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นกบางชนิดแอบออกไข่ไว้ในรังนกชนิดอ่ืน โดยกำาจัดไข่นก
เจ้าของรังออกไป เพ่ือให้แม่นกเจ้าของรังน้ันเล้ียงลูกมันแทน 

แท้จริงแล้ว ในทางธรรมชาติมันมีเหตุผลในการต้องทำาเช่นน้ัน !!
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=28&topic_no=53343&topic_id=53606

กัลปังหา ≠ กันปัญหา !!

 จากบทเพลงกล่อมลูกข้างต้น หลายคนอาจรู้สึกว่า แหม.. แม่นก

กาเหว่า (ดุเหว่า) นี่มันช่างร้ายกาจเสียจริงๆ ลูกของตัวเองก็ไม่เลี้ยง 

แถมยังทำาเนียนแอบไปใข่ไว้ในรังของแม่นกกาอีก

 ส่วนแม่กาก็..อะไรจะไร้เดียงสาขนาดนั้น เพราะดูยังไงหน้าตาของ

ลูกนกแปลกปลอมก็ไม่ได้เหมือนลูกตัวเอง แถมยังอุตส่าห์นั่งเลี้ยง  

นอนเลี้ยงอยู่ได้ ขัดใจคนดูอย่างเราเป็นที่สุด

 แม้แม่นกกาเหว่าจะดูเป็นผู้ร้ายในสายตาเรา แต่จริงๆ แล้ว เรื่องนี้ 

มีการทำากันเป็นขบวนการ พ่อนกกาเหว่าก็ร่วมด้วย และเป็นตัวการ

สำาคัญในการล่อลวงเหย่ือ (แม่กา) ให้ออกจากรัง พอทางสะดวก  

แม่กาเหว่าจะไปไข่ในรัง แต่ก่อนวางไข่ตัวเอง แม่นกกาเหว่าจะเขี่ยไข่

จรงิทีอ่ยู่ในรงัทิง้ไปก่อน เพ่ือกนัไมใ่หแ้มน่กเจา้ของรังผดิสงัเกต สำาหรับ

กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นกที่ตกเป็นเหยื่อของนกกาเหว่าสอง 

ผัวเมียนี้ นอกจากนกกาแล้วก็ยังมีพวกนกเอี้ยง นกกิ้งโครงทั้งหลาย

รวมอยู่ด้วย

 พ่อแม่เจ้าเล่ห์ขนาดนี้ ลูกของมันก็แสบไม่แพ้กัน เรียกว่าเชื้อไม่

ทิ้งแถว โดยไข่ของนกกาเหว่าจะฟักเร็วกว่าไข่เจ้าของรังจริง หลังจาก

ที่ออกมาแล้ว หากมีไข่จริงเหลืออยู่ในรัง ลูกนกกาเหว่าจะพยายาม 

เจ้านกกาเหว่าเอย     ไข่ไว้ ให้แม่กาฟัก 

แม่กาก็หลงรัก         คิดว่าลูกในอุทร

คาบเอาข้าวมาเผื่อ    ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน

ถนอมไว้ ในรังนอน    ซ่อนเอาเหยื่อมาให้กิน...

แม่นกกาเหว่า (ดุเหว่า) แอบออกไข่ให้แม่กาฟักและเลี ้ยงดู
https://www.gotoknow.org/posts/494401

เมื่อวาน (จากวนัท่ีผมกำาลังเขยีนตน้ฉบบัอยูน้ี่) ไดม้โีอกาสดรูายการ 
“เปิดปม” ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เสนอเรื่องเกี่ยวกับ

ธุรกิจการค้า “กัลปังหา” (sea fan) โดยมีการลักลอบนำาพวกมันมาจาก
แหล่งธรรมชาติซึ่งอยู่ใต้ท้องทะเล แล้วนำาเอาแกนกลางของต้นกัลปังหา
มาทำาเป็นเครื่องรางของขลัง ประเภทแหวน หรือกำาไล โดยอ้างตามความ
เชื่อว่า ใส่แล้วจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย ทำาให้ชีวิตเจอแต่ส่ิงดีๆ หรือจะเป็น
ของประดับที่สวยงามก็ตาม

 มีการสร้างวาทกรรมว่า “กัลปังหา” คือ “กันปัญหา” แล้วมีการนำามา
ขายให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง

 อกีทัง้ยงัมกีารขายผา่นทางเฟซบุ๊กอย่างเปิดเผย และมหีลายแหลง่ ทัง้ๆ 
ท่ีเปน็สิง่ทีผ่ดิกฎหมาย เพราะกลัปงัหาถอืเปน็เปน็สตัวป์า่คุม้ครองตามพระ
ราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ พ.ศ. 2535 วา่หา้มมไีว้ในครอบครอง
หรอืเพือ่การคา้ขาย ไมว่า่สัตวน์ัน้จะมชีวีติหรือเป็นซากกต็าม ยกเวน้เพือ่การ
วิจัย ดังนั้น หากสถานการณ์ลักลอบการค้ายังเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป (แม้จะมี
การจบักุมได้แล้วบางสว่นกต็าม) กน็า่เปน็หว่งอยา่งยิง่ทีก่ลัปงัหาจะสญูหาย
ไปจากท้องทะเลไทย

 กลัปงัหา มรีปูลกัษณ์ภายนอกดคูลา้ยกับตน้ไมท่ี้เปน็พชืกจ็รงิ แตแ่ทจ้ริง
แล้วมันเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในจำาพวกเดียว
กับปะการังอ่อน

 ความสำาคัญของกัลปังหา คือ ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใน
ธรรมชาตใิตท้อ้งทะเล เพราะมนัเปน็แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัสตัวท์ะเลขนาด
เลก็จำานวนมากและหลายชนดิ นอกจากนี ้จากการทีม่นัมรีปูรา่งและสสีนัที่
สวยงาม จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่รัก
การดำาน้ำา ได้มาชมความงามโลกใต้ทะเลนี้เป็นจำานวนมาก สร้างรายได้ให้
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ไม่น้อยทีเดียว

 นี่จึงถือเป็นกรณีศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง ต่อเนื่องจากเต่าออมสินที่เคยเกิด
เรื่องเป็นข่าวมาแล้ว ในเรื่องความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

 ดังนั้น “กัลปังหา” จึงไม่เท่ากับ “กันปัญหา” แน่นอนครับ ในทาง
กลับกัน หากกัลปัญหาถูกทำาลายย่อมเกิดปัญหากับระบบนิเวศตามมา !!  
...สมการของบริบทใหม่นี้จึงเป็น

 ทำาลายกัลปังหา = ปัญหา
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ดันไข่พวกน้ันให้หล่นลงไป แล้วมันก็จะสวมรอยเป็นลูกได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ และไม่แคร์แม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะฟ้องว่าไม่น่าจะใช่

