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TRAPPIST-1 : ความเป็นไปได้
ของโลกใบใหม่  

• ระเบียงข่าว 
 วิทย์-เทคโนฯ ไทย :

• การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมของ 
 ทารกในครรภ์
• ขม้ินชันช่วยป้องกันโรคลำาไส้อักเสบ

TRAPPIST-1
ความเป็นไปได้ของโลกใบใหม่  

นาซาประกาศการค้นพบดาวเคราะห์ใหม่เจ็ดดวง อยู่ห่าง
จากโลกประมาณ 40 ปีแสง เป็นระบบดาวเคราะห์ท่ีคล้าย
กับระบบสุริยะของเรา และดาวเคราะห์สามในเจ็ดดวงเป็น

เขตท่ีอยู่อาศัยท่ีอาจมีน้ำา และส่ิงมีชีวิตสามารถอยู่ได้ >

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์’ กับอันตราย
ที่ไม่แพ้บุหรี่ธรรมดา

• สวัสดีปีระกา เร่ืองของไก่ในสำานวนไทย

• ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2560
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
รวิศ ทัศคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ไม่นานมาน้ี กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Spitzer Space Telescope ได้

เผยให้เห็นระบบของดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลกถึงเจ็ดดวงโคจรรอบ

ดาวฤกษ์เด่ียว ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกท่ีมีการค้นพบระบบดาวเคราะห์ในลักษณะ

เช่นน้ีนอกระบบสุริยะของเรา โดยดาวบริวารสามในเจ็ดดวง อยู่ในเขตท่ีส่ิง 

มีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ น่ันคือเขตวงโคจรท่ีไม่ใกล้หรือไม่ไกลจากดาวฤกษ์

แม่ของตนจนเกินไป ทำาให้มีความอบอุ่นพอดีท่ีจะมีน้ำาท่ีอยู่ในสภาพของเหลว

บนดาวเคราะห์หินแบบเดียวกับโลกของเรา

 “การค้นพบน้ี อาจเป็นจ๊ิกซอว์ช้ินสำาคัญท่ีสุดในการค้นหาสภาพแวดล้อม

ต่างๆ ท่ีคนเราสามารถอยู่อาศัยได้ การตอบคำาถามท่ีว่า ในเอกภพน้ี โลกเรา

เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวท่ีมีส่ิงมีชีวิตอยู่ได้เพียงลำาพังหรือเปล่า น่ัน

เป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์ และการค้นพบดาวเคราะห์

อยู่หลายดวงแบบน้ีเป็นคร้ังแรกในอาณาเขตอยู่อาศัยได้รอบดาวฤกษ์น้ัน” 

โธมัส เซอร์บูเคน รองผู้บริหารฝ่ายอำานวยการภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ของ

องค์กรในกรุงวอชิงตัน กล่าว 

 ท่ีระยะห่างประมาณ 40 ปีแสงจากโลก (235 ล้านล้านไมล์) ระบบ 

ดาวเคราะห์น้ีถือว่า ค่อนข้างอยู่ใกล้กันกับโลกเรา ระบบดาวน้ีอยู่ในกลุ่ม 

ดาวอะควาเรียส หรือคนแบกหม้อน้ำา และเน่ืองจากมันอยู่นอกระบบสุริยะ

กล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์

กล้องโทรทรรศน์ TRAPPIST

ห า เ พ่ื อ น
ร่ ว ม เ อ ก ภ พ
คำาถามยอดฮิตท่ีมีมาช้านานนั่นก็คือ โลกเราจะอยู่โดดเดี่ยวในเอกภพ

หรือ? คือจะเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
หรือไม่ แม้ในเอกภพนี้จะมีดาวเคราะห์นับแสนนับล้านดวง แต่ด้วยระยะทางที่
ห่างไกลจากโลกเรานับเป็นหน่วยปีแสง และด้วยข้อจำากัดขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยีของมนุษย์เราที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงทำาให้เราไม่สามารถสำารวจดวงดาว
ต่างๆ ได้ทั่วถึง

 แต่กระนั้นก็ตาม ในปัจจุบันก็นับว่ามนุษย์เรามีองค์ความรู้ ในแบบที่ก้าว
กระโดดไปมากพอสมควรเมื่อเทียบกับในอดีต  

 จนล่าสุดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วงการดาราศาสตร์ทั่วโลกก็
มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่ง เมื่อองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของ 
สหรัฐอเมริกา หรือนาซา ไดแ้ถลงขา่วการคน้พบระบบดาวเคราะหน์อกระบบสรุยิะ 
ของเรา โดยใหช้ือ่วา่ ทรปัปสิต-์1 (TRAPPIST-1) ซึง่ประกอบดว้ยดาวแคระแดง 
ที่เป็นดาวฤกษ์ศูนย์กลาง และดาวเคราะห์บริวารอีกเจ็ดดวงที่มีขนาดใกล้เคียง 
กับโลกของเรา และที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ ดาวเคราะห์สามในเจ็ดดวงน้ีเป็น
ดาวเคราะห์ในย่านท่ีอยู่อาศัย คือมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการดำารงชีพของ
สิ่งมีชีวิตได้

 นีเ่ปน็การคน้พบครัง้แรกทีนั่กดาราศาสตส์ามารถพบดาวเคราะหพ์รอ้มกนัที
เดียวถึงเจ็ดดวง ซึ่งแม้เราจะยังไม่สามารถส่งมนุษย์อวกาศเดินทางไปสำารวจได้ 
แตก่ถ็อืเปน็ความก้าวหนา้และองคค์วามรูท่ี้สำาคญัอยา่งยิง่เพือ่ไขปรศินา “เพือ่น
ร่วมเอกภพ” ของโลกเราต่อไป

 สาระวิทย์ฉบับน้ี จึงเสนอเป็นบทความข้ึนปกเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบไป
พร้อมกับคนทั่วโลกครับ  

 และในปลายเดอืนนี ้คอืระหวา่งวนัที ่29 มนีาคม ถงึ 1 เมษายน 2560 สวทช.
จะมงีานใหญค่อื การประชมุวิชาการประจำาป ีเพือ่นำาเสนอผลงานวจิยัของ สวทช. 
ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำาไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้าง 
ความเจริญให้กับประเทศชาติ งานจัดท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการทางวิชากการแล้ว ก็ยังมีการสัมมนา 
เสวนาอกีมากมาย มมีหกรรมรบัสมคัรงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและ
กิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจได้ชมห้อง
ปฏบิตักิารวจิยัของ สวทช. ทัง้นี ้ผูส้นใจทุกทา่นสามารถเขา้ร่วมทกุกจิกรรมไดฟ้รี
หมดครับ

 จึงขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านเข้าร่วมงานน้ี และสามารถไปลงทะเบียนเพ่ือ
เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/nac2017/

 และในเดือนนี้เช่นกัน ที่สาระวิทย์มีอายุครบรอบ 4 ปีพอดี เราจัดทำามาถึง
ฉบับที่ 48 แล้ว หวังว่าสาระวิทย์คงจะให้ประโยชน์แก่สมาชิกและผู้อ่านได้ตาม
สมควร ใครมีข้อเสนอแนะหรือติติงอย่างไร ช่วยอีเมลมาบอกกันหน่อยนะครับ 
เพื่อเราจะได้นำามาปรับปรุงเพื่อให้ตรงใจกับผู้อ่านมากที่สุดต่อไปครับ

 พบกันใหม่ฉบับหน้า
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 ภาพจากจินตนาการของศิลปิน แสดงระบบดาวเคราะห์ TRAPPIST-1 
ที่มีดาวฤกษ์แม่เป็นดาวแคระแดง และดาวเคราะห์บริวารอีกเจ็ดดวงซึ่งมี
ขนาดใกล้เคียงกับโลก มีชื่อว่า TRAPPIST-1 b-h
 ดาว TRAPPIST-1 b และ c นั้นได้รับแสงจากดาวแม่เกือบทั้งหมดจึง
เป็นดวงที่อุ่นที่สุด ส่วน TRAPPIST-1e, f, และ g ทุกดวงโคจรอยู่ในเขตที่
เอือ้ตอ่การอยูอ่าศยัของสิง่มีชวีติ (habitable zone) ซึง่เปน็เขตท่ีนา่จะตรวจ
พบน้ำาที่เป็นของเหลวอยู่ โดยขึ้นกับองค์ประกอบของมัน
 ดาว TRAPPIST-1b มีความเหมือนกันกับดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดี 
แต่มีขนาดใหญ่กว่า ส่วน TRAPPIST-1d ถูกวาดภาพเอาไว้ว่ามีแถบของ
น้ำาแคบๆ ใกล้กับเส้นแบ่งเขตระหว่างกลางวันที่ร้อนแห้ง และกลางคืน 
ที่ปกคลุมด้วยน้ำาแข็ง ขณะที่ TRAPPIST-1e และ TRAPPIST-1f น้ัน  
ทั้งสองดวงแสดงให้ดูว่าปกคลุมไปด้วยน้ำาที่เป็นของเหลว แต่มีขั้วน้ำาแข็งที่
ใหญ่กว่าอยู่ซีกกลางคืน สำาหรับ TRAPPIST-1g จะถูกวาดให้มีบรรยากาศ
ทีเ่หมอืนของดาวเนปจูนทีเ่ปน็ดาวกา๊ซยักษข์องเรา เพยีงแต่วา่ในทีน้ี่มนัยัง
คงเป็นดาวเคราะห์หิน และดาว TRAPPIST-1h ดวงที่ห่างจากดาวฤกษ์แม่
มากที่สุด จะเป็นดวงที่หนาวเย็นที่สุดในนี้จึงถูกวาดให้เป็นโลกที่เยือกแข็ง
เหมือนเช่นเดียวกับยูโรปา ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีนั่นเอง แต่เราก็ยัง
ทราบเกี่ยวกับมันน้อยมาก

ของเรา ดาวเคราะห์เหล่าน้ีจะมีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า ดาวเคราะห์

นอกระบบสุริยะ หรือ exoplanets

 ระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแห่งน้ี มีช่ือเรียกว่า ทรัปปิสต์-1 

(TRAPPIST-1) มันถูกต้ังช่ือให้เป็นเกียรติแก่กล้องโทรทรรศน์ The 

Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAP-

PIST) ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีประเทศชิลี เพราะว่าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

น้ัน บรรดานักวิจัยได้ใช้เจ้ากล้องทรัปปิสต์ ในการประกาศการค้นพบ

ว่าพวกเขาค้นพบดาวเคราะห์สามดวงในระบบน้ี ด้วยการช่วยเหลือ

จากกล้องโทรทรรศน์ภาคพ้ืนดินหลายตัว รวมถึงกล้องโทรทรรศน์  

European Southern Observatory’s Very Large Telescope และกล้อง 

Spitzer จึงได้ทำาการยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์สองดวง และค้นพบ 

อีกห้าดวง ทำาให้จำานวนของดาวเคราะห์ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันในระบบน้ีมีถึง

เจ็ดดวง 

 ผลการค้นพบใหม่น้ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature และต่อมามี

การประกาศแถลงข่าวจาก องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 

(นาซา) ในกรุงวอชิงตันเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงการค้นพบดังกล่าว 

