้สีเดียวกัน ระบายสีเหมือนกัน แต่ถ้ามองให้ดี ผ้าบาติกเหล่านั้นจะไม่

เหมือนกัน ในเรื่องน้ำาหนักของสีที่ระบายจะไม่เท่ากัน การนำาเสนอลวดลาย

ผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำารวมทั้งเทคนิคในการทำาที่ 

มนต์เสน่ห์แห่งผืนผ้า (บากันบาติก)

 มนต์เสน่ห์ แห่งผืน ผ้าบาติก ดูจุกจิก ขั้นตอน มากมายเหลือ

คิดออกแบบ ทำาเอง น่าเหลือเชื่อ ลวดลายเหนือ เหมือนใคร หาใดมี

 ลงทั้งศาสตร์ ทั้งศิลป์ บนผืนผ้า ดูงามตา ละเอียด แต่งเติมสี

ฝีมือของ เด็กเจ เอสทีพี (JSTP)*  สามัคคี ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว                                                                                                                        

 การเขียนเทียน ลงลาย ด้วยจันติ้ง น่าทึ่งจริง สีไม่เลอะ เจอะแดงเขียว

ทั้งประณีต ละเอียด สวยงามเชียว มีแห่งเดียว ในโลก แสนภูมิใจ

แตกต่างกัน ทุกขั้นตอนในการทำาจะต้องมีความประณีต ละเอียด พิถีพิถัน 

จึงจะทำาให้ผ้าบาติกดูมีความสวยงาม และยังรวมไปถึงความตั้งใจในการทำา

ดว้ย แตส่ำาหรบัเดก็ JSTP ของเรา นอกจากจะใสค่วามประณตี พถิพิีถนัแลว้  

ยังจะต้องใส่ความสามัคคีลงไปในผืนผ้าผืนนี้ด้วย ผลงานที่สำาเร็จออกมา

จึงผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และดูเป็นงานด้านศิลปะที่มีอยู่ในตัวมันเอง

 ในการทำาผา้บาตกินัน้ นอกจากการออกแบบลวดลายทีม่คีวามสำาคญัแลว้  
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จันติ ้ง หรืออปากกาเดินเทียน

เด็ก JSTP ต่างมุ ่งมั ่นเขียนลวดลาย
บนผ้าบาติก

*JSTP คือ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาาหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) เป็นโครงการ

เพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพ และทำาประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ จัดทำาโดย สวทช. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/jstp/

เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ก็จะต้องเตรียมให้พร้อมหลังจากที่ออกแบบ

ลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าขาดวัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนใด อาจจะทำาให้

การทำางานที่ได้ดำาเนินไปแล้วต้องหยุดชะงักลง เป็นผลทำาให้งานช้ินนั้น 

เสียหายได้ เมื่อเตรียมเคร่ืองมือที่ต้องใช้ในการทำาผ้าบาติกแล้ว ก็ต้องนำา

ผ้าที่ต้องการทำามาขึงกับกรอบไม้ให้ตึงพอสมควร เพื่อความสะดวกใน 

การเขียนเทียน ระบายสี และนำาไปผ่านขั้นตอนในการทำาต่อไป

 จนัติง้ หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ปากกาเดนิเทยีน เป็นเครือ่งมือสำาหรับ

ใชเ้ขยีนลวดลายเทยีนลงบนผ้า อาศัยเทคนคิการกันสโีดยใชเ้ทยีน โดยเขยีน

หรือพิมพ์เป็นลวดลายต่างๆ ลงบนผ้าตรงส่วนที่ไม่ต้องการให้สีซึมเข้าไป  

จากนัน้นำามายอ้มส ีสจีะตดิเฉพาะส่วนทีไ่ม่มีเทยีนและซมึไปติดตามทีต่า่งๆ 

ที่เป็นรอยแตกของเทียน เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแปลกตา อันเป็นมนต์

เสน่ห์และสัญลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าบาติก จะต้องเขียนอย่างช้าๆ และ

