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จุมพล เหมะคีรินทร์

บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
จุมพล เหมะคีรินทร์
ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์

 ผ่านไปอีกปีสำาหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2559 ซ่ึงปีนี้จัดระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จัดโดยกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบเป็นแม่งาน

หลักก็คือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

 แม้งานนี้ในแง่ของกระแสสังคมอาจจะไม่ฮืออานัก แต่ในแง่ของเด็ก

นักเรียนที่มาชมงานแล้ว ต้องถือว่ายังคงคึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพราะ

กระทรวงวทิยฯ์ จดังบประมาณในการเดนิทางแกโ่รงเรยีนในตา่งจงัหวดั เพือ่

นำานักเรียนเข้ามาชมงาน 

 ดังน้ัน คุณอาจจะเห็นชินตากับเหล่ารถบัสหลายสิบคัน จอดเรียงราย

บนลานจอดรถ เพื่อนำานักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศในแต่ละวันมา 

ชมงาน โดยเฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยง ถ้าคุณไปเดินดูคนเดียว คุณอาจจะต้อง

ไหลไปกับกระแสผู้คนเป็นแน่ 

เวิร์กช็อป การทดลองวิทย์
ระดับอาเซียน ในงานเทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

ผู้อ่านท่ีติดตามสาระวิทย์มาตลอด คงจะทราบดีว่า ประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมของทุกปี ประเทศไทยจะมีการจัดงาน
เทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การเรยีนรู้ (Science Film Festival) ซึง่
ปีนี้จะเป็นการจัดปีที่ 12 โดยระยะ 4-5 ปีหลังมานี้ มีประเทศในย่านอาเซียน
มาร่วมด้วยมากขึ้น 

 และกิจกรรมเด่นอย่างหนึ่งของเทศกาลนี้นั่นก็คือ การจัดหาการทดลอง
วิทยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเน้ือหาภาพยนตรท์ีฉ่าย โดยในแตล่ะปีกจ็ะมหีวัข้อ
แตกต่างกันไป โดยในปีนี้หัวข้อหลักคือ “วัสดุศาสตร์” 

 ในช่วงน้ีอยู่ระหว่างการเตรียมงานครับ และจัดหาการทดลอง โดยเม่ือต้น
เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ทางเกอเธ่ประเทศไทย ได้เป็นแม่งานหรือเจ้าภาพใน
การเชิญผู้ประสานงานศูนย์จัดฉายต่างๆ ท้ังในประเทศไทยและประเทศในย่าน
อาเซียน (กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) 
มาประชุมและทำาเวิร์กช็อปกันครับท่ีประเทศไทย เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด
เห็น ประสบการณ์ และเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีเตรียมมาเพ่ือให้ช่วย
กันพิจารณา อีกท้ังเกอเธ่ยังได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านการทดลองวิทยาศาสตร์จาก
เยอรมนีคือคุณ Joachim Hecker มาร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย           

 ผมมีโอกาสไปร่วมทำาเวิร์กช็อปในครั้งนี้ด้วยครับ ถือเป็นครั้งแรก เพราะ
ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการเชิญกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ ซึ่งจากการเข้าร่วมงาน ทำาให้ผม
ได้ประสบการณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะการทำางานและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นด้านการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ของประเทศต่างๆ ใน
อาเซยีน ไดเ้ขา้ใจถงึการทำางานในระดับของประชาชนในกลุม่ประเทศอาเซยีน
อย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมา เรามักจะได้รับข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชน
เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่เคยทราบถึงทัศนคติโดยตรงหรือสัมผัสถึงความคิดเห็น 
ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ จากระดับประชาชนของเจ้าของประเทศของเขา
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการทำากิจกรรมการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 

 เมื่อก่อนผมยังมองไม่ค่อยออกหรือเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนนัก แต่จาก
การได้ร่วมทำากิจกรรมครั้งนี้ทำาให้ผมเข้าใจและเห็นถึงความร่วมมือของมิตร
ประเทศในยา่นอาเซยีนมากขึน้ ได้ตระหนักถงึความหมายของคำาวา่ AEC มาก
ขึ้น เพราะเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเราเลยครับ ผู้แทนที่มาล้วนทำางานในองค์กร
ดา้นการศกึษาหรือกจิกรรมเยาวชน บางคนเปน็นกัศกึษากม็ ีและลว้นมคีวาม
สามรถในเรือ่งวทิยาศาสตรแ์ละการใชภ้าษาองักฤษในระดบัทีด่จีนถงึดมีากที
เดียว 

 เวิร์กช็อปครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ได้ทั้งงานและมิตรภาพ และขอเชิญชวนผู้
อา่นใหต้ดิตามงานเทศกาลภาพยนตรว์ทิยาศาสตรใ์นชว่งปลายปนีีก้นัดว้ยนะ
ครับ สำาหรับศูนย์จัดฉาย สวทช.จะจัดงานช่วงวันที่ 16-30 พฤศจิกายน ครับ 

1. บริเวณทางเข้าหน้างาน ถ้าเป็นช่วงเช้าจะเจอกับภาพนักเรียนมากมายน่ังรอเข้างาน  
บริเวณน้ี

2.  เมื่อเดินผ่านประตูหน้างานเข้ามาแล้ว ก็จะพบกับภาพและนิทรรศการเกี่ยวกับพระปรีชา
สมารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

3. นิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์กลไกทางวิทยาศาสตร์และสัญลักษณ์ของงาน ซึ่งอยู่
บริเวณด้านหน้าของประตูทางเข้าเช่นกัน
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4. บูทศูนย์หนังสือ สวทช. ปีนี้ได้รับความสนใจจาก
นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองมากเป็นพิเศษ ต่าง
พากันมาซื้อหนังสือและของที่ระลึกต่างๆ มากทีเดียว

5. นิทรรศการแสดงเรื่องของเสียงและวัสดุศาสตร์ จะสังเกตเมื่อเรานำาไม้ไป
เคาะที่แท่งวัสดุลูกระนาด ที่ทำาจากวัสดุที่แตกต่างกัน เสียงที่เกิดขึ้นก็จะแตก
ต่างกันด้วย

6. บูทของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 
 หรือ NARIT แสดงเรื่องราวของอวกาศมากมาย
7. มีการตั้งกล้องโทรทรรศน์ให้ส่องวัตถุระยะไกลภายในงานด้วย
8. และบริเวณท่ีดูจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ก็คือการมาช่ังน้ำาหนักตัวเอง 

แล้วดูที่แผงบอร์ดว่าน้ำาหนักของเราเมื่ออยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบ
สุริยะของเราจะมีน้ำาหนักเท่าไรนั่นเอง ซึ่งหลักการนี้ก็จะแปรผันไปตาม 
แรงดึงดูดของดาวแต่ละดวงเมื่อเทียบกับโลก จะสังเกตที่ฐานที่เรายืน 

 จะแสดงน้ำาหนักตัวบนโลกหรือน้ำาหนักตัวปกติของเรานั่นเอง

 ดังนั้น เพื่อความสบายใจ ไม่เร่งรีบ ผมจึงเลือกที่

จะไปหลังเที่ยง ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่กลับไปแล้ว จึงมี

โอกาสเดินชมบูทนิทรรศการต่างๆ อย่างสบายใจครับ 

และสำาหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ไปชมงาน ผมจึงเก็บภาพ

นทิรรศการและบรรยากาศภายในงานมาฝาก ซึง่ก็ต้อง

บอกว่ายังไม่ทั่วทุกส่วนของงานนะครับ คงประมาณ

สักร้อยละ 60 เห็นจะได้ ผมใช้เวลาเดินชมงานและ 

ถ่ายภาพราวสามช่ัวโมง เก็บภาพและเรื่องราวมาเล่า

สู่กันฟัง แต่ปีนี้ก็ได้มุมมองใหม่ๆ เพิ่มข้ึนมาบ้างครับ  

ขอพาผู้อ่านไปเที่ยวงานตามภาพกับผมกันเลยครับ
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12. บูทของ GISTDA หรือ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ งานนี้ไฮไลต์
โชว์ภาพเหมือนล่องลอยในยานอวกาศ ผมเลยขออินเทรนด์ไปถ่ายรูปกับเขาบ้าง ที่จริง

 ถ้าไม่เห็นเก้าอี้สีดำาโผล่ออกมาก็คงได้อารมณ์ว่าล่องลอยในยายอวกาศได้เหมือนกันครับ
13. เทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ให้คนมาลองโกยทรายในกระบะ คือถ้าโกยมาทำาเป็นกอง

ทรายสูง ลำาแสงเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนจะแสดงให้เห็นบริเวณกองทรายนั้นเป็นสีแดงตาม
สภาพของความสูง แต่พอเราเกลี่ยกองทรายออกจนหมด ภาพที่เห็นจะแสดงเป็นสีฟ้าของ
น้ำาทะเล ซึ่งน่าจะเป็นการเรียนรู้ เรื่องแบบจำาลองของแผนที่กับความสูงไปด้วย

