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	 เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2559	ที่ผ่านมา	จีนได้ติดตั้งชิ้นส่วนสุดท้ายลงบนกล้องโทรทรรศน์วิทยุ	(Radio	

Telescope)	ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกในปัจจบุนัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้	กลอ้งนีชื้อ่ กลอ้งโทรทรรศนเ์นตรสวรรค ์เทยีน

เหยี่ยน	(天眼	-	Tianyan)	ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง	500	เมตร	เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลสามสิบสนาม

เลยทีเดียว	!!

กล้องเนตรสวรรค์ : 
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio Telescope)
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จีนประกาศศักดาด้านดาราศาสตร์ สร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio  
Telescope) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อศึกษาวัตถุท้องฟ้า และปรากฏการณ์

ทางดาราศาสตร์ในเอกภพดุจดังกล้องดวงตาสวรรค์

ภาพจาก http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/03/c_135485389.htm
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บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
รวิศ ทัศคร

	 ตั้งแต่ทศวรรษที่	 1960	 มาถึงปัจจุบัน	 กล้องโทรทรรศน์วิทยุอาเรซีโบ	 

ที่เกาะเปอร์โตริโก	ถือเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์วิทยุที่ใหญ่ที่สุด 

ในโลก	 มันมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า	 300	 เมตร	 และมันถูกใช้เป็นฉากใน 

ภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่อง	รวมทั้ง	Contact	ภาพยนตร์ไซไฟ 

ที่ทำาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ช่ือเดียวกัน	 ที่เขียนโดย	 คาร์ล	 ซาแกน	 

นักส่ือสารทางวิทยาศาสตร์	 และนักดาราศาสตร์	 ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่ง 

ในวงการ	 และใช้เป็นแหล่งข้อมูลของโครงการ	 SETI@home	 ของ 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	เบิร์กเลย์	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2542	อีกด้วย

	 แต่ปัจจุบัน	 ฉายากล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ ใหญ่ที่สุดในโลกที่มี 

การออกแบบเช่นเดียวกับอาเรซีโบ	 ได้เปลี่ยนไป!	 เพราะมันได้เสียตำาแหน่ง 

แชมป์ให้กับกล้องเนตรสวรรค์ของจีนที่ใช้เวลาสร้างด้วยระยะเวลานานกว่า	

5	ปี	เรียบร้อยแล้ว

 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ มีข้อดีที่แตกต่างไปจาก
กล้องโทรทรรศน์อย่างกล้องฮับเบิลอย่างไร
	 อันที่จริง	 กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล	 และกล้องโทรทรรศน์อวกาศอื่นๆ	 

อยา่งเคปเลอร	์กเ็ปน็หอสงัเกตการณด์าราศาสตรท์ีด่มีาก	มีขอ้ดทีีเ่หนอืกวา่ 

หอสงัเกตการณภ์าคพืน้ดินต่างๆ	เนือ่งจากพวกมันอยูพ้่นจากชัน้บรรยากาศ 

โลก	 ทำาให้ไม่มีผลกระทบจากการรบกวนของกระแสความแปรปรวนใน 

ชั้นบรรยากาศโลก	ทำาให้ได้ภาพดาวที่คมชัดกว่าบนโลกอย่างเทียบกันไม่ได้	 

โดยเฉพาะกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล	 ได้ถ่ายภาพอวกาศห้วงลึก	 ทั้ง 

ภาพขณะกาลังติดตั ้งพาเนล
ภาพจาก http://blog.sina.com.cn/s/blog_6e5add370102xmny.html

กล้องโทรทรรศน์อาเรซีโบ อดีตยักษ์ใหญ่ของวงการดาราศาสตร์โลก 
ตั้งอยู่ที ่เปอร์โตริโก
ภาพโดย Kevin McCoy, User:Kmccoy - งานของตัว, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1616589

เดอืนสิงหาคมของทกุป	ีเปน็เดือนทีม่คีวามสำาคญัต่อวงการวทิยาศาสตรไ์ทย	 
เพราะวันท่ี	 18	 สิงหาคม	 คือ	 “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”	 เพื่อเทิด 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 4	 พระบิดา 
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย	 ส่วนที่มาและความสำาคัญของการกำาหนดวันที่	 18	
สิงหาคม	 ลองอ่านเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่ให้มานี้นะครับ	 http://www.nsm.
or.th/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55
70&Itemid=338

	 สำาหรับวงการวิทยาศาสตร์ในบ้านเรา	 แต่เดิมในเดือนนี้ก็จะมีการจัดงาน	 
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”	 ทุกปีราว	 3-4	 วัน	 ท่ีคาบเก่ียวกับวันท่ี	 18	
สิงหาคมตามสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 แต่ต่อมาได้มีการขยาย
ขอบเขตของงานให้ใหญ่ขึ้น	เป็นงาน	“มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”	โดยมี 
ระยะเวลาการจัดยาวนานข้ึนเป็นประมาณ	10	วัน	ซ่ึงหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
ในการจัดงานก็คือ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)

	 ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการที่แสดงความก้าวหน้าและให้ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ของหน่วยงานต่างๆ	 มากมายทั้งของภาค
รัฐและเอกชน	และยังมีการประชุมสัมมนาวิชาการด้วย	 เรียกว่าเป็นงานใหญ่
ระดบัชาตเิลยละครบั	สำาหรบัปนีี	้งานจะจัดระหวา่งวนัที	่18-28	สงิหาคม	เวลา	
9.00	–	19.00	น.	(เข้าชมฟร)ี	ณ	ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค็	(Hall	
2-8)	เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี

	 ความสำาคัญของช่วงเวลาน้ีเช่นกันที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	จะมีการประกาศและมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ 
ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำาปี	 ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ไทยที่มี 
ผลงานการวิจัยดีเด่นด้วย	สำาหรับปีนี้มีใครได้รางวัลบ้าง	ติดตามได้ในคอลัมน์	 
ระเบียงข่าว	วิทย์-เทคโนฯ	ไทย	ในสาระวิทย์ฉบับนี้ครับ

	 และเป็นช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะเช่นกัน	 ที่ในเดือนกรกฎาคมต่อเนื่อง 
ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี	 จะมีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ	 
ซ่ึงประเทศไทยโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน 
วิทยาศาสตร์ศึกษา	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 (สอวน.)	 ร่วมกับ	 สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ได้ดำาเนินการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม 
การแขง่ขันเสมอมา	มีหลายสาขาวิชา	ได้แก	่ฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา	คณิตศาสตร์	 
คอมพิวเตอร์	 และดาราศาสตร์	 โดยจะทยอยประกาศผลการแข่งขันออกมา 
เป็นลำาดับ	 สำาหรับผลการแข่งขันปีนี้ที่ทราบผลแล้ว	 ผู้อ่านติดตามได้ใน 
สาระวิทย์ฉบับนี้เช่นกันครับ

	 สาระวิทย์ฉบบัเดือนสงิหาคมนี	้จึงขอเปดิพ้ืนทีใ่หกั้บการแจ้งผลข่าวรางวลั 
ด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ	 มากเป็นพิเศษหน่อยนะครับ	 เพื่อให้ผู้อ่านท่ีสนใจ 
ความเคลื่อนไหวด้านแวดวงวิทยาศาสตร์ไทยไม่ตกข่าวครับ

	 แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

สิงหาคม เดือนแห่งการติดตาม
ผลงานรางวัลด้านวิทยาศาสตร์
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ในช่วงคลื่นแสงที่ตามนุษย์มองเห็น	ช่วงคลื่นอินฟราเรด	และช่วงคลื่น 

อัลตราไวโอเลต	 ทำาให้นักดาราศาสตร์ค้นพบสิ่งสำาคัญมากมาย	 ตั้งแต่ 

กาแล็กซีจำานวนมหาศาลในอวกาศห้วงลึกที่ถ่ายได้	 ทำาให้รู้การ 

ววิฒันาการของกาแลก็ซใีนแบบตา่งๆ	ไปจนถงึการคน้พบพวยกา๊ซ	และ

สสารทีถู่กขับออกจากใจกลางกาแลก็ซ	ีทำาใหเ้ราคน้พบวา่มหีลมุดำายกัษ์

อยู่ตามใจกลางของกาแล็กซีต่างๆ	เป็นต้น

	 แต่ในการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์นั้น	 การสังเกตในช่วงคลื่น

ไมก่ีช่ว่ง	อยา่งชว่งคลืน่แสงทีต่ามองเหน็นัน้	จะทำาใหเ้ราไมอ่าจมองเหน็

เทหวัตถุบางอย่างได้	 เนื่องจากแสงถูกบดบังด้วยฝุ่นผง	หรือกลุ่มก้อน

ก๊าซที่มีความหนาระหว่างเทหวัตถุท่ีต้องการสังเกต	ทำาให้ไม่สามารถ

สังเกตการณ์ได้ง่ายๆ	 จึงต้องมีการสังเกตในช่วงคลื่นอินฟราเรด	 และ

อัลตราไวโอเลต	เพิ่ม	ซึ่งทำาให้เราสามารถ	“มองเห็น”	ได้มากยิ่งขึ้น	

	 แตค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟา้ในยา่นทีม่กีารทะลทุะลวงผา่นสิง่กดีขวางได้

สงูสดุ	คอืในยา่นความถีข่องคลืน่วทิย	ุซึง่ทำาใหน้กัดาราศาสตร์สามารถ

สังเกตเทหวัตถุไกลๆ	ในอวกาศได้	ในช่วงคลื่นที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วย

ตานัน่เอง	ซึง่มขีอ้ดคีอืสามารถคน้พบเทหวตัถุท่ีถูกบดบงัโดยสสารหรอื

ฝุ่นผงในอวกาศได้อย่างง่ายดาย

	 นอกจากนี้	 การวิเคราะห์รูปแบบของคลื่นวิทยุจากแหล่งกำาเนิด

คลื่น	 ยังทำาให้ทราบว่า	 แหล่งกำาเนิดคลื่นนั้น	 เป็นเทหวัตถุประเภทใด	

เนื่องจากเทหวัตถุแต่ละชนิด	 ที่เป็นแหล่งกำาเนิดคล่ืนวิทยุนั้นๆ	 ต่างมี

รูปแบบของคลื่นวิทยุเฉพาะเป็นของตนเอง	ไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ชนิด

ต่างๆ	พัลซาร์	(ดาวนิวตรอน)	และหลุมดำาขนาดยักษ์	(หลุมดำาไม่ปลด

ปลอ่ยสิง่ใดออกมาจากขอบฟา้เหตกุารณ	์แตจ่ะปลดปล่อยมวลสารและ

พวยของพลาสมาความร้อนสูง	และการแผ่รังสีในหลายย่านจนถึงย่าน

ของคลื่นวิทยุ	เมื่อสสารในจานที่วิ่งด้วยความเร่งที่หมุนวนรอบหลุมดำา

ด้วยความเร็วมหาศาล	 กำาลังถูกดูดลงไป	 แต่ส่วนหนึ่งจะถูกโฟกัสและ

ผลกัออกมาดว้ยสนามแมเ่หลก็ทีเ่กดิขึน้)	และการวิเคราะหค์ล่ืนวทิย	ุอาจ

ทำาให้นักดาราศาสตร์สร้างแบบจำาลองของโครงสร้างภายในของเทหวัตถุ

นั้นได้อีกด้วย	ตัวอย่างเช่น	การค้นพบการเกิด	“ดาวไหว”	เนื่องจากการ

สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของคล่ืนวิทยุ	 ที่ออกมาจากพัลซาร์	

หรือดาวนิวตรอน	 ทำาให้นักดาราศาสตร์เรียนรู้ถึงโครงสร้างของเปลือก

ดาวนิวตรอน	 และสร้างสมการณ์คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายพฤติกรรมของ

การเคลื่อนไหวของโครงสร้างของเปลือกดาวนิวตรอน	 เป็นต้น	 ซึ่งข้อ

ได้เปรียบในแง่นี้ กล้องโทรทรรศน์ที่สังเกตในช่วงคลื่นแสงทำาไม่ได้ แต่

กล้องโทรทรรศน์วิทยุทำาได้ !!

