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“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก 
แล้วเลือกสรรส่วนที่สำาคัญเป็นประโยชน์ นำามาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศของเรา 

เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”

พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน

“พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ๒๖”

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖

พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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จุมพล เหมะคีรินทร์

บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note

13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คือวันที่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างร่ำาไห้ 
และเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช... ในหลวงรชักาลที ่9 แหง่พระบรมราชจักรวีงศ์

 หลายคนบอกวา่ ชา่งโชคดเีหลือเกนิทีเ่กดิมาในแผน่ดนิสมยัของพระองค ์(ทำาไม
พอพิมพ์ถึงประโยคนี้ น้ำาตาผมซึมคลอเบ้าอย่างไม่รู้ตัว)

 มิใช่เพียงประเทศไทยหรอกครับท่ีสูญเสียพระมหากษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ สูญเสีย
พ่อของแผ่นดิน แต่โลกยังได้สูญเสียบุคคลสำาคัญไปด้วยเช่นกัน ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างและผู้นำาในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชาวไทยและสร้างความเจริญให้กับประเทศไทย ด้วยเหตุน้ี เลขาธิการ 
องค์การสหประชาชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัลความสำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์  
(UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระองค์ 
อีกทั้งยังได้กำาหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระองค์ เป็น “วันดินโลก” ด้วย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ได้มีการประชุม
วาระพิเศษเพ่ือสดุดีและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เป็นการเฉพาะ โดยมีการกล่าวสดุดีของประธานสมัชชาสหประชาชาติ 
เลขาธิการสหประชาชาติ ผู้แทนจาก 5 กลุ่มภูมิภาคของโลก และผู้แทนจาก
ประเทศไทย ในที่ประชุมมีการยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์

 ตลอดช่วงเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ภารกิจอันหนักและยิ่งใหญ่ที่
อยูใ่นพระทยัของพระองคเ์สมอมาและชดัเจน นัน่กคื็อ การทำาให้พสกนกิรชาวไทย
ได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านโครงการพระราชดำาริ 
กว่า 4,000 โครงการ

 ตลอดช่วงเวลาสัปดาห์แรกหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ ทีวีช่องต่างๆ ได้นำา
เสนอภาพยนตร์สารคดีพระราชกรณีกิจของพระองค์มากมาย เป็นช่วงเวลาท่ีผม
ได้มีโอกาสได้ดูอย่างจริงจังอีกครั้ง หลายเรื่องที่ไม่เคยดู ไม่เคยรู้ ก็ยิ่งทำาให้ผมและ 
เช่ือว่าประชาชนอีกเป็นจำานวนมากรู้สึกทึ่ง และซาบซ้ึงในพระราชกรณีกิจของ
พระองค์มากยิ่งขึ้น จนกลั้นน้ำาตาไม่อยู่...

 โครงการพระราชดำาริหลายโครงการ ล้วนมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ได้แก่

 • โครงการ “ฝนหลวง” เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง  
 • โครงการ “แกล้งดิน” แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม
 • โครงการ “ปลูกหญ้าแฝก” เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
 • โครงการ “กังหันน้ำาชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศช่วยบำาบัดน้ำาเสีย
 • โครงการ “ไบโอดีเซล” แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
 • โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำา” เพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้แก่พ้ืนดินและผืนป่า
 • โครงการ “เกษตรทฤษฎใีหม”่ แกไ้ขปญัหาการจดัการท่ีดนิและแหลง่น้ำา
 • ฯลฯ

 ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ดังกล่าวข้างต้น จึงเหมาะแล้วที่จะกล่าว
ขานพระนามพระองค์ว่า ผู้ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์”

 สาระวิทย์ฉบับน้ี จึงขอนำาเร่ืองราวพระราชกรณียกิจของพระองค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมานำาเสนอเป็นเรื่องขึ้นปกครับ

ผู้ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์
นักวิทยาศาสตร์”

Highlight

• เรื่องจากปก : 

 • บทความพิเศษ :

เทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย : 

แบบทดสอบพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

• ฝาจุกกันกระฉอก
• ฤทธิ์ปกป้องไตของชาเขียว

ประสบการณ์เข้าค่ายอวกาศ ณ ประเทศเกาหลี (ตอนจบ)
• เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์ :
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ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่อุดมไปด้วยทรัพยากร 

ธรรมชาตทิัง้บนบกและในทะเล ประชากรส่วนใหญจึ่งมอีาชพี

ทำาการเกษตร ประมง แต่ปัญหาพื้นฐานหลักที่ต้องประสบ 

อยู่เสมอ ก็คือเรื่องของภัยแล้ง บางปีน้ำาท่วม น้ำาทะเลรุกเข้า

แหล่งน้ำาจืด น้ำาเสีย ดินเสื่อมโทรม ป่าไม้ถูกทำาลาย จะเห็นได้

ว่าตัวแปรที่เป็นปัจจัยหลักของอาชีพเกษตรกรรมก็คือ เร่ือง

ของ ดิน น้ำา และป่าไม้ นั่นเอง

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงตระหนกัถงึเรือ่งนีเ้ปน็อย่างด ีจงึทรงตอ่สูเ้พือ่แกไ้ขปญัหา

ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์

ครองราชย์  

 ภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่ประชาชนเห็นจนชินตาน่ันก็คือ  

ภาพท่ีพระองค์เสด็จไปตามชนบท ถ่ินทุรกันดารท่ัวประเทศไทย  

ในมือทรงถือแผนท่ีขนาดใหญ่พร้อมกับดินสอ เพ่ือทรงศึกษา

สภาพภูมิศาสตร์จากแผนที่กับสถานที่จริง และวางแผนใน

การแก้ไขปัญหาได้แม่นยำา ที่พระศอทรงคล้องกล้องถ่ายภาพ  

เพื่อบันทึกสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตราษฎร

 กล่าวได้ว่า พระองค์ก็คือ 

สถาปนิกนักออกแบบประเทศ 

เป็นวิศวกรผู้วางรากฐานการ

ก่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น ฝาย อ่าง

เกบ็น้ำา เขือ่น สะพาน ถนน ฯลฯ 

เป็นนักวิทยาศาสตร์และนัก

เทคโนโลย ีในการนำาองคค์วามรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม มาสนับสนุน 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยผ่านโครงการในพระราชดำาริต่างๆ 

มากมายนับพันโครงการ ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริข้ึนในทุกภูมิภาค เพื่อเป็นสถานที่วิจัยและพัฒนา และ

เผยแพร่วิทยาการสู่ประชาชน

 เรามาดูกันว่า พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของพระองค์ท่ีมีความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์อย่างดีแก่พสกนิกร 

ชาวไทยและประชาคมโลกนั้นมีอะไรบ้าง
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โครงการ “ฝนหลวง” แก้ปัญหาภัยแล้ง  
 เมื่อ พ.ศ. 2498 เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ทรงสังเกตเห็นท้องฟ้ามีเมฆมากแต่ฝนกลับตกน้อย ดังนั้น หากมี

การนำาเทคโนโลยีมาช่วยน่าจะทำาให้เกิดฝนและช่วยแก้ปัญหาภัย

แล้งได้ จึงพระราชทานแนวพระราชดำาริให้ ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล  

ศึกษาความเป็นไปได้ และใน พ.ศ. 2512 ปฏิบัติการทำาฝนเทียม 

คร้ังแรกก็ประสบความสำาเร็จ แต่ยังไม่สามารถควบคุมบริเวณท่ีต้องการ 

ให้ตกได้ จึงได้มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องมา และใน พ.ศ. 2514  

ก็ประสบความสำาเร็จ โดยสามารถทำาให้ฝนตกในบริเวณ

ที่ต้องการได้

 ตอ่มาเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงอำานวยการ

สาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง 

ณ เขือ่นแกง่กระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่ประสบผลสำาเร็จ

ดว้ยด ีสามารถทำาใหฝ้นตกลงตามเป้าหมายได ้ทา่มกลาง 

สายตาคณะผู้แทนของรัฐบาลจากนานาประเทศเป็นคร้ังแรก  

ซึ่งต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 

2543 เห็นชอบให้วันท่ี 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วัน

เทคโนโลยขีองไทย” และเทดิพระเกยีรติพระองคท์รงเปน็ 

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

 สำาหรับหลักการสำาคัญการทำาฝนเทียม มี 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

“ก่อกวน” เป็นการใช้สารเคมีกระตุ้นให้มวลอากาศลอยตัวขึ้น และ

ทำาให้เกิดกลุ่มแกนร่วมเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างเมฆฝน ขั้นต่อมา 

“เลี้ยงให้อ้วน” เป็นการโปรยสารเคมีฝนหลวงเพื่อให้กลุ่มเมฆใน

ระยะก่อตัวมีขนาดใหญ่ใกล้อิ่มตัวพร้อมจะตกเป็นฝน และขั้นตอน

สุดท้ายคือ “โจมตี” โดยใช้สารเย็นจัดคือ น้ำาแข็งแห้ง ร่วมไปกับ

ซิลเวอร์ไอโอไดด์ เกลือแกง และยูเรีย เพื่อกวนสมดุลของเมฆ จน

เกดิเปน็หยดน้ำาท่ีมขีนาดใหญ ่และกลายเปน็เมด็ฝนตกลงมาในทีส่ดุ

Cover Story
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โครงการ “แกลง้ดิน” แก้ปญัหาดินเปร้ียว
 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนราธิวาส 