ครอบครวัเดยีวกัน บางรังลกูตวัโตกว่า จนแทบจะกนิพอ่แม่บญุธรรม

เข้าไปพร้อมกับอาหารที่เอามาป้อนด้วยอยู่แล้วก็ตาม

 โลกใบนี้ นอกจากนกกาเหว่าแล้ว ยังมีนกอีกหลายชนิดที่มี

พฤติกรรมชอบฝากให้นกชนิดอื่นช่วยเลี้ยงลูกของมัน หรือที่เรียกว่า 

brood parasitism เหตุผลที่มันไม่ยอมเลี้ยงลูกเองนั้น อย่ามองว่า

มันใจร้าย ไม่รับผิดชอบ หรือว่าขี้เกียจ ทุกสิ่งในโลกย่อมมีเหตุและ

ผลแห่งการกระทำา

 การฝากเลี้ยงนี้เป็นกลยุทธ์หน่ึงที่นกบางพวกใช้ ในการลด 

ความเสี่ยงจากการถูกล่าขณะกกไข่ และช่วยเพิ่มอัตราความอยู่รอด

ของชนิดพันธุ์ของมัน

 ในขณะทีอ่กีฝา่ยท่ีน่ังเล้ียงลูกให้ โดยท่ีลูกตัวเองเปน็อยา่งไรบา้งก็

ไมรู้่นัน้ กอ็ยา่มองวา่มนัเปน็นกหนา้โง ่ปกตแิล้วพอ่แม่นกเจ้าของรงัก็

ไมไ่ด้โง่อยา่งทีคิ่ด และก็ไมไ่ด้โดนหลอกเสียทุกครัง้ พวกมนัแยกแยะ

ได้ว่าอันไหนไข่จริงหรือไข่ปลอม อาจมีบ้างที่สับสน เขี่ยไข่ทิ้งถูกบ้าง

ผดิบา้ง แต่การโดนหลอกบอ่ยๆ ชว่ยใหม้นัฉลาด รูจ้กัปรบัตวั เพ่ือหา

ทางเอาตัวรอด เป็นการควบคุมประชากรด้วยวิถีทางแห่งธรรมชาติ  

ลูกนกตัวจริงที่เหลือรอดมาได้ คือลูกนกที่ถูกคัดเลือกมาแล้วว่าเก่ง 

ดี ไม่แพ้ใคร สมควรอยู่ต่อเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์ของพวกมัน

 สงครามแห่งการฝากเล้ียงของท้ังนกตัวร้ายกับนกที่คล้ายจะโง่

นี้ มีให้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติ มันผลัดกันรุกผลัดกันรับ 

นกพงก็เป็นนกชนิดหนึ่งที ่แม่นกหลงผิดกำาลังป้อน
อาหารให้ลูกนกชนิดอื่นที ่ถูกแอบมาให้เลี ้ยง 
โดยลูกนกมีขนาดใหญ่กว่ามันเสียอีก
(http://theconversation.com/cuckoos-beat-
competition-by-laying-cryptic-eggs-30329)

https://blogs-images.forbes.com/terokuittinen/files/2012/01/cuckoo-300x228.
jpg?width=960

ไม่มีใครยอมใคร นกกระจาบคัคคู (cuckoo finch) เป็นหนึ่งในนกที่

มีพฤติกรรมชอบฝากเลี้ยงเหมือนพวกนกกาเหว่า มีคู่ปรับที่เป็นไม้

เบื่อไม้เมา คือ นกกระจิบหญ้าแอฟริกัน (African tawny-flanked 

prinia)

 การตอ่สูช้งิไหวชงิพรบิของแมน่กทัง้สองชนดินีเ้กดิข้ึนอยู่ตลอด

เวลา ฝ่ายหนึ่งก็พยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามจับผิดได้

และกำาจดัไข่ของตนทิง้ สว่นอกีฝา่ยกพ็ยายามป้องกนัการปลอมปน

ของไข่ที่ไม่ใช่ลูกของตัวเอง

 ในปี ค.ศ. 2011 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พบว่า ไข่

ของนกกระจบิหญา้แอฟรกินัในรงัธรรมชาตเิริม่มกีารพฒันาทัง้สสีนั

และลวดลายบนเปลือกไข่ให้หลากหลายขึ้น เพื่อป้องกันการก๊อปปี้

จากนกกระจาบคคัค ูและลวดลายทีซ่บัซ้อนกเ็ป็นเสมือนลายน้ำาบน

ธนบัตรที่มีไว้เพื่อตรวจจับของปลอม ซ่ึงก็ใช้ได้ผล เพราะจากการ

ศกึษาพบวา่พอ่แมน่กกระจบิหญา้สว่นใหญจ่ะจำาไดว่้าไขจ่ริงคอืแบบ

ไหน และจัดการเขี่ยไข่แปลกปลอมทิ้งได้อย่างไม่ลังเล

 การต่อสู้ยังไม่จบ ถัดมาอีกสองปี ทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย 

เอ็กซิเตอร์ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พบว่านกกระจาบคัคคู

ก้าวหน้าไปอีกขั้นในการล่อหลอกนกกระจิบหญ้า ด้วยการวางไข่

มากกวา่หนึง่ฟองในรงัของเหยือ่ เพือ่สรา้งความสบัสนใหก้บัแมน่ก

เจ้าของรัง ที่ปกติจะตรวจจับได้อย่างแม่นยำา แต่พอในรังมีไข่ปลอม

จำานวนมากกว่าไข่จริง พ่อแม่นกกระจิบหญ้าแอฟริกันบางส่วนเร่ิม

ออกอาการเสยีเซลฟจ์นตดัสนิใจพลาดเขีย่ไขต่วัเองทิง้ไปอยา่งมนึๆ



ฉบับที่  50

4พฤษภาคม 2560

Cover Story

 เมื่อนกตัวร้ายมีกลยุทธ์ใหม่มาใช้หลอกเหยื่อแบบนี้ ทีนี้ ฝั่งนกกระจิบหญ้าจะทำาอย่างไร ทีมวิจัยยังคงติดตามศึกษาและเชื่อว่าจะได้

เห็นการแก้เกมของฝั่งนกกระจิบหญ้าแอฟริกันที่มีต่อไม้เบื่อไม้เมาอย่างนกกระจาบคัคคูบ้างในไม่ช้านี้ สงครามฝากเลี้ยงไม่จบง่ายๆ มัน

เป็นหนังม้วนยาวที่มีไว้ให้ผู้ชมอย่างเราๆ เฝ้ารอกันต่อไป

ที่มาของข้อมูลและที่ปรึกษาด้านวิชาการ

• http://www.nature.com/ncomms/2013/130924/ncomms3475/full/ncomms3475.html

• http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130924113450.htm

• ดร.ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นกกระจาบคัคคู ดูน่ารักแต่แสบไม่แพ้นกกาเหว่า (Claire Spottiswoode) นกกระจิบหญ้าแอฟริกัน (wikipedia.org)

ด้านซ้ายคือไข่ของนกกระจิบหญ้า 
ส่วนด้านขวาคืองานเลียนแบบชั้นเอก 
ของนกกระจาบคัคคู (pnas.org)

แผนใหม่ของนกกระจาบคัคคูที ่สรรหามาหลอกเหยื่อ (nature.com)

วันอังคารและพฤหัส
เวลา 20:55 น.
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แนวโนม้การใชแ้กส๊หงุตม้ในครัวเรอืนมเีพิม่สงูขึน้ และราคา

ก็ปรับขึ้นอยู่เร่ือยๆ หลายคนจึงเริ่มมองหาตัวเลือก

ใหม่มาใช้แทน พลังงานแก๊สชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้นั้น เป็นพลังงาน 

ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเงินแล้ว ยังเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

 ระบบโพรดิวเซอร์แก๊สจากชีวมวลทดแทนแอลพีจีสำาหรับใช้งานใน

ระดบัชมุชน เปน็การนำาเศษชวีมวลเหลอืทิง้ทางการเกษตรมาผลติแกส๊ใช้

เปน็พลงังานทางเลอืกทดแทนแกส๊หงุตม้แอลพจี ีในขนาดทีเ่หมาะสำาหรบั 

ติดตั้งในโรงเรียน หรือสถานประกอบการขนาดเล็ก โอท็อป เอสเอ็มอี 

ตามชุมชนห่างไกล

 ระบบโพรดิวเซอร์แก๊สจากชีวมวลที่พัฒนาขึ้นนี้ มีจุดเด่นคือ ใช้งาน 

สะดวก มีระบบทำาความสะอาดแก๊สชีวมวล ทำาให้แก๊สที่ผลิตได้นี้มี 

ความสะอาด เปลวไฟเปน็สฟีา้ใกลเ้คยีงกบัแกส๊หงุตม้ ดแูลรักษางา่ย บรรจุ

เชือ้เพลงิได้ 14 กิโลกรมั ใชง้านไดน้าน 4-5 ชัว่โมง จากการใชง้านในชมุชน

พบว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้แก๊สหุงต้มในโรงเรียนได้ถึงสี่หมื่นบาทต่อปี 

และใช้เวลาคืนทุนไม่ถึงสองปี นับจากวันติดตั้ง

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือคนไทยโดย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 

สวทช.