สร้างความต่ืนเต้นแก่วงการดาราศาสตร์ท่ัวโลก

 จากการใช้ข้อมูลของกล้องโทรทรรศน์สปิตเซอร์ (Spitzer) ทีมงาน

จึงสามารถวัดขนาดของดาวเคราะห์ท้ังเจ็ดดวงได้อย่างแม่นยำา และ

คำานวณหาค่ามวลโดยประมาณของหกในเจ็ดดวง ซ่ึงทำาให้คาดประมาณ

ความหนาแน่นของพวกมันได้ 

 ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบดาว TRAPPIST-1 น่าจะเป็น 

ดาวเคราะห์หิน การเฝ้าสังเกตการณ์ต่อไปจากน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยหา

ได้ว่า พวกมันอุดมไปด้วยน้ำาหรือไม่ แต่จะช่วยเผยให้เห็นว่ามันมีน้ำา 

ท่ีเป็นของเหลวอยู่บนพ้ืนผิวด้วยหรือไม่ ท้ังน้ีมวลของดาวเคราะห์ดวง 

ท่ีเจ็ดท่ีอยู่ไกลจากดาวฤกษ์ท่ีสุด ยังไม่ได้รับการประเมิน นักวิทยาศาสตร์

เช่ือว่ามันคงจะหนาวเย็น เป็นโลกท่ีเต็มไปด้วยหิมะ แต่ก็ยังต้องการ 

การสังเกตการณ์เพ่ิมเติม

 “ส่ิงมหัศจรรย์ท้ังเจ็ดของ TRAPPIST-1 คือฉายาของดาวเคราะห์

ขนาดพอกับโลกกลุ่มแรกท่ีถูกพบว่าโคจรรอบดาวฤกษ์แบบน้ี และยังเป็น

เป้าหมายท่ีดีท่ีสุดด้วยสำาหรับการศึกษาช้ันบรรยากาศต่างๆ ของบรรดา

ดาวขนาดเท่าโลกท่ีส่ิงมีชีวิตอาจอาศัยอยู่ได้” ไมเคิล กิลลอน นักวิจัยและ 

ผู้เขียนหลักของงานการสำารวจดาวเคราะห์นอกระบบ TRAPPIST ท่ีกระทำา

ท่ีมหาวิทยาลัยลีจ (Liege) ประเทศเบลเยียม กล่าว

(เครดิตภาพ https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/ 
image/5_lineup_pia21422-png.png
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 ในทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ของเรา ดาวฤกษ์แม่ของระบบ  

TRAPPIST-1 ถูกจัดประเภทให้อยู่ในกลุ่มดาวแคระท่ีมีความเย็นมาก  

เย็นจนกระท่ังน้ำาท่ีเป็นของเหลวก็อาจมีอยู่ได้บนดาวเคราะห์ท่ีโคจร

ใกล้กับมันมากๆ ซ่ึงมีความเป็นไปได้มากกว่าเม่ือเทียบกับดาวเคราะห์

ในระบบสุริยะของเรา วงโคจรของดาวเคราะห์ท้ังเจ็ดดวงของ  

TRAPPIST-1 น้ันมีระยะใกล้กับดาวแม่ของมันมากกว่าดาวพุธโคจรใกล้

ดวงอาทิตย์ของเราเสียอีก ดาวเคราะห์ดวงต่างๆ ก็อยู่ใกล้กันมากด้วย 

ซ่ึงหากใครคนใดคนหน่ึงท่ียืนอยู่บนพ้ืนผิวของดาวเคราะห์ดวงหน่ึงแล้ว

มองไปบนฟ้า เขาก็อาจเห็นรายละเอียดทางธรณีหรือบรรดามวลเมฆของ

ดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้กันได้ ซ่ึงบางคร้ังอาจปรากฏขนาดท่ีใหญ่

กว่าดวงจันทร์บนฟ้าของโลกเราเสียอีก

 

เปรียบเทียบระบบดาว TRAPPIST-1 กับระบบสุริยะของเรา และดาวพฤหัสบดีกับดวงจันทร์บริวาร

 ดาวเคราะห์ท้ังเจ็ดดวงท่ีมีการค้นพบโคจรรอบดาวแคระแดง 

TRAPPIST-1 ถ้าเทียบระยะทางท่ีโคจรรอบดาวแม่ของพวกมันแล้ว 

เราสามารถยกเอาวงโคจรท้ังหมดของดาวเคราะห์เหล่าน้ัน เข้ามาใส่

เอาไว้ข้างในวงโคจรของดาวพุธซ่ึงเป็นดาวเคราะห์บริวารดวงในสุด

ของระบบสุริยะของเราได้เลย แถมยังมีท่ีว่างเหลืออีกต่างหาก แม้ดาว 

TRAPPIST-1 เองก็ยังมีขนาดเป็นเศษส่วนของขนาดดวงอาทิตย์ของ

Cover Story

เราเท่าน้ัน โดยตัวดาวฤกษ์แม่ของระบบน้ีก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่กว่าดาว

พฤหัสบดีสักเท่าไร ดังน้ันระบบดาว TRAPPIST-1 ถ้าดูๆ ไปแล้ว ใน

สัดส่วนของระยะวงโคจร และขนาดดาวแม่ของมัน ยังดูคล้ายกับระบบ

ของดาวพฤหัสบดีและบรรดาดวงจันทร์ของมัน มากกว่าจะเหมือนระบบ

สุริยะของเรา

เส้นประวงกลมรอบดาวแคระแดง TRAPPIST-1 คือขนาดของ
ดวงอาทิตย์เม่ือเทียบกับดาวแคระแดง TRAPPIST-1 

ดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์ขนาดใหญ่

ยูโรปา
ไอโอ แคลลิสโต

แกนิมีด

ระบบ TRAPPIST-1

วงโคจรขยาย 25 เท่า

ระบบสุริยะช้ันใน

ดาวพุธ ดาวอังคารโลกดาวศุกร์
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แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดดาวเคราะห์ดวงต่างๆ ของดาวแคระแดง TRAPPIST-1 เทียบกับบรรดาดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดี และดาวเคราะห์ 
ในระบบสุริยะชั้นใน จะเห็นได้ว่าดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดของ TRAPPIST-1 มีขนาดใกล้เคียงกับโลก  

เครดิตภาพ: ESO/O. Furtak

การโคจรรอบดาวแมแ่บบหนัดา้นเดยีวเขา้หา (tidal lock) จะทำาใหภ้มูอิากาศของดาวบรวิารเปน็
เช่นไร  

 ดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบ TRAPPIST-1 อาจจะถูกตรึงด้วยแรง

ไทดัลกับดาวฤกษ์แม่ เช่นเดียวกับระบบดวงจันทร์กับโลกด้วยก็เป็นได้ ซ่ึง

หมายความว่า มันจะหันด้านเดียวเข้าหาดวงอาทิตย์ของพวกมัน ดังน้ัน 

แต่ละด้านอาจเป็นทิวาหรือราตรีไปจวบช่ัวนิรันดร์ ซ่ึงหมายความว่า 

มันจะมีรูปแบบสภาพลมฟ้าอากาศไม่เหมือนของโลกโดยส้ินเชิง เช่น 

อาจมีลมแรงพัดจากด้านกลางวันไปยังด้านกลางคืน และมีการ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีรุนแรง

 อน่ึงผู้อ่านสามารถดูสถานการณ์จำาลองรวมท้ังภาพเรนเดอร์สามมิติ

ของดาวบริวารต่างๆ ของระบบ TRAPPIST-1 ได้โดยการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน “Eyes on exoplanets” จากนาซา ผ่านทางหน้าเว็บ http://

eyes.nasa.gov/eyes-on-exoplanets.html

 กล้องโทรทรรศน์อินฟราเรดสปิตเชอร์ ท่ีจับตาดูโลกขณะท่ีมันโคจร 

รอบดวงอาทิตย์น้ัน มีความเหมาะสมเป็นอันดีในการจะใช้ศึกษา TRAPPIST-1  

เน่ืองจากดาวน้ีมีความสว่างสูงสุดในช่วงคล่ืนอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืน

ยาวกว่าท่ีดวงตาคนเราจะมองเห็น ดังน้ันในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2559 

กล้องโทรทรรศน์สปิตเซอร์ จึงได้ทำาการศึกษา TRAPPIST-1 อย่างต่อ

เน่ืองเป็นเวลาเกือบ 500 ช่ัวโมง ซ่ึงกล้องสปิตเซอร์ถูกวางตำาแหน่งเอา

ไว้พิเศษในวงโคจรของมันให้ศึกษาการโคจรผ่านหน้าเม่ือดาวเคราะห์ 

Cover Story

คำาอธิบายในภาพ

1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h
 

เปรียบเทียบขนาด
ระหว่างระบบ TRAPPIST-1 ดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดี และระบบสุริยะช้ันใน

ดวงจันทร์กาลิเลียนของดาวพฤหัสบดี                       

ดาวพฤหัสบดี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 139,822 กิโลเมตร

ไอโ
อ

แคล
ลิส

โต

แกนิ
มีด

ยูโร
ปา

ดาวเคราะห์บริวารของดาว TRAPPIST-1

ดาวฤกษ์ TRAPPIST-1
เส้นผ่านศูนย์กลาง 162,793 กิโลเมตร

ระบบสุริยะช้ันใน

ดวงอาทิตย์ 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1,391,400 กิโลเมตร

ดา
วพุ

ธ

ดา
วอั

งค
าร

โล
กดา
วศุ

กร์

ดาวฤกษ์ TRAPPIST-1
เส้นผ่านศูนย์กลาง 162,793 กิโลเมตร
ดาวฤกษ์ TRAPPIST-1
เส้นผ่านศูนย์กลาง 162,793 กิโลเมตร
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ภาพจำาลองจากโปรแกรม Eyes on exoplanets แสดงให้เห็นถึง
สภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ ท่ีด้านหนึ่งเป็นกลางวัน ส่วนอีก
ด้านหนึ่งเป็นกลางคืนหนาวเย็นเยือกแข็งตลอดเวลา

เหล่าน้ีโคจรผ่านหน้าดาวแม่ของมัน เพ่ือท่ีจะเผยให้เห็นถึงความ

ซับซ้อนของระบบดาวน้ี บรรดาวิศวกรผู้สร้างได้ออกแบบให้ความ

สามารถในการสังเกตการโคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์แม่ของดาวเคราะห์ 

กระทำาได้ดีท่ีสุดในระหว่าง “ภารกิจอุ่น” ของสปิตเซอร์ ซ่ึงจะเร่ิมหลัง

จากสารทำาความเย็นของยานใช้หมดไปดังท่ีวางแผนเอาไว้ หลังจาก

ระยะเวลาการทำางานของยานผ่านไปได้ห้าปีนับแต่เร่ิมใช้งาน

 “น่ีเป็นผลท่ีน่าต่ืนเต้นท่ีสุดท่ีฉันได้เห็นในเวลาการทำางานตลอด

สิบส่ีปีท่ีผ่านมาของกล้องสปิตเซอร์เลยทีเดียวก็ว่าได้” ฌอง คาเรย์  

ผู้จัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์สปิตเซอร์ของนาซา ซ่ึงต้ังอยู่ใน 

Caltech/IPAC ในพาซาดีนา กล่าว “สปิตเซอร์จะทำาการศึกษา

ต่อในฤดูใบไม้ร่วงเพ่ือทำาให้เราได้ความรู้ความเข้าใจท่ีละเอียดข้ึน 

เก่ียวกับดาวเคราะห์เหล่าน้ีเพ่ือท่ีว่ากล้องโทรทรรศน์อวกาศ  

เจมส์ เว็บบ์ จะได้มาสานงานส่วนน้ีต่อ การสังเกตการณ์ระบบน้ีมากข้ึน 

จะเผยให้เห็นถึงความลับต่างๆ ได้มากข้ึนอย่างแน่นอน”