พบปัญหาดินบริเวณป่าพรุที่มีน้ำาขังตลอดปี เมื่อทำาให้ 

น้ำาแห้ง ก็ยังเป็นดินเปรี้ยว หรือดินมีความเป็นกรด ธาตุ

อาหารต่ำา ปลูกพืชไม่ได้ผล จึงทรงแก้ปัญหาด้วยการ  

“แกล้งดินให้เปรี้ยว” คือทำาให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป

เพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมีของดิน ทำาให้ดินเป็นกรดจัด จากนั้น

จงึควบคมุปรมิาณน้ำาใตด้นิเพือ่ป้องกนัการเกดิกรดกำามะถนั 

รวมท้ังใช้น้ำาชะล้างความเป็นกรด หรือใช้ปูนมาร์ลหรือปูนฝุ่น 

ทีเ่ป็นด่าง ช่วยปรับสภาพให้ดินหายเปร้ียว และมีความเหมาะสม 

ที่ปลูกพืชได้

 นอกจากโครงการแกล้งดินนี้แล้ว พระองค์ยังทรงให้

ความสำาคัญกับทรัพยากรดิน การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน 

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตามพ้ืนท่ีต่างๆ  

ทั่วประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน

สากล (International Union of Soil Science, IUSS) จึง

ไดท้ลูเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม  

(The Humanitarian Soil Scientist)” แด่พระองค์ และ

ขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้าย

วันพระราชสมภพของพระองค์เป็น “วันดินโลก”

 

โครงการ “ปลกูหญ้าแฝก” เพือ่ปอ้งกันการพังทลาย
ของหน้าดิน
 จากปัญหาการพังทลาของหน้าดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงแนะนำาให้ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน  

เช่น ให้ปลูกตามพื้นที่ลาดชันหรือบริเวณเขื่อน เพื่อป้องกันการกัดเซาะของ

หน้าดิน ช่วยปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม และยังใช้ปลูกป้องกันสารพิษปนเปื้อน 

ลงแหล่งน้ำา ทังนี้เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากที่ฝังลึกไปในดิน 

และแผ่กระจายออกเหมือนกำาแพง จึงเหมาะสมจะนำามาใช้ปลูกเพื่อป้องกัน 

การกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี
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 สมาคมควบคมุการกดัเซาะผวิดนิสากล (International Erosion 

Control Association, IECA) มีมติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณ 

สากล (The International Erosion Control Association’s In-

ternational Merit Award) แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงเป็นแบบอย่างในการนำาหญ้าแฝกมาใช้

อนุรักษ์ดินและน้ำา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2536

 

โครงการ “กังหนัน้ำาชยัพฒันา” เคร่ืองกลเตมิ
อากาศช่วยบำาบัดน้ำาเสีย
 จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได้เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำาเสียในพื้นท่ี 

หลายแห่งหลายครัง้ และใน พ.ศ. 2531 ไดพ้ระราชทานพระราชดำาริ

ให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถ

ผลิตได้เองในประเทศ โดยทรงได้แนวทางมาจาก “หลุก” ซ่ึงเป็น 

อปุกรณว์ดิน้ำาเข้านาอนัเป็นภูมปัิญญาชาวบา้นเปน็จดุคดิคน้เบ้ืองต้น  

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุน 

งบประมาณ เพ่ือการศึกษาและวิจัยส่ิงประดิษฐ์ใหม่น้ี โดยดำาเนินการ 

จัดสร้างเคร่ืองมือบำาบัดน้ำาเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซ่ึงได้มีการผลิต 

เครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายท่ัว

ประเทศในปัจจุบันคือ “กังหันน้ำาชัยพัฒนา” เหมาะสำาหรับใช้ใน

แหลง่น้ำาธรรมชาต ิไดแ้ก ่สระน้ำา หนองน้ำา คลอง บึง ลำาหว้ย ฯลฯ ที่

มคีวามลกึมากกว่า 1.00 เมตร และมคีวามกวา้งมากกวา่ 3.00 เมตร

 

โครงการ “แก้มลิง” แก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำาท่วม
 ปัญหาน้ำาท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นที่ลุ่ม มี

สาเหตุมาจากน้ำาท่ีมีปริมาณมหาศาลระบายลงทะเลไม่ทัน และน้ำา

ทะเลหนุนสูง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้

พระราชทานพระราชดำาริแนวทางแก้ไข โดยหาพ้ืนท่ีรับน้ำามาเก็บกัก 

ไวก้อ่น จนเมือ่น้ำาทะเลลดลงต่ำา จงึระบายน้ำาทีกั่กเก็บไวน้ีไ้ปสูล่ำาน้ำา

สาขาและออกสู่ทะเลต่อไป เปน็การบรรเทาและแกไ้ขปญัหาน้ำาทว่ม

 สาเหตุท่ีได้ชื่อโครงการ 

“แก้มลิง” พระองค์มีพระ

ราชดำารัสอธิบายโครงการนี้

โดยเปรียบเทียบกับ อาการ

กินกล้วยของลิงว่า
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“...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอก แล้วเอาเข้าปาก

เค้ียวๆ จากนั้นก็เอาไปไว้ท่ีแก้ม ลิงจะเอากล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้ง

แก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปเก็บไว้ในแก้มก่อน แล้วจึงนำามาเคี้ยว

บริโภค และกลืนเข้าไปภายหลัง”

 

โครงการ “ไบโอดีเซล” แก้ไขปญัหาด้านพลงังาน
 จากปัญหาน้ำามันมีราคาแพง และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น 

อีกทั้งประเทศไทยก็ไม่มีแหล่งน้ำามันดิบดังเช่นกลุ่มประเทศโอเปค 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มการใช้

พลงังานทดแทนผา่นโครงการสว่นพระองคม์าตัง้แต่ พ.ศ. 2522 และ

โครงการหนึ่งในนั้นก็คือ การผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำามัน

 ขัน้ตอนการผลติคอื นำาน้ำามนัปาลม์มาผา่นกระบวนการทางเคม ี

ที่เรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (transesterifcation) โดยทำา

ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (ethanol หรือ methanol) โดยมีด่าง

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะได้ผลิตผล

เป็นเอสเทอร์ (ester) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้คือ กลีเซอรอล 

(glycerol) ซึ่งเราจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์นี้ตาม

ชนิดของแอลกอฮอล์ท่ีใช้ในการทำาปฏิกิริยา ไบโอดีเซลชนิดเอสเทอร์ 

นี้มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำามันดีเซลมากที่สุด เพราะไม่มีปัญหากับ

เครื่องยนต์

 

โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำา” เพื่อเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินและผืนป่า
 จากปัญหาลำาธารน้ำาเดิมแห้งเหือดหาย ผืนป่าแห้งแล้ง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน 

พระราชดำาริในการจัดทำาฝายแม้ว ซึ่งเป็นฝายชะลอน้ำาก่ึงถาวร

ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอกหมู ซึ่งเป็นวิศวกรรมแบบ

พื้นบ้าน การสร้างฝายแม้วเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น
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กิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้ำาในลำาธารหรือทางน้ำาเล็กๆ ให้ไหล 

ชา้ลง และขังอยู่ในพ้ืนท่ีนานพอเพ่ือให้พ้ืนท่ีโดยรอบได้ดูดซึมน้ำาไปใช้  

เป็นการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นจนพัฒนาการ

เป็นป่าสมบูรณ์ข้ึนได้ ฝายแม้วยังอาจใช้เพ่ือการทดน้ำาให้มีระดับสูง 

พอที่จะดึงน้ำาไปใช้ในคลองส่งน้ำาได้ในฤดูแล้ง โครงการตามแนว 

พระราชดำารนิีไ้ดม้กีารทดลองใชท่ี้โครงการหว้ยฮอ่งไคร ้จ.เชียงใหม ่

และประสบผลสำาเร็จจนเป็นตัวอย่างให้กับโครงการอื่นๆ ต่อมา

 

โครงการ “เกษตรทฤษฎใีหม”่ แก้ไขปญัหาการ
จัดการที่ดินและแหล่งน้ำา
 เพื่อให้การใช้ที่ดินและแหล่งน้ำาในการทำามาหากินและที่พัก

อาศยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวทางการจัดการที่ดินและแหล่งน้ำา

ตามการเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีเหมาะสมสำาหรับครอบครัวเกษตรกร

ที่มีที่ดินถือครอง 10-15 ไร่ โดยแบ่งการจัดการพื้นที่เป็นอัตราส่วน  

30 : 30 : 30 : 10 เพื่อใช้สำาหรับทำาเป็น สระเก็บน้ำา : ปลูกข้าว : 

ปลกูไม้ยนืตน้ พชืผกั พชืไร ่พชืสมนุไพร ฯลฯ : ทีอ่ยูอ่าศยั เลีย้งสตัว ์

โรงเรือน และอื่นๆ ตามลำาดับ  

 การจัดการที่ดินและแหล่งน้ำาตามการเกษตรทฤษฎีใหม่นี้  

เป็นการเกื้อหนุนการดำารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้ดียิ่ง ระบบนี้ยังช่วยลดของเสียที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

พระอัจฉริยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-
การสื่อสาร
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความ 

สนพระทัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร มาตั้งแต่ยุคแรก 

ที่ประเทศไทยยังไม่ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่เครื่องเดียว  

โดยใน พ.ศ. 2503 พระองค์เสด็จประพาสโรงงานคอมพิวเตอร์ 

ระดบัโลกทีซ่ลิคิอนวลัเลย ์มลรฐัแคลฟิอรเ์นยี สหรฐัอเมรกิา พระองค ์

ไดท้รงจดุประกายให้หน่วยงานและพสกนกิรชาวไทยมคีวามตืน่ตวั

ในการนำาเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำางานมากขึ้น

 ในวาระขึ้นปีใหม่ พระองค์ยังได้ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบบัตร 

ส.ค.ส. เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นเวลาหลายปี 

ต่อเนื่องกัน ซึ่ง ส.ค.ส. พระราชทานนี้ นอกจากมีคำาอวยพรปีใหม่

แล้ว ก็ยังมีข้อความให้คิด เป็นคติสอนใจที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วย

 ในปี พ.ศ. 2530 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้สำานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำาโครงการพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก และชุดอรรถกถา 

อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือ

สนับสนุนโครงการจนเป็นผลสำาเร็จด้วยดี โดยพระไตรปิฎกและ 

ชุดอรรถกถา จำานวน 115 เล่ม ได้ทำาการบันทึกลงบนแผ่นซีดีรอม

แผ่นเดียว แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539
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Cover Story

 ในด้านวิทยุกระจายเสียง พระองค์ทรงสนพระทัยมาตั้งแต่ทรง

พระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

พระองค์ได้ทรงซื้ออุปกรณ์เครื่องรับวิทยุที่มีวางขายเลหลังราคาถูก 

มาประกอบเป็นเคร่ืองรับวิทยุชนิดแร่ สามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียง 

ในยุโรปได้หลายแห่ง

 ในด้านวิทยุสื่อสาร พระองค์ทรงเห็นความสำาคัญและนำามาใช้

เพ่ือประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการท่ี 

พระองค์ทรงพกเครื่องมือสื่อสารติดพระองค์ตลอด เพราะสิ่งที่

พระองค์ทรงขาดไมไ่ดค้อืการสดบัตรับฟงัขา่วทกุขส์ขุของประชาชน

โดยจะรับสั่งผ่านทางวิทยุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำารวจ

ตระเวนชายแดน ในการขอรับการสนับสนุนเรื่องการขนส่ง เช่น  

เฮลิคอปเตอร์ เพ่ือนำาผู้เจ็บป่วยส่งยังท่ีหมายปลายทางด้วยพระองค์เอง

 นอกจากน้ีพระองค์ก็ยังทรงเป็นสมาชิกเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น 

ด้วย รหัสของพระองค์คือ VR009 และยังทรงเคยพระราชทาน 

คำาแนะนำาการแก้ปัญหาการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประสบ 

ปัญหาการรับส่งคลื่นสัญญาณไม่ชัดเจนให้แก่ทีมอาสากู้ภัยด้วย  

(ผู้อ่านสามารถชมคลิปภาพยนตร์สั้นและรับฟังพระสุรเสียงจริงของ

พระองค์ได้ที่เว็บ

https://www.youtube.com/watch?v=0j83NhlKGns)
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หนังสือ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จัดทำาโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ จัดทำาโดย สภาสมาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

http://img.tnews.co.th/tnews_1393928570_867.jpg
http://www.chaipat.or.th/site_content/19-248/18-chaipattana-water-turbine-development.html

http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/whatis.php
http://www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/

http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/3072
http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2015/04/dd62.jpg

https://th.wikipedia.org/

พระอัจฉริยภาพทางด้านการคมนาคม
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ 

พระราชทานพระราชดำารแินวทางแก้ไขการจราจรทัง้ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลไว้ในลักษณะโครงการจตุรทิศ คือ เป็นการก่อสร้าง 

ถนนจากแนวทิศเหนือไปยังทิศใต้ และทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  

 เช่ือเหลือเกินว่า การที่พสกนิกรได้รับทราบพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ก็ดี คงจะรู้สึกทึ่ง และซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถของพระองค์ยิ่งนัก พระองค์ทรงงานหนักตลอด

การครองราชย์ 70 ปี ก็เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุข ดังนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน

ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกคนจึงรักและเทิดทูนพระองค์อย่างที่สุด

 จากการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช สาระวทิยจ์งึขอถวายความอาลยัและเทดิพระเกียรตพิระองค์ 

โดยรว่มเปน็สว่นหนึง่เลก็ๆ ของสงัคมในการบนัทกึพระอจัฉรยิภาพของพระองคใ์นด้านวทิยาสาสตรแ์ละเทคโนโลยผีา่นบทความทีไ่ดน้ำาเสนอ

นี้ แม้พระองค์จะจากไปแล้ว แต่พระราชดำารัสหรือพระบรมราโชวาทต่างๆ ของพระองค์ จะเป็นกำาลังใจและเป็นแบบอย่างให้ประชาชนชาว

ไทยได้ดำาเนินตามรอยเท้าพ่อต่อไป

Cover Story

เพ่ือใหก้ารจราจรขยายตัวไปทกุทิศทาง โดยมีการสรา้งถนนเชือ่มตอ่

เปน็โครงขา่ย นอกจากนีย้งัมกีารสรา้งสะพานขา้มแมน่้ำาเจา้พระยา

แหง่ใหม ่นัน่กค็อื สะพานพระราม ๘ และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

ซ่ึงได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เป็น

อย่างมาก
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

ฝาจุกกันกระฉอกเทง่าย 
ไม่เลอะเทอะ

ฝาบรรจุภัณฑ์ของเหลวขนาด 1 ลิตรขึ้นไป สมัยนี้มีทั้งแบบฝาจุกและ
ฝาเกลียว เราเปิดใช้แล้วก็ปิดเก็บได้สะดวกขึ้น แต่การใช้งานก็ยังมีปัญหา
อยู่บ้าง โดยเฉพาะเวลาเท มักจะมีของเหลวกระฉอกออกมาระหว่างริน  
ถ้าของเหลวนั้นเป็นเคร่ืองดื่มก็แค่เลอะเทอะ แต่ถ้าเป็นสารเคมี หรือสาร 
ฆ่าแมลง ก็อาจเป็นอันตรายได้

 นกัวจิยัไทยจากศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดแุหง่ชาต ิ(เอม็เทค) สวทช. 
ใช้หลักกลศาสต์ของไหล พัฒนาฝาจุกสำาหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลวเพื่อ
ป้องกันการกระฉอกระหว่างริน โดยออกแบบให้มีลักษณะเรียบง่าย ขึ้นรูป
ง่ายด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก เน้นการใช้งานกับบรรจุภัณฑ์ประเภท

เครื่องดื่ม สารเคมี น้ำามัน เป็นต้น

 ฝาจุกกันการกระฉอกชิ้นน้ี มีข้อดีคือป้องกันการกระฉอก กระเด็น
ของของเหลวที่รินออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำาหนดปริมาณ
ของเหลวได้อย่างแม่นยำา อีกทั้งยังมีขนาดเท่ากับฝาจุกที่ใช้ทั่วไปจึงนำามา
ใช้ทดแทนได้ทันที และใช้ได้กับของเหลวได้ทุกชนิด ปัจจุบัน ฝาจุกฝีมือคน
ไทยชิ้นนี้ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

แผ่นยางรองรางรถไฟ 
ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

น้ำายางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบสำาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง มีค้าง
สต๊อกอยูเ่ปน็จำานวนมาก ทำาใหเ้กิดปัญหาราคายางพาราตกต่ำา สง่ผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก

 วธิหีนึง่ทีจ่ะชว่ยเพิม่มลูคา่ยางธรรมชาตไิด้ก็คือ การแปรรปูยางพาราเป็น
ผลติภัณฑต์า่งๆ โดยเฉพาะนำาไปผลติเป็นช้ินสว่นในระบบราง เช่น แผน่ยาง
รองรางรถไฟ

 ทีมวิจัยหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ สวทช. ร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท 
ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำายางพาราที่ค้างในสต๊อก
เกือบ 9 ล้านตัน โดยวิจัยและพัฒนาแปรรูปน้ำายางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ 
เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในระบบราง 

 ผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่จะทำาก็คือ แผ่นรองรางรถไฟจากยางธรรมชาติ 
สำาหรับใช้วางระหว่างหมอนกับรางรถไฟ ช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะที่
รถไฟเคล่ือนท่ีผ่าน คาดว่าจะมีปริมาณการใช้แผ่นยางรองรางรถไฟของ
ประเทศไทยกว่า 25 ล้านชิ้น มีมูลค่ามากกว่า 1,550 ล้านบาท

ฤทธิ์ปกป้องไตของชาเขียว
เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาฤทธิ์ 
ของชาเขียว (Camelia sinensis (L.) Kuntze) ต่อการปกป้องความเสียหายของไตจากการได้รับยา  
gentamicin ซึ่งทดสอบโดยฉีดสารสกัดเอทานอลจากชาเขียวขนาด 300 มก./กก./วัน เข้าทางช่องท้อง 
ของหนูแรท ติดต่อกัน 15 วัน ร่วมกับการกระตุ้นด้วยยา gentamicin ซ่ึงเป็นพิษต่อไต ขนาด 100 มก./กก./วัน

 ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากชาเขียวสามารถปกป้องไตได้ โดยลดระดับสารที่ทำาลายไตจาก
การได้รับยา gentamicin นอกจากนี้ ยังให้ผลต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่มการทำางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งยังช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงทาง
จุลพยาธิของไต ชะลอการตายแบบ necrosis ของเซลล์ไต ลดการเกิดช่องว่างในไซโทพลาสซึมและการแทรกซึมของสารก่อการอักเสบในไตได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1230

ภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ชาเขียว
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ฤทธิ์ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของแตงกวา
เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการทดลองจากการให ้

หนูแรทกินผงแตงกวาที่ได้จากการนำาน้ำาคั้นของแตงกวา (Cucumis sativus L.) ไปผ่านความร้อนอุณหภูมิ 80°C 
เป็นเวลา 40 นาที แล้วทำาให้เป็นผงแห้งที่อุณหภูมิ -20°C ขนาด 10, 100 และ 500 มก./กก. ทั้งในช่วงก่อน, 
หลัง และระหว่างที่ป้อนแอลกอฮอล์เข้มข้น 22% ให้แก่หนูแรท

 ผลการทดลองพบวา่ การกนิผงแตงกวาทกุขนาดในชว่งกอ่นปอ้นแอลกอฮอล์ 30 นาที มผีลในการลดระดับ
แอลกอฮอลใ์นเลอืดหนลูงในชัว่โมงที ่7 ของการทดลองอยา่งมนียัสำาคญัเมือ่เทียบกบักลุ่มควบคมุ และมผีลเพ่ิม
การทำางานของเอนไซม์ที่ทำาหน้าที่ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของแอลกอฮอล์ในตับ ได้แก่ dehydrogenase 
(ADH) และ acetate dehydrogenase (ALDH)

 ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แตงกวามีฤทธิ์ลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1226

ภาพจาก http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=9246&id=114373

อย. เสนอแก้กฎหมายพืชกระท่อมใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยได้

อย. ส่งเสริมการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพ ยำ้าไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าทางการแพทย์ พร้อมเสนอให้มี
การแก้ไขกฎหมาย ในประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้สามารถนำาพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และศึกษาวิจัยได้

 นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายาท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
ในการรักษา และไม่เคยปิดกั้นความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยกรณีของพืชกระท่อมปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่ม 
ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 ตามพระราชบญัญตั ิยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 หา้มมใิหผู้้ใดผลิต จำาหนา่ย 
นำาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตเป็นรายๆ ไป 
และหา้มมใิหผู้ใ้ดเสพพชืกระทอ่ม ฝา่ฝนืมโีทษจำาหรอืปรับ ซ่ึงการทีจ่ะเปดิใหส้ามารถนำาพืชกระทอ่มมาใชป้ระโยชน์
ทางการแพทย์ได้น้ัน อย. ได้มีการเสนอให้แก้ไขกฎหมาย ในประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษ โดยแก้ไขเป็นห้ามมิ
ให้ผู้ใดเสพพืชกระท่อม เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศกำาหนดตำารับยาที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคตามคำาสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 ทั้งนี้ ผลจากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เมื่อร่างประมวลกฎหมายฯ มีผลบังคับใช้ พืชกระท่อมก็สามารถนำามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ หรือนำา
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาวิจัยในมนุษย์ก็สามารถทำาได้ตามกฎหมาย แต่เนื่องจาก การที่ใบกระท่อมมีปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียน  
การถอนพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ควรคำานึงถึงผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและสังคมร่วมด้วย

 เลขาธกิารฯ กลา่วตอ่ในตอนทา้ยวา่ อนัท่ีจรงิแลว้การควบคมุพชืกระทอ่มในประเทศตา่งๆ ปจัจบุนั สหประชาชาตยิงัมิไดมี้การประกาศควบคุมพชืกระทอ่ม
ตามอนุสัญญาฯ ระหว่างประเทศ แต่ได้ขอให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้พืชกระท่อมด้วย จากการสืบค้น พบว่า ประเทศต่างๆ 
เช่น เดนมาร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย สวีเดน มีการควบคุมพืชกระท่อม และสารไมทราไจนีน (mitragynine) และเซเวนไฮดรอกซีไมทราไจนีน 
(7-Hydroxymitragynine) สำาหรับประเทศออสเตรเลีย พม่า และมาเลเซีย ก็มีการควบคุมพืชกระท่อมเช่นกัน

http://www3.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=55
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

การออกกำาลังกายทั้งแบบแอโรบิกและคาร์ดิโอ เป็นการออกกำาลังกาย
ที่ต่อเนื่องและหนัก จึงทำาให้มีการเพิ่มของอัตราการใช้ออกซิเจนในร่างกาย
สูงมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อ ออกซิเจนเกือบท้ังหมดจะถูก
ใช้ในการสร้างสารให้พลังงานสูง คือ ATP (adenosine triphosphate)  
ในไมโทคอนเดรีย (mitochondria) เพ่ือใช้เป็นพลังงานของเซลล์ไมโทคอนเดรีย  
คือแหล่งสร้างพลังงานที่สำาคัญของร่างกายโดยการนำาออกซิเจน (O

2
) มาใช้ 

ในการผลิตพลังงานของเซลล์ โดยกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจาก
โมเลกุลของออกซิเจนไปยังโมเลกุลของน้ำา (H

2
O) เกิดเป็นกระบวนการที่

เรียกว่าลูกโซ่ขนส่งอิเล็กตรอน (electron transport chain) เมื่อมีการใช้
ออกซเิจนในการผลติพลงังาน ผลผลติสว่นหนึง่จะเกดิเปน็อนมุลูอสิระ (free 
radical) ดังนั้นยิ่งมีการใช้ออกซิเจนในไมโทคอนเดรียมากขึ้นเท่าใดก็จะส่ง
ผลให้เกิดอนุมูลอิสระมากข้ึนเท่าน้ัน โดยเฉพาะในการออกกำาลังกายอย่าง
หนักและเป็นระยะเวลานาน

 การออกกำาลงักายท่ีหนกัและยาวนานจะทำาให้เกดิความไมส่มดุลระหวา่ง
ระดับของอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย และเมื่อร่างกาย 
ไม่สามารถกำาจัดอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังหมดจะส่งผลให้เกิดภาวะ oxidative  
stress และนำาไปสู่การทำาลายสมดุลของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ทำาให้เกิด 
ภาวะการเสือ่มและแกข่องเซลลต์า่งๆ (aging) และนำาไปสูก่ารเกดิโรคเรือ้รงั 
(chronic diseases)

 จากผลการวิจัยของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พบว่า สารสกัดจาก
เปลือกเมล็ดมะขามมีสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม oligomeric  

“Tamarina Sport Drink” -ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เกลือแร่ผสมสารสกัดมะขาม เพื่อผู้ออกกำาลังกาย

proanthocyanidins (OPCs) ในปรมิาณสูง และมฤีทธิใ์นการตา้นต่อภาวะ 
oxidation ที่เกิดขึ้นในไมโทคอนเดรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ลดการเสยีหายของเยือ่หุม้เซลลจ์ากการทำาลายของอนมุลูอสิระได ้นอกจาก
นี้ยังสามารถทำาให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งบางชนิดแบบ apoptosis  
อีกด้วย

 ดังนั้นจากผลงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำาสารสกัดจากเมล็ดมะขาม 
มาพัฒนาเปน็ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเกลอืแรผ่สมสารสกัดเมลด็มะขาม สามารถ
ดืม่กอ่นหรอืหลงัการออกกำาลงักายเพือ่ชดเชยการเสยีน้ำาและเกลอืแร ่รวมทัง้
ปอ้งกนัการเกดิภาวะ oxidative stress ทีเ่กิดจากอนมูุลอิสระทีม่ากเกินไป
จากการออกกำาลังกายอย่างหนักและยาวนานได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยในระดับเซลล์ (cytotoxicity test) และสัตว์ทดลอง 
(oralacute toxicity test) ซึง่ไมพ่บความเป็นพิษใดๆ ในการบรโิภคปรมิาณ
สงู พรอ้มทัง้ผา่นการประเมนิความพงึพอใจของผู้บรโิภคในกลุ่มผู้ท่ีออกกำาลัง
กายเปน็ประจำาอยูใ่นระดบัมากกวา่รอ้ยละ 70 ทีช่ืน่ชอบผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่
เกลือแร่ผสมสารสกัดมะขาม

 วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สำาหรับสู่เชิงพาณิชย์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองการตลาด 
สำานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. 
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ 
Call Center 0-2577-9300 E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
http://www.tistr.or.th/tistr/code/tistrorg/newsResearch/160815_134836.pdf
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อย. เผย พระมหากรณุาธคิณุ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ต่องานด้านสาธารณสุขและโภชนาการ ในการแก้ปัญหาการขาด
สารไอโอดีนของประชาชน นำาไปสู่การการศึกษาวิจัย คิดค้นและพัฒนา
เครื่องผสมเกลือเสริมไอโอดีน ส่งผลให้คนไทยได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
อย่างถ้วนหน้า  

 นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใย
ภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชาชน ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคขาด
สารอาหาร โดยเฉพาะโรคคอพอก โรคเอ๋อ อันส่งผลทำาให้มีไอคิวตำ่า ซ่ึง
เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำาคัญอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงค้นพบ
ในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในภูมิภาคต่างๆ 
เนื่องจากไอโอดีนเป็นสารอาหารที่สำาคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 
การพัฒนาสมองตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด รวมถึงการเสริมสร้างสติ
ปัญญาของเด็ก

 ดังนั้น ปี พ.ศ. 2534 จึงมีการริเริ่มโครงการนำาร่องเกลือเสริมไอโอดีน 
โดยพระองค์ทรงแนะนำาให้สำารวจเส้นทางเกลือบริโภค และศึกษาแหล่ง
ผลิตเกลือบริโภค เพื่อนำาไอโอดีนไปผสมในกระบวนการการผลิต สำาหรับ
พื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าไปเติมสารไอโอดีนในเกลือได้ ก็ทรงแนะนำาให้จัด
หนว่ยบรกิารเคลือ่นท่ีนำาเกลอืผสมไอโอดนีออกไปแจกจ่ายใหก้บัประชาชน
ถึงหมู่บ้านต่างๆ แทน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนา
เครื่องผลิตเกลือผสมไอโอดีน ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีโครงการรณรงค์ให้ใช้
เกลือไอโอดีนในการประกอบอาหาร ให้ความรู้เรื่องการขาดสารไอโอดีนแก่
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 สภา
นานาชาติเพือ่การควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน (International Council For 
Iodine Deficiency Disorder : ICCIDD) ไดทู้ลเกลา้ถวายรางวลัเหรียญทอง
สดุดีเกียรติคุณแด่พระองค์ เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นผู้นำา ผู้บุกเบิก และ
ดำาเนินงานด้านโครงการควบคุมปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 
25 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
ได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมปัญญาของคนในชาติ  

 นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า สำานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสขุ ไดน้อ้มนำาพระราชดำาริ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย เพื่อให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย ทั้งนี้ อย. ได้ดำาเนินมาตรการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง

โครงการพระราชดำาริ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” 
เพื่อแก้ปัญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน

ต่อเนื่อง โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่
ต้องเสริมสารไอโอดีน จำานวน 4 ฉบับ ได้แก่ เกลือบริโภค นำ้าปลา นำ้าเกลือ
ปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 
พรอ้มทัง้ตดิตาม ตรวจสอบ เฝา้ระวงัผลิตภณัฑ ์ท่ีเสรมิไอโอดนีใหมี้คุณภาพ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำาหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีนอย่าง
เหมาะสม รวมถงึการพฒันาเสรมิสรา้งองค์ความรู ้และสนบัสนนุเครือ่งผสม
เกลอืบรโิภคใหแ้กผู่ป้ระกอบการ ตลอดจนประสานกับเครอืขา่ยทีเ่ก่ียวขอ้ง
ในการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และปฏิบัติการใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การผลิตเกลือบริโภค
เสริมไอโอดีน โดยใช้เครื่องผสมต้นแบบ ทำาให้ได้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
ทีมี่คณุภาพมาตรฐานตามทีก่ฎหมายกำาหนด ภายใตค้วามร่วมมือจากภาครฐั  
เชน่ สำานกังานสาธารณสุขจังหวดั สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชมรม
ผู้ประกอบการเกลือ

 “อย่างไรก็ตาม อย.จะยังคงเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานของ
พระองค์ ในการพัฒนาเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์
เกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีนแก่ผู้ประกอบการและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้บริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพ หรือมาตรฐาน
ของเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ณ แหล่งผลิต และ
จำาหน่ายอย่างสมำ่าเสมอต่อไป” เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย

ภาพจาก http://www.thaihealth.or.th/data/content/9260/cms/9260_thaihealth_blprtuv12348.jpg
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มลูนิธิสง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ ์จดังาน
ประกาศรางวลันกัเทคโนโลยดีเีดน่และนกัเทคโนโลยีรุ่นใหม ่ประจำาป ี2559 
โดยในปีนี้ นักเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย สังกัด
คณะทรพัยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ีจากเทคโนโลยเีรือ่ง “เซนเซอรเ์คมไีฟฟา้เพือ่งานในอตุสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม” และ รศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ สังกัดภาควิชาชีวโมเลกุลและ
พันธุ์ศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จาก
เทคโนโลยีเรื่อง “การพัฒนาการตรวจเชื้อมาเลเรียที่มีความไวสูง (ultra-
sensitive qPCR) เพ่ือค้นหาผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการของโรค” และ
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้แก่ รศ. ดร.พานิช อินต๊ะ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม ่
ประจำาปี 2559

รศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

ภาพจาก

http://th.postupnews.com/2016/10/kmutt-outstanding-technologist-awards-2016-finalist.html

https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news59/OT_award2016.html

http://www.ruee-rmutl.com/ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ดร-พ/

รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รศ. ดร.พานิช อินต๊ะ

และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากเทคโนโลยี
เรื่อง “เครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วย
เทคนิคไฟฟ้าสถิต”

 รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เชดิชเูกยีรตินกัเทคโนโลยไีทยทีม่ผีลงานดา้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีี่
สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับประเทศต่อ
ไป ด้วยการสนับสนุนจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
จนถงึปจัจบุนั โดยมผีูไ้ดร้บัรางวลันกัเทคโนโลยดีเีดน่ไปแล้ว 28 รางวลั และ
รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
รวิศ ทัศคร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ้าคุณสังเกตฟองสบู่หรือฟองโฟมที่เกิดขึ้นในระบบอ่ืน
อย่างผงซักฟอก คุณจะเห็นผิวฟองมีสีรุ้งที่แลดูสวยงาม
มหัศจรรย์ย่ิงนัก สรีุง้พวกน้ีจะหมนุวนอยูต่ลอดเวลา ทำาให ้
ดูเพลินไม่เบื่อเลย

เอกสารอ้างอิง
M. Saad Bhamla et al. Placing Marangoni instabilities under arrest, Physical Review Fluids (2016). DOI: 10.1103/PhysRevFluids.1.050506

คุณรู้หรือไม่ว่า สีรุ้งบนฟองโฟมนี้เกิดจากความหนาบางที่ไม่เท่ากัน 

ของพ้ืนผิวฟอง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า ผลกระทบ 

มารนัโกนี (Marangoni effect) ซึง่เกิดขึน้เมือ่มกีารกระจายตวัทีไ่มเ่ทา่กนั 

ของสารลดแรงตึงผิวที่กำาลังเคลื่อนที่จากที่ที่มีแรงตึงผิวต่ำากว่า ไปยังที่ที่

มีแรงตึงผิวสูงกว่าตามแนวขอบเขต (boundary) ของสองวัฏภาคที่แตก

ต่างกัน

 ร่างกายของคนเรานั้นเต็มไปด้วยสารลดแรงตึงผิวตามธรรมชาติ  

ตวัอย่างเช่น ฟิล์มของน้ำาตาบนนัยน์ตาของเรา และของไหลท่ีอยู่ในถุงลมเล็กๆ  

ในเนื้อเยื่อปอดของเรา ในฟองสบู่นั้น ผลกระทบมารันโกนีช่วยให้ฟองมี

เสถยีรภาพดว้ยการสรา้งการกระจายแรงตงึผวิทีมี่ความสม่ำาเสมอมากข้ึน

 “เราสามารถหยุดการไหลแบบมารันโกนีได้ โดยการดักจับหรือ

ควบคุมการไหลของมนัไว ้ซึง่มันเป็นปรากฏการณท์ีโ่ดดเดน่มาก” เจอราล 

ฟูลเลอร์ ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีกล่าว

 นักวจัิยกำาลงัศกึษาเพือ่หยดุ (หรอืหนว่ง) สิง่ทีเ่กดิขึน้นี ้โดยอาศยัการ

สร้างฟองอากาศขนาดราว 1 มิลลิเมตร ใต้พื้นผิวของสารละลายที่ทำาให้ 

เกิดฟอง แลว้เรง่มนัใหล้อยข้ึนสูพ่ืน้ผวิ แลว้หยดุ แล้วเร่งมนัใหมอ่กี โดยทกุๆ  

ครั้งที่ดันมันขึ้นไปด้านบน นักวิจัยได้สร้างชั้นการไหลมารันโกนีชั้นใหม่

ขึ้นที่ริมขอบของฟองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะดักเอาชั้นก่อนๆ เอาไว้ข้างใน ซึ่ง

ในตอนนี้สามารถสร้างชั้นการไหลนี้ได้ถึงเจ็ดชั้นบนฟองอากาศหนึ่งฟอง

 การไหลที่ถูกหยุดลงเหล่าน้ีน่าพิศวง เน่ืองจากมันมีความเหมือนกับ

นักวิทย์หยุดการไหลของคลื่นบนผิวฟองของเหลว 
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพมนุษย์และด้านอื่นๆ

การแช่เยือกแข็งคลื่นที่วิ่งเข้ามากระทบกัน

 ชาด บาห์มลา หัวหน้านักวิจัยที่เคยทำางานในห้องปฏิบัติการในกลุ่ม

วิจัยของฟูลเลอร์ และขณะนี้เป็นผู้วิจัยในระดับหลังปริญญาเอกกล่าวว่า 

“สีบนฟองโฟมนั้นบ่งชี้ถึงความหนาของชั้นฟิล์ม ดังนั้นคุณก็มีทั้งหุบเขา 

และเนินเขาเล็กๆ บนพ้ืนผิวท่ีมีสถานะทางภูมิศาสตร์ที่ตึงเครียด ซึ่งตัว

มันเองก็เป็นสิ่งที่คงอยู่ชั่วคราว”