หุงต้มแบบสบายกระเป๋า ด้วยเตาแก๊สชีวมวล

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=FCcBzR-XTBk

สุดยอดนวัตกรรม เก้าอี้ทำาฟันสำาหรับผู้พิการ

ผู้พิการท่ีมีปัญหาสุขภาพในช่องปาก ปัจจุบันนี้จะได้รับการบริการที่

สะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ด้วยนวัตกรรมเก้าอี้ทำาฟันสำาหรับผู้พิการ

โดยฝีมือคนไทย ซ่ึงนอกจากจะช่วยเหลือผู้พิการแล้ว ยังมีการจำาหน่าย 

ภายในประเทศด้วยราคาที่ไม่แพง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องมือ 

แพทย์ระดับสากล ISO 13485 ปัจจุบันมีใช้ที่สถาบันทันตกรรม และ

โรงพยาบาลช้ันนำาหลายแห่งแล้ว และยังสามารถส่งออกไปขายยังต่าง

ประเทศได้ด้วย

 เก้าอี้ทำาฟันสำาหรับผู้พิการโดยฝีมือคนไทยนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่

คิดค้นขึ้นสำาเร็จเป็นรายแรกของไทย ช่วยให้ผู้พิการมีโอกาสเข้ามารับ

การตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากได้เหมือนคนปกติทั่วไป โดยไม่ต้องลง

จากรถเข็น และช่วยให้ทันตแพทย์ทำาการตรวจรักษาได้อย่างสะดวกและ

มีประสิทธิภาพ

 เก้าอ้ีทำาฟันสำาหรบัผูพิ้การนีท้ำางานดว้ยระบบนวิเมตกิ ซึง่เปน็พลงังาน

สะอาด เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และหากเกดิเหตกุารณ์ไฟฟา้ดบั ระบบทกุ

ส่วนก็ยังคงสามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่อง

 นวัตกรรมนี้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำาปี 2557 ปัจจุบัน 

มวีางจำาหนา่ยแลว้ทัง้ในและตา่งประเทศ โดย บรษิทัไทยเดน็ทอล อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย ศูนย์บริหารจัดการ

เทคโนโลยี สวทช.

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KwoAjqdGUCk
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ครม. อนุมัติงบ 2 พันล้าน เนรมิต “ฟิวเจอร์เรียม” 
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ที่คลองห้า ปทุมธานี

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติ

ไมตร ีทำาเนยีบรฐับาลวา่ ครม. มมีติเหน็ชอบให ้กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำาเนิน

การจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) 

ดว้ยเหน็ถงึความจำาเป็นท่ีประเทศไทยจะต้องมแีหลง่เรยีนรู้ทีก่ระตุน้ความ

คดิสรา้งสรรค์และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสายวิทยาศาสตร์ 

เป็นการเตรียมกำาลังคนของอนาคตประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน และนำาไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศ

พัฒนาแล้วที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่สูงขึ้น

  โดยฟิวเจอร์เรียมจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมอันทันสมัย รวมถึงทักษะที่จำาเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 

ภายในจะแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม

นิทรรศการ “สู่โลกนวัตกรรม” ซึ่งมี 8 แกลเลอรี่ ประกอบด้วยเรื่อง การ

คมนาคมและการขนสง่ หุน่ยนต-์ระบบอตัโนมตั ิจดัการภัยพิบตั ิพลงังาน

ทางเลือก การเกษตรอจัฉรยิะ เทคโนโลยชีวีภาพ/นาโนเทคโนโลย ีอวกาศ

และการบิน และนวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น

 ส่วนนิทรรศการอีกกลุ่มคือ “อาชีพด้านวิทยาศาสตร์” มี 3 แกลเลอรี่ 

ซึ่งนำาเสนอการค้นพบแนวทางอาชีพ แนะแนวอาชีพ และทดลองปฎิบัติ

อาชีพ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำาแนะนำาและทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าชม 

โดยเฉพาะ เยาวชนไดรู้ว้า่ตนเหมาะสมกบัอาชพีใด และจะเตรยีมตวัอยา่งไร 

เพื่อเดินไปตามความฝันของตน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ

อยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จนนำา

ไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศ ตลอดจน

การอยากประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกำาลังคนที่ประเทศ

ชาติต้องการและขาดแคลนอย่างหนัก

 ทัง้นี ้ฟิวเจอร์เรยีม จะสร้างข้ึนบนพืน้ที ่51 ไร่ ในวงเงนิงบประมาณกวา่ 

2 พนัลา้นบาท และจะเปน็แหลง่เรียนรู้แหง่ที ่5 ของ อพวช. ที ่ต.คลองหา้  

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 

โดยเร็วๆ นี้ อพวช. จะมีแผนการปรับปรุงหรือยกระดับการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ์ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มี

ชีวิต และมีเนื้อหาสาระของนิทรรศการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม รวมทัง้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริเวณดังกล่าวมีความ

เหมาะสมกับการเป็นย่านแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6229:2&Itemid=104
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อย. เผย ไมเ่คยอนุญาตใหโ้คลอสตรุ้ม (Colostrum) 
โฆษณาเพิ่มความสูงได้

นพ.พลูลาภ ฉนัทวจิติรวงศ ์รองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหาร

และยา เปดิเผยว่า ตามท่ีมีการโฆษณาผลติภณัฑ์โคลอสตรุม้ 

ทางสื่อต่างๆ ว่า มีสรรพคุณช่วยเพ่ิมความสูง เพิ่มความจำา และเสริม

สร้างภูมิต้านทานน้ัน สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอ

แจ้งให้ทราบว่า อย. ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโฆษณาตามที่

กลา่วอา้งแตอ่ยา่งใด เน่ืองจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเร่ืองสรรพคณุ 

ดงักลา่วยงัไมเ่ปน็ทีแ่น่ชัด ท่ีผา่นมา อย. ได้อนญุาตผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร 

โคลอสตรุ้ม สำาหรับผู้บริโภคทั่วไปที่คาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจากโปรตีน

จากนม จำานวนทั้งสิ้น 60 รายการ หากผู้ประกอบการต้องการกล่าวอ้าง 

หรือโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร  

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. เท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องไม่แสดง

สรรพคุณในการบำาบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวง

หรือทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น

 รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพิ่มความสูงเกินจริงทางอินเทอร์เน็ตจำานวนมาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่

กำาลังรวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมสืบสวนหาต้นตอว่ามาจากที่ใดบ้าง ที่ผ่านมา

มีการสืบสวนดำาเนินคดีไปแล้วกว่า 200 ราย เรื่องนี้ อย. ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

จะมีการระงับการโฆษณาและเชิญผู้เก่ียวข้องท้ังผู้ผลิต ผู้จำาหน่าย และ

เจ้าของสื่อ มาดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

 ผลติภัณฑเ์สริมอาหารเปน็ผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคทัว่ไปสามารถบรโิภคได้

นอกเหนอืจากการรบัประทานอาหารตามปกต ิทัง้นี ้ผูบ้รโิภคตอ้งพจิารณา

ให้ถ้วนถี่ถึงความจำาเป็นในการรับประทาน และอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้