9.  บูทของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน. 
  แสดงนิทรรศการให้ความรู้และประโยชน์ของพลังงานิวเคลียร์
10.  แสดงนิทรรศการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในรูปของการ์ตูน
11.  อีกมุมหนึ่งก็คือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้ด้านนิวเคลียร์
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17. โซนแสดงงานวิจัยเรื่องยุง พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เอาหน่วย
งานเป็นตัวตั้ง แต่นำาเอาองค์ความรู้หรือประเด็นงานวิจัย
เป็นตัวตั้งครับ ภายในโซนนี้จึงเป็นนิทรรศการด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับยุงทั้งหมด

18. แบบจำาลองยุงขนาดยักษ์ชนิดต่างๆ ซึ่งทำาให้เราเห็นความ
แตกต่างได้ชัดเจน พร้อมทั้งเนื้อหาความรู้ที่อ่านได้ตรง
หน้าแบบจำาลองนั่นเอง

19. บอร์ดนิทรรศการความรู้เรื่องยุง

20. บูทของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำาตัวอย่าง 
 งานวิจัยที่มีการใช้จริงแล้วมาแสดง

21. ตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำามาแสดงก็คือ (จากซ้ายไปขวา) ถุงพลาสติกยืดอายุ  
 ผัก ผลไม้ เสื้อผ้านาโนที่ไม่ต้องซักบ่อยๆ และหินเทียมตบแต่งมวลเบา เหมาะกับ 
 การทำาเฟอร์นิเจอร์หรือตบแต่งบ้านได้ดี

14. บูทของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
 ประเทศไทย (วว.) แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
 ที่ได้จากผลงานวิจัย

16. บทูของสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร  
(องค์การมหาชน) (สสนก.) แสดงการทำาฝนหลวง  
และเกษตรแนวทฤษฎีใหม่
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22. โซนนิทรรศการแสดงเรื่องของไข่ ทำาได้ดีมากครับ ผมชอบโซนนี้มาก ดูแค่แบบจำาลองไข่หน้าโซนนิทรรศการก็ชวนดึงดูดผู้ชมได้มากทีเดียว
23. นี่แสดงตู้ฟักไข่ของจริงกันเลย แถมมีไข่บางฟองที่ลูกเจี๊ยบกำาลังเจาะไข่เพื่อออกมาดูโลกแล้วด้วย
24. มุมจำาลองตัวและไข่จระเข้
25. นี่ครับ ไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ ดูแล้วต้องทึ่ง
26. มุมนิทรรศการของไข่ไดโนเสาร์
27. บอร์ดนิทรรศการเรื่องน่ารู้ของไข่
28. เรื่องเล่าของไข่ ในฐานะถูกนำาไปทำาเป็นเครื่องประดับที่สวยงามและทรงคุณค่า
29. ผลิตภัณฑ์ของไข่ที่ถูกนำาไปทำาเป็นเครื่องสำาอาง เช่น ใช้บำารุงผิวพรรณ ช่วยลอกสิวเสี้ยน ฯลฯ

Cover Story
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34. ภายหลังภาพยนตร์จบแล้ว หุ่นไดโนเสาร์ยังมาเดิน 
 ทักทายผู้ชมหน้าโรงด้วย และขออำาลาไปด้วยภาพนี้
 ล่ะครับ

30. โซนนิทรรศการเรื่อง วิกฤตภูมิอากาศวิกฤตชีวิต แสดงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมทั้งแสดงเรื่องของความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพด้วย
31. มุมนิทรรศการการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของโลกในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง

32. ไฮไลต์ของงานที่พลาดไม่ได้นั่นคือ โรงภาพยนตร์สี่มิติ   
 เสนอเรื่อง The Last Day ปกติในช่วงเช้าจะมีคิวแน่น  
 เป็นพิเศษ 

33-1 ถึง 33-4 บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ จอภาพยนตร์จะมีสามจอ คือด้านหน้า และด้านข้างซ้ายและขวา  
 อีกสองจอ ซึ่งวางในตำาแหน่งหักมุมเล็กน้อย สำาหรับเรื่องราวของหนังจะกล่าวถึงตั้งแต่การกำาเนิดของโลก 
 การเกิดของสิ่งมีชีวิต และเน้นที่ยุคไดโนเสาร์ครองโลก (ซึ่งช่วงนี้มีหุ่นไดโนเสาร์ออกมาเดินจริงๆ ด้วย) จาก  
 นั้นเกิดอุกกาบาตถล่มโลกจนไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตจำานวนมากต้องสูญพันธุ์ไป จนต่อมาโลกฟื้นตัว 
 เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จนมาถึงการเกิดของมนุษย์ มนุษย์สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายบนโลกใบนี้ 
 โดยเฉพาะการทำาให้เกิดภาวะเรือนกระจก จนเป็นประเด็นที่มาของประโยคที่ว่า The Last Day หรือ “วาระ  
 สุดท้ายของโลก” ให้มนุษย์เราได้ตระหนัก…..โดยระหว่างฉากภาพยนตร์ที่อุกกาบาตชนโลกก็มีควันสีขาวลอยฟุ้ง  
 กระจายไปทั่วโรง บางฉากที่มีหิมะตก ก็จะมีละอองหิมะเทียมปลิวกระจายหนาวเย็นมาสัมผัสกาย หรือฉากฝนตก 
 ก็จะมีละอองน้ำาพ่นกระจาย ออกมาโดนผู้ชมด้วยเช่นกัน... นี่ล่ะครับความหมายของภาพยนตร์สี่มิติ อีกทั้ง
 ที่นั่งของผู้ชมเองก็สามารถโยกเคลื่อนที่ได้ด้วยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของภาพยนตร์....ความยาวของภาพยนตร์ 
 ไม่เกิน 10 นาทีครับ แต่ก็ได้ความรู้และประสบการณ์ที่คุ้มค่าทีเดียว

Cover Story
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กองบรรณาธิการ
ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำาดื่มด้วยแสงแดด

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงกว่า 1.8 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มี

สาเหตุมาจากการขาดแคลนนำ้าดื่มสะอาด

 การบำาบัดนำ้าดื่มด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน

การฆ่าเชื้อโรค จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนำ้า

สะอาดในพื้นที่ทุรกันดารได้ 

 ดังนั้น นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

สวทช. จึงได้พัฒนาภาชนะบรรจุน้ำาสำาหรับบำาบัดนำ้าดื่มด้วยแสงอาทิตย์ขึ้น 

สามารถเพิ่มอุณหภูมิของนำ้าได้เกิน 45-50 องศาเซลเซียส ทำาให้พลังงาน

ความรอ้นและรงัสียวูสีามารถทำาลายเช้ือโรคในนำา้ไดเ้รว็และมีประสทิธภิาพ

 ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยถุงที่ปิดปากได้ ทำาจากพลาสติก

ประเภท LDPC จำานวน 2 ถุง ถุงด้านในมีขนาด 20x30 เซนติเมตร สำาหรับ

บรรจนุำา้ 1.5 ลติร และถงุดา้นนอกทีม่ขีนาดใหญก่วา่ เพือ่สรา้งชัน้ของฉนวน

กนัความรอ้นทีเ่กดิจากอากาศทีอ่ยูร่ะหวา่งถุงด้านในและถงุดา้นนอก โดยมี

แผ่นสีดำาวางอยู่ด้านล่างของถุงด้านใน และด้านล่างของอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วย

เก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานความร้อนให้นำ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดเวลาบำาบัดนำ้าจาก 6 ชั่วโมง ในวันที่มีแดดดี เหลือเพียง 

1-2 ชั่วโมง เท่านั้น

 นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล Best paper award จากงาน

ประชุมวิชาการการออกแบบระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ประเทศ

เกาหลีอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/mtec-research-and-dev/mtec-research-projects/6667-2015-01-28-09-04-08

ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้
ปกติในการผ่าตัดท่ีเกี่ยวข้องกับกระดูกน้ัน มักจะมีเลือดออกปริมาณ

มากและไหลมารบกวนการมองเห็นของแพทย์ระหว่างผ่าตัด วิธีแก้ที่ทำากัน

อยู่คือ ใช้ขีผ้ึง้อุดก้ันหลอดเลอืดในโพรงกระดกูและชอ่งเปดิตา่งๆ แตป่ญัหา

คือ ขี้ผึ้งที่ใช้น้ัน มีข้อด้อยคือมันไม่สลายตัว บางครั้งก็ขวางการเจริญของ

เนื้อเยื่อกระดูก และเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย

 ดังนั้น นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 

สวทช. รว่มกบั คณะสตัวแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย และคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงได้พัฒนาขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออก

จากกระดูกแบบสลายตัวได้ สามารถห้ามเลือดได้ดี ไม่มีความเป็นพิษต่อ

เซลล์กระดูก สลายตัวได้เอง ทำาให้ไม่ขัดขวางการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูก 