แม่นยำา แต่ทั้งนี้ผู้ทำาต้องอาศัยความขยัน หมั่นฝึกฝนฝีมือบ่อยๆ เพื่อสร้าง

ความชำานาญ จนัติง้มขีนาดทีแ่ตกตา่งกันทัง้เสน้เลก็ เสน้กลาง และเสน้ใหญ่ 

สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำาคัญ

มากในการเขียนผ้าบาติกเลยทีเดียว

 การเขยีนผา้บาตกิจงึถอืเปน็ภมิูปญัญาทีเ่ราควรจะอนรุกัษไ์ว ้และพฒันา

จนเป็นองค์ความรู้ใหม่ จะได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เราร่วมสร้างสรรค์

พัฒนาต่อยอดเพื่อชาวไทยรุ่นหลังต่อไป
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ดรากอน

หนอนเกือกม้า
 ภาพตัวอ่อนของหนอนเกือกม้า (phoronid) ซึ่งดำารงชีวิตเป็น 

แพลงก์ตอนชัว่คราว ถ่ายด้วยกล้องจลุทรรศน์กำาลงัขยาย 450 เท่า  

โดย Richard Kirby นักแพลงก์ตอนวิทยา จากสหราชอาณาจักร

  ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อโลกใบเล็ก 

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

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

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/09/lightning.jpg
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http://www.oryor.com/index.php/th/

http://www.oryor.com/index.php/th/

http://www.oryor.com/index.php/th/

http://www.oryor.com/index.php/th/

http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/

สาระน่ารู้จาก อย.
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(3 มถุินายน 2559) ณ สำานกังานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบรุ ี

- ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า จาก

การดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว จำานวน 1 คัน โดยมีนายสนุชยั คำานณูเศรษฐ์  

ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อ

นำาไปใช้งาน และจะเก็บผลทดสอบสำาหรับนำาไปปรับปรุงและพัฒนา

เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟา้ในอนาคต ย้ำาความสำาเรจ็ครัง้นีจ้ะชว่ยกระตุน้

การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดมลภาวะ และสร้างความเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศต่อไป

sci
society

สเปกตรัม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nstda.or.th/news/22027-nstda

สวทช. - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”
9 มถุินายน 2559 : ทีห่อ้งประชมุสงัเวยีน อาคารตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software 

Park Thailand) หรือซอฟต์แวร์พาร์ค สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรว่มกบั 

สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และภาคเีครอืขา่ย  

จัดพธิมีอบทนุใหก้บัผูเ้ข้ารว่ม “โครงการบ่มเพาะนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่

สร้างสรรค์สังคม : Active Citizen : Geek so Good” โดยมี นางสุวิภา 

วรรณสาธพ ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ สวทช. นายเฉลมิพล ตูจ้นิดา ผูอ้ำานวยการ

ซอฟตแ์วรพ์ารค์ นางศนัสนยี ์ฮวบสมบรูณ ์รองผูอ้ำานวยการซอฟต์แวร์พาร์ค  

และ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำานวยการสำานักงานสร้างเสริมวิถีชีวิต 

สขุภาวะ สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) เขา้ร่วม

พธิ ีพรอ้มทัง้ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ จาก 14 ทีมท่ัวประเทศรว่มนำาเสนอผลงาน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nstda.or.th/news/visit-km/22043-geek-so-good

สวทช. มอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 
แก่ กฟผ. เพื่อพัฒนาต่อยอดยานยนต์ประหยัด
พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 5 

แสนบาท สำาหรับนำาไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเพื่อแก้

ปัญหาในสังคมต่อไป
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.gistda.or.th/main/th/node/1295

sci society

สทอภ. ผนึกกำาลังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดการสัมมนา 
“แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต : อุตสาหกรรมการบิน 
และอวกาศ (Future Technology for Aviation/Aerospace)”

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพฒันาเทคโนโลย ี

อวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.) ตระหนกัถงึความจำาเป็นในการรับฟัง 

ความคดิเหน็ในการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่พฒันา อุตสาหกรรมแหง่อนาคต  

(Aviation/Aerospace) จึงได้จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้าน

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต : อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Future 

Technology for Aviation/Aerospace)” เม่ือวันพุธที่ 8 มิถุนายน 

2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ โดยเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคการศึกษา ร่วมกันกำาหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนา 

เทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศให้มีความชัดเจนและสามารถดำาเนินการ 

ได้จริง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ยุทธศาสตร์ 

Agenda Base ในการพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เพื่อที่จะทำาให้เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การพัฒนาประเทศต่อไป