 หลังจากการค้นพบโดยกล้องสปิตเซอร์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล

ก็ได้เร่ิมการคัดกรองดาวเคราะห์ส่ีดวง รวมถึงสามดวงท่ีอยู่ในอาณาเขตท่ี

ส่ิงมีชีวิตอยู่อาศัยได้ การสังเกตต่างๆ น้ีกระทำาเพ่ือดูว่ามีช้ันบรรยากาศท่ีมี

ไฮโดรเจนเป็นส่วนมากซ่ึงเป็นช้ันบรรยากาศแบบท่ีปกติจะพบในดาวเคราะห์

ก๊าซอย่างเนปจูน ในดาวเคราะห์เหล่าน้ีหรือไม่

 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทีมงานของฮับเบิลได้สังเกตดาวเคราะห์

ดวงในสุดสองดวงของระบบน้ี แต่ไม่พบหลักฐานว่าจะมีช้ันบรรยากาศท่ีเป็น

ก๊าซเบาบาง ซ่ึงน่ีทำาให้ยืนยันน้ำาหนักของกรณีท่ีว่าดวงเคราะห์ต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้

กับดาวฤกษ์น้ันจะเป็นดาวเคราะห์หินโดยธรรมชาติ

 “ระบบดาว TRAPPIST-1 ได้ให้โอกาสท่ีดีท่ีสุดคร้ังหน่ึงในรอบทศวรรษ

ในการศึกษาสภาพช้ันบรรยากาศท่ีมีอยู่รอบดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลก” นิโคล 

ลูอิส ผู้นำาร่วมของการศึกษาโดยกล้องฮับเบิล และนักดาราศาสตร์ท่ีสถาบัน

วิทยาศาสตร์กล้องโทรทรรศน์อวกาศในบัลติมอร์ รัฐแมร่ีแลนด์ กล่าว

Cover Story

หลังจากการค้นพบโดยกล้องสปิตเซอร์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
ฮบัเบลิกไ็ดเ้ริม่การคดักรองดาวเคราะหส์ีด่วง รวมถงึสามดวงทีอ่ยู่ใน
อาณาเขตที่สิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยได้ การสังเกตต่างๆ นี้กระทำาเพื่อดูว่ามี
ชั้นบรรยากาศที่มีไฮโดรเจนเป็นส่วนมากซ่ึงเป็นช้ันบรรยากาศแบบที่
ปกตจิะพบในดาวเคราะหก์า๊ซอยา่งเนปจนู ในดาวเคราะหเ์หลา่นีห้รอืไม่
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Gillon, M. et. al. Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1 Nature 542, 456-460 (2017))
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http://www.nature.com/news/these-seven-alien-worlds-could-help-explain-how-planets-form-1.21512

https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA21422  

https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA21428

https://www.eso.org/public/images/eso1706d/

https://www.nasa.gov/sites/default/files/spitzer.jpg

http://www.sandiegometro.com/wp-content/uploads/2016/05/Trappist-Telescope.jpg

 นอกจากน้ีกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ นักล่าดาวเคราะห์ 

นอกระบบของนาซาเอง ก็ยังได้ศึกษาระบบดาว TRAPPIST-1 ด้วย  

โดยการวัดการหร่ีลงของแสงของดาวแม่อันเน่ืองมาจากการโคจรผ่าน

ของดาวเคราะห์บริวาร โดยปฏิบัติงานในฐานะภารกิจ K2 mission

 การสังเกตการณ์ต่างๆ ของยานจะทำาให้บรรดานักดาราศาสตร์หา

รายละเอียดท่ีมากข้ึนของสมบัติต่างๆ ของดาวเคราะห์ท่ีทราบแล้วได้ 

เช่นเดียวกับการค้นหาดาวท่ีอาจมีอยู่เพ่ิมเติมในระบบดาวน้ันๆ การ

สังเกตการณ์ K2 จะถึงข้อสรุปต้นเดือนมีนาคม 2560 น้ี และจะเผยให้

สาธารณชนทราบต่อไป

 กล้องสปิตเซอร์ กล้องฮับเบิล และกล้องเคปเลอร์ จะช่วยให้ 

นักดาราศาสตร์วางแผนในการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์ 

อวกาศ เจมส์ เว็บบ์ กล้องอันใหม่ของนาซาท่ีกำาลังจะปล่อยข้ึนวงโคจร

ในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงจะมีความไวมากข้ึน กล้องเว็บบ์จะสามารถตรวจสอบ

ร่องรอยทางเคมีของน้ำา มีเทน ออกซิเจน โอโซน และองค์ประกอบอ่ืนๆ 

ของบรรยากาศดาวเคราะห์ และด้วยประสิทธิภาพท่ีเป่ียมล้น กล้องเว็บบ์

ยังสามารถวิเคราะห์อุณหภูมิพ้ืนผิวดาวเคราะห์เหล่าน้ันได้ด้วย ซ่ึงข้อมูล

เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญในการประเมินสภาพท่ีเอ้ือต่อการอยู่อาศัย

ของดาวเคราะห์ดังกล่าว 

Cover Story

 สำาหรับคำาตอบของคำาถามน้ี คงจะต้องมีการค้นหาข้อมูลกันต่อไป 

อย่างน้อยเราทราบแล้วว่ามันอยู่ในเขตท่ีน้ำาเป็นของเหลว ซ่ึงเอ้ือต่อ 

ส่ิงมีชีวิต และมันอาจมีบรรยากาศในสภาพของก๊าซ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเรา

ต้องพิจารณาด้วย คือดาวเหล่าน้ีได้รับรังสีจากดาวแม่ของพวกมัน 

มากน้อยเพียงใด

 สำาหรับสภาพการแผ่รังสีจากดาวฤกษ์ TRAPPIST-1 ลงบน 

ดาวเคราะห์บริวารน้ัน ได้มีข้อเขียนงานวิจัยช้ินหน่ึงตีพิมพ์ลงในหนังสือ

จดหมายเหตุรายเดือนของราชสมาคมดาราศาสตร์แห่งชาติของอังกฤษ 

ท่ีตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยคณะวิจัยกล่าวว่า จากการใช้ 

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ “นิวตัน” ขององค์การอวกาศยุโรปสำาหรับ

สังเกตการณ์ในช่วงคล่ืนรังสีเอกซ์ (XMM X-ray) มาสังเกต  

TRAPPIST-1 พบว่า

 ดาวดวงน้ีเป็นแหล่งกำาเนิดรังสีเอกซ์ท่ีค่อนข้างเข้ม มีการ

เปล่ียนแปลงในบรรยากาศช้ันโคโรนาของดาว โดยมีค่าความสว่างใน

ย่านรังสีเอกซ์ (นับเฉพาะพลังงานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่งออกมา 

ในช่วงความยาวคล่ืนคล่ืนรังสีเอกซ์) ใกล้เคียงกับของดาวอาทิตย์ใน

ระยะสงบ

 แต่ถ้านับความสว่างรวมของพลังงานการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 

ในทุกๆ ช่วงความยาวคล่ืนรวมกัน (bolometric luminosity) น้ัน ความ

แล้วดาวเคราะห์บริวารของ TRAPIST-1 สามารถอยู่อาศัยได้จริงหรือ      
สว่างของดาวดวงน้ีจะน้อยกว่าดวงอาทิตย์มาก โดยมีค่าความสว่าง

เท่ากับ LX/Lbol = 2–4 × 10-4 และหากพิจารณาค่าการแผ่รังสีโดยรวม  

ในย่านของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ในช่วงคล่ืนอัลตราไวโอเลต 

กำาลังสูงรวมท้ังหมด (total XUV emission) จะอยู่ในช่วง LXUV/Lbol =  

6–9 × 10-4 ซ่ึงการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตท่ีดาวเคราะห์เหล่าน้ีได้รับน้ัน

มีค่ามากกว่าท่ีโลกเราในปัจจุบันได้รับจากดวงอาทิตย์หลายเท่า

 สรุปว่า ดาวเคราะห์บริวารของ TRAPPIST-1 ได้รับรังสีเอกซ์เท่ากับ

ท่ีดวงอาทิตย์ของโลกปล่อยออกมา แต่ได้รับรังสี UV ปริมาณสูงมากกว่า

ท่ีโลกได้รับจากดวงอาทิตย์หลายเท่า ในขณะท่ีความเข้มของแสงโดย

รวมทุกช่วงคล่ืน รวมถึงช่วงคล่ืนแสงท่ีตามองเห็นน้ัน จะ “สลัว” กว่า

แสงแดดท่ีโลกได้รับ

 กลุ่มผู้วิจัยพบว่า รังสีเอกซ์ และรังสีอัลตราไวโอเลตกำาลังสูงน้ัน

สามารถเปล่ียนแปลงช้ันบรรยากาศหลักและช้ันบรรยากาศรอง (ถ้ามี)  

ของดาวเหล่าน้ีได้ ความรู้ความเข้าใจในประเด็นท่ีว่าการแผ่รังสีระดับ

น้ีจะทำาให้ดาวเคราะห์เหล่าน้ีจะเป็นท่ีอยู่อาศัยได้มากข้ึนหรือน้อยลง

น้ัน ยังเป็นคำาถามท่ีซับซ้อนและต้องการการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป แต่

ปริมาณรังสีท่ีได้น้ันจะเป็นข้อมูลสำาคัญในการสร้างแบบจำาลองทาง

คณิตศาสตร์การวิวัฒนาการของช้ันบรรยากาศดาวเคราะห์เหล่าน้ี 

ต่อไป
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ปกติแล้วการรดน้ำาพืชเกษตรนั้น เกษตรกรมักทำาตามแผนงานและ

ตามความรู้สึก ซึ่งเราอาจไม่รู้เลยว่า น้ำาท่ีรดไปนั้น มีปริมาณมากไปหรือ

น้อยไป แต่หากเรามีอุปกรณ์สักตัวที่ช่วยบอกได้ว่า วันนี้ต้องรดน้ำาหรือไม่ 

หรือต้องรดมากน้อยแค่ไหน ก็จะช่วยให้พืชได้รับน้ำาอย่างเหมาะสม และ

ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการใช้น้ำาได้ด้วย

 ทีมนักวิจัยได้ทดลองทำากับมันสำาปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญ

ของประเทศไทย และมีการปลูกกันมากในพื้นที่ภาคอีสาน แม้จะปลูกง่าย 

ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี แต่การให้น้ำากับมันสำาปะหลังในปริมาณ 

พอเหมาะพอดีจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการปลูกได้

 นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนา  

“เครื่องวัดความชื้นระบบ TDR (Time Domain Response)” ขึ้นมาเพื่อ

วัดความชื้นในดิน แล้ววิเคราะห์หาปริมาณน้ำาที่ควรใช้ในการรดน้ำาให้มัน

สำาปะหลังในแต่ละช่วงเวลา

 ระบบวัดความชื้นแบบ TDR สามารถวัดความชื้นในดินและส่งข้อมูล

การบันทึกผ่านระบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุไปบันทึกลง SD card และมี

การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำาให้เราสามารถดูข้อมูลที่บันทึกผ่านทาง