ลดโอกาสการติดเชือ้ของกระดกูไดม้ากขึน้ ท้ังนีม้กีารทดสอบในสัตวท์ดลอง

พบว่า ห้ามเลือดได้ดี และขี้ผึ้งสลายตัวจากแผลภายใน 1-2 วัน

 ปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิก โดยทดลองใช้ข้ีผ้ึงห้ามเลือดท่ีออกจาก

กระดูกแบบสลายตัวได้น้ีในผู้ป่วยอาสาสมัครจำานวน  20 ราย พบว่าสามารถ

ห้ามเลือดท่ีออกจากกระดูกได้ดี ผู้ป่วยทุกรายมีสุขภาพดีหลังการผ่าตัด ไม่พบ

อาการแทรกซ้อน การปฏิเสธของร่างกาย หรือการติดเช้ือจากการใช้งาน ผล

งานช้ินน้ีจึงนับเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยเป็นอย่างมาก
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ฤทธิ์ต้านภาวะลำาไส้อักเสบจากผลแก้วมังกร
เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหดิล เผยผลการทดสอบฤทธิต์า้นภาวะลำาไสอ้กัเสบของสารสกัดเอทานอล

จากเนื้อผลของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อแดง (Hylocereus polyrhizus) ในหนู

เม้าส์ท่ีถูกเหนี่ยวนำาด้วยสารที่ทำาให้เกิดการอักเสบเป็นเวลา 6 ชั่วโมง 30 

นาที โดยให้สารสกัดเอทานอลจากเนื้อผลของแก้วมังกรในขนาด 1 ก./กก. 

เข้าทางช่องท้อง 

 ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดแก้วมังกรสามารถป้องกันการลดลงของ

นำ้าหนักตัว ทำาให้การถูกทำาลายของลำาไส้รวมท้ังการทำางานของเอนไซม์ 

myeloperoxidase (MPO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบลดลง นอกจากนี้

ยงัทำาใหร้ะดบัโปรตนีท่ีเกีย่วข้องกับกระบวนการอกัเสบลดลง การวเิคราะห์

ทางเคมีระบวุ่าสารออกฤทธิท์ีแ่ยกไดจ้ากสารสกดัเอทานอลเปน็สารในกลุม่

พอลิฟีนอลและกรดไขมัน 

 จากการทดลองทำาให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลจากเนื้อผล

ของแกว้มงักรพนัธุเ์นือ้แดงมฤีทธิต้์านการอกัเสบและสามารถปอ้งกนัภาวะ

ลำาไส้อักเสบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำาด้วยสารที่ทำาให้เกิดการอักเสบได้

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1195
ภาพจาก http://www.aliexpress.com/popular/pitaya-cactus.html

สุดยอดเยาวชนออกแบบหุ่นยนต์จากการแข่งขัน 
“ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon 2016”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมสานฝันปั้นสุดยอดเยาวชนออกแบบหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ Robot 

Caregiver หรือหุ่นยนต์ดูแลสุขภาพ พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะ

จากการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ : IDC RoBoCon 

2016”  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ร่วมเป็นสักขี พยาน และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฯ ปีนี้  ได้แก ่

คือ ทีมสีแดง (Red Team) ประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศ อียิปต์ จีน 

ญี่ปุ่น โมร็อกโก และ นายกร ศิริตันติวัฒน์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง ตัวแทนประเทศไทยจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th Thailand Robot Design Contest) หรือ 

RDC2016 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูนำ้า เมื่อเร็วๆ นี้ การแข่งขันฯ นี้ 

นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่ช่วยต่อยอดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์

และ ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งยังได้เป็นเวทีสำาหรับนักศึกษาจากทั่วโลกได้มา

ร่วมแบ่งปันความรู้ วิธีคิดแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำางาน 

เพื่อช่วยผลักดันความคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน โดย

เฉพาะการก้าวไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตของเยาวชน

ไทยได้เป็นอย่างดี ส่วนการแข่งขัน “ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ 

: IDC RoBoCon 2017” ในปี 2560 ประเทศจีนจะรับหน้าที่เป็นประเทศ

เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ 
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จากการทีส่ถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ส่งผู้แทนเยาวชน

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำาปี 2559  

 ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปกิ ณ เมอืงคาซาน ประเทศรสัเซยี ปรากฏวา่ เยาวชนไทย  

สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง โดยเหรียญเงิน ได้จาก นายพีรสิชฌ์  

เจริญจิตเสรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร  

เหรียญทองแดง ได้จาก นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์  

จ.ฉะเชงิเทรา นายปยิวฒัน ์อานนัทคณุ และนายนนทกฤษ์ ไชยวงศ์ โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์ 

จ.นครปฐม

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

น้ำาสกัดชีวภาพจากกระดุมทองกำาจัดวัชพืชในนาข้าว

ข้�วเป็นอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของประเทศไทย โดยมูลค่า

การส่งออกข้าวไทยถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สำาหรับภาคเหนือเป็นพ้ืนท่ี 

เพาะปลูกข้าวท่ีสำาคัญของไทยพ้ืนท่ีหน่ึง แต่ส่ิงท่ีน่าห่วงก็คือ เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี  

สารฆ่าแมลง และสารกำาจัดวัชพืช ในปริมาณสูงมาก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อมได้ คือการตกค้างของมลพิษในแหล่งนำา้และดิน 

 แนวทางในการพัฒนาการเกษตรท่ีย่ังยืนจำาเป็นจะต้องมีการลดปริมาณ 

การใช้สารเคมีทางการเกษตรให้มากท่ีสุด เพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษตกค้างใน 

ส่ิงแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม วัชพืชในนาข้าวยังคงเป็นปัญหาสำาคัญท่ีมีผลทำาให้

ผลผลิตข้าวต่อไร่ตำา่ลง โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli) และ

หญ้าปากควาย (Dactylocteniu maegyptium) ซ่ึงจัดเป็นวัชพืชท่ีเป็นปัญหา

สำาคัญ โดยมักกระจายตัวข้ึนพร้อมกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวและคอยแย่ง

ธาตุอาหารในดิน ดังน้ัน การพัฒนาสารเคมีจากธรรมชาติเพ่ือการกำาจัดวัชพืช

จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีเหมาะกับการพัฒนาการเกษตรท่ีย่ังยืน โดยสารเคมีกลุ่ม

ดังกลา่วมีช่ือเรยีกว่า “แอลลโีลเคมคิอล”  คอืสารเคมทีีพ่ชืชนดิหนึง่ปลอ่ยสู ่

ส่ิงแวดล้อมแล้วมีคุณสมบัติเป็นมลพิษแต่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกชนิดหน่ึง 

  กระดมุทอง (Sphagneticola trilobata) เป็นไม้ดอกท่ีปลูกเพ่ือประดบั

อาคารสถานที ่ใชใ้นการรกัษาหนา้ดนิและเป็นพชืในทอ้งถิน่ จากการสงัเกต

พบวา่บริเวณทีม่กีารทบัถมของใบกระดุมทอง จะไมม่กีารขึน้ของวชัพืชอืน่ๆ 

จงึสนันษิฐานวา่ในใบกระดมุทองอาจมีสารเคมีบางชนดิท่ีมีสมบัตเิป็นแอลลี

โลเคมิคอล ดังมีรายงานพบว่า สารสกัดจากพืชแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติใน

การเป็นแอลลีโลเคมิคอลที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับส่วนที่นำามาใช้สกัด ตัว

ทำาละลายที่ใช้สกัด และความเข้มข้นของสารสกัด  ทั้งนี้การสกัดสารในรูป

ของนำ้าสกัดชีวภาพหรือนำ้าหมักชีวภาพ ทำาให้ได้สารที่มีส่วนประกอบของ

สารอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ เอนไซม์ ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่างๆ

 เอนไซม์บางชนิดจะทำาหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ ฮอร์โมนหลาย

ชนิดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อพืช นอกจากนี้หากนำานำ้าหมัก 

ชีวภาพมาใช้กำาจัดวัชพืช ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและรวดเร็วเมื่อ 

เทียบกับการใช้สารเคมีอื่นๆ ที่มีราคาแพงและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  และ 

เมือ่นำากระดมุทองมาทำาเปน็นำา้สกดัชวีภาพ จากการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร 

พบว่า ประสิทธิภาพของนำ้าสกัดชีวภาพต่อการยับยั้งการงอกของเมล็ด

วัชพืชโดยใช้นำ้าสกัดชีวภาพต่อนำ้า (ml/ml) ในอัตราส่วน 1:300 พบว่า

มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกได้ถึง 80% และเมื่อนำานำ้าสกัด  

ดังกล่าวไปทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวพบว่าไม่มีผลทำาให้

การงอกผิดปกติ ยกเว้นอัตราส่วน 1:100 ที่เมล็ดข้าวจะงอกลดลง 20%

 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการศึกษาผลของนำ้าสกัดชีวภาพต่อ

เอนไซม์อะไมเลส และปริมาณโปรตีนทั้งหมดในเมล็ดวัชพืชและเมล็ดข้าว

ในขณะที่เกิดการงอก ซึ่งจะทำาให้ทราบกลไกในการยับยั้งการงอกของ

เมล็ดวัชพืชดังกล่าวได้ 

เรื่องโดย ธีรดา มาลานัน
ภาพจาก http://images.palungjit.org/f643/ดอกกระดุมทอง-27040.html