ละเอยีดกอ่นการเลอืกซือ้และบริโภค โดยเฉพาะผูบ้ริโภคกลุม่เสีย่ง ไดแ้ก่ 

เด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ที่มีอาการ

แพอ้าหาร ควรปรกึษาแพทยผู้์เชีย่วชาญก่อนการตดัสนิใจทีจ่ะรับประทาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำาให้เด็กจะมี

สุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ คือ การส่ง

เสริมให้เด็กได้รับอาหารที่มีโภชนาการถูกต้องตามวัย ส่งเสริมการออก

กำาลังกาย และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และขอย้ำาว่า อย. ไม่เคย

อนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารใดๆ ว่า มีผลในการ

บำาบดั บรรเทา รกัษาโรค ชว่ยเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง หรอืเสรมิภมูคิุม้กนั

ของร่างกาย ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อเพราะนอกจากจะเสียเงินโดยไม่

จำาเป็นแล้ว ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2 590 7117 , 7123  เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/
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ประสิทธผิลและความปลอดภยัของสารสกดัรวงขา้ว
หอมมะลิต่อการชะลอความเสื่อมของผิวหนัง

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาสารสกัด

จากขา้วมสีารกลุม่ฟโีนลกิ สาร p-coumaric, ferulic และ caffeic acids สงู  

ซึ่งการศึกษาในหลอดทดลองพบว่า สารดังกล่าวมีฤทธิ์ชะลอความแก่ 

ต้านการเกิดออกซิเดชัน ยั้บยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ โดยไม่เป็นพิษ

ต่อเซลล์ผิวหนังของคน ส่วนการศึกษาทางคลินิกชนิดสุ่มแบบปกปิดทั้ง 

2 ฝ่าย ในอาสาสมัครหญิงชาวไทยอายุระหว่าง 25-50 ปี จำานวน 24 คน 

ที่ไม่มีปัญหาทางด้านผิวหนัง โดยให้ทาครีมที่มีสารสกัดจากรวงข้าวหอม

มะลิพันธุ์ 105 ความเข้มข้น 0.1 - 0.2% ที่ท้องแขนด้านใน วันละ 2 ครั้ง 

เช้า-เย็น นาน 84 วัน

 ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากข้าวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง 

ทำาใหผ้วิขาวขึน้ ลดการเกิดร้ิวรอย และผวิเนียนเรยีบ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

กอ่นการทดลอง จากการศกึษาในครัง้นีส้รปุไดว่้า ครีมทีมี่สว่นผสมของสาร

สกัดจากรวงข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 ในขนาดความเข้มข้น 0.1 – 0.2% มี

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1277
ภาพจาก : http://ridcnrct.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

ผลช่วยให้สีผิวจางลง โดยมีกลไกไปลดการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง และ

ทำาให้ผิวชุ่มชื้น เนียนเรียบขึ้น

ซนิโครตรอนพบสารสกดัโปรตีนจากดกัแดไ้หม ยบัย้ัง
มะเร็งเต้านมได้ !!

ดักแด้ไหมนางลาย ดักแด้ไหมอีรี ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน

ผู้หญิง และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลำาดับ 

ต้นๆ ดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำาภาควิชาชีวเคมี คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ ดร.กาญจนา ธรรมน ูนกัวจิยั

จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จึงได้ร่วมมือกันใช้แสงซินโครตรอน ใน

เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุล

ในเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF7 (Human Breast Adenocarcinoma 

cell line) ที่ถูกยับยั้งการเจริญเติบโตด้วยโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมพันธุ์

ไทยพื้นบ้านนางลาย (Mulberry silkworm, Bombyx mori) และดักแด้

ไหมอีรี่ (Non-mulberry silkworm; Eri silkworm, Samia ricini) ซึ่งพบว่า

โปรตนีสกัดดงักลา่วมผีลทำาใหเ้ซลลม์ะเรง็เตา้นมตาย อยา่งไรกด็ ีงานวจิยั

นีย้งัอยูร่ะหวา่งการทดสอบในหอ้งปฏิบัตกิารซ่ึงการคน้พบดงักลา่วจะเป็น

ขอ้มลูเบือ้งตน้ทีส่ำาคญัทีจ่ะนำาไปสูก่ารวิจยัในขัน้ตอนตอ่ไปในการหาความ

เป็นไปไดจ้ากการนำาโปรตนีสกดัจากดกัแด้ไหมทัง้สองสายพนัธุม์าใช้ในการ

รกัษาโรคมะเรง็เตา้นมในอนาคต หากหนว่ยงานใดสนใจร่วมพฒันาตอ่ยอด

งานวิจัยนี้ สามารถติดต่อสอบถามนักวิจัยได้โดยตรง

http://www.slri.or.th/th/slriresearch/4845-2017-01-18-14-53-04.html
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เตือนภัยสาวอยากผอมระวังผลิตภัณฑ์อ้างลดอ้วน 
เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

อาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากผูบ้รโิภควา่ไดส้ัง่ซือ้ 

สนิคา้ประเภทผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร ยีห่อ้ Idol Slim Apple มารบัประทาน 

พบอาการอนัไมพ่งึประสงค์ อาทิ ปากแหง้ คอแหง้ ลิน้ชา ใจสัน่ นอนไมห่ลบั  

เวียนศีรษะ นั้น อย. มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งจึงรุดตรวจสอบข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ซึ่งบนฉลากมีการระบุเลขสารบบอาหาร

ปลอม คือ 10-3-09980-1-0765 รวมทั้งระบุว่านำาเข้าและจำาหน่ายโดย 

บริษัท PK Nature products Co.,Ltd (Thailand) ถ.รามคำาแหง บางกะปิ 

กรุงเทพฯ จากการตรวจสอบพบว่ามีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Idol Slim Apple, 

Idol Slim Coffee, Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus ที่นำาเข้าและ

จำาหน่ายโดยบริษัทดังกล่าว ตรวจไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนอาหารและ

ไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท PK Nature products Co.,Ltd 

(Thailand) แต่อยา่งใด นอกจากนี ้ยังพบการโฆษณาผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร

ทางสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กต่างๆ แสดงสรรพคุณในการลดน้ำาหนัก ข้อความ

เช่น “เครื่องดื่มผลไม้เพื่อลดน้ำาหนัก Idol slim berry สูตรระเบิดไขมัน 

สูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพ 3 เท่า กล่องเดียวเห็นผล ลดหน้าท้อง ต้น

แขน ต้นขา แขนเล็กขาเรียว หน้าท้องแบนราบ....” ซ่ึงข้อความโฆษณา

เหล่านี้ล้วนเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หลอกลวงโอ้อวดเกินจริง 

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ในชื่อการค้า “Idol Slim Apple , Idol Slim Coffee , 

Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus” นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย บริษัท 

PK Nature products Co.,Ltd (Thailand) จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่

ปลอดภยั เนือ่งจากไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนตำารบัอาหาร และมีการใชเ้ลขสารบบ

อาหารของผลิตภัณฑ์อื่นจึงเข้าข่ายอาหารปลอม  

 อย. ขอเตือนภัยสาวอยากผอม อย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา

อ้างลดความอ้วนมารับประทาน โดยเฉพาะทางร้านค้าออนไลน์ หาบเร่ 

แผงลอย ทางสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน 

อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เพราะเสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียง ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่อวดอ้างลดอ้วน อย. มักตรวจพบว่ามีส่วนผสมของยาไซบูท

รามีน ซึ่งเป็นสารที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและ

หลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต 

โรคตอ้หนิ หญงิตัง้ครรภแ์ละใหน้มบุตร ฯลฯ ผลขา้งเคยีงจากการใชย้า คือ 

นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิตกกังวล ตาพร่ามัว ท้าให้เกิดความดันโลหิตสูง 