เวบ็ไซต์ได ้ข้อดขีองเครือ่งวดัน้ีคอื มีราคาถูก เกษตรกรนำาไปใชง้านไดง่้าย 

นอกจากนีเ้รายังสามารถประยุกต์ไปใช้กบัการใหน้้ำาพชืผลการเกษตรอืน่ๆ  

ได้ด้วย

รดน้ำาพชือยา่งเพยีงพอดว้ยเคร่ืองวดัความช้ืน TDR

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ytb98UAd36I

การตรวจคดักรองดาวนซ์นิโดรมของทารกในครรภ์

โดยปกติแลว้ การตรวจวนิจิฉัยโรคอาการกลุม่ดาวนซ์นิโดรมของทารก

ในครรภ ์มกัใชก้ารเจาะน้ำาคร่ำา ซึง่มีความแมน่ยำาแตก่มี็โอกาสเสีย่งตอ่การ

แท้งบุตรได้ ส่วนวิธีตรวจเลือดแบบทริเปิลเทสต์คือทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า 

แต่มีค่าใช้จ่ายสูง นักวิจัยไทยจึงได้ร่วมกันคิดพัฒนาเทคนิคใหม่ที่ช่วยลด

ค่าใช้จ่ายลง และให้บริการได้แพร่หลายกว่าเดิม

นักวิจัยไทยจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) สวทช. ร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสีรุนาร ีและมหาวทิยาลยัมหดิล ไดค้ดิคน้และพฒันาเทคโนโลยี

การตรวจคัดกรองอาการดาวน์ซินโดรมของทารกในครรภ์ ด้วยเครื่องเอส

พีอาร์แบบภาพขนาดเล็กมาใช้ร่วมกับวิธีการตรวจเลือดแบบทริเปิลเทสต์ 

ซึ่งเดิมมีค่าใช้จ่ายสูง และประชาชนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงการบริการ

 คุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีใหม่นี้คือ เซ็นเซอร์ชิปสามารถล้างและ

ใช้งานซ้ำาๆ ได้ และสามารถออกแบบให้ตวจสารหลายตัวอย่างได้โดยใช้

เซ็นเซอร์ชิปเดียว ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจลดลงและประหยัดเวลา  

ที่สำาคัญที่สุดคือ ลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของแม่และบุตร

 ปัจจุบัน ทีมนักวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและเซ็นเซอร์ชิป สำาหรับตรวจ

สารชวีภาพบางตวัไดเ้ปน็ผลสำาเรจ็ และอยูร่ะหวา่งการพฒันาเซน็เซอรช์ปิ

ให้สามารถตรวจวัดได้ครบทุกสาร จากนั้นก็จะได้จะดำาเนินการศึกษาทาง

คลินิกต่อไป

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sWWqB1PfUjs
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ขมิ้นชันช่วยป้องกันโรคลำาไส้อักเสบ

เวบ็ไซตข์องสำานกังานขอ้มลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั

มหิดล เผยผลการการศึกษาฤทธิ์ป้องกันโรคลำาไส้อักเสบของขม้ินชัน 

(Curcuma longa L.) ในหนูแรท โดยแบ่งป้อนหนูแรทด้วยสารสกัด  

semi-bionic ของขมิ้นชัน (SET) ขนาด 0.42 และ 0.21 ก./กก. หรือป้อน

ยาซาลาโซซัลฟาไพริดีน (salazosulfapyridine) ซึ่งเป็นยารักษาลำาไส้

อักเสบเรือ้รงั ขนาด 175 มก./กก. เปน็เวลา 7 วนักอ่นการชกันำาใหห้นแูรท 

เกิดภาวะลำาไส้อักเสบด้วย 5% dextran sulfate sodium (DSS) ขนาด 

0.75 ก./กก.

 ผลการทดลองพบว่า SET ช่วยลดความรุนแรงของโรค ช่วยเพิ่ม 

น้ำาหนักตัวของสัตว์ทดลอง เพ่ิมอัตราการกินอาหาร อัตราส่วนน้ำาหนัก

แห้งของลำาไส้ลดลง รวมถึงลดระดับปริมาณสารที่ก่อการอักเสบต่อลำาใส้  

นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในลำาไส้ รวมถึงป้องกันการ

เปลีย่นแปลงทางกายภาพ แสดงใหเ้หน็ว่าสารสกัด semi-bionic จากขม้ิน

ชันมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคลำาไส้อักเสบได้ โดยอาศัยฤทธิ์ต้าน 

การอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1261
ภาพจาก https://khasiattumbuhannusantara.wordpress.com/page/3/

อย. รุก ให้พระสงฆ์ถ่ายทอดธรรมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ญาติโยมให้ไกลโรค NCDs

นพ.พลูลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา  

เปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs ได้แก่  

โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ และโรคไต นบัเปน็ 

ปญัหาสำาคัญท่ีทวคีวามรุนแรง โดยสดัสว่นของจำานวนผูเ้สยีชวีติ และจาก

รายงานภาวะโรคของประชากร มจีำานวนเพ่ิมขึน้โดยเฉลีย่ทกุป ีซึง่สาเหตทุี่

สำาคญัของการเกดิโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงั มาจากปญัหาพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม  

โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำาตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น เครื่องดื่มรส

ชอ็กโกแลต ชา กาแฟ น้ำาผลไม ้น้ำาหวาน หรือน้ำาอดัลม อกีทัง้ เครือ่งดืม่ที่

ผสมกาเฟอนี น้ำาอัดลมประเภทน้ำาดำา หรือน้ำาชาเขยีวบางประเภท นอกจากนี ้ 

ยังพบปัญหาฆราวาสถวายผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรและสังฆทานที่ไม่มี

คณุภาพหรอืหมดอาย ุทำาใหพ้ระสงฆ์ไดรั้บผลติภัณฑส์ขุภาพจำาพวกอาหาร 

ยา เครื่องสำาอางที่ไม่มีประโยชน์และไม่ปลอดภัยมาบริโภค

 รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า หน้าที่ของพระสงฆ์นั้น คือ ผู้ที่ทำา

หน้าที่เป็นปากสียงแทนพระพุทธ พระธรรม และช่วยชี้ทางบรรเทาทุกข์

ให้กับประชาชน ดังนั้น การที่พระสงฆ์ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง จึงเป็น

สิง่สำาคญัทีจ่ะชว่ยใหพ้ระสงฆ์ไดเ้ทศนาความรูด้งักลา่วสง่ตอ่ไปยงัฆราวาส

และญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ

บรโิภคหรอืใชผ้ลติภัณฑส์ขุภาพทีป่ลอดภยั รวมทัง้ใหผู้บ้รโิภคปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการบริโภค ลดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีรสชาติหวาน มัน เค็ม และ

ให้รู้จักเลือกสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัยถวายแด่พระสงฆ์

 อย. คาดหวังว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและได้รับการขับเคลื่อนไป

ทั่วประเทศ จะส่งผลให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพดี 

ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป
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อย. เตือน !! อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารอวดอ้างเพิ่มน้ำานม

อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์เสริม 

อาหารฟนีแูคป (Fenucaps) อวดอ้างชว่ยเพ่ิมน้ำานม ย้ำา ! อย.ไม่เคยอนญุาต 

ให้ผลิตภัณฺฑ์เสริมอาหารโฆษณาในลักษณะนี้ แนะผู้บริโภคพิจารณาถึง

ความจำาเป็นก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อลด

ความเสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง

 นายแพทยว์นัชยั สตัยาวฒุพิงศ์ เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา  

เปิดเผยว่า จากกรณี มีรายงานเด็กทารกเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดย

มารดามีประวัติการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยเพิ่มน้ำานม

นั้น สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้นิ่งนอนใจและได้

ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูล อย. พบว่า ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารดังกล่าวฉลากระบุ ชื่อ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฟีนูแคป” 

เลขสารบบอาหาร 13-2-02053-1-0011 และได้ดำาเนินการตรวจสอบ

จากเว็บไซต์ http://www.fenucap.com/ และ https://www.facebook.

com/FenuCap/ พบการอ้างสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตในทำานองว่า 

“ผลิตภัณฑ์ Fenucaps ช่วยขับน้ำานม บำารุงน้ำานม ลดน้ำาตาลในเลือด ลด

คอเลสเตอรอล ขับลมในลำาไส้ กระชับมดลูก ชะลอความแก่” ซึ่ง อย. จะ

ดำาเนินการระงับโฆษณา และเรียกผู้เกี่ยวข้องมาดำาเนินการตามกฎหมาย 

รวมทั้งประสานไปยังสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

เพื่อดำาเนินการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการรายน้ีมีการจดทะเบียนการ

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม่ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อ

ตรวจสอบเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์สำาหรับร้านค้าออนไลน์ พร้อมส่ง

ขอ้มูลใหส้ำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 หากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

เกนิจรงิ สามารถรอ้งเรยีนไดท้ีส่ายดว่น อย.1556 หรือ E-mail: 1556@fda.

moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

11004 หรอื ผา่นทาง Oryor Smart Application หรือสำานักงานสาธารณสขุ

จงัหวดัทัว่ประเทศ เพือ่ อย.จะไดด้ำาเนนิการปราบปรามและดำาเนินคดทีาง

กฎหมายกับผู้กระทำาผิดอย่างเคร่งครัด
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http://www.voathai.com/a/nuts-health-ct/3627865.html

กองบรรณาธิการ

รับประทาน ‘ถั่วเปลือกแข็ง’ วันละ 20 กรัม 
ลดความเสี่ยงโรคร้ายหลายสิบเปอร์เซ็นต์

นักวิจัยของอังกฤษและนอร์เวย์ วิเคราะห์ผลการศึกษาท่ี

เคยทำาทั่วโลก 29 ชิ้น เกี่ยวกับประโยชน์ของการกินถั่ว

เปลือกแข็งหรือ Nut

ผลวจิยัพบวา่การกนิถ่ัวลสิง ถัว่วอลนทั ถัว่เฮเซลินทั และถัว่พแีคน อย่าง

น้อยวันละ 20 กรัม จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆ ได้หลายสิบ

เปอร์เซ็นต์ เช่น ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้เกือบ 

30% ลดความเส่ียงของโรคมะเร็งลง 15% ลดความเส่ียงของโรคเบา

หวานลงเกือบ 40% และลดความเส่ียงของโรคระบบทางเดินหายใจลง

ได้เกือบ 50%  

นักวิจัยอธิบายว่า ถั่วเหล่านี้อุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือเส้นใย แมกนีเซียม 

และไขมันอิ่มตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงของมะเร็งและ 

เบาหวานได้
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‘บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์’ ทางเลือกใหม่ของสิงห์
อมควัน! กับอันตรายที่ไม่แพ้บุหรี่ธรรมดา

เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสหรัฐฯ ไวเว็ก เมอร์ฟี  

(Vivek Murphy) เตือนถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี 

อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า บุหรี่ ไฟฟ้านอกจากจะให้

สารนิโคตินเเก่ผู้สูบเเล้ว ยังปล่อยควันที่มีสารพิษออกมา

หลายชนิดด้วย ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว สารนิกเกิล และสาร 

ไดอะเซทิล เเม้ว่าผู้ผลิตจะอ้างว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไร้ควัน

ก็ตาม

Surgeon General แห่งสหรัฐฯ ซึ่งทำาหน้าที่คล้ายอธิบดี

กรมอนามัย กล่าวว่า ชาวอเมริกันจำาเป็นต้องเข้าใจว่า บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายต่อเด็กวัยรุ่นและคนในวัยผู้ใหญ่ตอน

ต้น เช่นเดียวกับผลเสียที่มาจากการสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์