13 มิถุนายน 2559 : กรมการข้าว ร่วมกับ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “วันถ่ายทอด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nstda.or.th/news/22045-nstda

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ 
ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2559” ณ หมู่ที่ 6 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งนับ

เป็นหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งที่ 21 และเป็นแห่งแรก

ในพ้ืนท่ีภาคใต้ จากการดำาเนินโครงการ “การส่งเสริมระบบการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี” ที่เริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพการผลิต

เมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพแปลง

ผลติเมลด็พนัธุ ์และการอบรมการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพเมลด็พนัธุข์า้ว

เบือ้งต้น ทำาใหส้ามารถแกป้ญัหาการขาดแคลนเมลด็พนัธุข์า้วคุณภาพด ี 

เพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองให้เพียงพอกับ

ความตอ้งการของเกษตรกร สง่ผลตอ่ขา้วไทยทกุเมลด็ใหม้คีณุภาพสงูขึน้  

เกิดอาชีพเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และก่อเกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

ที่ยั่งยืนต่อไป
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/453

TCELS ร่วมมือ คอสเมติก วัลเลย์ จากฝรั่งเศส พัฒนา
เครื่องสำาอางเพื่อคนเอเชีย พร้อมดึงเอกชนเมืองน้ำาหอม
ร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  

(TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดย ดร.นเรศ ดำารงชัย  

ผู้อำานวยการ ลงนามความร่วมมือกับ 

คอสเมติก วัลเลย์ จากสาธารณรัฐ 

ฝรั่งเศส โดย นายฌอง ลุค แอนเซย์   

(Jean-Luc ANSEL) ประธานและผู้ก่อต้ัง  

คอสเมติก วัลเลย์ เพื่อร่วมพัฒนา

มาตรฐานเครือ่งสำาอางรองรบันโยบาย

เศรษฐกจิพเิศษ รวมถงึประเทศในกลุม่ 

อาเซยีน โดยม ีนายฌลี การชง (Gilles  

Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ 

ฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย หอการค้าไทยฝรั่งเศส ผู้แทนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานใน

ครั้งนี้ด้วย

 ดร.นเรศ กล่าวถึงท่ีมาของความร่วมมือว่า เมื่อปีที่ผ่านมาคณะ

ของ TCELS ได้เข้าเยี่ยมชมคอสเมติก วัลเลย์ (Cosmetic Valley) ที่

เมืองชาร์ท สาธารณรัฐฝรั่งเศส และได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือใน

ด้านอุตสาหกรรมความงามในอนาคต โดย TCELS ได้นำาเสนอโครงการ 

Cosmetic Innovation and Trade Zone ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ของไทย โดยมุ่งเน้นให้คอสเมติก วัลเลย์ ร่วมมือพัฒนา สารสกัดจาก

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองสำาอางสำาหรับ 

ผู้ใช้ชาวเอเชีย รวมทั้งพัฒนาโครงการวิจัยด้านเคร่ืองสำาอางร่วมกัน

ระหวา่งฝรัง่เศสและไทย ซ่ึงในครัง้น้ัน คอสเมตกิ วลัเลย ์ใหค้วามสนใจมาก  

และเห็นร่วมกันว่า ท้ังสองหน่วยงานควรจะมีความร่วมมือกัน เพราะ

นอกจากจะเป็นการพัฒนามาตรฐานเครื่องสำาอางร่วมกันแล้ว ยังเป็น 

การเปิดโอกาสให้มีการดึงภาคเอกชนด้านเครื่องสำาอางจากประเทศ

ฝร่ังเศสร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย รวมถึงการพัฒนา

เทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

และการจับคู่ธุรกิจ โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลต่อการ

พัฒนาเครื่องสำาอางให้สามารถเข้าสู่ตลาดในฝร่ังเศสและยุโรปใน 

อนาคตด้วย

 สำาหรบัคอสเมตกิ วลัเลย ์นี ้เปน็หนึง่ในคลสัเตอรท์ีส่ำาคัญของฝรัง่เศส

ทีส่นบัสนนุอตุสาหกรรมน้ำาหอมและเครือ่งสำาอางของประเทศ ก่อต้ังในปี 

ค.ศ. 1994 ที่เมืองชาร์ท และขายออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