เยาวชนไทยคว้าเหรียญคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2559

https://www.facebook.com/ipst.thai
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รมว.วท. พร้อมคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ 
(Space Inspirium) หวังชูเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

สำานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ อำาเภอศรีราชา จังหวดั

ชลบุรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมและตรวจงาน แหล่งเรียนรู้

ด้านอวกาศ (Space Inspirium)  หวังชูเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย

         ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์กลา่ววา่ หนึง่ในนโยบายสำาคัญด้านวทิยาศาสตร์

ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนใน

สังคม โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง โดย

ถือว่าเป็นโอกาสดีของเด็กไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

จุดประกายความฝันให้เด็กรุ่นใหม่ ได้เกิดแรงบันดาลใจและเปิดโลกกว้าง

ได้ไกลแบบทะลุขอบโลก ซึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ Space Inspirium จะ

ใหค้ำาตอบวา่ทำาไมโลกจงึมสีิง่มชีวีติ มปีจัจยัอะไรทีท่ำาใหส้ิง่มชีวิีตอยูบ่นโลกนี้

ได้ แล้วทำาไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำาเสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉาย

ภาพยนตรโ์ฮโลแกรม หรอืโซนเทคโนโลยสีำารวจโลกและอวกาศ จะนำาเสนอ

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ เป็นต้น 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/th/news/executive-news/item/5391-space-inspirium#sthash.N77G7NUu.dpuf

 แหลง่เรยีนรูด้า้นอวกาศ (Space Inspirium) เปิดบริการวนัอังคาร-ศุกร ์ 

เวลา 9:00-16:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 

เวลา 9:00-17:00 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท  

เด็ก 20 บาท

ว่�ง

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

Science 
Jokes



ฉบับที่  42

12กัันยายน 2559

 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก

สุขภาพ” นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการ

บรโิภคให้เหมาะสมมากขึน้ ชว่ยให้สามารถตดัสนิใจเลอืกซือ้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

อกีทัง้เปน็การลดปจัจัยเสีย่งของโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงั (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรค

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ 

ที่สำาคัญจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการรักษาพยาบาลโรคดัง

กล่าวในระยะยาวด้วย

 สำาหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้สมัครขอใช้สัญลักษณ์โภชนาการ 

สามารถส่งใบสมคัรขอรับการรับรองไดท้ีม่ลูนธิสิง่เสรมิโภชนาการฯ สถาบนั

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษา

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ http://healthierlogo.com หรือ  

www.ทางเลือกสุขภาพ.com สำาหรบัผูท้ีส่มคัรก่อนวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข แถลงเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทาง

เลอืกสขุภาพ (Healthier Choice)” หวงัใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละรู้จกัสญัลกัษณ์

โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ

เลือกซื้อเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ห่าง

ไกลจากโรค NCDs พร้อมทั้งภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือ ในการปรับ

สูตรอาหาร ลดนำ้าตาล ไขมัน และโซเดียม ล่าสุด เผยโฉมผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

การรบัรอง 57 ผลติภณัฑจ์าก 14 บรษิทั และจะขยายใหค้รอบคลุมทกุกลุ่ม

อาหารในอนาคต

 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทำาให้คนไทยมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้าน และอาหารสำาเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วน

ใหญเ่ปน็อาหารทีม่พีลงังาน ไขมนั โซเดยีม และนำา้ตาลสูง การบริโภคผักและ

ผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกำาลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ

ของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: 

NCDs) โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีภาวะโรคที่เกิดจาก

กลุ่มโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตก 

 จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2552 

พบวา่ กลุม่โรค NCDs เปน็สาเหตกุารเสยีชวีติถึง 314,340 ราย หรือร้อยละ  

73 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเช่ือมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่

คุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดำาเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

โดยมีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นฝ่ายเลขานุการ ดำาเนินโครงการสัญลักษณ์

โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงถึงผลิตภัณฑ์

อาหารทีไ่ดผ่้านเกณฑก์ารพจิารณาแลว้วา่มปีรมิาณนำา้ตาล ไขมนั และเกลอื 

(โซเดียม) ที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้มีการนำาร่องใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 3 กลุ่ม 

ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส 

 ปจัจุบนั มีผลติภณัฑท์ีไ่ดรั้บการรบัรองสญัลกัษณโ์ภชนาการ จากมลูนธิิ

ส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว 

จำานวน 2 กลุ่มอาหาร 57 ผลิตภัณฑ์ จาก 14 บริษัท ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่ม 

55 ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเครื่องปรุงรส 2 ผลิตภัณฑ์ โดยในงานแถลงข่าววัน

นี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำานวน 21 

บริษัท 

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

สธ. เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier 
Choice)” ต้านโรค NCDs เผยโฉมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการ
รับรอง เชิญผู้บริโภคเลือกซื้อ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทร. 0 2590 7117 www.fda.moph.go.th
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นักดาราศาสตร์พบ
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

คล้ายโลกที่อยู่ใกล้โลกที่สุด

ด�วฤกษ์ท่ีอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเราท่ีสุดคือ พร็อกซิมา เซนทอรี (Prox-

ima Centauri) ห่างจากดวงอาทิตย์เราเพียง 4.25 ปีแสงไปทางกลุ่ม

ดาวครึ่งคนครึ่งม้า มันเป็นดาวแคระแดงที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์

ของเรามาก

 ภาพแสดงระบบสุริยะเทียบกับระบบพร็อกซิมา เซนทอรี โดยแถบ

สีเขียวแสดงบริเวณที่นำ้าสามารถอยู่ในรูปของเหลวได้

 ล่าสุด ทีมนักดาราศาสตร์จาก Queen Mary University ในกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษค้นพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวพร็อกซิมา 

เซนทอรี   โดยดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลราว 1.3 เท่าของโลก โคจรรอบ

ดาวฤกษ์ครบรอบทุก 11.2 วัน และที่สำาคัญคือโคจรด้วยระยะห่างจาก

ดาวฤกษ์พอที่นำ้าบนดาวเคราะห์จะอยู่ในสภาพของเหลวได้

 ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่า พร็อกซิมา เซนทอรี บี (Proxima Cen-

tauri b)

 การค้นพบนี้อาจเติมเต็มความฝันของนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์

หรือแม้แต่นักดาราศาสตร์ที่ต้องการจะส่งยานสำารวจระบบดาวฤกษ์

อื่นๆ มาโดยตลอด

 โปรเจกต์ Breakthrough Starshot ที่จะทำาเรือใบสำารวจอวกาศ

ดว้ยการยงิแสงเลเซอร์ไปยงัเรอืใบจนกระทัง่มนัมคีวามเรว็สงูถงึ 60,000 

กโิลเมตรต่อวนิาท ีซ่ึงจะใชเ้วลานานกวา่ 20 ปเีพือ่ไปใหถึ้งดาวพรอ็กซมิา  

เซนทอรี และอาจทำาการสำารวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดังกล่าว

 งานวจิยันีไ้ด้รบัการตีพมิพใ์นนติยสาร Nature เมือ่วนัท่ี 24 สงิหาคม 

2016 แต่ตัวงานเริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 เมื่อนักวิจัยวางแผน

จะมองหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะรอบพร็อกซิมา เซนทอรี โดยใช้

หอดูดาว European Southern Observatory (ESO) ในประเทศชิลี 

ดว้ยอปุกรณท์ีช่ือ่วา่ HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet 

Searcher) ซึ่งเป็นเครื่องสเปกโตรกราฟความละเอียดสูง

 พวกเขาใช้เวลาสังเกตการณ์ราวๆ 10 คืน แต่ละคืนใช้เวลาราว 20 

นาทีเก็บข้อมูลจนสามารถวิเคราะห์และค้นพบได้ในที่สุด

 แม้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงน้ีจะอยู่ห่างจากดาวฤกษ์

จนพื้นผิวของมันมีนำ้าในรูปของเหลวได้ แต่ปัจจัยอื่นๆ อาจทำาให้มันไม่

เหมาะสมกับการดำารงชีวิต เนื่องจากมันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากอาจทำาให้

เกิด tidal lock คือส่งผลให้มันหันด้านเดียวเข้าหาดาวฤกษ์ตลอดเวลา

ทำาใหด้้านหนึง่ร้อนจัดและอกีด้านเยน็จัดตลอด บางทดีาวฤกษอ์าจปลด

ปล่อยรังสีเอกซ์ที่รุนแรงออกมาใส่ดาวเคราะห์ได้ซึ่ง ดาวเคราะห์ดวงนี้

อาจไม่มีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมพอที่จะปกป้องสิ่งมีชีวิตไว้ได้

 ตอนนี้นักวิจัยหวังว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะผ่านมาตรงหน้าดาวฤกษ์