หัวใจ เต้นเร็ว และหากได้รับยาในปริมาณมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ขอ

ให้ผู้บริโภคพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร อย่าได้หลง

เชื่อสรรพคุณว่าสามารถรักษาหรือป้องกันโรคหรือมีวัตถุประสงค์พิเศษ

อื่น นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำาเป็นแล้ว ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็น

อันตรายโดยคาดไม่ถึง

 ผลิตภัณฑ์อาหารอีกชนิดหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม 

โดยใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น ก็คือ “โนโยโย๋” ซึ่งเมื่อตรวจ

สอบพบการโฆษณาขายทางเฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์สมุนไพร “โนโยโย๋” 

ดว้ยขอ้ความแอบอา้งลดน้ำาหนกั ลดสดัสว่น ไม่โยโย่ ขบัถ่ายดขีึน้ และเร่ง 

เผาผลาญ เป็นต้น นอกจากน้ียังตรวจสอบพบภาพฉลากผลิตภัณฑ์มี 

การระบุเลขสารบบอาหาร 10-1-24858-1-0014 ซ่ึงเป็นของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารชื่อ มัลติเฮิร์บ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พริกไทยดำาสกัด 

กระบองเพชร สมอไทยสกดั บกุสกดั ผงสาหร่าย (สไปรูลนิา่) โดยเจา้หน้าที ่

อย.ไดเ้ขา้ตรวจสอบสถานทีผ่ลติผลติภัณฑ์เสริมอาหารช่ือมัลตเิฮร์ิบ ไม่พบ

การผลิตและไม่พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “โนโยโย๋” แต่อย่างใด  

 รองเลขาธกิารฯ อย. กลา่วในตอนทา้ยวา่ อย. จะไมห่ยุดนิง่ในการตรวจ

สอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่างๆ เพื่อมิให้มีการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์โอ้อวดเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภค พร้อมดำาเนินคดีกับ

ผู้ โฆษณาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด สำาหรับผู้บริโภคที่พบเห็น

การอวดอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง สามารถร้องเรียน

ได้ที่ สายด่วน อย. 1556 E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 

ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบรุ ี11004 หรอื ผา่นทาง Oryor Smart 

Application หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้

ดำาเนินการปราบปรามและดำาเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำาผิดอย่าง

เคร่งครัด

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2 590 7117 , 7123  เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/
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แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอได้ที่ http://www.voathai.com/a/see-through-tshirt/3779925.html

กองบรรณาธิการ

เสื้อยืดสามมิติมองทะลุถึงอวัยวะภายใน ช่วย
เด็กเรียนรู้โครงสร้างร่างกายมนุษย์

ดูภายนอกแล้ว เสื้อยืดสีน้ำาเงินขาวที่เรียกว่า “Virtuali-Tee” ตัวนี้ อาจไม่ต่างจากเสื้อ

ยืดทั่วไป ด้วยลวดลายคล้ายโครงกระดูกติดอยู่ด้านหน้า แต่เมื่อใช้เส้ือยืดน้ีร่วมกับ

แอปฯ ในสมาร์ตโฟน ก็จะกลายเป็นเสื้อยืดพิเศษที่สามารถมองเห็นทะลุถึงอวัยวะภายใน

 บริษัท Curiscope คือผู้ผลิตเส้ือยืด “Virtuali-Tee” ขึ้นมา โดยมุ่งให้การศึกษาแก่เด็กๆ เกี่ยวกับ

โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ ซึ่งปกติแล้วอาจเป็นวิชาที่น่าเบื่อ แต่ดูเหมือนการมีเสื้อยืดนี้ประกอบการ

สอน จะเรียกความสนใจของนักเรียนได้มากขึ้น

 คุณ Ed Barton ซีอีโอของ Curiscope บอกว่า “เราสามารถมองเห็นอวัยวะภายในผ่านหน้าจอ 

สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ด้วยการใช้แอปฯ ในอุปกรณ์นั้นๆ และยังสามารถใช้ร่วมกับแว่นตา Virtual  

Reality (VR) ได้ด้วย เพื่อให้ดำาดิ่งเข้าไปดูโครงสร้างอวัยวะในร่างกายได้แบบสามมิติ ไม่ว่าจะเป็น 

การทำางานของหัวใจ หรือการไหลเวียนของเม็ดเลือด”

 แนน่อนว่าภาพอวยัวะภายในท่ีเหน็ผ่านแอปฯ ไมใ่ช่อวยัวะภายในของคนๆ นัน้จรงิๆ แตเ่ป็นภาพกราฟกิ

ที่สร้างมาให้ดูสมจริง และถูกโปรแกรมเข้าไปในเสื้อยืดตัวนี้

 เสื้อยืด “Virtuali-Tee” มีขายแล้วในราคา $25 ส่วนแอปฯ “Virtuali-Tee” สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

ทางไอโฟนหรือโทรศัพท์แอนดรอยด์
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ยานอวกาศแคสสินีกับภารกิจสำารวจระบบ
ดาวเสาร์ครั้งสุดท้ายก่อนจบชีวิตตัวเอง

เป็นเวลากวา่ 20 ป ีหลงัจากยานแคสสนิ ี(Cassini) ถกูสง่ขึน้ไปในหว้งอวกาศเพ่ือทำาภารกจิในการสำารวจ

วงแหวนดาวเสาร์และดวงจันทร์ของดาวเสาร์ ตั้งแต่ยานได้ขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ. 1997 จนกระทั่งเข้า

สู่วงโคจรของดาวเสาร์ ในปี ค.ศ. 2004 เป็นเวลานานถึง 13 ปี ที่ยานอวกาศแคสสินีได้ทำาภารกิจโคจรสำารวจรอบ

ดาวเสาร์ และขณะนี้ยานแคสสินีพร้อมที่จะทำาภารกิจสุดท้ายซึ่งยานได้เข้าสู่วงโคจรสุดท้ายที่เรียกว่า Grand Finale 

Orbits ในวนัพธุที ่26 เมษายนทีผ่า่นมา เพือ่สำารวจวงแหวนดาวเสารอ์ยา่งละเอยีด จากน้ันยานจะเขา้สูช่ัน้บรรยากาศ

ชั้นบนของดาวเสาร์และนั่นจะเป็นวาระสุดท้ายของยานแคสสินีในการเผาไหม้ตัวเองตามแผนการท่ีทีมนักวิจัยของ

องค์การนาซาได้เตรียมไว้เพื่อจบภารกิจการสำารวจของยานอวกาศลำานี้ ในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2017 

รูปที ่ 1 แสดงภาพจำาลองภารกิจการโคจรสุดท้าย Grand Finale Orbits ของยานแคสสินี

         ด้วยในปี ค.ศ. 2010 ทีมวิศวกรยานแคสสินีขององค์การ

นาซาได้แจ้งว่า เชื้อเพลิงที่ใช้สำาหรับการขับเคลื่อนตัวยานกำาลัง

จะหมดและอาจทำาให้ยานพุุ่งชนดาวบริวารดวงอื่นๆ ส่งผลให้ 

ทีมสำารวจตดัสนิใจจบภารกจิของยานแคสสนิโีดยการพุง่เขา้สูช่ัน้

บรรยายกาศของดาวเสาร์ตามแผนดังกล่าว

 อยา่งไรกต็ามการจบภารกจิในครัง้นี ้ไดเ้ริม่ตัง้แตป่ลายเดอืน

พฤศจกิายน ค.ศ. 2016 ทีผ่า่นมา จนถงึเดอืนเมษายน ค.ศ. 2017 

โดยนักวิทยาศาสตร์จากเจพีแอล  (Jet Propulsion Laboratory) 