ยาสูบชนิดอื่นๆ  

บหุรีอ่เิลก็ทรอนกิสเ์ปน็นวัตกรรมใหมท่ี่บรษัิทยาสูบคิดค้นขึน้มา

ขายแก่นักสูบบุหรี่ โดยอ้างว่าไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ มีลักษณะ

เป็นแท่งคล้ายบุหรี่แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ปลายหน่ึงเป็นช่อง

เหมือนไปป์สำาหรับดูด อีกปลายเป็นหัวมีหลอดไฟให้แสงสีแดง

หรอืสเีขยีวแลว้แตย่ีห่อ้ ตรงกลางตวัเครือ่งทำาความรอ้นใหส้าร

นโิคตนิเหลวกลายเปน็ไอระเหย หลอดน้ำายาเม่ือหมดสามารถซือ้

มาเตมิใหม่ได้ การสูบบุหร่ีอเิลก็ทรอนกิสท์ำาใหไ้ดส้ารนโิคตนิเขา้สู่

รา่งกาย โดยมกีารกล่าวอา้งวา่ เนือ่งจากไมม่เีขมา่ควนั ไมม่กีลิน่ 

ไม่มีสารก่อมะเร็ง จึงเป็นบุหรี่ที่สูบแล้วไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ

สำานักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามขายอุปกรณ์ 

สบูบหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์ ใหเ้เกเ่ดก็วยัรุน่ทีอ่ายตุ่ำากวา่ 18 ป ีตัง้เเต ่

ต้นปีท่ีแล้ว นอกจากน้ี ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเเห่ง

สหรฐัฯ เปดิเผยวา่ ผูผ้ลติบหุรีอ่เิลก็ทรอนกิสข์ายบหุรีช่นดินีเ้เก่

เด็กวัยรุ่นโดยมีการคิดค้นกลิ่นและรสที่ดึงดูดใจ และใช้ยุทธวิธี

ทางการตลาดเน้นว่าเป็นของทันสมัย จนได้รับความนิยมอย่าง

มากในกลุ่มวัยรุ่น  

ไวเวก็ เมอร์ฟี ชีว้า่ การใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ใหส้ารนโิคตนิรวมถงึบหุรี่

อิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นอันตรายต่อวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และ

ทารกในครรภ์ เขากล่าวว่า คนยังสับสนในเรื่องประเด็นความ

ปลอดภัยของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์กันอยู่

ไวเว็ก เมอร์ฟี ชี้ว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีคนใช้น้อยมากในปี ค.ศ. 

2010 แต่มาในปัจจุบันมีคนใช้กันอย่างเเพร่หลาย โดยเฉพาะใน

กลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐฯ เขากล่าวว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์คุกคามต่อ

ความคืบหน้าที่ได้มาอย่างยากเย็นเเสนเข็ญ จากความพยายาม

ลดการสูบบุหรี่ที่ต่อสู้กันมานานถึง 50 ปี

ทางการสหรัฐฯ ออกรายงานเมื่อปี ค.ศ. 2015 ว่านักเรียน

ระดับมัธยมปลายในอเมริกาอย่างน้อย 1 ใน 6 คนได้สูบบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ ในช่่วงหนึ่งเดือนก่อนการสำารวจ

รายงานช้ินดังกล่าวของทางการสหรัฐฯ พบว่า ในขณะที่ 

สารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่เลิกยากสำาหรับคนทุกระดับอายุ 

เด็กวัยรุ่นเเละคนวยัผู้ใหญ่ตอนตน้เปน็กลุ่มทีเ่สีย่งสงูมากตอ่ผล

เสียในระยะยาวจากสารนิโคตินที่มีต่อสมอง จึงสรุปว่า การเสพ 

สารนิโคตินในกลุ่มวัยรุ่นในทุกรูปแบบเป็นล้วนอันตรายทั้งสิ้น

รายงานโดยห้องข่าววีโอเอ
เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว
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บทความพิเศษ

จุมพล เหมะคีรินทร์

ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 
2560

แม้จะย่างเข้าสู่เดือนที่สาม (มีนาคม) ของปี พ.ศ. 2560 แล้ว แต่เรื่องราวทั้งรูปและเนื้อหาข้อความบนหน้าปฏิทินก็ยังเป็น 

สิง่ทีน่า่สนใจอยูเ่สมอ ดงัปฏทินิวทิยาศาสตรท่ี์ฝา่ยเผยแพรวิ่ทยาศาสตร ์สวทช. ยงัคงตดิตามและนำาเสนอแกผู่อ้า่นมาอย่าง

ตอ่เนือ่ง โดยปนีีเ้ปน็ปทีี ่9 ทัง้นีก้เ็พือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้หน็ถงึการพฒันาการและการเผยแพร่เรือ่งราวทางวิทยาศาสต์ผา่นสือ่ปฏทินิ 

โดยเน้นไปที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน

สำาหรับปีนี้ อาจจะพิเศษและแตกต่างจากปีที่ผ่านๆ มาอยู่บ้าง  

สืบเน่ืองจากปลายปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำาคัญที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรีนฤบดนิทร  

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ปฏิทินวิทยาศาสตร์ของ

หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีนี้ จึง

พร้อมใจกันนำาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ขณะทรงงาน มา

ขึน้เปน็ภาพปกปฏทินิ ซึง่สือ่ถงึพระราชกรณียกิจและพระอจัฉริยภาพดา้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของพระองค์ ซึ่งก็สอดคล้องกับ

ภาพปฏิทินด้านในมานำาเสนอ เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกและเทิดพระเกียรติ

แด่พระองค์

 ภาพและเรือ่งราวรายละเอยีดของแต่ละหน่วยงานเป็นอยา่งไรบ้าง เรา

ไปดูกัน
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สำานักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินของสำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ นำาเสนอเรื่องราวเก่ียวกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ของพระองค์ ได้แก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่างๆ สลับกับพระราชดำารัสที่เกี่ยวกับโครงการฯ 

นั้นๆ โดยภาพและเรื่องราวของปฏิทินทั้ง 12 เดือน เรียงตามลำาดับ ดังนี้

 1. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย / พระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทย

 2. พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร (ข้าวหอมชลสิทธ์)

 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

 5. โครงการแก้มลิงอเนกประสงค์ คลองสนามชัย-มหาชัย

 6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 7. โครงการพัฒนาข้อเข่าขาเทียมสี่จุดหมุนฯ

 8. การพัฒนาพลังงาน

 9. โครงการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล์

 10. การพัฒนาด้านการเรียนรู้

 11. โครงการกล้องดูดาวพีวีซี

 12. การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร
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สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)

สวทช. เปน็หน่วยงานท่ีมพัีนธกจิในการวจิยั พฒันา ออกแบบ และวศิวกรรม จนสามารถถา่ยทอดไปสูก่ารใช้ประโยชน ์พรอ้มสง่เสรมิ

ด้านการพัฒนากำาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ปฏทิิน สวทช.ปีนี ้จัดทำาเป็นปฏทินิแขวน โดยรปูและเร่ืองราวนำาเสนอในรปูแบบของอินโฟกราฟกิ และเนน้การใชส้เีอร์ิทโทนทีค่ลาสสกิ สวยงาม 

อัดแน่นด้วยเนื้อหาเร่ืองราวพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปฏิทินมี

จำานวน 5 แผ่น (รวมแผ่นปก) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

• แผ่นที่หนึ่ง (ม.ค.-มี.ค.)  ดิน ได้แก่ โครงการแกล้งดิน หญ้าแฝก / น้ำา ได้แก่ โครงการแก้มลิง บำาบัดน้ำาเสีย และกังหันน้ำาชัยพัฒนา

• แผ่นที่สอง (เม.ย.-มิ.ย.)  ลม ได้แก่ โครงการฝนหลวง / ไฟ ได้แก่ โครงการพลังงานทดแทน ป่าเปียก

• แผ่นที่สาม (ก.ค.-ก.ย.)  การพึ่งตนเอง ได้แก่ โครงการปลาพระราชทาน และเกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่”

• แผน่ท่ีส่ี (ต.ค.-ธ.ค.)  เทคโนโลยสีารสนเทศ-การสือ่สาร-การคมนาคม ได้แก ่เรือ่งราวของโปรแกรมอักษรเทวนาครี การจราจร แผนที่ในพระหตัถ์ 

และทรงพยากรณ์พายุ

บทความพิเศษ
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องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.)

อพวช. เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการสร้างความ

ตระหนักทางวทิยาศาสตร์แก่ประชาชนเป็นหลกั เอกลกัษณข์องทีน่ีค่อื

อาคารแสดงนิทรรศการทรงลูกเต๋าสองหลังพิงกัน

 ปฏิทินของ อพวช.ปีนี้นำาเสนอเร่ืองราวพระอัจฉริยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของในหลวง ร.9 เช่นกัน 

ภาพปฏิทินแต่ละภาพมีการเคลือบเงามันวาวสวยงาม เนื้อหานำาเสนอ

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริตา่งๆ พร้อมพระราชดำารสับางตอน

เกี่ยวกับโครงการฯ นั้นๆ เช่น โครงการแกล้งดิน มีพระราชดำารัสตอน

หนึ่งว่า “...โครงการแกล้งดินนี้ เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พูดมา 3-4 ปี

แล้ว ต้องการน้ำาสำาหรับมาให้ดินทำางาน ดินทำางานแล้วดินจะหายโกรธ 

อันนี้ไม่มีใครเชื่อ แล้วก็มาทำาที่นี่แล้วมันได้ผล...” -

สำาหรับภาพปฏิทินทั้ง 12 เดือน นำาเสนอเรื่องราวดังนี้

 1. พระอัจฉริยภาพ “ในหลวง” ปราชญ์แห่งโทรคมนาคมไทย

 2. กังหันน้ำาชัยพัฒนา : ปั่นน้ำาเสียเติมออกซิเจน

 3. “ทฤษฎีใหม่” มองอย่างองค์รวม : ที่ดิน แหล่งน้ำา การตลาดและ 

  พลังชุมชน

 4. แหลมผักเบี้ย – หนองหาร : พื้นที่ต้นแบบบำาบัดน้ำาเสีย

 5. แกล้งดินให้เปรี้ยว : ปรับสภาพดิน

 6. เขื่อนดิน : อ่างเก็บน้ำาที่ไม่ใช่คอนกรีต

 7. แก้มลิง : กักตุนน้ำาแล้วระบายน้ำาตามแนวโน้มถ่วงของโลก

 8. เศรษฐกิจพอเพียง : เพียงพอแค่ไหนอยู่ที่ใจคน

 9. หญ้าแฝก : รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

 10. ฝนหลวงพระราชทานปฏิบัติการ : แล้งดับบังคับเมฆ

 11. ไบโอดีเซล จากปาล์มประกอบอาหาร สู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์

 12. การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)

 วว. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักด้านนงานวิจัยและพัฒนา

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันและถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม้กีารนำาไปใช้ในเชงิพาณิชย์และเชงิสงัคม

 ปฏิทิน วว.นำาเสนอเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ต่างๆ ที่ทาง วว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน เพ่ือรับสนองพระ

ราชดำาริเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปีแล้ว โดยใช้ชื่อหัวข้อเรื่องว่า “วว. 