ของมนัพอด ีเพราะระหวา่งทีผ่า่น (transit) นกัวจิยัจะสามารถวเิคราะห์

ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้จากแสงดาวฤกษ์ ที่เดินทาง

ผ่นชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์ดวงนั้นมายังโลก แม้โอกาสที่จะเกิด

ปรากฏการณ์นี้ตำ่ามาก แต่นักวิจัยบางส่วนก็เฝ้าติดตามสัญญาณการ

ผ่านของดาวเคราะห์ดวงนี้เพื่อนำามาวิเคราะห์ต่อไป 

เรียบเรียงโดย อาจวรงค์  จันทมาศ
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2618-earth-sized-planet-around-nearby

อ้างอิงจาก
http://www.nature.com/news/earth-sized-planet-around-nearby-star-is-astronomy-dream-come-true-1.20445

https://www.eso.org/public/news/eso1629/?lang

กองบรรณาธิการ



ฉบับที่  42

14กัันยายน 2559

เมาแล้วขับเตรียมพบอุปกรณ์ใหม่... 
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ผ่�นท�งผิวหนัง

เว็บไซต์วีโอเอไทยเผยแพร่ข่าว สถาบันควบคุมการเสพแอลกอฮอล์

แหง่ชาตขิองสหรฐัฯ (NIAA) เปดิเผยอปุกรณใ์หมท่ี่ชนะเลศิการประกวด

คิดค้นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบสวมใส่ได้ 

 อุปกรณ์ที่ว่านี้ชื่อว่า BACtrack Skyn ผลิตโดยบริษัท BACtrack 

ใช้สวมใส่ที่ข้อมือ โดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับเคร่ืองเป่าวัดระดับ

แอลกอฮอล์ แต่เป็นการตรวจจับแอลกอฮอล์ผ่านทางผิวหนังแทนลม

หายใจ และยังสามารถส่งข้อมูลระดับแอลกอฮอล์นั้นไปยังโทรศัพท์มือ

ถือได้ด้วย

 บริษัท BACtrack ได้เงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์จากการคิดค้น

ผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งคาดว่าจะนำาออกมาใช้ได้ในเร็ววันนี้ 

http://www.voathai.com/a/new-device-alcohol-sensor/3362816.html

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
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บทความพิเศษ

แป้งฝุ่นโรยตัวทำาให้เกิดมะเร็งจริงหรือ ?

ภาพจาก http://www.consumerthai.org/2015/index.php/news/ffc-news/578-ฉลากแป้งฝุ่นทาผิวในประเทศไทยยังไม่มีคำาเตือน-อันตรายเสี่ยงมะเร็ง.html

ตน้ป ีพ.ศ. 2559 มขีา่วครกึโครมเรือ่งคณะลูกขนุในศาลเมอืงเซนต์หลุยส์ 

พพิากษาให้บริษัทผูผ้ลติแปง้ฝุน่โรยตวัรายใหญข่องโลก ตอ้งจา่ยเงนิกอ้นโต

ให้กับญาติของแจเกอลีน ฟอกซ์ (Jacqueline Fox) ที่เสียชีวิต เนื่องจาก

พิจารณาแล้วเช่ือว่า แป้งทาตัวน่าจะเป็นสาเหตุของมะเร็งรังไข่ของผู้เสีย

ชีวิตรายนี้

 แป้งฝุ่นโรยตัวเป็นสาเหตุของมะเร็งรังไข่จริงหรือไม่ ?

 แปง้ฝุน่โรยตวัทีบ่รรจกุระป๋องขายกนัอยูใ่นปัจจบุนันัน้ (รวมทัง้แปง้เดก็) 

มีองคป์ระกอบหลกัคอื ทลัก ์(talc) หรอืทลัคมั (talcum) ทีมี่ธาตุทีเ่ป็นองค์

ประกอบหลักคือ แมกนีเซียม ซิลิคอน และออกซิเจน ซึ่งเมื่ออยู่ในรูปผง จะ

ชว่ยดดูซบัความชืน้ไดดี้ ชว่ยลดอาการระคายเคอืงจากการเสียดสี จึงปอ้งกนั

ไม่ให้ผิวแห้งหรือเป็นผดผื่นได้ และผลิตขายกันท่ัวไปในฐานะผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอางแบบหนึ่ง

 ทัลคัมตามธรรมชาติจะมี แร่ใยหิน (asbestos) เป็นองค์ประกอบอยู่

ด้วย ซึ่งรู้อย่างแน่ชัดมานานแล้วว่าแร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็งปอด  จึงมีข้อ

หา้มในกรณีของผลติภณัฑแ์ปง้ฝุน่โรยตวัตอ้งใชท้ลัคมัทีท่ำาใหบ้รสิทุธิแ์ละ

ปราศจากใยหินเท่านั้น 

ผงทัลคัม 
ภาพจาก http://www.talcumpowderovariancancercenter.com/img/slides/slide-01.jpg

 ในสหรัฐอเมริกามีข้อกำาหนดน้ีต้ังแต่ราว 40 ปีก่อน ขณะท่ีในประเทศไทย

ก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำาหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วน

ผสมในเคร่ืองสำาอางแล้ว  โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ. 2557-2558 

คณะกรรมอาหารและยา (อย.) สุ่มตรวจสอบแป้งฝุ่นโรยตัวรวม 40 และ 73 

ตัวอย่างตามลำาดับ ท้ังหมดไม่พบการปนเป้ือนแร่ใยหินในแป้งฝุ่นโรยตัวแต่

อย่างใด ท้ังน้ีหากตรวจพบแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง ผู้ผลิตจะมีโทษจำา

คุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ   

ผ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์, สวทช.



ฉบับที่  42

16กัันยายน 2559

http://www.gannett-cdn.com/-mm-/7aeaab55db6aef3f4393cf785cf3dee0f59d33ff/c=0-0-4195-2370&r=x1683&c=3200x1680/local/-/media/2016/02/24/USATODAY/USATODAY/635919056734741978-ThinkstockPhotos-177492430.jpg

http://www.gannett-cdn.com/-mm-/7aeaab55db6aef3f4393cf785cf3dee0f59d33ff/c=0-0-4195-2370&r=x1683&c=3200x1680/local/-/media/2016/02/24/USATODAY/USATODAY/635919056734741978-ThinkstockPhotos-177492430.jpg

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม :  เว็บไซต์ของสมาคมมะเร็งอเมริกัน สำาหรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง link งานวิจัยเด่นๆ  
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/talcum-powder-and-cancer 

เว็บไซต์ The Huffington Post ข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดี Jacqueline Fox และอื่นๆ 
http://www.huffingtonpost.com/toby-nwazor/the-talcum-powder-lawsuit_1_b_10609474.html

 ดงันัน้ ในเบือ้งตน้เมือ่จะพจิารณาวา่ ทลัคมักอ่ใหเ้กดิมะเร็งหรือไม ่ต้อง

แยกแยะระหวา่งทลัคมัทีม่กีบัทีไ่มม่แีรใ่ยหนิออกจากกนัเสียกอ่น  เพราะใน

กรณีของแปง้ฝุน่โรยตวันัน้จะเปน็ทัลคมัแบบไมม่แีรใ่ยหินเทา่นัน้ แลว้ในกรณี

หลงัน้ีมีความสมัพนัธก์บัการเกดิมะเรง็บ้างหรอืไม ่ คำาตอบคอื ยงัไมช่ดัเจน   

 มีการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็น 2 แบบคือ แบบที่ใช้เซลล์เพาะ

เลี้ยงในจานเลี้ยง (โดยใส่ทัลคัมลงไปในจานเล้ียงเซลล์ปกติ แล้วสังเกต

การเปล่ียนแปลง) และแบบท่ีใช้สัตว์ทดลอง  ผลในเซลล์เพาะเลี้ยงนั้นมี

หลายแบบ สำาหรับการทดลองกับสัตว์ทดลองอย่าง หนูบ้าน (rat) หนูหริ่ง 

(mouse) และแฮมสเตอร ์(hamster) ผลการทดลองทีไ่ดก้ม็ตีัง้แตไ่มท่ำาให้

เกิดผลใดๆ ไปจนถึงทำาให้เกิดเนื้องอก  

 มกีารทดลองเชือ่มโยงระหวา่งแปง้โรยตวักับมะเร็งรังไข่บา้งหรือไม ่? 

 มีการทดลองหาความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่จำานวนหนึ่ง แต่ยังได้ผลผสม

ปนเปกันอยู่ ตั้งแต่ไม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กับที่สรุปว่าทำาให้มีความเสี่ยง

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาก และยังคงมีการทดลองเพิ่มเติมกันอยู่ 

 ในกรณขีองมะเรง็ปอดนัน้ ยงัไมม่รีายงานทีแ่สดงความเชือ่มโยงระหวา่ง

การใช้แปง้ฝุน่โรยตวักบัมะเรง็ชนดินีเ้ลย สำาหรบัมะเรง็กระเพาะอาหาร กย็งั

ไมม่ผีลเชือ่มโยงเดน่ชดั แตม่รีายงานฉบบัหนึง่แสดงความเกีย่วขอ้งเล็กนอ้ย

กับความเสี่ยงมะเร็งมดลูก แม้ว่ารายงานอีกหลายฉบับได้ผลเป็นลบ (ไม่มี

ความเกี่ยวข้อง)

 สำาหรับหน่วยงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้สรุปเก่ียวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างแป้งโรยตัวกับมะเร็งไว้  อาทิ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค  

สหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and  

Prevention) ไม่รวมทัลคัมไว้ในกลุ่มสารที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดโรค

มะเรง็รงัไข ่ ขณะทีส่ำานกังานวจิยัมะเรง็สากล (The International Agency 

for Research on Cancer, IARC) ซึ่งอยู่ในสังกัดองค์การอนามัยโลก เคย

สรปุไวว้า่ (1) ทลัคมัทีม่แีร่ใยหนิ “ก่อมะเรง็ในมนษุยไ์ด”้ (2) เนือ่งจากขอ้มูล

ในสัตว์ทดลองและในมนุษย์มีจำากัด การสูดหายใจเอาทัลคัมที่ไม่มีแร่ใยหิน

เขา้ร่างกาย ใหถ้อืวา่ “ไมก่อ่มะเรง็ในมนษุย”์ และ (3) เนือ่งจากความจำากัด

ของข้อมูลการศึกษาความเกี่ยวข้องกับมะเร็งรังไข่ในมนุษย์ ขอให้ถือว่าการ

ใช้ทัลคัมกับอวัยวะเพศมนุษย์ “มีโอกาสก่อให้เกิดมะเร็งได้”

 สรุปภาพรวมได้ว่า ความเกี่ยวข้องระหว่างแป้งโรยตัวกับการก่อให้เกิด

มะเรง็ชนดิตา่งๆ ยงัมคีวามไมช่ดัเจนอยูม่าก เน่ืองจากผลการทดลองยงัใหท้ัง้

ผลบวกและผลลบ และมหีลักฐานท่ีชดัเจนอยูน่อ้ยวา่ ทลัคัม (ทีไ่ม่มีแรใ่ยหนิ

เป็นองค์ประกอบ) มีความเช่ือมโยงกับมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษ   

ดังนั้น ประชาชนยังคงใช้แป้งฝุ่นโรยตัวได้ แต่ไม่ควรใช้ในบริเวณที่ลับ และ

หากกังวลใจก็ควรงดใช้ หรือลดการใช้ให้น้อยลง 

 นอกจากนี ้ยังอาจหันไปเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ทดแทนอืน่ เช่น แปง้โรยตวัที่

ทำาจากข้าวโพดหรือข้าว และไม่ใช้ทัลคัมเป็นองค์ประกอบ

บทความพิเศษ
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วิทยาศาสตร์ในแดนภารตะ
ประสบการณ์จากการไปร่วมกิจกรรมในการประชุมทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำาหรับเด็ก 
ณ ประเทศอินเดีย กับการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเด็กอินเดีย

บทความพิเศษ

ผู้เขียนมีโอกาสนำานักเรียนไทยเข้าร่วมงาน National Children’s 

Science Congress (NCSC) ที่ประเทศอินเดีย 2 ครั้ง (ครั้งแรกที่พาราณสี 

ครัง้ทีส่องทีโ่ภปาล) ตามคำาเชญิของ National Council for Science  and 

Technology Communication (NCSTC) โดยมีผู้สนับสนุนการเดินทาง

ทั้งหมดจาก The Ministry of External Relation (MEA) ของอินเดียผ่าน 

The ASEAN Secretariat ซึง่เชญิกลุม่ประเทศอาเซียนเขา้ร่วมในงานนีด้้วย 

เพือ่เปดิโอกาสให้นกัเรยีนและครจูากประเทศสมาชกิอาเซียนและอนิเดีย ได้

มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ทั้งในมุมด้านวิทยาศาสตร์และ

สังคม จากประเทศของตนเองในเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์  งานดังกล่าว

นี้ถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งสำาหรับเด็กและเยาวชนในแดนภารตะ รูปแบบ

คล้ายๆ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของบ้านเรา ผสมผสานกับการนำา

เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งกว่าท่ีเด็กๆ จะได้มานำาเสนอผลงาน

ของตนในงานนี้ จะต้องผ่านการคัดเลือกในระดับโรงเรียน ระดับรัฐ จนมา

ถึงระดับประเทศ ในแต่ละปีจะจัดช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่ โดยแต่ละรัฐเวียน

กันเป็นเจ้าภาพจัดงาน

 ในแต่ละปีจะจัดงานคล้ายๆ กัน คือ มีการเดินขบวนพาเหรดและพิธี

เปิดอย่างเป็นทางการ โดยแต่ละรัฐจะจัดเต็มสำาหรับเสื้อผ้าหน้าผม ปีแรก

ที่ไป ผู้เขียนตื่นเต้นที่สุดที่ได้ชมเด็กๆ ใส่ชุดประจำารัฐอย่างสวยสดงดงาม 

แต่ละรัฐมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำาให้เห็นว่าอินเดียมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมมากทีเดียว อย่างเช่นรัฐ

มณีปุระ (Manipur) ซึ่งเป็นรัฐใน

เขตชายแดนทีอ่ยูติ่ดกับพมา่ ถอืเป็น

เขตพเิศษเปน็รฐัอสิระลอ้มรอบดว้ย

ภเูขา ชาวต่างชาติทีจ่ะเขา้ไปต้องได้

รับอนุญาต ชุดประจำารัฐนี้ไม่ค่อย

เหมือนอินเดีย จะค่อนมาทางพม่า

และทิเบตมากกว่า หลังจากขบวน

พาเหรดจะเป็นพิธีเปิดและเชิญนัก

วิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของอินเดีย

มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน เป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่ผู้ เขียนประทับใจไม่รู้

อติพร สุวรรณ
งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช.
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เลือน ด้วยความที่ไม่เคยเห็นการบรรยายที่ใดมีเสียงตอบรับจากผู้ฟังขนาด

นี้มาก่อน จากวิทยากรคือ Dr.A.P.J. Abdul Kalam ประธานาธิบดคีนที ่11 

และเปน็นกัวทิยาศาสตรผ์ูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เปน็บดิา

แหง่จรวดและขปีนาวธุของอนิเดีย เดก็อนิเดยีเกอืบพนัคนปฏญิาณตนวา่จะ

ตัง้ใจเรยีนรูแ้ละสรา้งอนาคตใหก้า้วหนา้ดว้ยเสยีงกระหึม่ทัง้ฮอลล ์ทำาเอาชาว

ต่างชาติอย่างเราขนลุกซู่ หลังการบรรยายจบ เด็กๆ ต่างกรูกันออกไปเรียง

แถวหน้าเวทีเพื่อรอถามด้วยใจจดจ่อ หากคุณผู้อ่านยังไม่คุ้นชื่อ Dr.Kalam 

ก็สามารถติดตามอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของท่านได้ ชื่อว่า “Wings of 

Fire” ค่ะ น่าเสียดายที่ท่านเพิ่งจากไปเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2558) นี่เอง นับ

เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์ในแดนภารตะและเอเซียก็

ว่าได้ ขอไว้อาลัยกับท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 กลบัมาเรือ่งงานต่อ หลงัพธิเีปดิอยา่งเปน็ทางการแลว้ กเ็ปน็การแบง่กลุม่

นำาเสนอโคงงานวิทยาศาสตร์แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ มีการบรรยาย

ในห้องย่อยสำาหรับครู นิทรรศการผลงานหรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ สิ่ง

ที่เห็นได้ชัดเจนในความต่างกับบ้านเราคือ อินเดียไม่เน้นการปรุงแต่งด้วย

สถานที่หรือโครงสร้างการจัดงาน ห้องนำาเสนอผลงานก็เป็นห้องเรียนที่บาง

ห้องไม่มีแม้แต่ผ้าม่าน ก็หาผ้าผืนใหญ่ๆ มาบังแสง การนำาเสนอก็เป็นแบบ

ปากเปลา่ แทบไมเ่หน็การนำาเสนอดว้ยพาวเวอรพ์อยตเ์ลย เดก็ทกุคนจะเตม็

ที่กับการเขียนบนกระดาษโปสเตอร์ใบเล็กบ้างใหญ่บ้าง ไม่มีการกำาหนดรูป

แบบ เด็กๆ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่บนกระดาษที่ตนนำาเสนอ แม้แต่

ตารางหรือกราฟ ก็บรรจงวาดให้เป็นสัดส่วนทึ่ถูกต้อง เนื้อหาของโครงงาน

วิทยาศาสตร์ก็หยิบจากปัญหาในครัวเรือน ในท้องถิ่น มาแก้ปัญหาด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่หรูหรา แต่

โจทย์ใกล้ตวักลบัทำาให้เหน็แววตามุง่มั่นที่จะทำาโครงงานให้สำาเรจ็ ทกุคนนำา

เสนอด้วยความภมูใิจใหก้รรมการฟงั ซึง่กรรมการก็มีทัง้ทีเ่ป็นครใูนโรงเรยีน

และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต่างก็ให้กำาลังใจและให้ความคิดเห็นที่ทำาให้เด็ก