	 นอกจากน้ี	 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ	 ยังมีการออกแบบได้อย่าง 

หลากหลาย	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวกล้อง	 ซึ่งในทางทฤษฎี	 ถ้ามี

กล้องเด่ียวที่มีจานรับสัญญาณขนาดใหญ่ได้จะยิ่งด	ี เช่น	 กล้องอาเรซีโบ	

ซึ่งเคยเป็นกล้องที่ใหญ่ที่สุด	มาจนถึงกล้องเนตรสวรรค์ในปัจจุบัน

	 กล้องเดี่ยวขนาดใหญ่แบบนี้	 แม้มีข้อได้เปรียบสำาคัญที่ขนาดอัน

มโหฬารของมัน	 ทำาให้รับคลื่นวิทยุได้ดีและมีความคมชัดของสัญญาณ

มาก	 แต่ก็ยังมีข้อจำากัดคือ	 มันอาศัยหุบเขาที่ถูกตัดแต่งมารองรับเป็น

โครงสร้างของจานขนาดยักษ์	 ซึ่งทำาให้มีข้อจำากัดในการ	 “เอียง”	 จาน 

ไปยังทิศทางต่างๆ	 เพ่ือรับสัญญาณจากนอกโลกนั่นเอง	 จึงทำาให้มี 

การสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุแบบโครงข่ายอาร์เรย์ขึ้น	 เรียกว่าเทคนิค	

radio	 interferometry	 แบบที่หลายท่านอาจยังจำากันได้ในภาพยนตร์

เรื่อง	 Contact	 ที่กล่าวมาข้างต้น	 ในฉากที่นางเอกนั่งฟังสัญญาณวิทยุ 

ในรถ	ที่มีภาพเบื้องหลังของเธอมีจานรับสัญญาณเป็นแถวนั่นละครับ

	 จากความกา้วหนา้ในปจัจบุนัทำาใหเ้สถยีรภาพของการบนัทกึคลืน่วทิยุ

ของจานรับคลื่นแต่ละตัวในแถวหรืออาร์เรย์	 มีความเสภียรภาพมากข้ึน	

และสัญญาณนั้นก็จะถูกเปรียบเทียบโดยสัมพัทธ์กับที่วัดได้ในจานอันที่

อยูต่รงกลาง	ซ่ึงเทคนคินีเ้รียกวา่	Very	Long	Baseline	Interferometry	 

(VLBI)	 ซ่ึงทำาให้เพ่ิมปริมาณสัญญาณโดยรวมท่ีรับได้	 โดยจานเล็กหลายๆ	 

อนัท่ีเรยีงกนัเปน็แถวมาทำางานช่วยกนั	คล้ายเสมือนกับมีจานยกัษอั์นเดยีว

แบบกล้องเนตรสวรรค์เหมือนกัน	หากแต่ข้อดีของกล้องแบบแถวนี้ไม่ได้

อยู่ที่ปริมาณสัญญาณท่ีรับได้แบบกล้องยักษ์อย่างอาเรซีโบ	 หรือกล้อง

ภาพฉากหนึ่งจากภาพยนตร์เรื ่อง contact
ภาพจาก http://www.bingeculture.co.nz/uploads/1/6/8/9/1689245/8802690_orig.jpg

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล
ภาพจาก http://thaiastro.nectec.or.th/news/2007/img/news20070502a.jpg
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เนตรสวรรค	์แตเ่ปน็ความสามารถในการแยกสัญญาณเพ่ิมความละเอยีด

ในการรับ	ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า	Aperture	synthesis	ต่างหาก

	 สำาหรับกล้องเนตรสวรรค์	ตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ถูกปรับพื้นที่ทั้งภูเขา	

ตัดแต่งรูปทรงให้เป็นรูปพาราโบลา	 ณ	 มณฑลกุ้ยโจว	 ที่ตั้งอยู่ในทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน	ที่ตำาแหน่งละติจูด	25		48’	องศา	และ

ลองจิจูดเหนือ	107		21’	องศาตะวันออก	ที่ระดับความสูงหนึ่งพันเมตร	

เหนือระดับน้ำาทะเล	 ซึ่งสถานที่ตั้งนั้นอยู่ห่างไกล	 และปลอดคล่ืนวิทยุ

รบกวน	เช่นเดยีวกบัท่ีอาเรซีโบเชน่กัน	สำานกังานสำารวจอวกาศแหง่ชาติ

ของจีน	ได้ระบุว่ากล้องนี้สามารถใช้สังเกตการณ์เทหวัตถุในอวกาศห้วง

ลกึ	ทำาความเขา้ใจกำาเนดิเอกภพ	และคน้หาสิง่มีชวีติทรงภมูปิญัญานอก

โลกได้อีกด้วย

 

กล้องนี้เมื่อเสร็จแล้ว เราจะได้ประโยชน์อย่างไร
	 กล้องเนตรสวรรค์เทียนเหยี่ยน	มีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า	Five	

hundred	meter	Aperture	Spherical	Telescope	(FAST)	(หรือใน

ภาษาจีนว่า 五百米口径球面射电望远镜)	 อันที่จริงถ้านับตาม

ขนาดแล้ว	 กล้องเนตรสวรรค์ยังใหญ่เป็นที่สองของโลกรองจากกล้อง	

ราตัน-600	 (RATAN-600)	ของรัสเซีย	ที่มีตัวสะท้อนคลื่นเป็นวงแหวน

เส้นผ่านศูนย์กลาง	576	เมตร	สะท้อนคลื่นสู่ตัวรับตรงกลาง	แต่ถ้านับ 

กล้องโทรทรรศน์แบบ Very Large Array ที่ตั ้งอยู่ใกล้ Socorro มลรัฐ นิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ภาพจากวิกิพีเดีย

การออกแบบแบบเดียวกับกล้องอาเรซีโบ	 คือเป็นรูปจานพาราโบลา

ขนาดยักษ์	กล้องของจีนจะใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

	 กลอ้งเนตรสวรรคม์พีาเนลสะทอ้นคลืน่รปูสามเหลีย่มจำานวน	4,600	

ชิน้	ซึง่มกีารออกแบบเหมอืนเชน่เดยีวกบัทีอ่าเรซโีบ	แตไ่มเ่หมอืนกลอ้งที่

อาเรซีโบทีมี่ความโคง้ทรงกลมคงที	่จงึตอ้งมรีะบบป้อนขอ้มลูอนัซบัซอ้น

เพื่อแก้ค่าความคลาดทรงกลม	(spherical	aberration)	แต่กล้องเนตร

สวรรค์มีเทคโนโลยีอันก้าวหน้ากว่า	 โดยใช้เทคโนโลยี	Active	surface	

ที่ใช้แอคชูเอเตอร์ปรับพื้นผิวความโค้งอยู่ตลอดเวลา	 ให้รับกับทิศทาง

บนท้องฟ้าที่ต้องการสังเกตการณ์	 ซึ่งทำาให้มันสังเกตท้องฟ้าได้มุมจาก

จุดยอดฟ้า	(zenith)	ได้เป็นมุมถึง	±40°	เมื่อเทียบกับกล้องอาเรซีโบอัน

เก่า	ที่ทำาได้เพียง	±20°	เท่านั้น  

	 FAST	ไดถ้กูออกแบบมาเพือ่ปรบัปรงุความคมชดัของภาพ	เมือ่เทยีบ

กบักลอ้งทีอ่าเรซโีบ	ในสีป่ระเดน็ดว้ยกนั	กลา่วคอืการสงัเกตกา๊ซระหวา่ง

ดวงดาว	พัลซาร์	ซูเปอร์โนวา	และการปลดปลอ่ยสสาร	และรงัสอีอกจาก

หลุมดำา	 (blackhole	 emission)	 และด้วยความสามารถของกล้องตัว

นี้	 ก็ยังสามารถทำาให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาสิ่งใหม่ๆ	 ได้เพิ่มอีก	 

เชน่	ไฮโดรเจนท่ีมีสภาพเปน็กลางในดาราจกัรทางช้างเผอืก	และดาราจกัร 

อื่นๆ	 การตรวจจับพัลซาร์ใหม่ๆ	 ทั้งในดาราจักรและนอกดาราจักร	 

การคน้หาดาวฤกษรุ่์นแรกๆ	การคน้หาส่ิงมชีวีตินอกโลก	(กลอ้งทีอ่าเรซีโบ 

ก็เคยถูกใช้ในงานนี้เช่นเดียวกัน)

Cover Story
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สถานที่ตั ้งของกล้องเทียนเหยี่ยน
ภาพจาก http://big5.news.cn/gate/big5/xuan.news.cn/zt/1856.html

	 เมือ่เปรยีบเทยีบกับกลอ้งอาเรซโีบ	กล้อง	FAST	จะมีขอ้ท่ีแตกต่างกัน 

ในการทำางาน	ดังนี้

•	 FAST	 จะมองเห็นเข้าไปในอวกาศห้วงลึกได้มากกว่ากล้อง 

อาเรซีโบอีกสามเท่า	 โดยมีขีดความสามารถที่จะสังเกตได้ใน

ระยะ	1,000	ปีแสง

•	 FAST	จะสามารถทำาการสำารวจทอ้งฟา้ไดเ้รว็กวา่กล้องอาเรซีโบ

สิบเท่า

•	 FAST	มีพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลมากกว่าสองเท่าของกล้องอาเรซีโบ

•	 กล้องอาเรซีโบถูกจัดให้ช้ีขึ้นฟ้าตรงๆ	ที่จุดยอดฟ้า	 โดยมีกรวย

ของการสังเกตครอบคลุมในพื้นที่	 ±20°	 จากยอดฟ้า	 และมี

แบนด์วิธ	10	GHz

•	 กล้อง	 FAST	 ถูกจัดให้ชี้ไปทางทิศใต้โดยมีกรวยของการสังเกต

ครอบคลุมพ้ืนที่	 ±40°	 จากยอดฟ้า	 และมีแบนด์วิธ	 3.0	 GHz	

โดยยังสามารถอัพเกรดเป็น	5	GHz	ได้ในอนาคต

•	 เคเบลิทัง้	38	เส้นของกล้องอาเรซโีบ	(แตล่ะเสน้หนกั	10	ตนั	ใน

ระบบวัดของสหรัฐฯ)	 นั้นมีขนาดใหญ่และหนักมาก	 มีน้ำาหนัก

รวมถึง	3,506.2	กิโลนิวตัน	ทั้งยังคงสภาพไว้อย่างตึงมาก	(คือ

ไม่มีการหย่อนของเคเบิล)กล้องเนตรสวรรค์ ขณะกาลังเริ ่มก่อสร้าง

ภาพแสดงส่วนประกอบของกล้องเทียนเหยี่ยน (FAST) ในภาพรวม
ภาพจาก http://image.wenweipo.com/2015/07/24/20150724oylh04.jpg
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แหล่งข้อมูลสำาหรับค้นคว้าเพิ่มเติม

http://narit.or.th/index.php/astronomy-news/1696-25th-hubble-space-telescope
http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=keplermission

https://en.wikipedia.org/wiki/Five_hundred_meter_Aperture_Spherical_Telescope
http://www.universetoday.com/129769/now-witness-power-fully-operational-radio-telescope/

http://phys.org/news/2016-07-china-world-largest-radio-telescope.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_telescope

http://www.ohio.edu/people/williar4/html/pdf/FAST.pdf

•	 สายเคเบิลแบบแอคทีฟทั้ง	6	เส้นของกล้อง	FAST	จะมีน้ำาหนักโดยสัมพัทธ์ค่อนข้างน้อย	คิดเป็นน้ำาหนักรวม	513.8	กิโลนิวตันเท่านั้น	(มี

น้ำาหนักเพียงร้อยละ	15	ของกล้องอาเรซีโบ	ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเวลามีการเคลื่อนที่ของกล้อง)

	 ความถี่ของคลื่นวิทยุในช่วงการสังเกตของ	FAST	จะอยู่ระหว่าง	70	MHz	จนถึง	3.0	GHz	ส่วนตัวรับลำาคลื่น	19	ตัว	จะถูกสร้างโดยหน่วยงาน

วิจัยวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลีย	หรือ	Commonwealth	Scientific	and	Industrial	Research	Organisation	(CSIRO)	ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการความร่วมมือ	ACAMAR	ระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของจีนและออสเตรเลีย

	 และมันกำาลังจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน	2559	ที่กำาลังจะถึงนี้	!

การออกแบบเส้นเคเบิลของกล้อง FAST

Cover Story

วันนี้ !!! สาระวิทย์	ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร	แสดงความคิดเห็นถึงกอง	บ.ก.	