สบืสานงานวจิยั ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท พระบาทสมเดจ็พระปรมิน 

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยภาพและเรื่องราวบนหน้าปฏิทินทั้ง 12 

เดือน เป็นดังนี้

1. โครงการหลวง

2. โครงการพัฒนาเกษตรดินทรายชายทะเล

3. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

4. โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

5. โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน

6. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโรงนมผงสวนจิตรลดา

7. โครงการวิจัยและพัฒนาดินพรุ

8. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาวชนบท

9. โครงการศึกษาพัฒนาภูพาน

10. โครงการวิจัยแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้

11. โครงการสนองพระราชดำาริด้านพลังงานทดแทน

12. โครงการฝนหลวง
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

(สดร.)

เรื่องราวของปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ยังเป็นที่สนใจ

ของคนไทยเสมอ สดร.เปน็องคก์รทีมี่พันธกิจหลกัดา้น

การคน้ควา้ วจิยั พัฒนาด้านดาราศาสตร ์รวมทัง้การเผยแพรอ่งคค์วามรู้

และเทคโนโลยด้ีานดาราศาสตร์แก่ประชาชน สถานท่ีตัง้หนว่ยงานหลกั

อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ และยังมีโครงการสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา ในภมูภิาค 5 แหง่ ไดแ้ก ่นครราชสมีา ฉะเชิงเทรา 

สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ 

เครือข่ายในต่างประเทศอีกหลายแห่ง

 ปฏทิินของ สดร. ยังคงความเป็นเอกลกัษณข์องปฏทินิดาราศาสตร์

อย่างเด่นชัด เพราะเปี่ยมล้นไปด้วยภาพและข้อมูลทางดาราศาสตร์ 

และนำาไปใช้เป็นปฏิทินเพ่ือติดตามชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 

ได้ทั้งตลอดทั้งปี

 สำาหรับภาพปฏทินิปนีีท้ีพ่เิศษกวา่ทกุปทีีผ่า่นมาคอื การนำาเสนอภาพ 

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชขณะทรงกล้องดูดาว ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่มี

คุณค่าและหาชมได้ยากยิ่ง
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 ส่วนภาพปฏทินิหลกั กค็อืยังคงยดึแนวทางในการนำาภาพถ่ายท่ีชนะ

รางวลัในการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตรม์าทำาเปน็ภาพปฏทินิ ซึง่

สดร.จดัข้ึนทุกปีในช่ือหวัข้อว่า “มหศัจรรย์ภาพถา่ย ดาราศาสตร์ในเมอืง

ไทย” โดยแบ่งออกเปน็ 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท Deep sky objects 

2.ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 3.ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ 

4.ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และ 5. ประเภทปรากฏการณ์

ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

 สำาหรับปีล่าสุด (2559) ภาพที่ชนะการประกวดและนำามาทำาเป็น

ภาพปฏทิินท้ัง 12 เดอืน เรยีงตามลำาดบัตัง้แตเ่ดอืนมกราคมถงึธนัวาคม 

มีชื่อภาพดังนี้

 1. Markarian’s Chain

 2. Rho Ophiuchi Cloud Complex

 3. ดาวหมุนที่บางเบน

 4. ISS Solar Transit

 5. Venus Transit 2012 through clouds

 6. Catalina Comet C/2013 US10

 7. Saturn Opposition 2016

 8. E-M-S Meeting

 9. ค้นหาอดีต

 10. M20 และ M8

 11. จุดสูงสุดดอยหลวงเชียงดาว

 12. ฝนดาวตกเจมินิดส์
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 สทอภ. หรือ GISTDA เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก

ด้านการจัดทำาคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำารวจ

ทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีดาวเทียม

ไทยโชต ดาวเทียมสำารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยอยู่ในความดูแล

รับผิดชอบ  

 ปฏิทิน GISTDA ปีนี้เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำาเสนอภาพพ้ืนที่ในโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา การคมนาคม การเกษตรและการพัฒนาที่ดิน โดยแสดง

สภาพพื้นที่ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มีทั้งหมด 12 ภาพ เรียงตาม

เดือน มีดังนี้

 1. โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวการจราจรอันเนื่องมาจาก 

  พระราชดำาริ

 3. โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA)

 4. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 

  พระราชดำาริ

 5. โครงการแก้มลิงสระเก็บน้ำาพระรามเก้าอันเนื่องมาจาก 

  พระราชดำาริ

 6. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

  พระราชดำาริ

 7. โครงการอ่างเก็บน้ำาเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 8. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

 9. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 

  พระราชดำาริ

 10. โครงการอ่างเก็บน้ำายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 11. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

 12. โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเนือ่ง 

  มาจากพระราชดำาริ

 สรปุภาพรวมดา้นรูปแบบปฏทินิวทิยาศาสตร์ปีน้ี ยงัไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงมากนกั แตด่า้นเนือ้หา จะมุง่เนน้ไปทีพ่ระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหลัก

 นบัวา่เปน็อกีปหีนึง่ทีส่ำาคญัของแวดวงวิทยาศาสตรท์ี่ไดพ้ร้อมใจกันบนัทกึเรือ่งราวพระอจัฉรยิภาพดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองในหลวงรชักาล

ที่ 9 ไว้บนหน้าปฏิทินเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป

ขอขอบคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและปฏิทิน

บทความพิเศษ
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ไก่ เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่ใกล้ชิดกับ
มนุษย์ ทั้งในแง่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เป็น

อาหารมนุษย์ และเป็นสัตว์ที่มีสีสันสวยงาม คน
บางกลุ่มจึงเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง เป็นเพื่อน และไก่
ก็ยังถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในนักษัตร 12 ราศี ด้วย 
คือปีระกาซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2560 นี้….ไก่ยังปรากฏ

อยู่ในสำานวนไทยอีกหลายสำานวน ลองมา
ตรวจสอบกันดูทั้งในแง่ความหมายและ

การผูกโยงในเชิงวิทยาศาสตร์

บทความพิเศษ

รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

สวัสดีปีระกา :
เรื่องของไก่ในสำานวนไทย

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

ไก่ฟ้าหลังขาว ภาพโดย ประทีป ด้วงแค

 สำานวนนี้หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน ถ้าจะว่ากัน

ตามความเป็นจริงแล้ว ไก่ไปแอบเห็นตีนงูนี่ยังพอเป็นไปได้ ถ้างูนั้นเป็น 

งูโบราณ เช่น งูเหลือม ซึ่งรยางค์คู่หลังยังลดรูปไม่สมบูรณ์ แอบมีรยางค์

เป็นติ่งเล็กๆ ไว้ให้เห็นนิดนึง ส่วนงูจะเห็นนมไก่นั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลย 

เนื่องจากไก่เป็นสัตว์ปีก ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ดังนั้นจึงไม่มีเต้าและ

ต่อมน้ำานมสำาหรับผลิตน้ำานม

 ไก่เป็นนกที่อยู่ในวงศ์ Phasianidae มีลักษณะเด่นคือ จะงอยปากสั้น

หนา แข็งแรง บินได้ระยะใกล้ๆ นอกจากไก่ป่า ไก่พันธุ์พื้นเมืองทั้งหลาย

แล้ว ยังมีญาติร่วมวงศ์ที่เรารู้จักกันดีคือ ไก่ฟ้า นกยูง นกคุ่มญี่ปุ่น
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 สำานวนนี้เปรียบเปรยถึงคนท่ีเจอของมีค่า แต่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่ง

นั้น อย่างเช่นไก่ที่เดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินตามพื้น แล้วบังเอิญไปเจอเม็ด

พลอยที่มีสีสันสวยงามวับวาว แต่มันก็ไม่ได้ใส่ใจ ตั้งหน้าตั้งตาคุ้ยเขี่ยหา

ขา้วเปลอืก หาแมลงกนิตอ่ไป ในความเปน็จริง ถา้ไปถามไก่วา่ พลอยสวย

กระแทกตาขนาดนั้น ทำาไมไม่สนใจ ไก่คงเบ้ปากมองบนตอบกลับมาว่า ก็

สวยดีนะ แต่สวยแล้วยังไงล่ะ กินไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำาอะไร

 นักวิทยาศาสตร์พบว่า ที่จอตา หรือ เรตินาในตาไก่นั้นมีเซลล์รูปกรวย 

(cone cell) ท่ีทำาหนา้ทีรั่บแสงสวา่งและแยกแยะสสีนัไดด้กีวา่ตาคนหลาย

เท่านัก คือนอกจากเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อช่วงแสงสีแดง ฟ้า และเขียว 

เหมือนคนเราแล้ว ในตาไก่ยังมีเซลล์รูปกรวยที่ไวต่อสีม่วงด้วย แถมยังมี

เซลลร์บัแสงชนดิพเิศษทีเ่รยีกวา่ double cone ทำาใหพ้วกมนัมองเหน็และ

จับภาพสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่าคนเรา

ไก่ได้พลอย

 สำานวนนี้หมายถึง การรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัว ทำาตัวเองให้ดูดีน่ามอง 

เหมือนกับไก่ที่มีสีขนสวยงามสะดุดตา โดยในธรรมชาติ ไก่ และญาติร่วม

วงศ์อย่างไก่ฟ้าและนกยูงที่เราเห็นว่ามีสีสันสวยงามนั้นไม่ใช่ตัวเมีย แต่

เป็นตัวผู้ โดยสีสันสวยงามเหล่านี้มีไว้ดึงดูดความสนใจจากตัวเมีย และ

นอกจากสสีนัแลว้ กย็งัมหีงอนและบางชนดิกมี็เหนยีงประดับบริเวณหนา้

เป็นออปชันเสริมในการจีบสาวด้วย

 การจบีหรอืการเกีย้วพาราสเีปน็จดุเริม่ตน้ของการสรา้งครอบครวัและ

สบืตอ่เผา่พันธุ ์สสีนั หรอืลีลาทีแ่สดงออกมานัน้ มนัเป็นกลไกธรรมชาตทิี่

ช่วยป้องกันการผสมข้ามพันธุ์ หากไม่ใช่ชนิดเดียวกัน มันจะไม่คลิก หรือ

หากพลาด ตัวเมียดันชอบของแปลก จนเกิดการผสมข้ามชนิดและได้ลูก

ออกมา ลูกนั้นก็จะเป็นหมัน ไม่สามารถสืบต่อเผ่าพันธุ์ได้

ไก่งามเพราะขน 
คนงามเพราะแต่ง

บทความพิเศษ
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เจ้าชู้ไก่แจ้

 สำานวนนี้หมายถึง ผู้ชายที่จีบผู้หญิงไปทั่ว คำาถามคือ ทำาไมต้องเอาไป

เปรียบกับไก่แจ้ ไก่อื่นไม่เจ้าชู้เหรอ คำาตอบคือ ถ้าเป็นไก่ที่สืบสันดานมา

จากไก่ป่า (red jungle fowl) นั้น เจ้าชู้ทุกตัว โดยปกติแล้ว พฤติกรรม การ

เกี้ยวพาราสีของสัตว์มักเกิดขึ้นในฤดูผสมพันธุ์ แต่ไก่ป่าและผู้สืบสันดาน 

อันได้แก่ ไก่พื้นเมืองทั้งหลายแหล่ ไม่ว่าจะเป็นไก่แจ้ ไก่ชน ไก่อู และรวม

ถึงญาติผู้หล่อเหลาอย่างไก่ฟ้า ก็มีความขี้หลีไม่เว้นช่วง นอกจากมีรูปร่าง 

หน้าตาที่เตะตาแล้ว ยังมีลีลาเด็ดไว้ไล่จีบสาวอีกด้วย เริ่มจากกระพือปีก 

เล็กน้อยเรียกร้องความสนใจ แล้วค่อยๆ เข้าหา เม่ือสาวยอมก็จัดการเผด็จศึก  

เสร็จแล้วก็ชิ่งไปจีบสาวใหม่อย่างไม่แคร์ ทิ้งให้แม่ไก่ทำารัง วางไข่ ฟักไข่ 

เลี้ยงดูลูกตามลำาพัง

บทความพิเศษ

ไก่แก่แม่ปลาช่อน

 สำานวนนี้หมายถึง ผู้หญิงประสบการณ์สูง เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม

มารยา ทีเ่อาไปเปรยีบเทยีบกับไกส่าวแกน่ัน้ อาจเปน็เพราะความแยบคาย

ของแม่ไก่ในการเลือกพ่อของลูก

 ในสังคมของไก่ ไก่ตัวผู้กับตัวเมียจะเปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์กันไปเร่ือย  

ไก่ตัวเมียต้องผ่านไก่ตัวผู้หลากหลายหน้า แม้จะเลือกคู่ไม่ได้ แต่พวกมัน

เลือกพ่อให้ลูกของตัวเองได้ นักวิทยาศาสตร์พบว่า ไก่ตัวเมียส่วนใหญ่

ก็เหมือนกับคน ต้องการชายที่มีความเป็นเลิศ แน่นอนว่า ถ้ามีไก่ตัวผู้ที่

ลกัษณะดี ลลีาเยีย่ม มคีวามเปน็ผูน้ำาเขา้หา แมไ่กก่พ็รอ้มจะอา้แขนตอ้นรบั

เพราะคุณคือพ่อของลูกฉัน ในขณะที่ตัวผู้ดาดๆ ที่ไม่มีความโดดเด่นต้อง

พยายามอยา่งหนกัเชน่กนัทีจ่ะหาชอ่งทางเผดจ็ศกึไก่สาว จนบางคร้ังพวก

มันก็ใช้กำาลังบังคับขืนใจ แต่ก็ใช่ว่าจะทำาได้ง่ายๆ ด้วยสรีระของไก่ตัวผู้ที่มี

อวัยวะเพศสั้นกุด (เรียกว่าไม่มีเลยก็ได้) การจะปล่อยสเปิร์มเข้าไปผสม

กับไข่ที่รออยู่ในช่องทวารร่วม (cloaca) ของตัวเมียได้นั้น จะต้องอาศัย

ความยินยอมพร้อมใจของตัวเมียเป็นหลัก ถ้าตัวเมียไม่ยอมเสียอย่างก็

ไม่มีทางสำาเร็จ เพราะไก่ตัวเมียนั้นสามารถขับสเปิร์มที่ไม่ต้องการทิ้งไป

ได้อย่างเลือดเย็น

แหล่งข้อมูล

Livescience.com

smithsonianmag.com

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

แหล่งภาพ

http://thaiprover.blogspot.com/

http://porrasit.myreadyweb.com/page-24785.html

http://funtales4u.blogspot.com/2010/09/cock-and-jewel-miser.html

http://upic.me/i/vk/g1.20.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Peacock_in_display_by_N_A_Nazeer.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-PmxHBqNyUhA/U5FD5XvmhvI/AAAAAAAAABQ/8DVeF-7gB4o/s1600/1166untitled.jpg

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=206455.0
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ภาพส่วนหัวของยุง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด (Coloured  
scanning electron micrograph : SEM) กำาลังขยาย x 50เท่า สเกล 500 ไมครอน หรือ  

0.5 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมดความเป็นสุญญากาศสูง (High vacuum)

โดยตัวอย่างยุง ถูกฉาบผิวด้วยทอง (Au) หรือโลหะผสมระหว่างทองกับพลาเดียม (Au-Pd)  
สำาหรับศึกษาตัวอย่างที่ต้องการรายละเอียดสูง (High resolution) เพื่อให้สามารถนำาไฟฟ้าได้

ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพจาก : Companion vector-borne diseases (CVBD) (http://www.cvbd.org)

ภาพถ่ายระยะใกล้
ส่วนหัวของยุง
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สวทช. ยุคใหม ตอบกลุมเปาหมาย

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

Website : http://www.nstda.or.th/nac2017/
https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND/
Email : nac2017@nstda.or.th
Tel : 0 2564 8000

เปดลงทะเบียนออนไลนตั้งแต

15 กุมภาพันธ 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

*เฉพาะ 30 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 13.30 น.

29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

NSTDA 5.0 : Building Thailand Towards Sufficiency Economy

1. การสัมมนาและแสดงนิทรรศการ
 • แนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมตัวอยางโครงการตามแนวทาง
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผลงานวิจัย สวทช. ยุคใหมและพันธมิตรกับการเตรียมความพรอมกาวสูไทยแลนด 4.0

2. มหกรรมรับสมัครงาน S&T Job Fair
 ตำแหนงงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากกวา 2,000 อัตราจาก 120 บริษัท ทุนเรียนตอทั้งในและตางประเทศ
 กวา 100 ทุน จากหนวยงานรัฐ และเสวนาเพื่อสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

3. เปดบาน สวทช.
 เยี่ยมชมและเจาะลึกหองปฏิบัติการวิจัยและทดสอบเพื่อตอบโจทยและยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของภาคธุรกิจ
 ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. Food Inno Services Zone
 ครบทุกบริการและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนกวา 30 หนวยงาน สำหรับผูประกอบการนวัตกรรมอาหาร 

พบกับ
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Sci Infographic
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สาระน่ารู้จาก อย.
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สเปกตรัม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.nstda.or.th/th/news/5086-science-for-wat

สวทช. จัดกิจกรรม “วิทย์ ในวัด” 
สำาหรับครูและสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏิบตักิาร “วทิยาศาสตร ์

ในวัด” สำาหรับครูและสามเณรนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษาจากภาคเหนือ ในโครงการตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำานวน 29 

โรงเรียน เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล

ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

 พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวเปิดการอบรม 

“วทิยาศาสตร์ในวัด” คร้ังนีว่้าถือเปน็กิจกรรมทีม่คีวามสำาคัญอยา่ง

มาก ท่ีเน้นให้เห็นถึงความสำาคัญของหลักการทางวิทยาศาสตร์

ท่ีจะทำาให้สามเณรศึกษาพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง เพราะพุทธ

ศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ในทุกกระบวนการ โดยเริ่มต้นจากการ

ฝึกสังเกต การตั้งคำาถามหรือสมมติฐาน การหาคำาตอบด้วยเหตุ

และผล จนสามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งกระบวนการแสวงหาสัจธรรม

ของพระพุทธองค์ก็เร่ิมต้นจากหลักคิดทางวิทยาศาสตร์เช่นกัน 

และเปา้หมายสงูสดุของการเรียนวทิยาศาสตรค์อืการนำาความรูท้ี่

ได้ไปใชแ้กป้ญัหาชวีติทัง้ตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ นำาไปสูก่ารออกแบบ

นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือทำาใหม้คีณุภาพชวีติและสงัคมทีด่ขีึน้ 

สำาหรับกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีจำานวน 5 ฐาน 

ได้แก่ 

- “ฟังเสียงระฆังในวัด” กับกิจกรรมการเรียนรู้คลื่นเสียงและ

แหล่งกำาเนิดเสียง 

- “ตน้โพธิ.์..ตน้ไม้ยอดฮติของวดั” กบักจิกรรมการลอกลายใบไม้

- “จติกรรมบนผนงัอโุบสถ” กบักจิกรรมการวาดภาพศลิปะจาก

ลิ่มนม

- “เกบ็บวัไหวพ้ระ” กับกจิกรรมการเคลอืบพืน้ผวิดว้ยวสัดตุา่งๆ 

และ “ทำาไมอุโบสถถึงเย็น” กับกจิกรรมการเรยีนรูแ้หลง่กำาเนดิ 

พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

 ส่วนกิจกรรมปิดท้ายในยามค่ำ าคืน ได้รับเกียรติจาก  

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (สดร.) มาบรรยายความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ในหัวข้อ 

“ดาราศาสตร์กับปฏิทิน” พร้อมนำาสามเณรและครูร่วมกิจกรรม 

ดูดาวกับทีม สดร. ที่แนะนำาถึงวิธีการสังเกตกลุ่มดาวต่างๆ  

ด้วยตาเปล่า และศึกษาวิธีการดูดาวผ่านกล้องดูดาวด้วย
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นาโนเทค สวทช. แสดงผลงานในเวทีนานาชาติ 
nano tech 2017 ณ กรุงโตเกียว

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ บรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงโตเกียว (คนกลาง) พร้อมด้วย  

ศ. ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์ประธานกรรมการบรหิารศนูยน์าโนเทคโนโลย ี

แห่งชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.รรณี ฉินศิริกุล ผู้อำานวยการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. (ที่ 2 จากขวา) ร่วมพิธี

เปิดนิทรรศการ “Thailand Nanotechnology Pavilion” ในงาน

นิทรรศการนานาชาติ nanotech 2017 - The 16th International 

Nanotechnology Exhibition and Conference ณ โตเกียว บิก๊ไซต ์

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์

จากผู้ประกอบการไทยในเวทีระดับโลก พร้อมทั้งผลักดันให้เกิด

ความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไป

สวทช. ผนึกกำาลัง เชฟรอน และพันธมิตร จัดเมกเกอร์แฟร์ ปี 2 
ต่อยอดความสำาเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 

วางรากฐานประเทศไทย 4.0

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลติ จำากดั  

รว่มกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) และพันธมิตร จัดงานมหกรรมแสดงผลงานและ 

สิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ “Bangkok Mini Maker Faire  

ปี 2” ทำาของมาอวด” รวมพล “เมกเกอร์” หรือนักสร้างสรรค์

และนักประดิษฐ์ ท้ังชาวไทยและต่างประเทศกว่าร้อยชีวิต เพื่อ

ส่งเสรมิวฒันธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอยา่งตอ่เนือ่ง อนัเป็น

หนึ่งในรากฐานสำาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

4.0 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลาน

หน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5012-bangkok-mini-maker-faire2
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รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันโครงการ “Promoting 
I with I” ผนึกพลัง 5 หน่วยงาน เดินหน้าขับเคลื่อน Start-up 

ชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้า 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนน

พระราม 6 กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 

TCELS ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) 

ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thai Bio) 

สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ARDA) 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) และ สำานักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา (OHEC) ผนกึพลงัเขา้รว่มลงนามบนัทกึ

ความเขา้ใจ โครงการ “สง่เสรมินวตักรรมชวีวทิยาศาสตรด์ว้ยการ

ลงทุน” Promoting Life Sciences Innovation with Investment 

“Promoting I with I” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและ

เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนา

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือ

บรกิาร ทีพ่รอ้มออกสูต่ลาดธรุกจิ อกีท้ังเปน็การสรา้งโอกาสพฒันา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคการศกึษา ภาคธรุกิจและประชาชน ใหก้บัประเทศในการวจิยั

นวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/562

สดร. ต้อนรับกงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมนีและออสเตรียประจำา
จังหวัดเชียงใหม่ ส่องวัตถุท้องฟ้า ชมเทคโนโลยีดาราศาสตร์ ณ 

หอดูดาวแห่งชาติ

18 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ต้อนรับ Mr. Hagen E.W. Dirksen กงสุลกิตติมศักดิ์

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำาจังหวัดเชียงใหม่ และ Mr. 