มีกำาลังใจกลับไปต่อยอดงานของตนหลังจากจบงานนี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้คุย

นอกรอบกบัเด็กหลายคน ทำาให้รูว้า่ทกุคนตา่งมคีวามภมิูใจทีไ่ดม้างานนีแ้ละ

ภูมิใจกับงานของตนมาก และชี้ชวนเราให้เล่าเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ของไทยเราบ้าง  

 กิจกรรมท่ีกลุ่มอาเซียนได้เข้าร่วม ได้แก่ Face to Face Program 

เปน็การบรรยายของนกัวทิยาศาสตรช์ัน้นำาของอินเดยี ใชเ้วลาชว่งนีร้าวหนึง่

ชัว่โมงครึง่ การบรรยายจะเนน้การสรา้งแรงบันดาลใจใหกั้บอนาคตของชาต ิ

มากกว่าลงเนื้อหาวิชาการแบบเข้มข้น โดยเร่ิมต้นด้วยเนื้อหาวิชาการแล้ว

ลงท้ายด้วยคำาถามปลายเปิดให้เด็กๆ ได้คิดตาม วิทยากรไม่ได้นำาเสนอด้วย

สือ่การนำาเสนอ มเีพยีงตัวและหวัใจมาพดูคยุกับเดก็ สามารถพดูใหเ้ดก็ๆ มา

ยืนรอเพื่อตั้งคำาถามได้ยาวเหยียด 

 Video Conferencing เป็นการถ่ายทอดวิดีโอไปยังหน่วยวิจัยหรือ

มหาวทิยาลยั เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไดพ้ดูคยุกบันกัวทิยาศาสตรข์องอนิเดยี

ทีก่ระจายอยูส่ว่นตา่งๆ ของประเทศและตา่งประเทศ ผู้จัดงานให้ความสำาคัญ

ขบวนพาเหรดในวันเปิดงาน ผู้เขียน (คนกลาง) กับเยาวชนในชุดประจำารัฐมิโซรัม ซึ่งเป็น
รัฐที่แยกตัวจากรัฐมณีปุระ

การบรรยายของ Dr.A.P.J. Abdul Kalam

นักเรียนไทยนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ห้องนำาเสนอผลงาน ต้องหาผ้าผืนใหญ่ๆ มาบังแสงที่เข้าทางหน้าต่าง 
(ด้านซ้ายของภาพ)

บทความพิเศษ
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กับช่วงนี้มาก ตัวเด็กเองก็รอเข้าแถวมาตั้งคำาถาม โดยส่วนตัวรู้สึกว่าใช้เวลา

ชว่งนีน้านเกนิไป ไมม่กีารควบคมุเวลาทำาใหช้ว่งทา้ยดูจะนา่เบือ่ไปบา้ง แต่อยู่

ที่อินเดียสารภาพว่าต้องทำาใจเรื่องเวลาค่ะ เพราะแทบไม่มีครั้งไหนที่ตรงต่อ

เวลาเลย แต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า กำาหนดการ

ก็ไม่มีบอกให้ชัดเจน แต่หากตัดเรื่องนี้ออกไป ก็นับว่าการมาเข้าร่วมกิจกรรม

ที่อินเดียในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจไม่น้อยค่ะ 

 นอกจากนี้เราได้เดินชมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆ นำามาแสดง รวมไป

ถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่แทบทุกคนงัดกลเม็ดเด็ดพรายมาเชิญชวนให้ไป

ชมงานของตน ต้องยอมรับในฝีมือของเด็กๆ ในการจัดวางอาร์ตเวิร์กแบบ

สร้างสรรค์ไม่แพ้อินโฟกราฟิกเลยทีเดียวเชียว ที่สำาคัญทุกคนมีแววตาเป็น

ประกายในการนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนอย่างเปี่ยมล้น 

 แล้วเด็กไทยและอาเซียนทำาอะไรบ้าง ? พวกเราได้รับเชิญให้นำาเสนอโครงงาน 

บรรยากาศของ Face to Face Program เยาวชนรอคิวถามคำาถามกับนักวิทยาศาสตร์ในช่วง 
Video Conferencing

บูธของหน่วยงานที่มาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

กรรมการฟังการนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โปสเตอร์นิทรรศการบนบอร์ดสไตล์อินเดีย

โปสเตอร์นิทรรศการแบบแขวนบนราว ไม่ต้องพึ่งบอร์ด Taj-ul-Masajid มัสยิดสีชมพูแห่งโภปาลได้ชื่อว่า
เป็นมัสยิดที่สวยที่สุด

ธรรมเมกขสถูปที่ตำาบลสารนาถ 
หนึ่งในสี่สังเวชนียสถานของชาวพุทธ

วิทยาศาสตร์แบบปากเปล่า ประเทศละ 1 หัวข้อ พวกเราคุ้นชินกับการนำาเสนอ 

ด้วยพาวเวอร์พอยต์ก็ต้องเปล่ียนมาเขียนลงกระดาษแทน ทำาให้เราเห็นว่า 

เด็กไทยก็มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์งานไม่น้อย 

 ปิดท้ายท้ังสองคร้ังของการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าภาพพาไปชมสถานท่ี

สำาคัญของเมือง อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งโภปาล ธรรมเมกขสถูปท่ี

ตำาบลสารนาถซ่ึงถือเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ คือเป็นสถาน

ท่ีท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา นอกจากน้ี พวกเรายังมีโอกาสไปล่อง

เรือชมวิถีชีวิตตลอดสองฝ่ังแม่น้ำาคงคาท่ียังคงปฏิบัติเช่นเม่ือส่ีพันปีก่อน ทำาให้

เราเข้าใจสัจจธรรมแห่งชีวิตและศรัทธาอย่างแรงกล้าของชาวภารตะท่ียากจะ

หาใครเสมอเหมือน และในช่วงคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท้ังสองคร้ัง 

พวกเรากลุ่มอาเซียนได้ตัดเค้กเฉลิมฉลอง นับเป็นการเก็บความประทับใจใส่

กระเป๋ากลับบ้านก่อนจากกัน ........อินเดียยังอยู่ในความทรงจำาเสมอ 

ท่าเรือมณีกรรณิการ์ เป็นท่าเรือที่ขึ้นชื่อที่สุดริมแม่น้ำา
คงคา ว่ากันว่ากองไฟที่ใช้สำาหรับเผาร่างไร้วิญญาณที่

ท่าเรือนี้ไม่เคยดับ ตั้งแต่เมื่อสี่พันปีก่อน                                                                  

บทความพิเศษ
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพทีถ่่ายจาก “กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Vision)” แสดงให้เหน็ฝา่มอื

ของคนทีม่สีขุภาพด ี(ภาพซา้ย) และภาพของผูป้ว่ยเปน็โรคเรยน์อยด ์(Raynand’s  

Disease) ซึง่ทำาใหมี้อาการนิว้ชา ภาพนีถ้า่ยไวห้ลังจากคนทัง้สองนำามอืไปแชใ่นนำา้เย็นนาน 2 นาท ี

 ผลที่ได้คือเราสามารถเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยมือของคนที่มี 

สุขภาพดีนั้นสามารถกลับมาอุ่นได้เร็วกว่า เห็นเป็นแสงสีเหลืองและส้มเข้ม

ภาพจาก : Raynaud’s disease - Matthew Clavey, Thermal Vision Research

กล้องถ่ายภาพความร้อน
บอกสุขภาพ



21
ฉบับที่  42

กันยายน 2559

สาระน่ารู้จาก อย.
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/01/balloon.jpg
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สเปกตรัม

เวิร์กช็อปเข้มข้นผู้เข้าประกวด 
Enjoy Science : Young Makers Contest

สำ�นักง�นพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท 

เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด องค์การพิพิธภัณฑ์

วทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ (อพวช.) สำานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปโครงการประกวดสิ่ง

ประดิษฐ์สำาหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ Enjoy Science: Young Makers 

Contest ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เมื่อวันที่ 27 

สงิหาคม 2559 ณ หอ้งประชมุฟนีกิซ ์1 ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นักวิจัยไบโอเทครับรางวัล The 2016 Thailand Frontier 
Researcher Awards

ดร.ปติ ิอำา่พายพั นักวจัิยหอ้งปฏบิติัการอณพัูนธศุาสตร์และเทคโนโลยชีวีภาพสตัวน์ำา้  

ไบโอเทค สวทช. ได้รับรางวัล The 2016 Thailand Frontier Researcher Awards  

ในสาขา  Plant and Animal Science  จากผลงานวจิยัเรือ่ง “ระบบโพรฟนีอลออกซเิดส 

และบทบาทสำาคัญในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำาคัญในกุ้ง”  

โดยงานวจัิยนีช้ีใ้หเ้หน็ถงึบทบาทและความสำาคัญของกลไกการสรา้งเมลานนิโดย ระบบ

โพรฟีนอลออกซิเดสของระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสำาคัญต่อการต้านเช้ือก่อโรคในกุ้ง