 คำาถามที่น่าสนใจก็คือ เมื่อเราสามารถควบคุมหรือหยุดการไหล

ของฟองคล่ืนแบบมารันโกนีนี้ได้แล้ว แล้วเราจะนำาเอาองค์ความรู้นี้มา 

ประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง คำาตอบคือ เราสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 

ในหลายสาขา อาทิ การบรรเทาอาการดวงตาแห้ง การควบคุมการยุบตัว 

ของเนื้อเยื่อปอดในเด็กแรกเกิดอันเป็นผลให้เกิดโรค neonatal  

respiratory distress syndrome ซึ่งเป็นกลุ่มโรคหายใจลำาบากใน

ทารกแรกเกิดที่เกิดก่อนกำาหนด นอกจากนี้ยังใช้แยกน้ำามันออกจากน้ำา 

และควบคุมการเกิดฟองที่ไม่ต้องการในการผลิตยาและยังใช้ในงานด้าน

อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือควบคุมคุณภาพของฟองเบียร์อีกด้วย เมื่อเรา

ทราบพลศาสตร์ของฟองเบียร์และผลกระทบมารันโกนีที่เกิดขึ้น

 “หากคุณชอบความแพร่หลายของโฟมจากสารลดแรงตึงผิวใน

ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ และในผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล คุณจะตระหนักว่า

มีความต้องการในการทำาความเข้าใจช่วงชีวิตของระบบเหล่านี้ ว่ามันอยู่

ได้นานแค่ไหน” ฟูลเลอร์กล่าว

 งานท่ีกระทำาในปัจจุบันของโครงการน้ีเก่ียวกับการทำาให้ปรากฏการณ์ 

นี้ย้อนกลับ หรือทำาลายมันลงด้วย เพื่อทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาก

ขึ้นในความหมายโดยนัยของมัน

 คลืน่บนฟองทีถ่กูทำาใหห้ยดุนิง่นัน้สรา้งรปูแบบท่ีสวยงามมากเสียจน 

นกัวจิยัทัง้หลายไดส้รา้งภาพยนตรส์ัน้ของการทดลองของพวกเขารว่มกบั 

แอนิเมชันแสดงการอธิบายผลกระทบมารันโกนี ซ่ึงวิดีทัศน์ดังกล่าวชนะรางวัล  

Milton Van Dyke Award จาก the American Physical Society ซึง่รางวลั 

ดังกล่าวถูกต้ังช่ือตามอดีตศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลศาสตร์ด้าน 

อากาศยานและอวกาศยาน ของมหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ ซึง่ แวน ไดค์ เอง  

ก็เป็นที่รู้จักกันสำาหรับการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ

ความนิยมชมชอบเกี่ยวกับความสวยงามของการเคลื่อนที่ของของไหล 

รางวลันีแ้สดงถงึการชมเชยงานตวัอยา่งดา้นการสรา้งภาพใหเ้หน็ในดา้น

กลศาสตร์ของไหลที่มีความยอดเยี่ยม

 ดูคลิปดังกล่าวได้ที่ https://youtu.be/9BuTgoMeVsk
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บทความพิเศษ
กองบรรณาธิการ

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559 
ได้ลงเผยแพร่แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 5 ข้อ ให้ผู้อ่าน

ได้ลองทดสอบทำากันครับ เพื่อตรวจสอบดูว่าเรามีทักษะ ภูมิความรู้ความเข้าใจ
เรื่องราวพื้นฐานวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด

แบบทดสอบพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

กอง บ.ก. สาระวิทย์ เห็นว่าน่าสนใจ จึงขอมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองทำาแบบทดสอบสนุกๆ กันครับ หรืออาจคลิก 

ไปทดสอบที่เว็บไซต์ต้นทางได้ที่ http://www.enjoy-science.org/th/activities/quizzes/item/361-basic-science

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน         ข้อ

ก. ในเมืองมีดวงจันทร์ที่สว่างกว่าและบดบังแสงจากดาวอื่นๆ

ข. ในชนบทมีฝุ่นอยู่ในอากาศมากจึงสะท้อนแสงได้ดีกว่าในเมือง

ค. ความสว่างของแสงไฟในเมืองทำาให้มองเห็นดาวได้ยาก

ง. อากาศในเมืองอบอุ่นกว่าเนื่องจากการปล่อยความร้อนจากรถยนต์ เครื่องจักร และบ้านเรือน

5
1 เมื่อคุณมองท้องฟ้าในชนบท จะเห็นดาวเป็นจำานวนมาก ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้
 เมื่ออยู่ในเมือง ทำาไมในเมืองจึงไม่สามารถมองเห็นดาวเหมือนชนบท
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บทความพิเศษ

 เมื่อคุณป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หากหายจากโรคแล้ว แบคทีเรียที่ทำาให้เกิดโรค
นั้นจะไม่ทำาให้คุณป่วยซ้ำาอีกเพราะเหตุใด

2                          

ก. ร่างกายฆ่าแบคทีเรียทั้งหมดที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคชนิดเดียวกันนี้

ข. ร่างกายสร้างสารต่อต้าน (แอนติบอดี) ซึ่งฆ่าแบคทีเรียชนิดนั้นก่อนที่จะเพิ่มจำานวน

ค. เซลล์เม็ดเลือดแดงฆ่าแบคทีเรียทั้งหมดที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคชนิดเดียวกันนี้

ง. เซลล์เม็ดเลือดแดงจับและกำาจัดแบคทีเรียชนิดนี้ให้หมดไปจากร่างกาย

 เมื่อมองจากโลก คุณสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ดวงใดเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์ได้ใน
บางเวลา

3                                            

ก.  ดาวพุธ

ข.  ดาวอังคาร

ค. ดาวพฤหัส

ง. ดาวเสาร์

ฉบับที่  44

18พฤศจิกายน 2559



19
ฉบับที่  44

พฤศจิกายน 2559

บทความพิเศษ

 หลังจากการผ่าตัด คุณอาจไม่สามารถกินและดื่มได้ จึงให้อาหารโดยการหยดน้ำาเกลือที่
มี น้ำา น้ำาตาล และเกลือแร่ ทำาไมน้ำาตาลที่เติมเข้าไปจึงมีความสำาคัญ

4

ก. เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียน้ำา

ข. เพื่อควบคุมการเจ็บปวดหลังผ่าตัด

ค. เพื่อรักษาการติดเชื้อหลังผ่าตัด

ง. เพื่อให้อาหารที่จำาเป็น

 การพัดสามารถทำาให้ไม้ที่ติดไฟลุกไหม้ให้ความร้อนมากกว่าเดิม เพราะเหตุใด5

ก. ทำาให้ไม้ร้อนพอที่จะลุกไหม้

ข. เพิ่มออกซิเจนที่จำาเป็นสำาหรับการลุกไหม้

ค. เพิ่มปริมาณของไม้ที่จะลุกไหม้

ง. ให้พลังงานที่จำาเป็นในการทำาให้ไฟลุกต่อไป

เฉลย
1. ค. (67.95% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)

2. ข.  (58.99% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)

3. ก.  (36.21% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)

4. ง.  (55.30% ของเด็กไทยตอบข้อนี้ถูก)

5. ข.  (ไม่มีข้อมูล)
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Science 
Jokes

ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)
ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพสเต็มเซลล ์  (STEM 

CELL) จากไขกระดูก

บริเวณสะโพกของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี  

ซึ่งภาพนี้เกิดจากการสแกนด้วยกล้อง 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็น 1 ใน 20 ภาพ 

ที่ได ้รับการคัดเลือกจากการประกวด  

Wellcome Image Awards ประจำาปี 2016  

โดยคณะกรรมการผู้คัดเลือกให้เหตุผลว่า 

ภาพนีถ่้ายได้สดัส่วนทีม่คีวามลงตวักนัอย่าง

เป็นธรรมชาติกับสีที่ดูแล้วมีความลุ่มลึก  

มีความโดดเด่นสวยงาม

สเต็มเซลล์

ภาพโดย : Sílvia A Ferreira, Cristina Lopo and Eileen Gentleman, King’s College London

https://justkickthecan.files.wordpress.com/2013/05/funny-trex-tea-cartoon.jpg
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/06/touchscreen.jpg
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http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=1012

http://www.oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=44&id=992

สาระน่ารู้จาก อย.
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สเปกตรัมสวทช. จับมือสถานทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 ตะลุยแดนญี่ปุ่น
เรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22357-nstda-jenesys-2016

(21 ต.ค. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

- สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) จัดงาน

แสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำานวน 23 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัด

เลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ

ประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 จำานวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 1-8 

พฤศจกิายน 2559 ณ กรงุโตเกยีว และจงัหวดัคานางาวะ ประเทศญีปุ่น่ เพือ่

เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งไทยและญีปุ่น่ พร้อมเสริมสร้าง 

ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายชิโร่ เทราชิมา 

(Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น 

ประจำาประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3” บ่มเพาะ
เยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น
นักวิจัยรุ่นเยาว์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22291-nstda-jstp