ของนาซาไดส้าธติวงโคจรของยานไว ้โดยเริม่ตน้จากการผา่นเข้า

ทางข้ัวเหนือดาวเสาร์แล้วออกไปยังวงแหวนเอฟของดาวเสาร์

ด้วยชุดวงโคจรที่เรียกว่า วงโคจรเสียดวงแหวน (Ring-Grazing 

Orbits) โดยยานอวกาศทำามุมกับระนาบวงแหวนดาวเสาร์อยู่ที่  

60 องศา และใชเ้วลาในการโคจรทัง้สิน้ 20 รอบ แสดงดว้ยเสน้สเีทา  

(ดังในรูปที่ 2) และในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2017 ยานอวกาศ

จะเริ่มเข้าสู่วงโคจรสุดท้ายที่เรียกว่า Grand Finale Orbits ใช้

เวลาในการโคจรทัง้สิน้ 22 รอบ แตล่ะรอบใชเ้วลาประมาณ 6 วนั  
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แสดงด้วยเส้นสีน้ำาเงิน ก่อนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวเสาร์

 ท้ังน้ียานแคสสินีจะเป็นยานอวกาศลำาแรกที่ได้ โคจรสำารวจผ่าน

ชอ่งวา่งระหวา่งดาวเสารร์วมถงึวงแหวนของดาวเสาร ์โดยยานอวกาศ 

ลำานี้จะช่วยให้เราเข้าใจดาวเคราะห์ดวงน้ีมากขึ้น ซึ่งภารกิจการโคจร

ครั้งสุดท้ายของยานแคสสินีในครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้วางเป้าหมาย

เพื่อทำาการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้

 - ยานแคสสินีจะทำาแผนที่ความโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กของ

ดาวเสาร์ เพื่อสำารวจโครงสร้างภายในซึ่งทำาให้เราเข้าใจถึงการ

หมุนภายในดาวเสาร์อย่างละเอียดมากขึ้น

 - ยานแคสสินีจะใช้คลื่นวิทยุในการสำารวจรอยต่อของวงแหวน

เพือ่วเิคราะหป์รมิาณมวลสสารทีป่ระกอบขึน้เปน็วงแหวนอย่าง

ละเอียด เพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงการเกิดของวงแหวนดาวเสาร์

 - ยานแคสสินีจะใช้กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงบนยานเพ่ือ

เก็บภาพวงแหวนดาวเสาร์ตลอดจนเมฆบนดาวเสาร์ในระยะ

ใกล้มากกลับมา

 ภารกิจกวา่ 20 ป ีของยานอวกาศลำานี ้ไมเ่พยีงแตส่ำารวจดาวเสาร์

มันยังทำาภารกิจที่สำาคัญอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การสำารวจดวงจันทร์

เอนเซลาดสั (Enceladus) หนึง่ในบริวารของดาวเสาร์ ซ่ึงพบพวยของ

น้ำาพุง่ออกมาจากผวิของดวงจนัทร์เอนเซลาดสั ทำาใหน้กัวิทยาศาสตร์

ในชว่งเวลานัน้ประหลาดใจเปน็อยา่งมาก นอกจากนีย้านแคสสนิยีงัได้

ค้นพบทะเลสาบมีแทนบนดวงจันทร์ไททันอีกด้วย

 นับจากนี้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะได้รับกลับมาหลังจาก

ภารกิจสิ้นสุด จวบจนภารกิจในการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์

เพื่อเผาไหม้ตัวเองของยานแคสสินี คงเป็นสิ่งสุดท้ายและข้อมูล

ต่างๆ ที่เราได้รับกลับมายังโลกคงทำาให้เราเข้าใจการเกิดของระบบ

ดาวเคราะห์ดวงนี้ได้มากยิ่งขึ้น

 ชมคลิปวิดีโอแสดงภารกิจสุดท้ายของยานแคสสินีก่อนเข้าสู่ชั้น

บรรยากาศดาวเสารเ์พือ่เผาไหม้ตวัเองในวนัที ่15 กนัยายน ค.ศ. 2017  

ได้ที่เว็บไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-

news/2939-cassinis-final-orbits

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก

เรียบเรียงโดย : บุญญฤทธิ์  ชุนหกิจ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แหล่งข้อมูล : http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/cassinis-final-orbits/

อนุเคราะห์ภาพโดย : NASA / JPL-Caltech

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ : http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/2939-cassinis-final-orbits

รูปที ่ 2 แสดงวงโคจรของยานแคสสินีในการทำาภารกิจสุดท้าย
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สารคดี 

วิทยาศาสตร์
อาจวรงค์  จันทมาศ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สดร.

นาซาค้นพบมหาสมุทรแห่งใหม่ในระบบสุริยะ

นาซาประกาศการค้นพบมหาสมุทรสองแห่ง

บนดวงจันทร์ บริวารของดาวพฤหัสบดี 

และดาวเสาร์ มุ่งเป้าส่งยานค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก

ภาพจำาลององค์ประกอบของดวงจันทร์เอนเซลาดัส บริวารดาวเสาร์ (ภาพ : NASA)
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สารคดีวิทยาศาสตร์

 นาซาแถลงข่าวใหญ่พบหลักฐานล่าสุดมีมหาสมุทรบนดวงจันทร์ 

เอนเซลาดสั ดวงจนัทรบ์รวิารของดาวเสาร ์พบหลกัฐานชีช้ดัประกอบดว้ย 

น้ำา แหลง่พลงังาน และสารเคม ีคาดมีโอกาสเจอสิง่มชีวีตินอกโลก มุง่เปา้

เดินหน้าโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกต่อไป

 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 1:00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

องคก์ารบรหิารการบนิและอวกาศแหง่ชาต ิหรอืนาซา สหรฐัอเมรกิา แถลง

ขา่วการคน้พบหลักฐานเพิม่เตมิเกีย่วกบัมหาสมทุรสองแหง่ในระบบสรุยิะ 

เป็นข้อมูลการค้นพบจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล และยานสำารวจ

อวกาศแคสสินี ดังนี้

 1. ทีมงานกลอ้งโทรทรรศนอ์วกาศฮบัเบิลคน้พบหลกัฐานยืนยนัเพิม่

เติมว่า ดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีมีพวยของเหลว (ซึ่งมี

โอกาสเป็นน้ำา) พุ่งขึ้นมา พวกเขาค้นพบของเหลวพุ่งสูงประมาณ 

100 กิโลเมตรจากผิวของดวงจันทร์ยูโรปา การค้นพบครั้งนี้อยู่

ในตำาแหน่งเดียวกับที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเคยค้นพบ

เมื่อ 2 ปีก่อน และอยู่ในตำาแหน่งเดียวกับที่ยานอวกาศกาลิเลโอ

สังเกตเห็นรอยแตกบนผิวดวงจันทร์ยูโรปาเม่ือสิบปีมาแล้ว วิธี

สังเกตการณ์น้ำาพุ นักวิทยาศาสตร์รอให้ดวงจันทร์ยูโรปาเคลื่อน

ผ่านหน้าดาวพฤหัสบดี แล้วแสงจากดาวพฤหัสบดีที่สะท้อนจาก

แสงอาทิตย์ในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลต ทำาให้เห็นพวยของเหลว

พุ่งออกมาจากขอบดวงจันทร์ยูโรปาได้อย่างชัดเจน ในอนาคต

นาซากำาลังวางแผนดำาเนินโครงการยูโรปาคลิปเปอร์ ที่จะส่งยาน

อวกาศไปศึกษาดวงจันทร์ยูโรปาอย่างละเอียด

 2. ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 ทีมงานยานสำารวจอวกาศแคสสินี  