กุลาดำา โดยองค์ความรู้ที่ได้จะสามารถนำามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการป้องกันการติด

เชื้อในการเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งต้านโรคได้อีกด้วย 

 Thailand Frontier Researcher Awards เปน็รางวลัที ่Thomson Reuters ซึง่เปน็

ผูใ้หบ้รกิารฐานขอ้มลู Web of Science เพือ่การสบืค้นขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส ์(Reference 

Database) และฐานขอ้มลูเพือ่การอา้งองิ (Citation Database) ประเมิน และวเิคราะห์

ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

เป็น world’s top 1% จากทุกสาขาวิชา ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2011-2015) ซึ่ง

บทความได้รับการอา้งองิสูงสุดจะถกูจัดอยูใ่นกลุ่ม Research Fronts คือ กลุม่บทความ

ที่ได้รับการวิเคราะห์ความถี่ของการถูกอ้างอิงว่าเป็นงานวิจัย ที่อยู่ในความสนใจของวง

วิชาการปัจจุบัน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ในระดับแนวหน้า
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กระทรวงวิทย์ สวทช. ผนึกกำาลัง ม.ธรรมศาสตร์ 
หนุนจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช. รองรับงานวิจัย
ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย
22 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร สวทช. โยธี - ดร.พิเชฐ 

ดรุงคเวโรจน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีใหเ้กยีรติ

เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้ง  

ศนูยส์ตัวท์ดลอง มธ.-สวทช. (TU-NSTDA Animal Facility) ระหวา่ง สำานกังาน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์  

กออนันตกูล ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญสำาหรับการวิจัย

และพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การยกระดับคุณภาพสินค้าไทย รวมไปถึง

การร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร 

รวมถึงเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ตามแนวทางขับเคลื่อน 

ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S Curve) และประเทศไทย 4.0 โดย

เฉพาะในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์(Health, 

Wellness and Bio-Medicine) เพือ่ใหก้ารใช้สัตวท์ดลองสามารถรองรบั

งานวิจัยในด้านดังกล่าวได้มาตรฐานในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

TCELS ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ThaiTECT 2016 
พร้อมต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
ประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ก�รจัดงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิก

เพื่อความเป็นเลิศ ประจำาปี 2559” 16th ThaiTECT Annual Meeting 

2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม

เดอะสุโกศล เพ่ือต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การ

แพทยข์องประเทศและการพฒันาศกัยภาพของประเทศรว่มกนัทัง้ภาครฐั

และเอกชน เพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางคลินิก โดยคณะเวชศาสตร์

เขตรอ้น มหาวิทยาลยัมหดิล ไดเ้ปน็เจ้าภาพในการจดังานประชุมวชิาการ

ในปีนี้ โดยมีหน่วยงาน TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(องค์การมหาชน),  PReMA, THAIST วช. และ MedResNet ร่วมเป็น

เจ้าภาพในงานประชุมครั้งนี้ด้วย

sci society
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ซินโครตรอน จับมือ มข. ลงนามสัญญาบริการร่วมใช้แสงซินโครตรอน  

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เปิดเผยว่า “การลงนามสัญญาการให้บริการร่วมระหว่าง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทย์ฯ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน

คร้ังนี ้ถอืเปน็ความร่วมมอืทีน่บัวา่เป็นประโยชน์ตอ่วงการวจิยัเป็นอยา่งมาก 

 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ได้เตรยีมความพรอ้มในการขบัเคลือ่นงานวจิยั 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างเต็มกำาลัง อีกทั้ง 

ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ

มหาวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย ได้ใช้ประโยชน์จากแสง 

ซินโครตรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ร่วมกันลดปัญหา 

ความซำ้าซ้อนในการจัดหา บำารุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิจัยชั้นสูง เพิ่ม

ประสทิธภิาพในการใชง้บประมาณในภาพรวมใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ รวมทัง้

การร่วมพัฒนาบคุลากรและองค์ความรู ้ซึง่จะเป็นการบูรณาการทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของ

ประเทศ และพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.slri.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=4633:2016-08-27-02-11-57&catid=48:2010-11-01-18-56-16&Itemid=325

สวทช. เชิญร่วมงาน Thailand TECH SHOW 2016 
โชว์ผลงานวิจัยจาก “ห้ิงสู่ห้าง” และผลงานวิจัยท่ีพร้อม
ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มากกว่า 100 ผลงาน 

สำ�นักง�นพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand TECH 
SHOW 2016 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

 นวัตกรรมจาก “หิ้งสู่ห้าง” การแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มากกว่า 100 ผลงานจาก สวทช. และพันธมิตร

 Investment Pitching - เวทีของการนำาเสนอ 10 ผลงานวิจัยเด่นสู่นักลงทุน

 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “New S Curve กับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บรรยายและการเสวนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ :-  

 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำาหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch for Business) 

 จะก้าวผ่านกับดักประเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร?

 “การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในยุคดิจิทัล” (How to Build Strong Branding in Digital Era)

 One On One Matching - เจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยและนักลงทุนที่สนใจนำาผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

 Tech Show Stage - เปิดเวทีเจาะลึกผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักวิจัยไทย

 การจำาหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่
www.nstda.or.th/thailandtechshow2016 หรือสอบถามโทร. 02-564-8000

sci society
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บ้านนักคิด

Quiz

   ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 41

รางวัลที่ 1 (18 คำา) ร่มเปลี่ยนสี ได้แก่ คุณสุริสา ทิพย์ผ่อง คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

รางวัลที่ 2 (16 คำา) หนังสือนิทานเมฆน้อยขี้เล่น ได้แก่ คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์ ด.ญ.ชยา เวทีวุฒาจารย์ ด.ญ.ศิรประภา สนิทเหลือ

รางวัลที่ 3 (12-14 คำา) จานรองแก้ว “เบนจามิน แฟรงคลิน” ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ ขำาทอง คุณศศิวิมล เกตุแก้ว 

ปัญหาประจำาฉบับที่ 42           

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 

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 42

สวัสดีฮะ ในฉบับที่ 41 เรามีเกมหาคำาศัพท์
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฝนที่ซ่อนอยู่ทั้งแนวตั้ง 
แนวนอน บางคำาอ่านไปข้างหน้า บางคำาต้องอ่าน
ย้อนหลัง มาให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็มีคุณผู้อ่านหา
ศัพท์ได้มากที่สุด 18 คำา เลยฮะ ไปดูเฉลยกัน

หมดเขตส่งคำาตอบ
วันที่ 22 กันยายน 2559 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 43
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

เหมียวมี พวงกุญแจ World Scientist 
จำานวน 10 รางวัล มอบให้ ส่งคำาตอบ พร้อม
ระบุลายที่ชอบด้วยนะฮะ (ถ้าไม่ระบุ ทีมงาน
ขออนุญาตเลือกให้เลย)

คุณผู้อ่านรู้จักเบกกิงโซดาไหม ช่วยบอกเหมียวหน่อยว่า เบกกิงโซดา มีชื่อทางเคมีว่าอะไรกันแน่ 

โซเดียมคาร์บอเนต หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนต

คอทับทิม  
Calliope calliope
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ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)

คอทับทิม  
Calliope calliope
นกคอทับทิมตัวผู้มีคอหอยสีแดงในช่วงฤดูผสมพันธ์ุ พบเห็นได้
บ่อยตามป่าละเมาะ ปกติเป็นนกที่อพยพมายังประเทศไทยในช่วง
ฤดูหนาว แล้วบินกลับไปทำารังวางไข่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย

ประทีป ด้วงแค
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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 ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³

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 

ฝา่ยเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 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

In a cosmic perspective, most human con-
cerns seem insignificant, even petty. 

 - Carl Sagan, COSMOS 

ในมุมมองระดับจักรวาลนั้น เรื่องที่มนุษย์ส่วนใหญ่
ใส่ใจ ดูจะไร้ซึ่งความสำาคัญ 

หรืออาจถึงขั้นขี้ประติ๋วไปด้วยซำ้า
 - คาร์ล เซแกน, หนังสือ คอสมอส 

http://media.boingboing.net/wp-content/uploads/2015/11/150611A-Sagan.jpg

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

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน สำาเร็จปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยชิคาโก และได้เป็นศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ 
และผู้อำานวยการห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ท่ีมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ซีรีส์อันโด่งดังทาง
โทรทัศน์ที่เซแกนเป็นผู้จัดทำา มีชื่อว่า “Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และหนังสือในชื่อ “Cosmos” เช่นกัน 
ได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีติดชาร์ตเบสต์เซลเลอร์ของ New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์
 เซแกน ไดช้ือ่วา่เป็นนกัเขยีนหนงัสอืวทิยาศาสตรส์ำาหรับประชาชนทัว่ไป ด้วยสำานวนทีส่ละสลวยนา่อา่นราวกบับทกว ีและเป็นผูป้ระพนัธ์
นิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Contact ที่กลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก