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่	และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์	ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว	เข้าไปชมได้ที่		

https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊ก
สาระวิทย์



7
ฉบับที่  41

สิงหาคม 2559

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

สาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อน

กองบรรณาธิการ

คอนกรีตมวลเบาประเภทเซลลูล่า
คอนกรตีมวลเบาแบบเซลลลูา่	เปน็วสัดกุอ่สรา้งท่ีกำาลังได้รับความนยิม

อย่างมากในปัจจุบัน	 เพราะมีน้ำาหนักเบา	 แต่แข็งแรงทนทาน	 นอกจากนี้	

ยังเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี	 มีการระบาย

อากาศที่ดี	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

	 นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(เอ็มเทค)	สวทช.	ได้

ร่วมกับ	บริษัท	ที	เอส	พี		ทูลส์	จำากัด	พัฒนาสูตรการผลิตคอนกรีตมวลเบา 

ชนิดเซลลูล่าจากวัตถุดิบต่างๆ	ในท้องตลาด	โดยเฉพาะน้ำายาสร้างฟองโฟม	 

ท่ีทำาให้เกิดช่องว่างอากาศในเน้ือวัสดุ	 ซ่ึงเป็นตัวกำาหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	 

สามารถผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าท่ีมีสมบัติด้านความหนาแน่น	

ความแข็งแรง	และการดูดซึมน้ำา	 ได้ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	หรือ	มอก.	 เลขที่	 2601-2556	ช่วยลดการสูญเสียในการผลิตและการขนส่ง

ได้มากกว่า	10	เปอร์เซ็นต์	หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า	1.2	ล้านบาทต่อปี	เพิ่มกำาลังการผลิตได้มากกว่า	30	เปอร์เซ็นต์	จากการปรับปรุงวิธีการควบคุมคุณภาพ

ระหว่างกระบวนการผลิต	 และยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานนี้ในการต่อยอดเพ่ือพัฒนาคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่ารูปแบบอื่นๆ	 ได้ตาม 

ความต้องการของตลาดอีกด้วย

ปัญหาภาวะโลกร้อน	 เกิดจากก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่

มีมากเกินไป	 นอกจากตัวช่วยสำาคัญอย่างต้นไม้ใหญ่	 ที่คอยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์แล้ว	ล่าสุดนักวิจัยไทยพบว่า	สาหร่ายใบมะกรูด	ดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ดีกว่าต้นไม้ถึง	5	เท่า

	 นักวิจัย	 สวทช.	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และบริษัท	

ปตท.	จำากัด	(มหาชน)	ศึกษาวิจัยพบว่า	สาหร่ายใบมะกรูดชนิด	Halimeda	 

macroloba	 (ฮาลิเมดา	 มาโครโลบา)	 สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

ได้สูงถึง	 19.08	 กรัมคาร์บอนต่อวันต่อตารางเมตร	 ซึ่งสูงกว่าหญ้าทะเลถึง	 

80	เท่า	ยูคาลิปตัส	32	เท่า	และต้นโกงกาง	25	เท่า	!!

	 นอกจากนี้	 สาหร่ายใบมะกรูดยังมีความน่าสนใจคือ	 สามารถเปลี่ยน

คารบ์อนเปน็หินปนูได	้โดยตวัสาหรา่ยมหิีนปนูเปน็องคป์ระกอบอยูถ่งึ	80%	

ของน้ำาหนักตัว	และสร้างหินปูนได้ถึง	360	มิลลิกรัมต่อตารางเมตร	หินปูน

ที่สร้างได้นี้มีเซลลูโลสร่วมอยู่ด้วย	ทำาให้กระจายตัวในเนื้อพอลิเมอร์ได้ดี	 เมื่อนำาไปทดลองเทียบกับหินปูนทางการค้า	พบว่ามีแนวโน้มเกาะกลุ่มกันได้ดีกว่า	 

ปัจจุบันทีมวิจัยได้เตรียมศึกษาระบบเพาะเล้ียงเพ่ือเพ่ิมปริมาณสาหร่ายใบมะกรูด	ซ่ึงจะช่วยลดโลกร้อน	และอาจนำาหินปูนไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคต
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นศ. มจพ. คว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 8 ให้กับประเทศไทย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

(มจพ.)	สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย	ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศในการ

แข่งขันการประดิษฐ์หุ่นยนต์	สาขาหุ่นยนต์กู้ภัย	ในงาน	the	international	 

RoboCup	2016	ซึ่งเป็นงานแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติสำาหรับนักศึกษาและ 

ทมีวจิยั	ระดบันานาชาติ	ครัง้ที	่20	จดัขึน้ระหวา่งวนัที	่30	ม.ิย.	-	3	ก.ค.	2559	

ณ	 เมืองไลป์ซิก	 เยอรมนี	 นับเป็นการชนะเลิศครั้งที่	 8	 ให้กับประเทศไทย	 

และแชมป์สมัยที่	7	ของ	มจพ.	นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลนวัตกรรมสมรรถนะ

การขับเคลือ่นยอดเยีย่ม	(Best	in	Class	Mobility)	อกีหนึง่รางวลั	จากประเทศ 

ที่ส่งหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าร่วมแข่งขันรวม	24	ทีม	(อาทิ	ออสเตรีย	เยอรมนี	จีน	

สหราชอาณาจักร	อิหร่าน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	เป็นต้น)

	 หุ่นยนต์กู้ภัยตัวนี้มีชื่อว่า	 I	 smile	พัฒนามาจากหุ่นยนต์กู้ภัย	 I	 tank	 (ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่สองจากเวทีประกวดนี้ในปีที่ผ่านมา)	 มีจุดเด่นด้าน 

การใช้แขนกลหยิบจับสิ่งของและการเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆ	 ได้	 และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยแทนมนุษย์	 รวมถึง 

การเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ด้วยในอนาคต

http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/30/68211-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห.html

https://www.facebook.com/iraprobot/

เครื่องดื่มที่ผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยลดความดันโลหิตสูง

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1190

ภาพจาก  http://consciouslifenews.com/grape-seed-extract-superior-blockbuster-diabetes-drug-preclinical-study-finds/1165303/

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เผยผลการศึกษาเคร่ืองด่ืมท่ีผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยลดความดันโลหิตสูง	 

โดยศึกษาแบบสุ่มในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย	คือความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว	(systolic	blood	pressure)	อยู่ระหว่าง	120	-	139	มม.ปรอท	และ

ความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว(diastolic	blood	pressure)	อยู่ระหว่าง	80	-	89	มม.ปรอท	อายุ	25	-	65	ปี	จำานวน	29	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มที่	1	 

ให้รับประทานยาหลอก	กลุ่มที่	2	ให้รับประทานน้ำาผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น	ขนาด	300	มก./วัน	แบ่งรับประทาน	2	ครั้ง	เช้า-เย็น	นาน	6	สัปดาห์	

แล้ววัดความดันโลหิต	และเจาะเลือด	ในสัปดาห์ที่	0,	6,	10	ของการศึกษา

	 ผลการศึกษาพบว่า	 น้ำาผลไม้ซึ่งผสมสารสกัดของเมล็ดองุ่นสามารถลดความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัวได้	 5.6%	 และลดความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว 

ได้	4.7%	ในช่วงหลังการศึกษาได้	6	สัปดาห์	เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้

รับยาหลอก	และหลังจากการหยดุรบัประทานน้ำาผลไม้ท่ีมีสารสกัดเมลด็องุน่	

4	สัปดาห์	พบว่าความดันโลหิตกลับมาเท่ากับก่อนเริ่มการศึกษา	และไม่มี

ความแตกต่างระหว่างระดับน้ำาตาลและไขมันในเลือดของทั้ง	2	กลุ่ม	ระดับ 

กรดฟีนอลิกในเลือดสูงข้ึนเป็น	 1.6	 เท่า	 ในช่วงที่รับประทานน้ำาผลไม้ซึ่ง 

ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

	 จากการศึกษาในคร้ังนี้สรุปได้ว่า	 การรับประทานน้ำาผลไม้ซึ่งผสม

สารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นอาหารเสริมสามารถลดระดับความดันโลหิต 

ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยได้
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กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขัน ไทยขึ้นอันดับ 28 
สถิติการใช้เน็ตนำาโด่งเล่นโซเชียล ติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยสำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยแีละนวตักรรม	(สวทน.)	ชีไ้ทยขึน้อนัดับ	28	

จากเดิม	30	ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	(IMD	World	

Competitiveness)	จากประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ	นโยบายการเงิน

การคลังมีอันดับดีขึ้น	 ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

อันดับทรงตัว	ห่วงอันดับด้านการศึกษากลับลดลง	สถิติการใช้อินเทอร์เน็ต

ไทยนำาโด่งเร่ืองการเล่นเกมส์	 โซเชียลเน็ตเวิร์ก	 และดูหนังฟังเพลง	 ตัวเลข

แรงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำางานไม่ตรงสายจำานวนมาก

	 ดร.กิติพงค์	 พร้อมวงค์	 เลขาธิการ	 สวทน.	 ได้ให้ข้อมูลว่า	 ไอเอ็มดี	 

(International	 Institute	 for	Management	 Development	 :	 IMD)	

ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	 (IMD	World	

Competitiveness)	ลา่สดุ	ป	ี2559	การจดัอันดบัภาพรวมปนีีข้องไทยอยูใ่น

อันดับที่	28	จาก	61	ประเทศ	ขึ้นมา	2	อันดับ	ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างฮ่องกง	ขึ้นอยู่ในอันดับที่	1	และสิงคโปร์อยู่อันดับที่	4	ของโลก	โดย 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณา	จะใชเ้กณฑว์ดัเรือ่งด้านเศรษฐกิจ	ดา้นประสิทธภิาพ

การบริหาร	 ด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ	 และด้านโครงสร้างซึ่งรวมถึงเรื่อง

การศกึษา	โครงสรา้งดา้นวทิยาศาสตร	์เทคโนโลยแีละนวตักรรม	ไว้ด้วย		โดย

ในปนีีก้ารจดัดนัดบัประสทิธภิาพการบรหิารภาครฐั	นโยบายการเงินการคลัง

มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	จากอันดับที่	27	ในปีที่แล้ว	เป็นอันดับที่	23	

จึงส่งผลให้การจัดอันดับโดยรวมขึ้นมาในอันดับที่	 28	 ได้	 ในขณะท่ีอันดับ

ประสิทธิภาพทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานมีอันดับลงลงเล็กน้อย	 หาก

พิจารณาเกณฑ์วัดเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	

ซึ่งเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ	จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้าง	ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 แต่โดยภาพรวมประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำา	

หากเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลกหรือในภูมิภาคเดียวกัน	 โดยรั้งอันดับที่	

47	มา	2	ปีซ้อน	

	 ดร.กิติพงค์	กล่าวต่อว่า	ผลการประมาณการตัวเลขการลงทุนด้านวิจัย

และพัฒนาของไทย	 พบว่าสัดส่วนการลงทุน

ด้านวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศไทย	(Gross	domestic	expenditure	 

on	 R&D	 :	 Gross	 domestic	 product	

-GERD:GDP)	 ปี	 2558	 ตัวเลขการลงทุนอยู่

ท่ีประมาณร้อยละ	 0.65	 โดยคาดว่าตัวเลข

สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นไปถึงร้อยละ	 1	 ได้ใน

ปี	 2561	 และมีสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชน

ต่อภาครัฐท่ี	 71:29	 หากสถิติเป็นไปตามที่คาด	 อันดับความสามารถใน 

การแข่งขันของไทยจะสูงขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม	20	ประเทศแรกอย่างแน่นอน	

	 หากพิจารณาตัวเลขด้านทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี	 ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญของการพิจารณาการเล่ือนอันดับความสามารถ 

ในการแขง่ขนั	ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นวทิยาศาสตร	์พบวา่		ณ	สิน้ปี	2557	

ตัวเลขบุคลากรวิจัยท้ังภาครัฐและเอกชน	 มีจำานวนประมาณ	 84,000	 คน	 

คิดเป็นสัดส่วน	13	คน	ต่อประชากร	10,000	คน	แต่ยังถือว่าเรายังอยู่ใน

อันดับที่ต่ำาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ	อาทิ	สัดส่วนบุคลากรวิจัย