ได้บังคับยานให้ โคจรผ่านพวยน้ำาท่ีพุ่งออกมาจากดวงจันทร์ 

เอนเซลาดัสของดาวเสาร์ และค้นพบแก๊สไฮโดรเจนมากมายใน

พวยน้ำาที่พุ่งออกมานี้ คาดว่าแก๊สไฮโดรเจนเหล่าน้ีอาจเกิดจาก

กระบวนการทางเคมีระหว่างหินและน้ำาในมหาสมุทรของดวง

จันทร์ดวงนี้ ทำาให้เกิดแก๊สไฮโดรเจน คล้ายกับกระบวนการที่เกิด

ใต้มหาสมุทรบนโลก แก๊สไฮโดรเจนนี้ อาจเป็นแหล่งพลังงาน

ของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากสิ่งมีชีวิตประเภทแบคทีเรียสามารถใช้

แก๊สไฮโดรเจนร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำาในการ

สร้างพลังงาน กระบวนดังกล่าวเรียกว่า การสังเคราะห์มีเทน 

ซึ่งจุลินทรีย์หลายชนิดบนโลกของเราใช้อยู่ อย่างไรก็ตามยาน

ภาพเปรียบเทียบตำาแหน่งของเหลวที่พุ ่งสูงจากพื้นผิวของดวงจันทร์ยูโรปาเมื ่อปี 
ค.ศ. 2014-2016 (ภาพ : NASA)

สำารวจอวกาศแคสสินียังไม่มีอุปกรณ์เพียงพอที่จะตรวจวิเคราะห์

สิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์เอนเซลาดัสได้ จำาเป็นที่จะต้องมีโครงการ

ส่งยานคล้ายกับโครงการยูโรปาคลิปเปอร์ไปสำารวจดวงจันทร์ 

เอนเซลาดัสในอนาคต

 ชวีติจะถือกำาเนดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบหลกัๆ สามอยา่ง ไดแ้ก ่

ตัวทำาละลาย (น้ำา)  แหล่งพลังงาน และสารเคมีที่เหมาะสม งานวิจัยนี้บ่ง

ชีว่้าทีด่วงจนัทรเ์อนเซลาดสัของดาวเสาร์มีองคป์ระกอบครบทัง้สามอยา่ง 

และของเหลวที่พุ่งออกมานั้น 98% เป็นน้ำา อีก 1% เป็นแก๊สไฮโดรเจน ที่

เหลอืเปน็โมเลกุลอ่ืนๆ จำาพวกคารบ์อนไดออกไซด์ มเีทน และแอมโมเนยี 

ในอนาคตการค้นพบหรอืแมก้ระทัง่การไม่พบสิง่ชวิีตบนดวงจนัทร์ดวงนี ้จะ

มีความน่าสนใจพอกัน

 การคน้พบครัง้นีเ้ปน็หลักฐานสำาคญัอกีคร้ังหนึง่ทีย่นืยันวา่ โลกอาจจะ

ไมใ่ชท่ีเ่ดยีวในระบบสรุยิะทีม่สีิง่มีชวิีตอยู่ได ้การคน้พบร่องรอยของน้ำาบน

ดาวเคราะห์หรือมหาสมุทรบนดวงจันทร์ยูโรปาและเอนเซลาดัส รวมถึง

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ จะกระตุ้นให้เกิดการศึกษาหาคำาตอบ

เกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกมากขึ้น

ภาพจำาลองโครงการยูโรปาคลิปเปอร์ (ภาพ : NASA)



ฉบับที่  50

16พฤษภาคม 2560

สารคดีวิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูล : 

1. www.nasa.gov

2. งานวิจัยของกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Astrophysical Journal Letters 

3. งานวิจัยของทีมยานสำารวจอวกาศแคสสินีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2933-narit-news-nasa-hubble-ocean-solar-system

 ดวงจันทร์ยูโรปา เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดี  

มีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อย พื้นผิวเป็นน้ำาแข็งที่มี

ความเรียบมาก ความเรียบในระดับนี้บ่งชี้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง

เชิงธรณีวิทยาทำาให้ร่องรอยอุกกาบาตต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นเลือน

หายไป (ในขณะที่ดวงจันทร์ของโลกเราไม่มีความเปลี่ยนแปลง

เชิงธรณีวิทยาใดๆ ทำาให้รอยอุกกาบาตที่เกิดขึ้นไม่เลือนหายไป) 

นอกจากนี้หลักฐานจำานวนมาก เช่น ลักษณะของเปลือกที่เป็น

น้ำาแข็ง น้ำาพุท่ีพุ่งออกมาท่ีความสูงกว่า 100 กิโลเมตรจากพ้ืนผิว  

ทำาให้นักดาราศาสตร์มั่นใจว่าภายใต้เปลือกน้ำาแข็งประมาณ 170 

กิโลเมตร มีชั้นของมหาสมุทรอยู่ ดวงจันทร์ยูโรปาถูกค้นพบในปี  

ค.ศ. 1610 โดยสุดยอดนักดาราศาสตร์โลกชาวอิตาลี กาลิเลโอ  

กาลิเลอี (Galileo Galilei)

 ดวงจันทร์เอนเซลาดัส เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ พื้น

ผิวเป็นน้ำาแข็งค่อนข้างเรียบและสะท้อนแสงได้ดีเย่ียม ทำาให้พื้นผิว

ดวงจันทร์ยูโรปา และดวงจันทร์เอนเซลาดัส

ภาพเปรียบเทียบพื้นผิวของดวงจันทร์ยูโรปา (ซ้าย) และดวงจันทร์เอนเซลาดัส (ขวา)  (ภาพ : NASA)

ของมันเย็นจัดถึง -198 องศาเซลเซียส เนื่องจากพลังงานถูกสะท้อน

ออกไป ดวงจันทร์เอนเซลาดัสถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1789 โดยวิลเลียม  

เฮอร์เชล นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษคนเดียวกับที่ค้นพบดาวยูเรนัส 

แต่ในขณะนั้นกล้องโทรทรรศน์ไม่สามารถเก็บรายละเอียดอะไร 

เกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงนี้ได้มากนัก ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 ยานสำารวจ

อวกาศแคสสินี ได้ โคจรเข้าไปใกล้ดวงจันทร์ดวงนี้แล้วบันทึกภาพ 

พื้นผิวของมันอย่างละเอียด จนค้นพบส่ิงที่น่าสนใจอย่างย่ิง นั่นคือ 

“น้ำาพุและน้ำาแข็ง” ที่พุ่งออกมาจากผิวบริเวณขั้วใต้ น้ำาพุนั้นมีสาร

ประเภทเกลือละลายอยู่ ยานสำารวจอวกาศแคสสินีได้โคจรเข้าใกล้

ดวงจนัทรด์วงนีอ้กีหลายครัง้เพือ่ศกึษาโครงสรา้งภายในของมนั ขอ้มลู

ต่างๆ บ่งชี้ว่ามันมีมหาสมุทรอยู่ภายใต้เปลือกน้ำาแข็ง
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพเซลล์เม็ดเลือดขาว (สีแดง) 
กำาลังกินเชื้อวัณโรค (สีเหลือง)

ภาพเหตุการณ์เซลล์เม็ดเลือดขาว (สีแดง) กำาลังกินเชื้อวัณโรค (สีเหลือง) ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด ZEISS FE-SEM (Scanning Electron Microscopes) ที่ระดับนาโนเมตร

โดยปกติเชื้อวัณโรคจะแพร่กระจายโดยเชื้อที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ทางเดินหายใจและปอด ภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายจะมีการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ที่อยู่ในปอด เพื่อต่อสู้กับเชื้อวัณโรคที่เข้ามาอยู่ในร่างกาย