Nikolaus Prachensky กงสลุกิตตมิศกัดิแ์หง่สาธารณรัฐออสเตรยี

ประจำาจงัหวัดเชยีงใหม ่พร้อมคณะ เย่ียมชมหอดดูาวแหง่ชาต ิหรอื

หอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อุทยานแหง่ชาติ

ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้

อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำาชมเทคโนโลยีข้ัน

สงูของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2872-narit-honorary-consul-germany-austria

ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมชมวัตถุท้องฟ้า อาทิ กระจุกดาวทรงกลม 

เอสกโิมเนบลิา เนบวิลาคลโีอพตัรา ดาวยูเรนัส ดาวคู ่ผา่นช่องมอง

ภาพ (Eyepiece) ของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

2.4 เมตรอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจแก่คณะเป็นอย่างมาก
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อพวช. เปิดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “Smart Math” 
และ “เล่น...เรียน...รู้ วิทยาศาสตร์ ในของเล่นไทย”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัคร

เยาวชนร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ในช่วง 

ปิดเทอมหน้าร้อนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ค่าย ได้แก่

1. ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน“เล่น...เรียน...รู้ วิทยาศาสตร์ ใน

ของเล่นไทย” ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 พร้อมเปิดรับสมัครน้องๆ 

เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำานวน 60 คน มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผ่านของเล่นภูมิปัญญาไทย เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นแนววินเทจ

2. ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน Smart Math ในวันที่ 29-31 มีนาคม 

2560 พร้อมเปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำานวน 

60 คน มาเรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบตัว พร้อม

ประดิษฐ์ของเล่นท้าทายความคิดและจินตนาการ พร้อมเกมการแข่งขัน

ทางดา้นคณติศาสตร์ท่ีจะช่วยฝกึเชาวปั์ญญาใหก้บัเยาวชน เพือ่เพิม่แรง

บันดาลใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สมัครด่วน! รับจำ�นวนจำ�กัด 

ด�วน์โหลดใบสมัคร และดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

: http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_

k2&view=item&id=6057:smart-math&Itemid=104 

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำานักพัฒนาธุรกิจ

และการตลาด โทร.0-2577-9999 ต่อ 2101, 2123

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊กสาระวิทย์

sci society
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บ้านนักคิด

Quiz

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

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 มีนาคม 2560
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 49 สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำาฉบับที่ 47

ฉบับทีแ่ลว้ เหมยีวใหค้ณุผูอ้า่นชว่ยหาชือ่สตัว ์
ทีมี่รักเดียวใจเดียว ครองคู่อยู่กันไปจนกว่า 

จะมีใครตายจาก หรือที่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่า 
monogamy มี 6 ชนิดที่ซ่อนอยู่ในตาราง ไปดูเฉลยกันฮะ

ร�งวัลที่ 1 

กระเป๋าแคนวาสใบใหญ่ จำานวน 1 รางวัล

ร�งวัลที่ 2 

กระเป๋าแคนวาสใบเล็ก 

จำานวน 2 รางวัล

q r w a l  r u s g o y t c 

y x w g w e o e h a h z a 

p r a i r i e v o l  e z t 

s t x b p t j j r w o n o 

g z q b d s w a n b q i f 

u u z o j x u b b n c g s 

c r a n e n e l  i o n m u 

i n k q j z g r l  s s j x 

p h e a s a n t l  z p c z 

p f x a l  b a t r o s s t 

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
ร�งวัลที่ 1 ปฏิทิน “เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภ�พด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี” ได้แก่ 
คุณอมรรัตน์ เกิดประดิษฐ์ คุณณัฏฐณิชา ชื่นสระน้อย
ร�งวลัที ่2 ชดุของขวัญ science is a cosmic symphony 
(กระเป๋�ผ้�สปันบอนด์+สมุดโน้ต) ได้แก่ 
คุณศศิกานต์ แก้วมูลสุข คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง และ
คุณนริศรา เค้าฉิม

คุณผู้อ่านรู้จักเห็ดระโงก

ไหมฮะ เหมียวสงสัยมากเลย

ว่าทำาไมเห็ดระโงกถึงชอบขึ้นที่ใต้ต้น 

ยางนา ไปถามผูเ้ชีย่วชาญ เขากบ็อกมาวา่  

เห็ดระโงกกับรากของต้นยางนา มีการพึ่งพา

อาศัย แลกเปลี่ยนน้ำาและธาตุ อาหารท่ีจำาเป็นซึ่งกันและกัน แถมเห็ด

ระโงกยังช่วยป้องกันเชื้อโรคอื่นๆ ที่จะเข้าไปทำาร้ายต้นยางนาจาก

ทางรากดว้ยนะฮะ เพราะวา่เหด็ระโงกเนีย่เปน็ราชนดิหนึง่ที่

เรียกว่า... Mycorrhiza เอ..หรือว่า... Rhizobium กันนะ 

คุณผู้อ่านช่วยบอกมาหน่อยฮะ

ปัญหาประจำา
ฉบับที่ 47           

ร�งวัลที่ 3 
จานรองแก้ว world scientist 

จำานวน 3 รางวัล

แนวนอน ได้แก่  prairie vole / swan / crane / albatross

แนวต้ัง ได้แก่ gibbon / hornbill

ภาพจาก http://e-shann.com/?p=10178
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กวาจะเปนรถไฟลอยฟา
รถไฟลอยฟา ลอยอยูเหนือพื้นดิน 
เพราะบนพื้นดินคือถนนที่มีรถรา
วิ่งขวักไขวมากมาย

กวาจะเปนรถไฟลอยฟา
รณลักษมิ์ เหมนิธิ เขียน

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท  0-2644-8150-54
โทรสาร   0-2644-8027-29
e-mail :  rail@nstda.or.th

รถไฟลอยฟาลอยอยูเหนือพื้นดินที่มีรถราวิ่งขวักไขวมากมาย 
ชวยใหเราเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางไดอยางรวดเร็ว 
ปลอดภัย ลดปญหาการจราจรติดขัด ลดการปลอยมลพิษ 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พื้นที่ตามแนวถนนที่วิ่งผานชุมชนหรือเขตเศรษฐกิจ 
จึงเปนแนวเสนทางที่จะกอสรางรถไฟลอยฟา 

ซึ่งจะตองใหมีผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด

หนงัสอืภาพเพือ่เพิม่สร้างความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ
ทางรถไฟยกระดับ

ผลิตโดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนา 
  เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ราคาเล่มละ 120 บาท

จำานวน  42 หน้า 

จัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

กว่าจะเป็น
รถไฟลอยฟ้า

พิเศษ!! สมาชิกสาระวิทย์ 
ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช. ลด 20% 

เหลือราคาเล่มละ 96 บาท

รถไฟลอยฟ้าช่วยให้เราเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

 ชว่ยประหยดัคา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง ขนสง่ผูโ้ดยสารจำานวนมากตอ่ขบวน ลด
ปญัหาการจราจรตดิขดัและมลพษิ จงึเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม พืน้ทีต่ามแนวถนน
ที่วิ่งผ่านชุมชนหรือเขตเศรษฐกิจจึงเป็นแนวเส้นทางที่จะก่อสร้างรถไฟลอยฟ้า

 ในเล่มมีอะไร?? เพื่อให้ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ มีความรู้ เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการกอ่สรา้งทางรถไฟยกระดับมากขึน้ เนือ้หาภายในเลม่จะเนน้การนำา
เสนอภาพประกอบ สีสันสวยงาม และคำาอธิบายที่อ่านง่าย ภายใต้หัวข้อ
ตา่งๆ อาท ิทำาไมตอ้งมีรถไฟฟา้ เริม่ตน้ดว้ยการวางแนวเสน้ทางเดนิรถ
ก่อน แล้วทำาไมต้องเบี่ยงการจราจร ฐานรากก่อสร้างอย่างไร ทาง
วิง่กอ่สรา้งอย่างไร สถานรีถไฟลอยฟา้มก่ีีประเภท รถไฟลอยฟา้มี
ระบบการจ่ายไฟอย่างไร มาทำาความรู้จักกับเดปโปกันหน่อย เจ้า
หน้าที่บนสถานีมีใครบ้าง การออกแบบเพื่อมวลชน 

ข้ันตอนท่ี 1
ตั้งแบบเทคอนกรีตเสา
สวนลางเหนือฐานลาง

ข้ันตอนท่ี 2
ตั้งแบบเทคอนกรีตตรง
หัวเสาที่จะทำใหบานออก
มีจุดรับแรงจากคานกลอง
เรียกวาแบริ่ง (Bearing)
โดยทั่วไปจะใชพอทแบริ่ง
(Pot Bearing)

ข้ันตอนท่ี 3
รื้อแบบออก และยาย
ไปกอสรางเสาตนตอไป

สรางฐานรากเสร็จแลว ขึ้นเสาอยางไร เมื่อฐานรากเสร็จ ก็จะเปนการทำเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะหางระหวางเสาแตละตน
ประมาณสามสิบเมตร การกอสรางเสาคอนกรีตเสริมเหล็กมีสามขั้นตอนคือ

พอทแบริ่ง
เอาไวรับคานแบบกลอง

ทอระบายน้ำฝงในเสา

เทคอนกรีตเสา

ตั้งแบบเสา
วางเหล็กเสา

12 13

ทำไมตองม
ีรถไฟฟา

รถไฟลอยฟาชวยใหเราเดินทางไปยังจุดหมาย

ปลายทางไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใช

รถยนตสวนบุคคล ชวยประหยัดคาใชจาย

ในการเดินทาง ขนสงผูโดยสารจำนวนมาก

ตอขบวน ลดปญหาการจราจรติดขัดและมลพิษ 

จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2

3

แลวทำไมตองเบี่ยงการจราจร ขั้นแรกของการกอสราง ตองเอาเครื่องจักรเขาไปขุดดิน ยายทอตางๆ ที่อยูใตพื้นดิน เพื่อเตรียมสรางโครงสรางรากฐานและเสา หรือที่เรียกวา "การเบี่ยงการจราจร" โดยการกั้นพื้นที่ตามแนวเกาะกลางถนน เพื่อใหเครื่องจักรเขาไปทำงาน และเบี่ยงใหถนนทั้งสองฝง ทั้งซายและขวายังใชงานไดตามปกติ

6

7
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เต่าปูลู Platysternon megacephalum

เตา่ปลูเูปน็เตา่ทีม่ลีกัษณะโบราณ ไมส่ามารถหดหวัและหางเขา้
ภายในกระดองได ้พบการแพรก่ระจายเปน็แหง่ๆ ตามแหลง่ลำาธาร
น้ำาไหลในป่าดงดิบเขาในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์

35
ฉบับที่  48
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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

Only two things are infinite, the universe and 
human stupidity, and I’m not sure about the former. 

- Albert Einstein
 

มีเพียงสองเรื่องที่เป็นอนันต์ เอกภพ และ
ความโง่เง่าของมนุษย์ แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจนักเกี่ยวกับอย่างแรก

- แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
(14 มีน�คม พ.ศ. 2422 – 18 เมษ�ยน พ.ศ. 2498)

นักฟิสิกสท์ฤษฎชีาวเยอรมนัเชือ้สายยวิ ผู้คดิคน้ทฤษฎีสมัพทัธภาพ และสมการอนัลอืลัน่เกีย่วกบัพลงังานและมวล  
คือ E = mc2 เขามีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ได้รับรางวัลโนเบล 

สาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2464 จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

http://www.carmelodimauro.com/wp-content/uploads/2014/06/albert_einstein1948-NJ.jpg