ของประเทศมาเลเซียมีจำานวน	 21	 ต่อ	 ประชากร	 10,000	 หรือประเทศ

สงิคโปรม์สัีดสว่น	77:10,000	คน	เปน็ตน้	“เปา้หมายคือเราตอ้งขยบัสดัสว่น 

บุคคลากรวิจัยให้ถึง	 25	 คน	 ต่อประชากร	 10,000	 คนในปี	 2564”	 

ดร.กิติพงค์	กล่าว	

	 หากมองลงไปถึงกำาลังแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยที่ทำางานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีจำานวนประมาณ	3.97	ล้านคน	เติบโตจากปี	

2557	 ร้อยละ	 5.2	 ในจำานวนนี้พบว่ามีคนที่จบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์	

แต่ทำางานไม่ตรงสาย	 มากถึง	 1.5	 ล้านคน	 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงถึง

แนวโนม้การขาดแคลนแรงงานและบคุลากรเชีย่วชาญดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีในอนาคตได้		

	 ดร.กิติพงค์	 กล่าวทิ้งท้ายในเรื่องดัชนีช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีในปี	2558	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่42	โดยเลื่อนอันดับขึ้นมา

จาก	44	วา่มตัีวเลขท่ีนา่สนใจคอื	สถติดิา้นไอซทีใีนป	ี2558	จำานวนครวัเรอืน 

ที่มีคอมพิวเตอร์มีเพียงร้อยละ	 34	 ในขณะท่ีประเทศมาเลเซียมีสัดส่วน 

ครวัเรอืนทมีเีครือ่งคอมพวิเตอร	์รอ้ยละ	67	ประเทศสงิคโปรมี์สดัสว่นรอ้ยละ	 

88	 	 โดยประเทศไทยมีสถิติกิจกรรมการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต	 ในการเล่น 

โซเชียลเน็ตเวิร์ก	 การอัพโหลด	 ดาว์นโหลดหนัง	 เพลง	 และเล่นเกมส์มาก

ถึง	53%	แต่สถิติด้านการสืบค้นหาความรู้	ใช้งานและเรื่องการเรียนมีเพียง	

26%	เท่านั้น
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ฤทธิ์การลดระดับน้ำาตาลในเลือดของบัวบก (centella asiatica)

ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1182

ภาพจาก: http://vineveracosmetics.com/wp-content/uploads/2016/01/Vine-vera-Centella-Asiatica.jpg

ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1186

ภาพจาก: http://www.cosmenet.in.th/cosme-intrend/20339/ไดเอทด้วย-ฟักทอง-ผอมแน่นอน-

เวบ็ไซตข์องสำานกังานข้อมูลสมุนไพร	คณะเภสัชศาสตร	์มหาวทิยาลัย

มหิดล	 เผยผลการทดสอบฤทธิ์การลดระดับน้ำาตาลในเลือดของบัวบกใน 

หนูแรทที่ถูกชักนำาให้เกิดภาวะอ้วนและเป็นเบาหวาน	 โดยให้สารสกัด 

เอทานอลใบบัวบกขนาด	300	มก./กก.	ผ่านทางกระเพาะอาหารวันละครั้ง	

เป็นเวลา	4	สัปดาห์	โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้ยา	metformin	(ยารักษา

เบาหวานหรือยาลดน้ำาตาล)	 300	 มก./กก.	 ผลการทดสอบพบว่าสารสกัด

บัวบกมีฤทธิ์ลดระดับน้ำาตาลและระดับไขมัน	 เปลี่ยน	 tricarboxylic	 acid	

cycle	หรือวัฏจกัรเครปส์	(Krebs’	cycle)	ซึง่ในเซลลข์องหนทูีเ่ปน็เบาหวาน

จะมีการสลายในวัฏจักรเครปส์สูง	และเปลี่ยนเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน 

ที่ผิดปกติกลับเป็นปกติ	รวมทั้งมีฤทธิ์เพิ่มการสร้างและหลั่งอินซูลินด้วย

ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้า
เวบ็ไซตข์องสำานกังานขอ้มลูสมนุไพร	คณะเภสชัศาสตร	์มหาวทิยาลัย

มหิดล	เผยผลการศึกษาฤทธิ์ของฟักทอง	(Cucurbita moschata	Duch.)	

ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหนูแรทที่มีภาวะซึมเศร้า	 โดยแบ่งป้อน

ฟักทองอบ	(มีเบต้าแคโรทีน	0.163	มคก./ก.)	ขนาด	1	ก./กก.	น้ำาหนักตัว	

หรือเบต้าแคโรทีน	ขนาด	0.1,	1,	และ	10	มก./กก.	 ให้แก่หนูแรท	วันละ	

1	 ครั้ง	 ติดต่อกันเป็นเวลา	 28	 วัน	 จากนั้นประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยการ

ทดสอบพฤติกรรมบังคับว่ายน้ำา	(forced	swimming	test)	ซึ่งเป็นโมเดลที่

วัดอารมณ์ซึมเศร้าในหนู

	 ผลการทดลองพบวา่	ท้ังฟกัทองอบและเบตา้แคโรทนีมผีลในการลดระยะ

เวลาการลอยตัวอยู่นิ่ง	 (immobility	 time)	 ได้ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม	

ฟักทองยังเพิ่มระดับของ	 serotonin	 และ	 norepinephrine	 ซ่ึงเป็นสาร

สื่อประสาทในสมอง	รวมถึงเพิ่มระดับของ	brain-derived	neurotrophic	

factor,	phosphorylated	extracellular	signal-regulated	kinase	และ	

estrogen	receptor-beta	ซึ่งลดลงจากภาวะซึมเศร้าให้กลับสู่ค่าปกติ

	 นอกจากนี้ท้ังฟักทองและเบต้าแคโรทีน	 ยังช่วยลดสารก่อการอักเสบ

ในสมองได้อยา่งมนียัสำาคญัเมือ่เทยีบกับกลุม่ควบคุม	จากการศึกษานีแ้สดง

ให้เห็นถึงศักยภาพของฟักทองและเบต้าแคโรทีน	 สารสาคัญในฟักทอง 

ในการรักษาภาวะซึมเศร้าได้
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เยาวชนไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกวิชาการ 2559
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ส่ง
ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ	
ประจำาปี	2559	ใน	5	สาขา	ได้แก่	ฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา	และคณิตศาสตร์	
ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

ฟิสิกส์โอลิมปิก : 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
2 เหรียญทอง ได้จาก
- นายอภิชาติเมธี โชติรัตนพิทักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพฯ	
- นายกฤตเมธ เธียรกานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
3 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
- นายจติรภณ เลศิประเสริฐพงศ ์โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั	กรงุเทพฯ
- นางสาวธิษณาพร มุ่งมีพฤทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	จ.นครปฐม
	 การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่	11-17	กรกฎาคม	2559	ณ	เมืองซูริก	 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำานวน	398	คน	จาก	88	ประเทศ

https://www.facebook.com/ipst.thai

คณิตศาสตร์โอลิมปิก : 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ
2 เหรียญทอง ได้จาก
- นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
- นายพชร เศวตมาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
2 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	กรุงเทพฯ
- นายศิวกร สงวนหมู่	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	จ.นครปฐม
1 เหรียญทองแดง ได้จาก
- นายสุชาครีย์ ชื่อลือชา	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	กรุงเทพฯ
1 เกียรติคุณประกาศ ได้จาก
- นายตรีทเศศ วิวิธวร	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ

		 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่	 57	 จัดระหว่างวันที่	
6-16	กรกฎาคม	2559	ณ	เขตบริหารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรัฐประชาชน
จีน	มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น	602	คน	จาก	109	ประเทศ
	 โดยทีมไทยได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่	12

ชวีวทิยาโอลมิปกิ : 1 เหรียญทอง 2  เหรียญเงนิ 1 เหรยีญ
ทองแดง
1 เหรียญทอง ได้จาก
- นายพชร จิตอันตวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
2 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายภูรินท์ อารีย์สว่างกิจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	จ.นครปฐม	
- นายคณาธิป เลิศสัจญาณ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	กรุงเทพฯ
1 เหรียญทองแดง ได้จาก
- นางสาวปัณฑ์นรี บุญยืน	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	จ.นครปฐม
	 	การแขง่ขนัครัง้นีจ้ดัระหวา่งวนัที	่17-24	กรกฎาคม	2559	ณ	กรงุฮานอย	
ประเทศเวียดนาม

เคมีโอลิมปิก : 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
2 เหรียญทอง ได้จาก
- นายวีรภัทร ยศอมรสุนทร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
- นายเรืองรวี กิติโชตน์กุล	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
2 เหรียญเงิน ได้จาก
- นายสิรดนัย ริมสาคร	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
- นางสาวอภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	กรุงเทพฯ
	 การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่	20-29	กรกฎาคม	2559	ณ	ประเทศ
จอร์เจีย	โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด	264	คน	จาก	67	ประเทศ
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การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

2016	ระหว่างวันที่	26	กรกฎาคม	-	3	สิงหาคม	2559	ณ	เมืองหนางซาง	 

มณฑลเจียง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วม 

การแขง่ขนั	จำานวน	16	คน	และสามารถควา้เหรยีญรางวลัคือ	4	เหรียญทอง	

3	เหรียญเงิน	และ	3	เหรียญทองแดง

	 สำาหรบัการแขง่ขนัในครัง้นีม้นีกัเรยีนจากประเทศต่างๆ	ของเอเชยี

ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า	 1,200	 คน	 ซึ่งถือว่าเด็กไทยทำาผลงาน 

ได้ดีเยี่ยม	สามารถคว้ามาได้ถึง	10	รางวัล	

เยาวชนไทยสร้างชื่อ กวาดรางวัล 4 เหรียญทอง 3  
เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง การแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมปลาย 
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

	อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.komchadluek.com/news/edu-health/236577

นร. ไทย ซิว 9 รางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ฮ่องกง
ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	ไดค้ดัเลอืก

ตัวแทนนักเรียนที่ชนะในการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ	จำานวน	4	ทีม	ทีมละ	3	คน	เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

หุ่นยนต์นานาชาติ	ในงาน	International	Robotic	Olympiad	2016	ณ	

มหาวิทยาลัยฮ่องกง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	ระหว่างวันที่	29	ก.ค.-	1	ส.ค.	 

2559		ซึง่มีนกัเรยีนจากมาเลเซยี	มาเกา๊	เซีย่งไฮ	้เหลยีวหนงิ	ฮอ่งกง	และไทย		 

จำานวนกว่า	 600	 คน	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 รวมทั้งสิ้น	 73	 รายการแข่งขัน	

สำาหรับประเทศไทยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน	ใน	11	รายการ

	 ผลการแข่งขัน	 ปรากฎว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล	 9	 รางวัล		

ประกอบด้วย	รางวัลชนะเลิศ	4	รางวัล	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จำานวน	

3	รางวัล	และ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	จำานวน	2	รางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.komchadluek.net/news/edu-health/236301
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
ประจำาปี พ.ศ. 2559
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์	

ประกาศผู้ได้รับรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	

ประจำาปี	2559”	ดังนี้

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น	 ได้แก่	 ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 

อาจารย์ประจำาภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	โดยจะได้รบัโลพ่ระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	และเงินรางวัล	4	แสนบาท

 ศ. นพ.วรศักดิ์ เป็นผู้ผสานองค์ความรู้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ในการไข 

ขอ้มูลพนัธุกรรมเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของประชากรไทยและเชือ้ชาติอืน่ๆ	

โดยมีผลงานตา่งๆ	มากมาย	อาท	ิการศกึษาชวีวิทยาการพฒันาอวยัวะตา่งๆ	

ของมนุษย์และการศึกษาภาวะผิดปกติในผู้ป่วย	 ทำาให้ค้นพบกลไกและ

กระบวนการในคนปกติ	อาทิ	ยีน	MBTPS2	ซึ่งเป็นยีนของโรคกระดูกเปราะ

ชนิดที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมเอกซ์	ผลงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การแพ้ยากันชักกับยนี	สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแนวทางและมาตรฐาน

การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก	 ผลงานการศึกษา

เก่ียวกับความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกก่อนปฏิสนธิเพ่ือ 

ลดความพิการแต่กำาเนิดของทารก	 รวมถึงการวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดด้วย 

การตรวจยีน	ฯลฯ	ซึ่งผลงานของ	ศ.	นพ.วรศักดิ์	สามารถลดจำานวนผู้ป่วย

พิการ	 อัตราป่วย	 และอัตราตายของผู้ป่วยโรคพันธุกรรม	 ความพิการแต่

กำาเนิด	และปัญญาอ่อน	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภาพรวมของประเทศ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มี	4	ท่าน	โดยจะได้รับโล่พระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพ	รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมรากุมารี	 และเงินรางวัล	1	

แสนบาท	ได้แก่

1.	 ผศ. การณุ ทองประจแุก้ว อาจารยป์ระจำาภาควชิาวทิยาศาสตรป์ระยุกต์	

คณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ผลงาน	“จัดการอาหาร

สัตว์น้ำาโดยใช้เทคโนโลยีของเอนไซม์ย่อยอาหาร”

2.	 ผศ. พนดิา สรุวฒันาวงศ ์อาจารยป์ระจำาภาควชิาเคมี	คณะวทิยาศาสตร	์

มหาวทิยาลัยมหดิล	ผลงาน	“เคมีคำานวณเพือ่อธบิายกลไกของปฏกิิรยิา

เคมีและชีวเคมี”

3.	 ผศ. ศิริลตา ยศแผ่น อาจารย์ประจำาภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยมหิดล	ผลงาน	“เรียนรู้การออกแบบกระบวนการการสังเคราะห์ 

สารอินทรีย์…สู่การพัฒนานวัต	กรรมการสังเคราะห์สารที่ยั่งยืน”

4.	 ผศ. อติพร แซอ่ึง้ อาจารยป์ระจำาภาควชิาปรสติวทิยา	คณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ผลงาน	 “การพัฒนาเทคนิคพื้นฐานด้านปรสิต 

วิทยาทางการแพทย์เพื่อการประยุกต์”

เด็กนร.ประถมของไทย คว้า 15 เหรียญทอง แข่งคณิตศาสตร์
โลก รวมไทยกวาด 38 เหรียญ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 	 ได้คัดเลือกและ

ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย	จำานวน	4	ทีม	รวม	16	คน	เข้าร่วม 

การแขง่ขนัคณติศาสตร์โลก	ระดบัประถมศึกษา	:	Po	Leung	Kuk	Primary	

Mathematics	World	Contest	2016	(PMWC	2016)	ระหวา่งวนัที	่11-16	 

กรกฎาคม	 2559	ณ	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 

ผลการแขง่ขนั	นกัเรยีนไทยสามารถควา้เหรยีญรางวลัมาได	้	15	เหรยีญทอง	 

7	เหรียญเงิน	8	เหรียญทองแดง	และ	8	รางวัลชมเชย	รวม	38	เหรียญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.komchadluek.net/news/edu-health/234101
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
กองบรรณาธิการ

เว็บไซต์วีโอเอไทยเผยแพร่ข่าว	 ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย	 Lund	 University	 ในสวีเดนเปิดเผยว่า	 ตัวด้วงมูลสัตว์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า	 

“เเมลงกุดจี่ยักษ์”	ใช้เเสงจากดวงดาวต่างๆ	ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นตัวช่วยนำาทาง

	 ทมีนกัวจัิยในสวีเดนชีว่้า	ตวัดว้งมลูสตัวใ์ชแ้สงและจดุทีต่ัง้ของกลุม่ดวงดาวในจักรวาลทีต่วัดว้งจดจำาเอาไวใ้นสมองเป็นตวัช่วยนำาทางขณะกลิง้ก้อน

มูลสัตว์กลับรังของมัน	ด้วงมูลสัตว์จะออกไปเก็บมูลสัตว์โดยจะกลิ้งก้อนมูลสัตว์กลับไปยังรังเพื่อใช้เป็นอาหารของมันและตัวอ่อน

	 คุณ	Basil	el	Jundi	นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย	Lund	บอกว่า	สัตว์และแมลงชนิดอื่นๆ	หลายชนิดก็ใช้จุดที่ตั้งของกลุ่มดวงดาวช่วยเป็นตัวนำาทาง	

แตต่วัด้วงมลูสัตวม์คีวามพเิศษออกไปเพราะเป็นแมลงเพยีงชนดิเดียวทีจ่ะจดจำาภาพของแสงและทีต้ั่งของกลุ่มดวงดาวเอาไวใ้นสมอง	เพือ่ใช้นำาทางขณะ

กลิ้งมูลสัตว์กลับรัง

	 ทีมนักวิจัยชี้ว่า	ภาพของจุดที่ตั้งของกลุ่มดวงดาวที่ตัวด้วงจดจำาเอาไว้ในสมอง	เป็นข้อมูลที่เพียงพอในการนำาทางกลับรัง	มีการศึกษาหลายชิ้นก่อน

หนา้นีท้ีพ่บวา่	ดว้งมลูสตัวใ์ชจ้ดุทีต่ัง้ของกลุม่ดวงดาวเปน็เครือ่งมอืนำาทาง	แตก่ารศกึษาโดยทมีนกัวจิยัมหาวทิยาลยั	Lund	เปน็การศกึษาชิน้เเรกทีช่ีว้า่

ด้วงมูลสัตว์จะจดจำาภาพของกลุ่มดวงดวงเอาไว้ในสมองของมัน	!!

	 ทัว่โลกมีดว้งมลูสตัวห์ลายพนัชนดิ	และดว้งทกุชนดิลว้นมนีสิยักลิง้มลูสตัวเ์หมอืนกนั	การศกึษาครัง้นีจ้ดัทำาในแอฟรกิาใต	้ในหอ้งทดลองท่ีใช้ท้องฟา้

เทยีมในการวจิยั	เพือ่ช่วยใหน้กัวจัิยสามารถปรบัระดับเเสงและทีต้ั่งของพระอาทติย	์พระจันทร	์และกลุม่ดวงดาวตา่งๆ	ได้ตามต้องการ	เพือ่เปรยีบเทยีบ

พฤติกรรมของตัวด้วงในการเปลี่ยนทิศทางการเดินทางของมันทุกครั้งที่นักวิจัยปรับจุดที่ตั้งของพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เทียม

	 ในรายงานของบีบีซี	ทีมนักวิจัยพบว่า	ตัวด้วงมูลสัตว์สามารถมองเห็นเเสงบางลักษณะที่คนเรามองไม่เห็น	คุณ	el	Jundi	กล่าวยกตัวอย่างว่า	หากมี

กลุ่มเมฆมาบดบังพระอาทิตย์	ด้วงมูลสัตว์จะหลงทางทันที	นี่ทำาให้ตัวด้วงต้องใช้ข้อมูลของแสงของกลุ่มดวงดาวอื่นๆ	มาประกอบด้วยเพื่อใช้ให้มันกลับ

รังได้ถูกทาง	คุณ	el	Jundi	กล่าวปิดท้ายรายงานของวีโอเอว่า	ผลการศึกษาครั้งนี้อาจจะนำาไปสู่การพัฒนาระบบนำาทางสำาหรับรถยนต์แบบไร้คนขับใน

อนาคตได้

เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน

http://www.voathai.com/a/dung-beetle-navigation-tk/3359980.html

นักวิจัยพบ “แมลงกุดจี่ยักษ์” ใช้แสงจากดวงดาว
นำาทางกลับรัง... ตั้งเป้าพัฒนาเป็นระบบจีพีเอสแบบใหม่!
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 ผลผลติทางการเกษตรเปน็สนิคา้ทีส่ำาคญัของประเทศไทยทัง้การบรโิภคภายในประเทศและการสง่ออก	

หนึง่ในนัน้คอื	“ผกัและผลไมส้ด”	ทีม่คีวามหลากหลาย	ผลิตได้จำานวนมากและเปน็ท่ีต้องการสงูในตลาดต่าง

ประเทศ	ทวา่สภาพอากาศรอ้นในประเทศไทยและการขนสง่ระยะทางไกลเปน็ปจัจัยทีเ่รง่ใหผ้ลผลติสดเสือ่ม

สภาพเร็ว	ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	และผู้บริโภค

	 การพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยหีลงัการเกบ็เก่ียวและบรรจุภณัฑ์ทีเ่หมาะสม	จึงมคีวามสำาคัญอยา่ง

ยิ่งท่ีจะช่วยลดการสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวและในระหว่างการขนส่ง	 ที่ต้องสูญเสียไปเป็นมูลค่าไม่

ต่ำากว่า	10,000	ล้านบาทต่อปี	รวมถึงผักและผลไม้ที่เน่าเสียจากการจำาหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละวัน

อีกเป็นจำานวนมาก	ซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไป	และก่อให้เกิดการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากของเสีย

ที่เกิดขึ้น

	 ทมีนกัวิจยัศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาติ	(เอม็เทค)	สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาต	ิ(สวทช.)	จงึไดร้ว่มกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์วจิยัและพฒันา	ฟลิม์บรรจภุณัฑย์ดือายแุละรกัษา

ความสดของผักผลไม้	ในชื่อ	ถุงหายใจได้ ActivePAKTM

 ดร.วิชชุดา เดาด์ นักวิจัยและผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ActivePAKTM เอ็มเทค สวทช. อธิบายว่า	ผัก

และผลไมที้เ่กบ็เกีย่วจากตน้มาแลว้นัน้ยงัมีการหายใจอยูห่รือยงัมชีวีติอยูเ่หมอืนกบัท่ียงัตดิอยูก่บัต้น	ซ่ึงการ

หายใจของผกัและผลไมก้เ็หมอืนกบัการหายใจของคนเรา	คอืหายใจเอากา๊ซออกซเิจนเขา้ไป	และปลอ่ยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์และคายน้ำาออกมา	ทำาให้เกิดการเสื่อมสภาพ	และเน่าเสีย

	 “เมื่อผักและผลไม้ถูกตัดออกจากต้นแล้ว	 แต่ยังมีชีวิตอยู่	 มีการหายใจอยู่	 กระบวนการทางชีวเคมียัง

ดำาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งต้องอาศัยอาหารและพลังงานที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไปเรื่อยๆ	 โดยไม่ได้รับสาร

บทความพิเศษ
วีณา ยศวังใจ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

“ถุงหายใจได้ ActivePAKTM”
นวัตกรรมรักษาความสดของผักและผลไม้

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “ถุงหายใจได้” ช่วยเก็บรักษา
ผัก ผลไม้ ให้มีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิม 2-5 เท่า ช่วยรักษาคุณค่า 
สารอาหาร และลดอัตราการเน่าเสียในขณะวางจำาหน่ายท่ีร้าน 
ปัจจุบันมีการนำาไปใช้จริงแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาของไทย
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อาหารและน้ำาชดเชยเหมอืนเมือ่ครัง้ยงัอยูก่บัตน้	ผกัผลไมจ้งึค่อยๆ	เหีย่ว	เสือ่มสภาพ	และเนา่เสยีไปในทีส่ดุ	การเกบ็รกัษาผกัและผลไม้ภายหลงัการเก็บเก่ียว

ในสภาวะบรรยากาศดัดแปลงที่เหมาะสม	จะสามารถชะลอการเสื่อมสภาพและรักษาความสดให้ยาวนานขึ้นได้”

	 ทีมนักวิจัยได้ศึกษาและพัฒนา	 ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุและรักษาความสดของผักผลไม้	ActivePAKTM มาอย่างต่อเนื่องหลายปี	 โดยการปรับสูตรของ 

ส่วนผสมในการขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAKTM  ให้มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซที่ใช้ในกระบวนการหายใจผ่านเข้าออกได้ดีและสอดคล้องกับอัตราการใช้ 

และการสร้างก๊าซในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้สดที่บรรจุอยู่ภายใน	 ทำาให้เกิดบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุล	 (Equilibrium	 Modified	 

Atmosphere;	EMA)	ภายในบรรจุภัณฑ์	จึงสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดได้นานขึ้นกว่าเดิม	2-5	เท่า	

ขึ้นอยู่กับชนิดของผักและผลไม้	โดยที่ยังคงรักษาคุณภาพและรสชาติที่ดีเอาไว้ได้เสมือนเพิ่งเก็บจากต้น

 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล นักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAKTM  

เอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า	 การทำางานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำาหรับยืดอายุและ

รักษาคุณภาพผักผลไม้สดนั้น	ได้ทำางานวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า	15	ปี	โดยมีการรับโจทย์จริงจากภาค

อุตสาหกรรมผักผลไม้สด	 มีการพัฒนาและร่วมทดสอบกับเอกชนอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งผู้ใช้งานบรรจุ

ภัณฑ์ผักผลไม้สดสำาหรับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศ	 และผู้ส่งออกผักผลไม้สดไปต่างประเทศ	

ที่ผ่านมาได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติก	 เพื่อให้เกิดการขยายผล

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง

	 “สำาหรับนวตักรรมฟิล์มบรรจุภณัฑ์รุ่นล่าสุดในชือ่	‘ถงุหายใจได ้ActivePAKTM เอม็เทคไดร้ว่มกบั	 

บริษทั เซน็ทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด ทดสอบใช้งานจรงิผา่นกระบวนการตา่งๆ	ของทางบรษิทัเปน็เวลากวา่	

3	ป	ีโดยมกีารพฒันาใหต้อบสนองต่อความต้องการในด้านการใชง้านทีง่่ายและสะดวก	ดา้นการผลติ 

ทีผ่ลิตได้ในอตุสาหกรรม	และด้านการวางจำาหนา่ยบนชัน้วาง	ทีผ่กัตอ้งคงความสด	และถงุยงัคงความใส 

สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ข้างในได้อย่างชัดเจน”

	 ปัจจุบันผู้ประกอบการได้นำานวัตกรรม	 “ถุงหายใจได้ ActivePAKTM”	 ไปใช้บรรจุผักสดเพื่อ 

วางจำาน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งท่ัวประเทศแล้ว	 ซ่ึงนอกจากจะช่วยรักษาคุณภาพและความสด 

ของผักและผลไม้	 ช่วยผู้ประกอบการไทยลดการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้แล้ว	 ข้อดี 

อกีอยา่งหนึง่ของถงุหายใจไดน้ี	้คอืผูบ้รโิภคสามารถนำากลบัมาใช้ซ้ำาไดอี้กหลายครัง้	จงึช่วยลดปรมิาณ

ขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 ทว่าที่สุดของข้อดีที่บรรจุอยู่ภายในนวัตกรรมถุงหายใจได้ ActivePAKTM คือ	ช่วยลดปริมาณ 

การสูญเสียของผักและผลไม้	และชะลอเวลาท่ีโลกจะหมุนเข้าสู่ยุควิกฤตทางด้านอาหารในอนาคต

บทความพิเศษ
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

กบแก้วตาข่าย
ภาพของกบแก้วตาข่าย	 (Reticulated	Glass	Frog)	ถ่ายภาพโดย

นักวิทยาศาสตร์ประจำาศูนย์ศึกษาสัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบก 

แห่งชาต	ิประเทศคอสตารกิา	กบชนดิน้ีสามารถพบเหน็ได้บนใบไม้ทีค่าบสมทุรโอซ่า	

ประเทศคอสตาริกา

	 ประชากรกบแก้ว	พบได้ในพืน้ทีบ่างส่วนของอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้เท่านัน้	

สาเหตุที่ถูกเรียกว่ากบแก้ว	 (Glass	 Frog)	 เนื่องจากลักษณะผิวที่ใสจนสามารถมอง

เหน็อวยัวะภายใน	ปัจจุบนัมจีานวนประมาณ	5,000	ตัว	และถือเป็นสตัว์ใกล้สูญพนัธุ์

ภาพจาก : http://www.biographic.com
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/07/shuttlecock.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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สารคดี 
วิทยาศาสตร์

รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ในนิทานอีสปเรื่อง	The	crow	and	the	pitcher	หรือ	กากับเหยือกน้ำา	

น้ัน	 กล่าวถึง	 กาตัวหนึ่งท่ีกำาลังบินด้วยความอ่อนล้าและกระหายน้ำาอย่าง

แรง	มันเหลือบไปเห็นเหยือกน้ำาใบหนึ่งตั้งอยู่	 จึงรีบตรงดิ่งไปที่เหยือกด้วย

ความดใีจ	แตเ่คราะหซ์้ำากรรมซดั	เหยอืกปากแคบและลกึ	แถมน้ำาในเหยอืก

กเ็หลอือยูไ่มม่าก	กาพยายามแหยจ่งอยปากของมนัลงไป	แต่กไ็มถึ่งน้ำาเสียที	

มันไม่ยอมแพ้	ยังคงมุ่งมั่นหาสารพัดวิธีที่จะกินน้ำาให้ได้	ในที่สุดไอเดียเด็ดก็

ผุดขึ้นในหัว	 กาบินไปคาบหินมาใส่ลงไปในเหยือกทีละก้อนๆ	 ราวกับ

ปาฏิหาริย์	ระดับน้ำาค่อยๆ	เพิ่มสูงขึ้นจนใกล้ถึงขอบเหยือก	

กายิม้มมุปาก	พรอ้มกม้ลงกนิน้ำาดบักระหายดว้ย

ความอิ่มเอม...

กา.. 
ยอดนกอัจฉริยะ
นกตวัสดีำาท่ีหลายคนอาจจะรงัเกียจ แตค่วาม
อจัฉรยิะในการหาอาหารของ “กา” อาจทำาให้
คนเราต้องทึ่ง !!

credit : ประทีป ด้วงแค

	 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า	ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้

ด้วยการใช้สติปัญญา

	 หลังฟังนิทานจบ	หลายคนแอบคิดในใจว่า	ก็นี่มันนิทาน	แต่งขึ้นมาเพื่อ

ความบันเทิง	สอนใจ	และหลอกเด็ก	กาบ้านแกสิจะรู้มากขนาดนั้น

“ใชแ่ลว้	กาทัง้บา้นฉนั	บา้นแก	หรอืกาในธรรมชาติความเปน็จริงน่ีแหละ	

ทีส่ามารถและฉลาดไมเ่ปน็รองใครในปฐพี”	นักชวีวทิยาหลายเสยีงตะโกน

ขึ้นพร้อมกัน

 “กา”	 และรวมถึงนกอื่นที่อยู่ในวงศ์	 Corvidae	 ได้รับการพิสูจน์จาก

หลายสถาบันแล้วว่า	 พวกมันข้ึนชื่อมากเรื่องความเฉลียวฉลาด	 การที่กา

คาบก้อนหินหย่อนลงในเหยือก	เพื่อให้ระดับน้ำาที่อยู่ก้นเหยือกสูงขึ้นจนมัน

กินได้ตามที่นิทานว่านั้น	นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์พบว่า	พวกมัน

สามารถทำาอะไรแบบนั้นได้จริงๆ credit : Chris Bird
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	 	ในการทดสอบเพื่อยืนยันความเฉลียวฉลาดของนกวงศ์กา	 พวกเขาได้

จำาลองเหตุการณ์ที่คล้ายกับในนิทาน	โดยได้จัดแก้วทรงสูงปากแคบซึ่งมีน้ำา

อยู่แค่ก้นแก้วไว้ให้กา	แต่เพื่อสร้างแรงจูงใจ	จึงได้ใส่หนอนลงไปในแก้วด้วย	

แนน่อนวา่	แมจ้ะอยากกนิ	แตก่ากไ็มส่ามารถแหยป่ากลงไปจิกหนอนขึน้มา

ได้	 นักวิจัยจึงได้แอบประทานก้อนหินให้กองหนึ่งแล้วเฝ้าดู	 ปรากฏว่า	 กา

ค่อยๆ	คาบก้อนหินหย่อนใส่แก้วไปทีละก้อน	จนระดับน้ำาเพิ่มสูงขึ้น	พอถึง

ระดับที่ปากมันแหย่ลงไปถึง	จึงค่อยจิกหนอนขึ้นมากินอย่างง่ายดาย

	 ในการทดสอบแบบช้ีชัดข้ึนไปอีก	 คราวนี้นักวิจัยประทานก้อนหินที่มี

ขนาดใหญ่และเล็กปนเปกัน	ปรากฏว่า	 กาก็ยังฉลาดไม่เลิก	มันเลือกใช้แต่

หินก้อนใหญ่	เพื่อให้ระดับน้ำาเพิ่มสูงเร็วขึ้น	แต่เหนื่อยน้อยกว่า	นักวิจัยเอง

ก็ยังไม่หยุดแค่นั้น	 ในการทดสอบครั้งท่ีสามเพ่ือฟันธงว่ากาไอคิวสูงจริงๆ	 

นักวิจัยได้เพิ่มแก้วบรรจุหนอนในขี้เลื่อยเข้ามาสร้างความสับสน	 แต่กาไม่

หลงกล	มันยังคงเลือกหย่อนหินลงในแก้วที่มีน้ำาเท่านั้น

	 นอกจากการเรียนรู้ท่ีเร็ว	 และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว	 กายัง

สามารถสรา้งเคร่ืองมอืเฉพาะกจิเพือ่ใชใ้นการหากนิอยา่งนา่ทึง่	นกัวจิยัจาก

มหาวทิยาลยัออกฟอรด์พบวา่	กานวิคาลโีดเนยี	(New	Caledonian	crow)	

credit : sciencedirect.com

เปน็นกัประดษิฐท์ีม่พีรสวรรคส์งู	พวกมนัรูจ้กันำาวสัดธุรรมชาต	ิไมว่า่จะเปน็

กิง่ไม	้กา้นใบ	ไหลเฟริน์	หรอืแมก้ระทัง่ขนของมันเอง	มาทำาเป็นไม้จิม้	สำาหรบั

แหย่เข้าไปตกเหยื่อท่ีอยู่ตามซอกหลืบ	 หรือช่องแคบที่ไม่สามารถแหย่ปาก

เข้าไปได้	 แต่ในบางครั้ง	 เมื่อใช้ไม้จิ้มรุ่นเบสิคแล้วจิ้มไม่ติด	 กาจะพัฒนาไม้

จ้ิมรุ่นใหม่ท่ีพิเศษกว่า	 คือ	 มีปลายงอเหมือนเข็มถักโครเชต์	 ทำาให้เกี่ยวติด

เหยื่อได้ง่ายขึ้น

	 กาบางตัวครีเอทีฟขึ้นไปอีก	 มันเลือกใช้ของที่ธรรมชาติเสกสรรปั้นแต่ง

มาแล้ว	เช่น	ขอบใบของไม้สกุลเตยซึ่งมีลักษณะเป็นซี่เลื่อยมาทำาเป็นไม้จิ้ม	

ไมจ้ิม้รุน่ขอบใบเลือ่ยนี	้ทำาขึน้ด้วยความประณตีและแฝงไว้ดว้ยหลกัการ	ตรง

ส่วนปลายไม้จิ้มจะเรียวแหลม	 ในขณะที่ตรงโคนจะกว้างกว่าเพื่อให้คาบได้

ถนัด	 ที่สำาคัญ	 ซ่ีเลื่อยทางแหลมจะหันเข้าหาตัวกาเสมอ	 เพื่อให้แทงเหยื่อ

ได้ง่าย	และให้ซี่เลื่อยทำาหน้าที่เหมือนตะขอที่จะจิกเกี่ยวเนื้อของเหยื่อไว้

	 วีรกรรมกาทำาได้ยังมีอีกมาก	หลายสิ่งที่เราทำาได้	กาก็(อาจ)ทำาได้	และ

ในบางครัง้	เราเองกต็กเปน็เครือ่งมอืของกาโดยไมรู่ต้วั	ดงัตวัอยา่งทีป่ระเทศ

ญี่ปุ่น	กาผู้หิวโหยคาบลูกนัตไปวางทิ้งไว้กลางถนน	ก่อนจะหลบไปเฝ้าดูลูก

นัตอยู่ห่างๆ	 อย่างไม่วางตา	 ทันใดนั้นมีรถคันหนึ่งผ่านมาทับเปลือกลูกนัต

จนแตก	กายิม้มมุปาก	แลว้คอ่ยๆ	บินมาคาบเอาเนือ้ลกูนตัไปกินอยา่งสบาย

อารมณ์

  งานวิจัย (เหล่า) นี้สอนให้รู้ว่า ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการใช้สติ

ปัญญา

credit : sciencedirect.com

credit : Gavin Hunt, University of Auckland
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สเปกตรัม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.nstda.or.th/news/22094--2-59-