 (11 ตุลาคม 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่าย

วิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3” บ่มเพาะเยาวชนที่กำาลัง

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 40 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่

ไดร้บัเหรยีญรางวลัในโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ประจำาปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(สสวท.) เข้ารว่มกจิกรรม โดยกจิกรรมภายในคา่ย “ถนน

นักวิจัย รุ่นเยาว์ ปีที่ 3” ตลอด 5 วันเต็ม (10 - 14 ตุลาคม 2559) ณ 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

จะบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร์ (STEM 

Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเปิด

โลกวทิยาศาสตรผ์า่นกจิกรรมตามแนวทางสะเตม็ศกึษา เพือ่ใหเ้ยาวชน

ได้รับการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การ

เป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ และมีความสนใจเข้ารับการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง 

และเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสำาหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP ของ สวทช. ต่อไป
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เฮเดล จากอังกฤษ เลือกตั้งศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในเอเชีย 
ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งวิจัยต่อยอดวัสดุกราฟีน 
รองรับตลาดอุตสาหกรรมในภูมิภาค

เฮเดล จากอังกฤษ เลือกตั้งศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในเอเชีย 
ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งวิจัยต่อยอดวัสดุกราฟีน 
รองรับตลาดอุตสาหกรรมในภูมิภาค
(6 ต.ค. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - 

สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) กระทรวง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย รว่มกบั

บริษัท Haydale Graphene Industries จากประเทศอังกฤษ ลงนาม

ความร่วมมือจัดตั้ง Haydale Technologies (Thailand) : HTT ศูนย์

วจิยักราฟนีแหง่แรกในภูมิภาคเอเชยี ณ อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

ภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ด้วยเชื่อมั่นในความพร้อมของ

บุคลากรวิจัย เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัย

และพัฒนา โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำานวยการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ Mr. Ray Gibbs, CEO of Haydale 

Graphene Industries Public Limited Company ร่วมลงนามในการ

เช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัย HTT

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/news/22288-nstda-haydale-technologies

การอบรม Space Science School ณ อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานการอบรม 

Space Science School ที่จัดขึ้นโดย สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร โดย  

ดร.อานนท ์สนทิวงศ ์ณ อยธุยา ผูอ้ำานวยการ สทอภ. กระทรวงวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

การฝึกอบรม

 โดยการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่าง สทอภ., Asia-Pacific 

Space Cooperation Organization (APSCO), International Space 

Science Institute in Beijing (ISSI-BJ), กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้า

อบรมเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดาวเทียม 

การสื่อสาร และด้านอวกาศ
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อพวช. ขอเชิญชมนิทรรศการ “วัสดุสุดประหลาด” และ 
“ดาวินชี อัจฉริยะพลิกโลก”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอง 5 จ.ปทุมธานี ขอเชิญผู้สนใจชม

นทิรรศการ “วสัดสุดุประหลาด” และ “ดาวนิช ีอจัฉริยะพลกิโลก” ต้ังแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 นิทรรศการ “วัสดุสุดประหลาด” (strange matter) จัดแสดง 

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่จาก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ออนตาริโอ (Ontario Science Centre) ประเทศ

แคนาดา ผู้ชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสรรพสิ่ง และสนุกไปใน

โลกของวัสดุที่อยู่รอบๆ ตัว ผ่านการทดลอง เล่น ชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ 

(interactive exhibits) และร่วมกิจกรรมทีห่ลากหลาย พบกบัเรือ่งราว

ของมหศัจรรยแ์มเ่หลก็เหลว สวนผลึก โฟม พฒันาการดา้นวสัดศุาสตร ์

โลหะจำารูปจากทรายสู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 นิทรรศการ “ดาวินชี อัจฉริยะพลิกโลก” จัดแสดงภายในอาคาร 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พบกับผลงานและนวัตกรรมอันน่าท่ึง 

ที่ถ่ายทอดจากจินตนาการของเลโอนาร์โด ดาวินชี ผู้ เป็นทั้ง 

นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต  

นกัวาดภาพ นกัดาราศาสตร์ นกัวทิยาศาสตร ์ผา่นกาลเวลากวา่ 500 ป ี 

มาสู่สิ่งประดิษฐ์ล้ำายุคในปัจจุบัน

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊ก
สาระวิทย์
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เรื่องเขียนจากผู้อ่านสาระวิทย์
เร ื ่องโดย ด.ญ.วร ิศา ใจด ี ม.3 โรงเร ียนสาธ ิต มศว. ปทุมว ัน

ถ ่ายภาพโดย นายจ ักรพงษ์ ทะวะละ และนางสาวศิร ิพ ักตร ์ เสม ียนคิด จาก GISTDA

ขอพาผู้อ่านสาระวิทย์ไปติดตามเรื่องราวการเข้าค่ายอวกาศ
ของฉันในสองวันสุดท้าย ซึ่งมีกิจกรรมทั้งด้านเทคโนโลยี
อวกาศ การชมพระราชวังเก่าแก่ของเกาหลี การแสดงศิลป
วฒันธรรมประจำาชาตขิองแตล่ะชาต ิ และการชมพพิธิภณัฑ์
สถานแห่งชาติของเกาหลี

ประสบการณ์เข้าค่ายอวกาศ 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการ 2016 International Space Camp 

ตอนที่ 2 (ตอนจบ)
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ภาพพระราชวังเคียงบ็อก (Gyeongbokgung Palace)

กิจกรรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
  กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเข้าชมพระราชวังเคียงบ็อก (Gyeongbokgung Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ. 1392-1910) 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทจอน ตั้งอยู่บนถนนเซจองโน (Sejongno Street) ในกรุงโซล
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ภาพแสดงบรรยากาศการทำางานเป็นทีมร่วมกับเพื ่อนๆ ต่างชาติ เพื ่อระดมความคิด และการนำาเสนอผลงานภายใต้หัวข้อที ่กำาหนด

 ช่วงบา่ยเปน็กิจกรรมภายในอาคาร เปน็การระดมความคดิและการนำาเสนอ (discussion & presentation) โดยฉนัและเพือ่นๆ ไดร้บัมอบหมายใหศึ้กษา 

หาข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำาความรู้มาใช้ในการนำาเสนอครั้งนี้ด้วย วิธีการคือจะมีการแบ่งกลุ่มคละประเทศ เพื่อสุ่มหัวข้อที่จะต้องทำาเพียง 

กลุ่มละ 1 หัวข้อจาก 2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ

 1. How to construct new base in space human-being’s future? หมายถึง การสร้างที่อยู่ใหม่ในอวกาศสำาหรับมนุษย์ ในอนาคตข้างหน้า

 2. How to handle space debris efficiency? หมายถึง การกำาจัดขยะอวกาศ

 พวกเราต้องช่วยกันคิดและออกแบบ โดยวาดเป็นภาพ และเขียนคำาบรรยายแล้วออกไปนำาเสนอให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่นฟัง ฉันได้เรียนรู้เรื่องของขยะอวกาศ 

และอันตรายของมนั รวมทัง้แนวทางในการปอ้งกนั และได้เรียนรู้เร่ืองความเปน็ไปได้ทีม่นษุยเ์ราจะไปอาศยัอยูใ่นอวกาศ จากการรบัฟังความคิดเหน็และการนำา

เสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ และยังได้ฝึกทักษะการสื่อสารโต้ตอบ เพื่อปรึกษากันกับเพื่อนต่างชาติภายในกลุ่มในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาและขึ้น

ไปนำาเสนอความคิดของกลุ่มเรา ซึ่งของกลุ่มฉัน ฉันอาสาเป็นคนนำาเสนอ

ผลงาน ซ่ึงต้องอาศัยทักษะหลายอย่างด้วยกัน ท้ังการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ 

การใช้ภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และต้องมีไหวพริบในการตอบ

คำาถามไดโ้ดยเรว็และถูกตอ้งอีกดว้ย หลงัจากท่ีทุกกลุม่ไดน้ำาเสนอจบแลว้กม็ ี

การโหวตเพือ่หากลุม่ท่ีมผีลงานการนำาเสนอท่ีดทีีส่ดุ และรองลงมาตามลำาดบั       

 ช่วงค่ำาของวันนี้คือกิจกรรม Show your country เป็นการ

นำาเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำาชาติ ฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ

ประเทศต่างๆ ผ่านการชมการแสดง เช่น เพื่อนชาวจีนนำาเสนอ

สไลดแ์นะนำาประเทศ เพือ่นชาวญีปุ่น่เต้น J-POP ในขณะทีเ่พ่ือน

ชาวเกาหลีร้องเพลงประสานเสียงและเต้น K-POP ส่วนเพื่อน 

ชาวบังกลาเทศโดดเด่นท่ีชุดแต่งกายประจำาชาติ เพ่ือนชาวกัมพูชา 

ออกมารำาประจำาชาติ และเพ่ือนชาวเวียดนามร้องเพลงชาติเวียดนาม 

ให้พวกเราฟัง ส่วนพวกเราเด็กไทยได้ร่วมกันแสดงการละเล่น

ของไทยผสมผสานกบัการแสดงรำาวงประยกุต ์และยงัไดช้กัชวน

ให้เพื่อนๆ ชาติอื่นออกมาร่วมเล่นด้วยกัน มีท้ังการละเล่น 

งูกินหาง รีรีข้าวสาร และสอนเพื่อนๆ ชาติอื่นรำาประกอบเพลง

งามแสงเดอืน และจบดว้ยการรำาแบบประยกุตก์บัการเตน้ สรา้ง

เสยีงหวัเราะและความสนกุสนานไดม้ากทีเดยีว กจิกรรมนีส้ร้าง

ความประทบัใจใหก้บัทกุคน เพราะนอกจากไดร้บัความสนกุแลว้ 

พวกเรายังได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนชาวต่างชาติมากมาย 
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ภาพการแสดงทางวัฒนธรรมของพวกเราเด็กไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
 ก่อนจะไปขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย พวกเราได้แวะชม National  