ทั้งภาคกลาง แคว้นอีลเดอร์ฟรองซ์ (Ile-de-France) ที่ประกอบไปด้วย  

8 เมืองสำาคัญ เช่น ปารีส และแคว้นนอร์มังดีตอนเหนือ ปัจจุบันมี

บริษัทในคลัสเตอร์ทั้งหมดมากกว่า 800 บริษัท สามารถสร้างงานได้ราว  

70,000 ตำาแหน่ง สร้างรายได้มากกว่า 1.1 พันล้านยูโรต่อปี โดยได้ 

ทำางานร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย 136 วิทยาลัย และ 200 ห้องแล็บวิจัย

sci society
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
เร ื ่องและถ ่ ายภาพ โดย ด.ญ.วร ิศา ใจด ี 
ม.3 โรงเร ียนสาธ ิต มศว. ปทุมว ัน

 หลายคนอาจจะรู้สึกขยะแขยงเมื่อได้ยินคำาว่า “รา” เพราะส่วนใหญ่ 

ขึน้ช่ือวา่ราแลว้ตอ้งอันตรายแน่ๆ น่ันกเ็ป็นสว่นหนึง่ แตจ่รงิๆ แลว้ ราท่ีสรา้ง

ประโยชน์ใหกั้บมนษุยเ์ราก็มอียูไ่มน่อ้ยเลยทเีดยีว ซึง่ในกจิกรรมนี ้จะใหเ้รา

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับราท่ีมีประโยชน์และศึกษาโครงสร้างกับการใช้ประโยชน์

จากมัน โดยการท่ีจะศึกษาราท่ีมีขนาดเล็กกระจิ๋วหลิวจนไม่สามารถ 

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วย นั่นคือ กล้องจุลทรรศน์

นั่นเอง ในครั้งนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบ Bright Field Microscope คือ

สอ่งไปแลว้พืน้หลงัจะสวา่งจากแหลง่กำาเนดิแสงทีเ่ปน็หลอดไฟ ซ่ึงส่ิงมชีวีติ

ที่ฉันได้ศึกษาดูในครั้งนี้ก็คือ เห็ด รา และยีสต์ จำานวน 5 ชนิดด้วยกัน

โลกของ “รา”
 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ฉันได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก  

ประเทศไทย ที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตบางเขน โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมหัวข้อ A Whole Mycoworld หรือว่า โลกของ

รา นั่นเองค่ะ

ภาพ ยีสต์ ใต้กล้องจุลทรรศ์ กำาลังขยาย 600x

ภาพ รา Aspergillus oryzae ใต้กล้องจุลทรรศน์ กำาลังขยาย 600x  
 

 เจ้าตัวแรกนี้คือ ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ใครท่ีเคยทำา

ขนมปังจะรู้จักเจ้าตัวนี้ดี เพราะยีสต์เป็นสิ่งท่ีต้องใส่ลงในแป้งขนมปังเพื่อ

ให้ขนมปังฟูขึ้นมา แล้วสงสัยกันไหมเอ่ย ว่ายีสต์ทำาให้ขนมปังฟูได้อย่างไร? 

หลักการทำางานของยีสต์นั้นจะเป็นไปได้โดยเราต้องใส่น้ำาตาลที่เป็นอาหาร

ของยีสต์ลงไปด้วย ระหว่างที่มันกิน มันก็จะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้ว

คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทำาให้เกิดรูพรุนในเนื้อขนมปังจนพองฟู 

ขึ้นมา และนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยีสต์ยังผลิตเอทานอลซึ่งเป็น

สารทีส่ามารถนำาไปใชใ้นการทำาไวนแ์ละเบียรไ์ด ้แตใ่นขัน้ตอนการอบขนมปัง 

เอทานอลจะถูกความร้อนไล่ออกไปจนหมด

 ตัวตอ่มาคอื รา Aspergillus oryzae เปน็ราทีใ่ชห้มกัถัว่เหลอืงใหก้ลาย

เป็นเต้าเจี้ยวหรือซีอิ๊ว เพราะราชนิดนี้สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสที่ใช้

ย่อยโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ส้ันลง เรียกว่าการไฮโดรไลซ์ 