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22082-leaders-in-innovation-fellowships-programme-

สวทช. รับมอบ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 
ประจำาปี 59 จากกรมบัญชีกลาง

ก.วิทย์ โดยสวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษเปิดเวทีให้
นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้าง
เครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ใน

ฐานะหนว่ยงานทีด่แูลกองทนุเพือ่การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ได้รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น	ประจำาปี	2559	จาก	ฯพณฯ	นายก

รัฐมนตรี	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	จำานวน	2	รางวัล	 ได้แก่	 รางวัล

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น	 และรางวัลการพัฒนาดีเด่น	

โดยมี	ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล	ผู้อำานวยการ	สวทช.	เป็นผู้รับมอบ

	 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นกลไลสำาคัญ 

ของประเทศในการสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาจนสามารถนำาองค์ความรู้ 

ไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์

	 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำาปี	2559	จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง	

กระทรวงการคลัง	 มีรางวัล	 แบ่งเป็น	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 รางวัลผลการ

ดำาเนินงานดีเด่น	 รางวัลการพัฒนาดีเด่น	 รางวัลประสิทธิภาพด้านการ 

บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนดีเด่น	และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ

 7 กรกฎาคม 2559 โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ	:	กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดย	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีหง่ชาติ	(สวทช.)	ร่วมกับ		สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั	 

(สกว.)	และสถานทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย	จัดงาน	Newton	UK-South	 

East	Asia	Innovation	Leadership	Conference	เปน็งานสมัมนาและ

แสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติของผู้ได้รับทุน	 จาก

โครงการ	Leaders	in	Innovation	Fellowships	Programme	(LIF)	

เพ่ือเปดิเวทใีหน้กัวจัิยไทย	ฟิลิปปนิส	์และเวยีดนามไดก้า้วเขา้สูโ่ลกธรุกจิ

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 การต่อรองเจรจาธุรกิจ	 การต่อยอดผลงาน

วิจัยกับนักลงทุน	 หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชนที่เก่ียวข้องจากสหราช

อาณาจักร	 สิงคโปร์	 ฟิลิปปินส์	 เวียดนาม	 และไทย	 และเป็นการขยาย

เครือข่ายวิจัยในระดับภูมิภาคอาเซียน
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 

คอมพิวเตอร์	(เนคเทค)	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 

(สวทช.)	 ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ	 (สสส.)	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 

(สสวท.)	วทิยาลยัราชสดุา	มหาวทิยาลยัมหิดล	และมลูนธิิธรรมมกิชนเพือ่

คนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	จัด	“ค่ายวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น”ครั้งท่ี	 9	

ระหว่างวันที่	11	-	14	กรกฎาคม	2559	ณ	อพวช.	คลองห้า	ปทุมธานี

	 ค่ายนี้จัดข้ึนเพ่ือวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะ

และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	เพื่อนำาไปสู่การแสวงหา 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	 อีกทั้งยัง

สามารถนำากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับวิชา

อื่นๆ	ที่ตนเองสนใจต่อไปในอนาคต

 มูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ 

รตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีรว่มกบั	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จัดกิจกรรม	“Show	&	Share	2016	:	

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำาริฯ และ สวทช.จัดกิจกรรม 
“Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สิง่ประดษิฐ์สมองกลฝงัตวั”	เมือ่วนัที	่15	-	16	มถินุายน	2559	ณ	สถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์	 จ.นนทบุรี	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจาก

โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ	 ศึกษาของโรงเรียน

ในชนบท	 (ทสรช.)	 สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 และอาจารย์

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 เข้าร่วมประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์

สมองกลฝังตัว	 พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนและสามเณรเข้าร่วมแข่งขัน

หุ่นยนต์ในรายการ	 Thailand	Robofest	 Junior	 2016	ต่อไป	 โดยมี	

คณุบญุรกัษ	์สรคัคานนท	์กรรมการมูลนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระ

ราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เป็นผู้มอบ

รางวัลให้แก่สามเณร/นักเรียน/นักศึกษา	ที่ได้รับคัดเลือก

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ 
“ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น” ครั้งที่ 9

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.nstda.or.th/news/22078-nstda
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เปิด “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 59” 
พร้อมกัน 5 ภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร”

sci society

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ร่วมกับ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	

และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	

บริษัท	 นานมีบุ๊คส์	 จำากัด	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 และกลุ่มบริษัท	 บี.กริม	 จัดงาน	 “เทศกาลวัน 

นักวิทยาศาสตร์น้อย	ประเทศไทย	ประจำาปี	2559”	ภายใต้หัวข้อ	“โลก

แห่งการสื่อสาร”	เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับ

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้	 ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและ

เข้าใจง่าย	 เมื่อวันท่ี	 24	 มิ.ย.	 ท่ีผ่านมา	 โดยเปิดตัวพร้อมกัน	 5	 ภูมิภาค	

ที่	 สามย่าน	 กรุงเทพฯ	 (จัตุรัสวิทยาศาสตร์	 จามจุรีสแควร์),	 จ.บึงกาฬ,	

จ.สระแก้ว,	จ.น่าน	และ	จ.สตูล

เชิญชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี 2559

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 กำาหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำาปี	 2559	 หรือ	 National	 Science	 and	

Technology	 Fair	 2016	 ภายใต้แนวคิดหลัก	 (Theme)	 “จุดประกาย

ความคิด	 พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์	 เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี	 

สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

	 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 เป็นกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของปีและของประเทศ	 จัดขึ้น

เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	และพระบิดาแห่ง

เทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย	 โดยมีการจัดแสดง

นทิรรศการและกจิกรรมจากความรว่มมือของหนว่ยงานทัง้ภาครฐั	เอกชน	

ทัง้ในและต่างประเทศ	ผู้สนใจสามารถเขา้ชมงานได้โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ยใดๆ

	 งานจัดระหวา่งวนัที	่18	-28	สงิหาคม	2559	เวลา	9.00	–	19.00	น.	ณ	 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	(Hall	2-8)	เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	เทคโนธานี	ต.คลองห้า	

อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	โทรศัพท์	0	2577	9960	โทรสาร	0	2577	9959	

เว็บไซต์	www.nsm.or.th
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
เร ื ่องและถ ่ ายภาพ โดย ด.ญ.วร ิศา ใจด ี 
ม.3 โรงเร ียนสาธ ิต มศว. ปทุมว ัน

แพลงก์ตอน จิ๋วแต่แจ๋ว

 แพลงกต์อน คอื สิง่มชีวีติท่ีล่องลอยอยูใ่นมวลน้ำาและมีแรงต้านทานกระแสน้ำานอ้ย แพลงกต์อน 

ไม่ได้มีแค่ในน้ำาจืดอย่างเดียว ในน้ำาเค็มเช่น ทะเล มหาสมุทร ก็สามารถพบได้เช่นกัน  

แพลงกต์อนนัน้มขีนาดเลก็มาก ตวัอยา่งแพลงกต์อนพชื (Phytoplankton) ไดแ้ก่  Phacus, 

Aulacoseira, Spirulina, Peridinium, Anabaena, Euglena, Endorina เป็นต้น

 สว่นแพลงกต์อนสตัว	์(Zooplankton)	คอืโพรทิสต์พวกโพรโทซัว	หรือ

สัตว์เซลล์เดียว	รวมไปถึงสัตว์หลายเซลล์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง	พวกตัวอ่อน 

ของสัตว์น้ำา	 เช่น	 แมงกะพรุน	กุ้ง	 บทบาทที่สำาคัญของแพลงก์ตอนสัตว์คือ	

ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำา	ตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์	ได้แก่	Nauplius	

(ตัวอ่อนของกุ้งและปลา),	Keratella,	Brachionus,	Copepod,	Daphnia,	

Vorticela	เป็นต้น		

	 	แพลงกต์อน	นอกจากจะเป็นแหลง่อาหารของปลาและสตัวน์้ำาอืน่ๆ	แลว้	

พวกมันยังเป็นดัชนีทางชีวภาพเพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง

น้ำา	 ธาตุอาหาร	 และใช้ตรวจสอบสภาพมลภาวะได้ด้วย	 โดยดูท่ีชนิดของ 

ภาพวาดแพลงก์ตอนพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์

แพลงกต์อนนัน้	เนือ่งจากแพลงกต์อนสามารถอาศยัอยูไ่ดท้ัง้ในสภาพน้ำาเสยี

และน้ำาดี	 โดยปริมาณและจำานวนชนิดของแพลงก์ตอนจะใช้เป็นข้อมูลใน 

การประเมินสภาวะมลพิษได้	ซ่ึงสามารถประเมินคุณภาพน้ำาแบ่งได้เป็น	4	ระดับ	 

คือกลุ่มที่บ่งชี้คุณภาพน้ำาดี	น้ำาปานกลาง	น้ำาเสีย	และกลุ่มที่ไม่สามารถบ่งชี้

คุณภาพน้ำาได้	ดังตัวอย่างแพลงก์ตอน	Anabaena,	Euglena	และ	Phacus	

เปน็กลุม่ท่ีบ่งชีค้ณุภาพน้ำาเสยี	สว่น	Peridinium	และ	Aulacoseira	เป็นกลุ่ม 

ที่บ่งชี้คุณภาพน้ำามีคุณภาพปานกลาง	และ	Cyclotella	และ	Dinobryon	

เป็นกลุ่มที่บ่งชี้คุณภาพน้ำามีคุณภาพดี	เป็นต้น

	 	แพลงกต์อนบางชนดิใช้เปน็ทัง้อาหาร	และยารกัษาโรคได้	เช่น	Spirulina	
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์

ที่มาของข้อมูล

ขอบคุณอาจารย์พี่ตาล ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล สำาหรับความรู้เรื่องแพลงก์ตอน และเป็นผู้นำาสำารวจแพลงก์ตอน 
ในกิจกรรม Bangkok Wild Watch @ Lumpini

https://maxdonaldza.wordpress.com/
http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/26.pdf

http://chm-thai.onep.go.th/chm/Meeting/2009/13feb09/doc/13-02-09_001.pdf
http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-07-59-54

http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-05-03-06-55-04/632-2013-05-03-07-41-38
http://www.neutron.rmutphysics.com/bio-glossary/index.php?option=com_content&task=view&id=2281&Itemid=59

หรือที่เรารู้จักกันในนาม	สาหร่ายเกลียวทอง	มีแหล่งอาศัยทั้งใน

น้ำาจืด	น้ำากร่อย	และน้ำาเค็ม	แต่ส่วนใหญ่จะพบในน้ำาจืดมากกว่า

น้ำาเคม็	และเจรญิเตบิโตไดท้ัง้ในน้ำาสะอาดและน้ำาทิง้	หรือน้ำาเสีย

จากแหล่งต่างๆ	 สาหร่ายเกลียวทองเป็นอาหารเสริมที่จะช่วย

เสริมและขยายอำานาจของการรักษาของยาอีกด้วย	 โดยใช้เป็น

สารประกอบในยารักษาความดันโลหิตสูง	 โลหิตจาง	 โรคภูมิแพ้	

มะเร็งในช่องปาก	เป็นต้น

	 ประโยชน์ของแพลงก์ตอนไม่ใช่มีแค่เฉพาะตอนมันมีชีวิตอยู่

เท่านั้น	 พอแพลงก์ตอนพวกนี้ตายลง	 ซากฟอสซิลของมันยังนำา

มาใช้ประโยชน์ดา้นอตุสาหกรรมไดอ้กีดว้ย	เชน่	Diatomite	หรอื

ซากของไดอะตอมที่ตายทับถมกัน	จะอุดมไปด้วยซิลิกา	(silica)	

ทีม่คีวามแขง็	แตม่ลีกัษณะเป็นรพูรนุ	นำามาใช้ทำาเปน็เครือ่งกรอง,	

ฉนวนกันความร้อน	และผงขัดเงาในยาสีฟันได้

	 	ฉนัเคยลองไปตักน้ำาทะเลมาสอ่งดดูว้ยกลอ้งจลุทรรศนท์ีน่ำาไป

ดว้ยตอนทีฉ่นัไปเทีย่วทะเล	เพราะเคยเหน็ภาพทะเลยามค่ำาคนืที่

มแีพลงก์ตอนสอ่งแสงลอยอยู่ท่ัวพืน้น้ำา	เพราะแพลงกต์อนพืชบาง

ชนิดเรืองแสงได้	จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำาทะเลมีการเคลื่อนไหว	แพลงก์

ตอนกลุ่มนี้จะเรืองแสงเป็นสีต่างๆ	 ชั่วขณะ	 ทำาให้เราเห็นทะเล

เรืองแสงระยิบระยับ	ซึ่งคนไทยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า	“พรายน้ำา”

	 ฉนักอ็ยากจะเจอแพลงกต์อนตวัเปน็ๆ	บา้ง	แตพ่อฉันส่องดูแล้ว	ฉันเหน็

แต่ซากแพลงก์ตอนที่ตายแล้วมากมาย	 จึงได้รู้ว่าที่ฉันไปตักน้ำาทะเลนั้นอยู่

ใกล้ชายฝั่งเกินไป	 ซึ่งบริเวณนี้จะมีแต่ซากแพลงก์ตอนท่ีตาย	 แล้วถูกคล่ืน

ซัดเข้าฝั่ง	 ฉันอยากจะศึกษาแพลงก์ตอนให้มากกว่านี้	 จากที่ฉันเคยได้ยิน

ขา่วน้ำาทะเลเปลีย่นส	ี(Red	Tides)	หรอืทีค่นไทยเรยีกกนัวา่	“ปรากฏการณ์

ขี้ปลาวาฬ”	 ที่เกิดข้ึนจากการเพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอน

สาหร่ายเซลล์เดียวในทะเล	 หรือท่ีรู้จักกันดีว่าคือ	 algae	 bloom	 มันมี

มากมาย	 จนทำาให้เห็นน้ำาทะเลเป็นสีแดง	 ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นประโยชน์และมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ในบางคร้ังก็เป็นเหตุให้สัตว์น้ำาตาย

เปน็จำานวนมากเนือ่งจากคุณภาพน้ำาเสือ่มโทรมลง	เพราะสาหรา่ยเซลลเ์ดยีว 

พวกนี้ผลิตสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายออกมาจำานวนมากเกินไป	 	และ

เมื่อสัตว์น้ำาประเภทมีเปลือกที่กินอาหารด้วยการกรอง	 รวมทั้งปลาท่ีใช้

เหงือกกรองน้ำา	 ก็จะได้รับสารพิษพวกนี้เข้าไป	 และเมื่อสารพิษที่สะสมมี

ความเข้มข้นมาก	 เมื่อคนมาบริโภคสัตว์น้ำาเหล่านี้	 ก็มีโอกาสเจ็บป่วย	หรือ

ถึงขั้นเสียชีวิตได้	จะเห็นได้ว่าแพลงก์ตอนตัวจิ๋วๆ	พวกนี้มีทั้งประโยชน์และ

โทษท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามากมายเลยทีเดียว	 นั่นคือเหตุผลว่า

ทำาไมเราจึงควรให้ความสำาคัญในการศึกษาแพลงก์ตอน

		 หากใครสนใจเรื่องราวของแพลงก์ตอนก็ขอแนะนำาให้เข้าร่วมกิจกรรม

ดีๆ	อย่างกิจกรรมสำารวจลุมพินี	หรือ	Bangkok	Wild	Watch	@	Lumpini	

ซึง่จะจัดขึน้เปน็ประจำาในชว่งปลายปขีองทกุปนีะคะ	ไมเ่พยีงแตจ่ะไดส้ำารวจ

แพลงกต์อนเทา่นัน้	แตย่งัมกีารสำารวจเพือ่ค้นหาสิง่มีชีวติอันหลากหลายชนดิ	

รวม	9	ประเภทด้วยกัน	ประกอบด้วย	กลุ่มสำารวจนก	กลุ่มสำารวจพรรณไม้	

กลุม่สำารวจไลเคน	กลุม่สำารวจสตัวน์้ำาจดื	กลุม่สำารวจแพลงก์ตอน	กลุม่สำารวจ

ผเีสือ้	แมลง	แมง	กลุม่สำารวจสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม	กลุม่สำารวจสตัวเ์ลือ้ยคลาน	

และกลุ่มสำารวจสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก	ค่ะ
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http://www.space-cow.com/2013/07/cute-baby-dinosaur.html

Science 
Jokes

(เสียงคำ�ร�ม !)

ผมคือก๊อดซิลล� !

และพ่อคือตึก

เอมไพร์สเตต !

ลูกกำ�ลังคิดว่�เป็นคิงคองรึไง

ตึกพูดไม่ได้สิครับพ่อ

เนื่องใน ปี 2559 เป็นวาระครบรอบ 25 ปี สวทช. โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกนิตยสารสาระวิทย์ 

ร่วมเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นสั้นๆ ความยาวอย่างน้อย 5 บรรทัด 

หรือประมาณ 100 คำา ว่า “สวทช. ในสายตาของคุณเป็นอย่างไร” 

แล้วส่งอีเมลมาที่ sarawit@nstda.or.th

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “สวทช. ในสายตาของคุณ
เป็นอย่างไร” ลุ้นรับรางวัลของที่ระลึกจาก สวทช.

หมายเหตุ	:	รายการนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้สำาหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรของ	สวทช.	เท่านั้น	!!

พิเศษ !! 
ผู้ที่ส่งความคิดเห็นมา 5 ท่านแรก 
จะได้รับกระเป๋าผ้าแคนวาส

คนละหนึ่งใบเป็นของรางวัล 

ส่วนที่เหลือลุ้นรับรางวัลจานรองแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ จำานวน 10 รางวัล 

หมดเขต 
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล
ในสาระวิทย์ฉบับหน้า (42) 

สำาหรับของรางวัล 
กอง บ.ก. 

จะจัดส่งไปให้
ทางไปรษณีย์
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อ่ึงอ่างบ้าน 
Kaloula pulchra

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

อึ่งอ่ าง บ้ าน เป็นอึ่ งที่ คุ ้ น

เคยกับคนมากที่สุด พบเจอได้

บริ เวณบ้าน พื้นที่ที ่มีความชื้น 

เช่น กระถางต้นไม้ หัวไร่ปลายนา 

ป่าละเมาะ ตามป่าทั่วประเทศ เมื่อ

เข้าช่วงฤดูผสมพันธุ์จะได้ยินเสียง

ร้องกังวานก้องอันเป็นที่มาของ

ชื่อ “อึ่ง...อ่างงงงงงงงง”



ฉบับที่  41

30สิงหาคม 2559

บ้านนักคิด

Quiz

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 40 
ชุดของขวัญ เปิดโลกการเรียนรู้ (ประกอบด้วย หนังสือจ้ิงจกหางด้วน + สมุดโน้ต love science) ได้แก่

ด.ญ.ดิสธร	เดชวัชระ,	คุณปิ่นสุวรรณ	มีชั้นช่วง,	ด.ญ.ศิระประภา	สนิทเหลือ,	คุณณัชชา	ดำาเกิงสุนทร,	คุณธัญวรัตน์		บุญเกิด

ปัญหาประจำาฉบับที่ 41           

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 41

ในฉบบัที ่41 น้ีเปลีย่นแนวมาเลน่เกมหาคำาศัพทก์นับ้าง 
ดีกว่าฮะ ช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่ เหมียวอยากให้คุณผู้อ่าน
ช่วยหาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฝนท่ีซ่อนอยู่ใน
ตารางข้างล่างนี้มาให้ได้มากที่สุด เช่น ฝน ฟ้าร้อง ร่ม 
ฯลฯ ดูดีๆ นะฮะ ศัพท์ซ่อนอยู่ทั้งแนวตั้ง แนวนอน  
บางคำาอ่านไปข้างหน้า บางคำาต้องอ่านย้อนหลัง

สวัสดีฮะ ฉบับที่ 40 เหมียวถามว่า การที่จิ้งจกมีหางใหม่งอกออกมาแทนหางเก่าที่ขาดไปนั้น  
เราเรียกว่าอะไร ระหว่าง reproduction หรือ regeneration คำาตอบคือ regeneration

หมดเขตส่งคำาตอบ
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 42
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวันที่ 3 จานรองแก้ว 

“เบนจามิน แฟรงคลิน” 

จำานวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 1 ร่มเปลี่ยนสี จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 หนังสือนิทานเมฆน้อยขี้เล่น จำานวน 1 รางวัล

 
X B D R I Z Z L E Y J P

D C D O W N P O U R P O

T L M L N Y W X Z R O E

H O S I E S Q S T O R M

U U T A S L Y C U K D S

N D R H D E L D D U P H

D P A Y D E O F V G S O

E L I G H T N I N G F W

R H N U U N D E L U G E

P I T T E R P A T T E R

W O B N I A R D I C A L

A U M B R E L L A S X P
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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 40 บาท

เปลี่ยนกล้องมือถือของคุณให้กลายเป็น
กล้องจุลทรรศน์	ด้วย	เลนส์มิวอาย
 เลนส์มวิอาย (meye)	เลนส์กลอ้งจุลทรรศนแ์บบพกพา	ทีพั่ฒนา
โดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์	 เนคเทค	 
สวทช.	เพือ่ใหน้กัเรยีน	นกัศกึษา	ครอูาจารย	์และบคุคลทัว่ไป	มโีอกาส 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาวัตถุที่มี 
ขนาดเล็กได้มากยิ่งข้ึน	 ภาพท่ีถ่ายจากเลนส์มิวอายสามารถบันทึก
และส่งต่อเป็นภาพหรือวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว

 เปิดโลกมิวอาย ตอน ครัสเตเชียนน้อย	 ชวนผู้อ่านมาศึกษา	 
วเิคราะหค์รสัเตเชียน	หรอืสัตว์ท่ีมเีปลอืกแข็งขนาดเลก็	เชน่	กุง้แวนาไม	 
กุ้งน้ำาจืด	ไรน้ำานางฟ้า	โคพีพอด	ผ่านเลนส์มิวอาย	โดยหนังสือได้นำา
เสนอข้อมูลวงจรของครัสเตเชียนเหล่านี้	 เพื่อเป็นความรู้ประกอบ 
การศึกษาอีกด้วย

 เปิดโลกมิวอาย ตอน ครัสเตเชียนน้อย	มีทั้งเล่มภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	ให้ผู้อ่านได้เลือกใช้งานตามความถนัด

ผู้ผลิต ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ราคาเล่มละ 50 บาท

จำานวน 20 หน้า 

จัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

เปิดโลกมิวอาย 
ตอน ครัสเตเชียนน้อย (ฉบับภาษาไทย)
The Adventure story of MuEye Boy (English version)



ฉบับที่  41

32สิงหาคม 2559

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

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 
(เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527)

นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน	 ผู้ร่วมก่อต้ังและผู้บริหารเฟซบุ๊ก	 เขาเร่ิมสร้างเฟซบุ๊กร่วมกับเพ่ือนอีก	 3	 คน	 ขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาด	 เฟซบุ๊คได้รับความนิยมและขยายตัวเร็วมาก	 ในปี	 ค.ศ.	 2012	มีผู้ลงชื่อในทะเบียนผู้ใช้งานมากกว่า	 1	พันล้านคน	 ในปี	 ค.ศ.	 2010	นอกจากเขา 
จะตดิอันดบั	1	ใน	100	คนท่ีร่ำารวยและทรงอทิธพิลมากทีส่ดุในโลกแลว้	เขายงัได้รบัเลอืกจากนติยสาร	TIME	ใหเ้ปน็บคุคลแหง่ปอีกีดว้ย	เขาบรจิาคเงนิจำานวน
มากเพื่อการกุศล	โดยมีผู้ประเมินว่าเขาน่าจะมีสินทรัพย์รวมราว	4.6	หมื่นล้านดอลลาร์	(ณ	เดือนธันวาคม	ค.ศ.	2015)	

https://th.wikipedia.org/

Humans are fundamentally social. 
So ... if a technology doesn’t actually help us

socially understand each other, 
it isn’t going to catch on. 

- Mark Zuckerberg 

โดยพื้นฐานแล้ว มนุษย์มีชีวิตที่ต้องเข้าสังคม 
ดังนั้น ... หากเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจกันและกันได้ทางสังคม

คนก็จะไม่สนใจเทคโนโลยีนี้เลย

-	มาร์ก	ซักเคอร์เบิร์ก