Museum หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ของชาตเิกาหล ีวตัถโุบราณทีน่ำามาจดัแสดง มทีัง้เครือ่งปัน้ดนิเผา และรูปปัน้ 

พระพุทธรูปมากมายที่มีความประณีตงดงาม แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม 

ที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาโดยรวม ฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรม

ของชาตติา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของชาตเิกาหล ีในด้านภาษา อาหารการกนิ  

ชีวิตความเป็นอยู่ และทัศนคติท่ีมีต่อเทคโนโลยีอวกาศ นอกเหนือจาก 

การได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ

 การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศในครั้งนี้ ทำาให้ฉันได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

รวมท้ังความสนใจเทคโนโลยีทางอวกาศเพิ่มมากขึ้นด้วย ทำาให้ฉันเข้าใจว่า

เทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก และเป็นเรื่องที่เด็กไทยควรได้

รบัความรู้ความเขา้ใจขัน้พืน้ฐาน เพราะอวกาศเป็นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติ

ของส่วนรวม และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอวกาศก็จะมีผลกระทบต่อคนที่อาศัย

อยู่บนโลกทุกคนด้วย ดังนั้นเราจึงควรศึกษาและทำาความเข้าใจเรื่องราว

เกี่ยวกับอวกาศให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น หรือ

ให้ความร่วมมือกับนานาชาติได้ ในด้านความเป็นไปได้ของการที่มนุษย์เรา

พระพุทธรูปและโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี

ขอขอบคุณสำ�นักง�นพัฒน�เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ (GISTDA) 

และสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.), ขอบคุณพี่ปูปู้ พี่ตูน พี่ๆ ค่�ยจิสด้� และเพื่อนร่วมค่�ยทุกคนค่ะ

 โครงการ International Space Camp นี้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี หาก

เพื่อนๆ และน้องๆ คนไหนสนใจก็เข้าไปดูภาพกิจกรรมของปีนี้เพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุก๊ “Gistda Space Camp” นะคะ และคอยตดิตามขา่วสาร ขอ้มลู

เพิ่มเติมของกิจกรรมอื่นๆ รับประกันความสนุกพร้อมได้ความรู้ค่ะ

จะข้ึนไปอาศัยอยู่บนอวกาศ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากเศษวัสดุอุปกรณ์ที่

มนุษย์ส่งขึ้นไปในอวกาศ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันพัฒนาให้อวกาศเป็นแหล่งพึ่งพา

ที่ปลอดภัยสามารถอาศัยอยู่ได้ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราเองใน

การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกัน 
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พญากระรอกดำา Ratufa bicolor

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์

พญากระรอกดำ�เป็นกระรอกที่มีขน�ด
ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศ ขนาดความยาวหัว

และลำ�ตัวรวมกันประม�ณ 37 เซนติเมตร 

มีหางยาวประมาณ 46 เซนติเมตร มีขน 

ด้�นบนสีดำ�สนิท จนช�วบ้�นบ�งท้องที่ 

คิดว่าเป็นแมวที่อยู่ตามเรือนยอดไม้ หากิน

ในเวลากลางวันตามเรือนยอดไม้สูง พบเห็น

พฤติกรรมการแทะผลไม้โดยการห้อยตัว 

ลงมาจากกิ่งไม้ ทำารังขนาดใหญ่ด้วยกิ่งไม้

และใบไม้บนเรือนยอดไม้ที ่สูงมาก
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บ้านนักคิด

Quiz

ปัญหาประจำาฉบับที่ 44           

คิดได้แล้วส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
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

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในสาระวิทย์ ฉบับที่ 45 สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำาฉบับที่ 44

สวัสดีฮะ คำาถามฉบับที่ 43 เป็นเกมครอสเวิร์ดคำาศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ แต่ก่อนจะเฉลย เหมียวต้องขออภัย

คุณผู้อ่านด้วยท่ีเกิดความผิดพลาดในการทำาตารางครอสเวิร์ด และขอขอบคุณคุณผู้อ่านที่ได้ท้วงติงมา กอง บ.ก. สาระวิทย์ 

จึงขอส่งของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ไปให้คุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ร่วมสนุกในฉบับนี้แทนคำาขอโทษฮะ ตอนนี้เราไปดูเฉลยกัน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 43

แนวตั้ง
1. วงโคจร (ORBIT)

3. มนุษย์อวกาศ (ASTRONAUT)

4. กล้องโทรทรรศน์ (TELESCOPE)

5. แรงดึงดูดของโลก (GRAVITY)

7. ดาวหาง (COMET)

แนวนอน
2. องค์การสำารวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)

6. สถานีอวกาศ (SPACE STATION)

8. ดาวเคราะห์ (PLANET)

9. จรวด (ROCKET)

10. ดาวตก (METEOR)

รางวัลหนังสือการ์ตูนความรู้ เรื่อง ครอบครัวจอมซ่า..ท้าตะลุยวิทย์ ตอน หนูน้อยนักดูดาว ได้แก่ เด็กหญิงพัชร�ภรณ์ รัตน�รักษ์

รางวัลสมุดโน้ต ได้แก่ คุณช�ลินี เค้�ฉิม คุณรังสิม� วงษ์ธนทรัพย์ คุณนริศร� เค้�ฉิม คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง

 ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชา
สามารถ และพระอัจฉริยภาพต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนก
ประการ และด้วยโอกาสครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ในปี พ.ศ. 
2559 นี้ จึงได้มีการถวายพระราชสมัญญาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ 
ทั้งสองพระองค์ เหมียวขอถามถึงพระราชสมัญญาของทั้งสองพระองค์
ว่าคืออะไรบ้าง

รางวัลที่ 1 
กระเป๋าใส่ดินสอผ้าใยกัญชง 

จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 
ชุดของขวัญ นักบันทึกน้อย 
(สมุดโน้ต+ชุดดินสอ สวทช.) 

จำานวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 
พวงกุญแจ world scientists 

จำานวน 5 รางวัล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เป็น  

 “พระบิดาแห่ง....................................” 

และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 เป็น 

 “พระบิดาแห่ง....................................”
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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 80 บาท

ผู้เขียน   ดร.นุกูล แสงพันธุ์   
    ดร.เอื้ออารี สุขสมนิตย์  
    พิสมัย เฉลยศักดิ์

ราคาเล่มละ  100 บาท

จำานวน   48 หน้า 

จัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

ไรแดง ไรแดงสย�ม ไรแดงเล็ก ไรแดงเทศ
หนงัสอืเลม่นีร้วบรวมและประมวลผลการศกึษาวจัิยการเพาะเล้ียงไรน้ำา 
ในประเทศไทย และจากประสบการณ์วิจัยของผู้เขียน ในเล่มประกอบด้วย  
ชวีวทิยา คณุคา่ทางโภชนาการ และสว่นประกอบทางเคม ีการเพาะเล้ียง 
ไรแดงสยามในบ่อขนาดใหญ่ ไรแดงเล็ก และไรแดงเทศ เหมาะสำาหรับ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ตลอดจนครู อาจารย์ นักเรียนและ
นักศึกษาทางด้านการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำา และอาหารสัตว์น้ำา 
มีชีวิต เป็นต้น

การเพาะเล้ียงไรแดง ยุคใหม่ : 
การเล้ียงเพ่ือผลิตไข่ไรแดง 4 ชนิด
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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 

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

We are storytelling animals, and cannot bear to 
acknowledge the ordinariness of our daily lives.

- STEPHEN JAY GOULD, Paleontologist
 

เราเป็นสัตว์นักเล่าเรื่อง และอดรนทนไม่ค่อยได้กับเรื่อง
ธรรมดาสามัญในชีวิตประจำาวันของเราเอง

- สตีเฟน เจย์ กูลด์, นักบรรพชีวินวิทย�

สตีเฟน เจย์ กูลด์ 
(พ.ศ. 2484-2545)

นักบรรพชีวินวิทยา (paleontologist) ชาวอเมริกัน เขายังเป็นนักชีววิทยาวิวัฒนาการ (evolutionary biologist) และนักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ (historian of 
science) อีกด้วย เขาเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยม (popular science) ท่ีทรงอิทธิพลและมีผู้อ่านกว้างขวางมากท่ีสุดคนหน่ึงในยุคของตัวเอง เขาสอน
หนังสือท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาด และทำางานท่ีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของอเมริกัน (American Museum of Natural History) ในกรุงนิวยอร์ก เขาต่อต้าน
คติ creationism และเสนอให้วิทยาศาสตร์กับศาสนาแยกขาดจากกัน เขาเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางจากบทความราว 300 ช้ินของเขาในนิตยสาร Natural History 
และโด่งดังจากหนังสือ Ontogeny and Phylogeny 

http://www.stephenjaygould.org/biography.html