สตาร์ช (starch hydrolysis) ให้เป็นน้ำาตาลโมเลกุลเดี่ยวคือน้ำาตาลกลูโคส 

(glucose) และน้ำาตาลโมเลกุลคู่ คือ น้ำาตาลมอลโทส (maltose) จากนั้น

ทำาการหมักต่อโดยยีสต์และแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก ทำาให้เกิดกลิ่นรส

ของผลิตภัณฑ์
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ภาพ รา Penicillium sp. ใต้กล้องจุลทรรศน์ กำาลังขยาย 600x

 ตัวที่สามคือ รา Penicillium sp. ราชนิดนี้จะออกฤทธิ์ในการยับยั้ง 

การสรา้งโปรตนีทีจ่ำาเป็นในการสรา้งผนังเซลลข์องแบคทเีรยีบางชนดิ มนัถกู

ค้นพบโดย อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง นักวิทยาศาสตร์ สาขาแบคทีเรียวิทยา 

ซึ่งต่อมาเขาได้นำามาสกัดเป็นตัวยาปฏิชีวนะช่ือว่า เพนิซิลลิน (Penicillin) 

จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ยาเพนิซิลลินเป็นยาที่มีประโยชน์

อย่างมาก เพราะยาชนิดนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้มากมาย เช่น คอตีบ 

ปอดอักเสบ บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และแอนแทรกซ์ ภาพ ครีบของเห็ดฟาง (Volvariella volvaceae) ใต้กล้องจุลทรรศน์ กำาลังขยาย 
600x

 ตัวที่สี่คือ รา Rhizopus sp. เชื้อราไรโซปัสหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ารา

ขนมปงันัน้ส่วนใหญจ่ะกอ่ใหเ้กดิโทษเพราะทำาให้อาหารเสือ่มเสยี และทำาให้

เกดิโรคพชื แต่ทีเ่รานำามาใชป้ระโยชนก์มี็เปน็เชือ้รา Rhizopus oligosporus 

ทีใ่ชใ้นการทำาเทมเป ้อาหารของคนอินโดนเีซยี ทำาจากถัว่เหลอืงตม้แลว้นำามา

หมกักบัราได้เปน็กอ้นถัว่เหลืองใชป้ระกอบอาหารแทนเนือ้สตัว ์เป็นอาหาร

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

ขอขอบคุณ : อาจารย์ และพี่ๆ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

http://www.stou.ac.th/study/sumrit/5-58(500)/page4-5-58(500).html

http://www.foodnetworksolution.com

ภาพ รา Rhizopus sp. ใต้กล้องจุลทรรศน์ กำาลังขยาย 600x

 ตัวสุดท้ายคือ เห็ด อันนี้เป็นที่รู้จักกันดี ใช้ในการประกอบอาหารอย่าง

แพร่หลาย รสชาติอร่อย ไมว่า่จะเปน็เหด็ฟาง เหด็นางฟา้ เหด็หอม ทีบ่างคน 

อาจจะยังคิดว่าเป็นพืช แต่จริงๆแล้วเห็ดเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งนะคะ

 เห็นไหมคะว่าไม่ใช่ราทุกชนิดที่จะน่ากลัวและเป็นอันตรายเสมอไป  

รา หลายชนิด มนุษย์เรานำามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรม 

อาหาร ที่ยกตัวอย่างมานี้ ยังเป็นแค่บางส่วน จริงๆ แล้วโลกของรานั้นกว้าง

ขวางและซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากๆ เลยล่ะค่ะ ใครสนใจด้านการทดลอง 

เขา้แล็บสนกุๆ แบบนี ้กอ็ยา่รอชา้ ไปตดิตามกิจกรรม มหาวทิยาลยัเด็กไดท้ี ่ 

http://sci.ku.ac.th:8000/childku/ ดูนะคะ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เลย  

ทั้งสนุก ได้ความรู้ และได้ทดลองจริง 

 ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกันน้าาาา....
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ว่าวของฉันมันหักScience 
Jokes

เกิดเรื่องอะไรหรือ?

ข้อความข้างล่างน้ี เป็นของคุณกนกวรรณ ซ่ึงเป็นแม่คุณอรรถวิท (อาม) ไชยโรจน์ ผู้เขียนบทความเร่ือง 
“สอนคอมฯ แกะคอร์ดเพลง” ที่ลงเผยแพร่ในคอลัมน์เรื่องจากปกของสาระวิทย์ ฉบับที่แล้ว (39) ที่จริง 
คณุแมก่นกวรรณ ไมไ่ดเ้ขยีนเพือ่สง่มาสาระวทิย ์แต่ได้โพสต์ข้อความนีใ้นหนา้เฟซบุก๊ของตนเอง ซึง่กอง บ.ก. 
สาระวทิย ์เห็นว่าน่าสนใจในแง่ความรู้สึกของแม่ท่ีมีต่อลูก และความต้ังใจในการพยายามเขียนบทความดังกล่าวของ 
คุณอรรถวิท ผ่านมุมมองผู้เป็นแม่ กอง บ.ก. สาระวิทย์ จึงขออนุญาตคุณแม่นำาข้อความดังกล่าวนี้มาลงใน
สาระวิทย์ให้ผู้อ่านได้อ่านกัน 

 เมื่อปลายปีที่แล้ว อามได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่ือสารวิทยาศาสตร์ (Science 
Communication) ซ่ึงทาง สวทช. จัดให้กับเยาวชนโครงการ JSTP (ซึ่งเป็นโครงการที่อามได้รับทุนระยะ
ยาว) หลังจากอามกลับจากการอบรม ก็เห็นอามนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บ่อยๆ นั่งอยู่หลายวัน ถามดูเลยรู้ว่า
กำาลังฝึกเขียนบทความ พี่ที่โครงการบอกว่าลองฝึกเขียนเป็นการบ้านแล้วส่งไปให้พ่ีเค้า และอาจจะได้ลงใน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ “สาระวิทย์” ของ สวทช. ด้วย เป็นครั้งแรกที่อามลองเขียนบทความเป็นเร่ืองเป็นราวขนาดนี้ (เนื้อหา
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่อามทำาเมื่อตอนเสนอโครงการเข้าไปเสนอให้กับ JSTP จนได้รับทุน) อามเขียนเสร็จ เอามาขอให้แม่ช่วยอ่าน แม่แอบปาดเหงื่อ (จะ
อ่านรู้เรื่องมั้ยล่ะเนี่ย) ยิ่งตอนอามถามแม่ แม่อ่านเข้าใจมั้ยฮะ ต้องแก้อะไรมั้ย แม่ลองอ่านดู แล้วแม่ก็ถามว่าตรงนี้หมายความว่าอะไร อธิบายให้ฟังหน่อย 
อามก็อธิบายให้แม่ฟัง แม่ก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง เพราะเนื้อเรื่องค่อนข้างยากสำาหรับคนนอกวงการอย่างแม่ อามอธิบายจนเคลียร์ อามก็ไปพิมพ์ๆ แก้ไข 
เกลาไปเกลามาอยู่หลายรอบ เอามาให้แม่อ่านอีก แม่อ่านแล้วไม่เข้าใจอีก อามก็อธิบายให้แม่ฟังอีก แล้วก็ไปเกลาภาษาใหม่อีก หลายรอบมาก จนแม่บอกว่า  
มันโอเคละล่ะอาม คนนอกวงการอย่างแม่อ่านแล้วเข้าใจ คนอื่นทั่วๆ ไปก็น่าจะได้ประโยชน์จากบทความอามบ้าง ส่งเลยๆ เชียร์ให้ส่ง (เพราะแม่จะได้ไม่ต้อง
อ่านแล้ว ฮ่าๆๆๆ)

 ....จนวันนี้ รู้มาว่าบทความ “สอนคอมฯ แกะคอร์ดเพลง” ของอามได้รับเลือกให้เป็น Cover Story (เรื่องจากปก) ลงในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาระ
วิทย์ ของ สวทช. ด้วย...พอรู้อามกับแม่กระโดดกอด เฮกันลั่นบ้าน เสียงดังพอๆ กับตอนดีใจที่ทีมฟุตบอลไทยยิงประตูได้นัดที่แข่งเมื่อวานเลย...แม่ดีใจเพราะ
ได้เห็นความพยายามของอาม ได้เห็นอามทำาในสิ่งที่เริ่มจากความชอบ ความสนใจ แล้วอามก็ค้นคว้า พยายาม ด้วยตัวอามเอง ทำาด้วยความสุข ไม่เคยท้อแท้
เวลาที่เจอปัญหา แม่เฝ้าดู เป็นกำาลังใจ สนับสนุนอยู่ตรงที่ของแม่ ความพยายามของอามล้วนๆ แม่ภูมิใจสุดๆ

เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
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  โลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีอำานวยความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์ได้ครอบคลุมแทบทุกแวดวงและสาขาอาชีพ  

ไม่เว้นแม้กระทั่งแวดวงดนตรี นักดนตรีมีเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้สร้างสรรค์และถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างสะดวก

สบายมากขึ้น จากเดิมหากนักดนตรีมือสมัครเล่นอยากเล่นเพลงใดเพลงหนึ่ง อาจจะต้องซื้อหนังสือรวมเล่มโน้ต

ดนตรมีาศกึษา ทกุวันนีส้ามารถทำาไดง่้ายเพียงใช้วธิสืีบคน้ในอนิเทอรเ์นต็ กส็ามารถเข้าถึงโนต้เพลงอยา่งละเอยีด

ได้แล้ว ส่วนนักดนตรีมืออาชีพที่แต่งเพลงออกอัลบ้ัม เดิมต้องจดจำาและเรียบเรียงโน้ตตามทฤษฎีดนตรี รวมถึง

สอนคอมฯแกะคอร์ดเพลง
พัฒนาการของการใช้คอมพิวเตอร์ถอดคอร์ดเพลงอัตโนมัติ ช่วยให้นักดนตรี

โดยเฉพาะพวกมือใหม่หัดแต่งเพลง ทำาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Highlight

• เรื่องเขียนจากผู้อ่าน สาระวิทย์ : 
“มดหลากสี” สัตว์ที่เลี้ยงได้ทุกบ้าน

• เรื่องจากปก : 

 • สารคดีวิทยาศาสตร์ :

สอนคอมฯ แกะคอร์ดเพลง

• ระเบียงข่าว  วิทย์-เทคโนฯ ไทย : 

• หน้าต่างข่าว  วิทย์-เทคโนฯ โลก :

ขาดธาตุเหล็ก 
เพิ่มความเสี่ยง
โรคหลอดเลือดสมอง

o เด็กไทยคว้ารางวัลการประกวด   สิ่งประดิษฐ์ที่มาเลเซียo วัสดุดูดซับน้ำามันจากน้ำายางพารา

นักวิทย์เตือนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้คุณอนันต์... แต่ก็มีโทษมหันต์!

หมายเหตุกอง บ.ก.
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

จ้ิงจกน้ิวยาวจันทบูรณ์ 
Cnemaspis chanthaburiensis

จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ์เป็นสัตว์เลื ้อยคลานที่มีรูปร่าง

ผสมกันระหว่างตุ๊กแกกับกิ้งก่า คือ มีหัวแบนคล้ายตุ๊กแก  

ไม่เป็นสันเหมือนกิ้งก่า แต่นิ ้วตีนยาว มีเล็บคล้ายกิ้งก่ามากกว่า

ตีนตุ๊กแก พบได้เฉพาะภาคตะวันออกของประเทศไทย
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บ้านนักคิด

Quiz

   ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 39
รางวัลที่ 1 เสื้อยืด สวทช. จำานวน 1 รางวัล คุณอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตต์ 

รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ สวทช. จำานวน 3 รางวัล คุณสุวัจ วิภัติภูมิประเทศ คุณสิรัส สุลัญชุปกร ด.ญ.ศิระประภา สนิทเหลือ

รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต “I love science” จำานวน 3 รางวัล คุณสโรชา เพ็งศรี คุณศศิกานต์ ภู่หมื่นไวย คุณกีรติกา มีสุข 

ปัญหาประจำาฉบับที่ 40           

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

รางวัลประจำาฉบับที่ 40

ในฉบับน้ี เหมียวมีหนังสือใหม่ของ สวทช. เรื่อง จ้ิงจกหางด้วน มาแจกเป็นของรางวัลฮะ แน่นอนว่าคำาถามก็เกี่ยวกับ 

หางจิ้งจกนี่แหละ เหมียวอยากทราบว่า การที่จิ้งจกมีหางใหม่งอกออกมาแทนหางเก่าที่ขาดไปนั้น เราเรียกว่าอะไร ระหว่าง 

reproduction หรือ regeneration

สวัสดีฮะ ฉบับที่ 39 เหมียวได้ถามคุณผู้อ่านว่า มดสื่อสารกันได้อย่างไร 1. ด้วยกลิ่น หรือ  
2. ด้วยเสียง คำาตอบคือ ได้ทั้งสองอย่างฮะ ทั่วไปแล้ว มดสื่อสารโดยใช้หนวดจับกลิ่นสารเคมีที่เรียกว่า  
“ฟีโรโมน” ซึ่งปล่อยออกมาจากต่อมท่ีตัวของมด แต่ก็มีมดบางชนิด (ซึ่งเป็นส่วนน้อย) ที่ส่งเสียงบอก
เพือ่นๆ ด้วยการเอาหวัเคาะกบัวตัถุ ดงันัน้ใครท่ีตอบว่า กลิน่หรอืเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่กม็สิีทธิไ์ดร้างวลั
เช่นเดียวกันฮะ

หมดเขตส่งคำาตอบ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 41
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ชุดของขวัญ เปิดโลกการเรียนรู้ (ประกอบด้วย หนังสือ

จ้ิงจกหางด้วน + สมดุโนต้ love science) 

จำานวน 5 รางวัล
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สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ 
ศูนย์หนังสือ สวทช.

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th

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

สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองท่ีศูนย์
หนังสือ สวทช. ลด 20% 
เหลือราคาเล่มละ 52 บาท

มใีครไมช่อบเจา้สีข่า คลานไปมาตามผนงัและเพดานบ้านไหมคะ?
“จิ้งจกหางด้วน” นิทานวิทยาศาสตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของ สวทช. 
นิทานเรื่อนี้นอกจากผู้เขียนจะต้องการให้เด็กๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
หางจิง้จกทีง่อกใหมไ่ด ้และการเดนิผาดโผนบนฝาผนงัของจิง้จกแล้ว 
ยังต้องการมุ่งส่งเสริมเรื่องความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) แก่
เด็กๆ อีกด้วย

..จิ้งจกตัวน้องประสบอุบัติเหตุหางขาด เกิดความอับอายที่ไม่เหมือน
จิง้จกตวัอืน่ๆ แอบซมึเศรา้ อบัอาย ซอ่นตวัไมไ่ปเล่นสนกุเหมอืนเดิม.. 
เดก็ทีม่คีวามภมูใิจในตนเองด ีจะสามารถปรับตัวและอดทนต่อความ
กดดันและความเครียดได้ เผชิญกับปัญหาได้ดี และมองโลกในแง่ดี

จ้ิงจกหางด้วน
นิทานวิทยาศาสตร์ ชุด 
ธรรมชาติรอบตัวฉัน
ผู้เขียน ฤทัย จงสฤษดิ์

ราคาเล่มละ 65 บาท

จำานวน 24 หน้า 

ผลิตและจัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.
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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

ชาลส์ ดาร์วิน
(12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2352 - 19 เมษายน พ.ศ. 2425)

นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงที่สุด เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆ ของโลกที่มีโอกาสเดินทางรอบโลก โดยเดินทางไปกับเรือหลวงบีเกิล 
นานถึง 5 ปี  เขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการ เช่นเดียวกับกับอัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ (Alfred Russel Wallace) โดยต่างคนต่างคิดค้นทฤษฎีดังกล่าว
ด้วยตัวเอง เป็นอิสระต่อกัน ทฤษฎีดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า เป็นแนวคิดที่ทรงพลังที่สุดแนวคิดหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์.... หนังสือกำาเนิดสปีชีส์ (On 
the Origin of Species) ของเขาได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาล  

If everyone were cast in the same mold, 
there would be no such thing as beauty. 

- Charles Darwin 

หากทุกคนถูกหลอมมาจากเบ้าเดียวกันเสียแล้ว 
ก็คงปราศจากสิ่งที่เรียกว่า ความงดงาม 

- ชาลส์ ดาร์วิน

http://img05.deviantart.net/cb0c/i/2010/107/2/c/charles_darwin_by_dennyshopgirl.jpg