ของมนุษย์

ภาพโดย : Dr. Volker Brinkmann, Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin/ Germany
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2014/12/rice.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

สาระน่ารู้จาก อย.
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นักวิทย์คิดถึงในหลวง

กองบรรณาธิการ

หมายเหตุกองบรรณาธิการ : “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” 

คือโครงการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบท

วิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้

สะท้อนมุมมอง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด และความจงรักภักดี 

ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เผยแพร่ร่วมกับเฟซบุ๊ก 

จัดทำาโดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

สิ่งสำาคัญของผู้ที่มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลี

พระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากเป็นเกียรติและ

ความภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้ว นั่นก็คือการได้มีโอกาสเรียนรู้และ

ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ท่านสอน 

 สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้จากการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ พระองค์ท่านจะทรงสอนด้วยวิธีตั้งคำาถาม 

ใหร้วบรวมขอ้มลู โดยสว่นใหญพ่ระองคท์า่นจะพยายามตัง้คำาถาม แลว้ให้

เราตอบ อยา่งเช่น เร่ืองคลอง ท้ังท่ีพระองค์ทรงรู้จกัเกอืบทกุคลองอยูแ่ลว้ 

ก็จะทรงตั้งคำาถามแก่ผู้ถวายงานเสมอ ถ้าตอบได้พระองค์ก็จะรับสั่งด้วย 

เกี่ยวกับผู้เขียน : ดร.รอยล จิตรดอน มีความสนใจด้านตัวเลขเป็นพิเศษมา

ตั้งแต่เด็ก จบการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและโท จากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำาดับ และปริญญาเอกสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยอินส์บรุค โดยทุนรัฐบาลออสเตรีย

 เริม่ถวายงานแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในการรวบรวม

ข้อมูลน้ำาของลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ภายใต้ “โครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรน้ำาแห่งประเทศไทย” ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา

และการเกษตร ไดข้ยายผลการพฒันาและรวบรวมขอ้มูลน้ำาจนครบทัง้ประเทศ เกดิเป็น

คลังข้อมูลน้ำาและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการ

ตัดสินใจบริหารจัดการน้ำา รวมทั้งทำางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา ได้รับพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผล

การดำาเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งตัง้แตป่ ี2549 เปน็ตน้มา ปจัจบุนัเปน็ผูอ้ำานวยการสถาบนั

สารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร (องค์การมหาชน) และยังเป็นกรรมการและ

เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำาแนวพระราชดำาริร่วมกับการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาน้ำาของชุมชนจนประสบผลสำาเร็จแล้วกว่า 900 

ชุมชน

ถ้าตอบไม่ได้ก็เลิก งานนั้นเลิก แล้วเวลาเลิกก็ไม่รู้จะทำายังไง ขนาดนายก

รัฐมนตรีบางท่านยังโดนมาแล้ว คือพระองค์ท่านจะนิ่ง ไม่รับสั่งด้วย บาง

ครั้งนานเป็นเวลาเกือบ 15 นาที ซึ่งนั่นหมายความว่า เรายังเตรียมตัวไม่

ดีพอ เพราะพระองค์ท่านทรงโปรดให้การเข้าเฝ้าทุกครั้งเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติ เป็นการสอนให้ผู้ที่เข้าเฝ้าหรือถวายงานทุกครั้งต้องเตรียม 

ข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนมากที่สุด ถ้าทุกครั้งที่ผู้เขียนเข้าเฝ้าเพื่อ

ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสรุปได้ถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งต่อไป

ให้คณะรัฐมนตรีถือปฏิบัติ แต่ถ้าคร้ังไหนไม่ได้สรุป หรือสรุปพลาดเยอะ  

ก็ต้องกลับมาทบทวนและเตรียมพร้อมให้มากขึ้น

สุขที่พ่อสอน 
โดย ดร.รอยล จิตรดอน
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นักวิทย์คิดถึงในหลวง

 นอกจากนี้สิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนตลอด คือ วิธีการเล่าเรื่อง โดย

ในทุกเรือ่ง ไมว่า่เรือ่งอะไร ตอ้งสรปุให้ได ้ถา้สรปุไดค้อืเขา้ใจ และทีส่ำาคญั

เลยคอื สรปุตอ้งหา้มยาว อย่างเชน่ รายงานทีท่ลูเกลา้ฯ ถวายพระองคท์า่น  

พระองค์จะทรงตรวจด้วยพระองค์เองแล้วทรงปรับแก้ ฉะนั้นรายงาน 

ทุกฉบับยาวไม่ได้ ต้องสั้น กระชับ และได้ใจความ

 ไมเ่พยีงแคเ่รือ่งของเนือ้หา พระองค์ยงัทรงหว่งใยเกีย่วกบัการใชภ้าษา

ไทยของคนไทยดว้ย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาทรงเปน็แบบอย่างของ

การใชภ้าษาไทยอย่างถูกตอ้งมาโดยตลอด ดังนัน้การเขียน รายงานภาษา

ไทย ตอ้งเปน็ภาษาไทยแท ้ขึน้ตน้ประโยคหา้มเป็น Passive voice (ประโยค

ที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำา) เพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบขึ้นคำาว่า “โดยที่”  

“มกีาร” เปน็ตน้ ซึง่คำาเหลา่นีเ้ปน็ประโยคของภาษาองักฤษ ประโยคภาษา

ไทยที่ถูกต้องจะขึ้นต้นด้วยประธาน ตามด้วย กริยา และกรรม

 ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านสอนถึงขั้นว่า “ฉันเองไม่เคยเรียนภาษาไทยนะ 

คือต้องเรียนเอง” เนื่องจากพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาที่ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยโลซาน แต่พระองค์

ทรงมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยะทางด้านภาษาไทยอย่างมาก

 ส่ิงเหล่า น้ี เป็นเ พียงตัวอย่างส่วนหนึ่ ง ท่ีพระองค์ทรงมีพระ

มหากรุณาธิคุณต่อผู้ถวายงาน สิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอน หรือทรงให้

คำาแนะนำา ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และต่อพสก

นิกรชาวไทยทุกคน เพราะหากเรามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำา  

“คำาพ่อสอน” ไปปรับใช้ ในการทำางานได้ดีแล้ว ผลที่ เกิดขึ้นก็คือ  

“ความสุข” ของประชาชนของพระองค์ท่านนั่นเอง

เวลาพระองค์ ท่านทรงงาน ส่ิง ท่ี
พระองค์รับสั่งถึงเสมอคือ ความสุข 
ท่านไม่ได้รับสั่งถึงความม่ังมี เพราะ
ความมัง่มหีมายถงึสิง่ของ แตค่วามสขุ
คือคน

“
”                              
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สวทช. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ 
(Senior Project) ปี 2560

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young 

Scientist and Technologist Programme: YSTP) เปิดรับสมัคร

ทุนสนับสนนุการวิจัยปริญญานพินธ ์(Senior Project) แกน่กัศกึษา

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

วิชาชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา 2560 ท่ีมีผลการเรียนดี และมี

ความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้รับการ

สนับสนุนให้ได้ทำาวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. โดย

โครงการจะสนับสนุนทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายเดือน

เฉพาะช่วงทำาวิจัย ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจ่ายตามจริง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย

ด่วน ! รับจำากัดไม่เกิน 30 ทุน สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 

2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/ystp หรือ

โทรศัพท์สอบถามที่ 0 2564 7000 ต่อ 1439 อีเมล : piyawat@

nstda.or.th

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ทรงเป็นสักขีพยานความร่วมมือ

ทางดาราศาสตร์ไทย-จีน 
อีกก้าวที่ยิ่งใหญ่ของ

ดาราศาสตร์ไทยในเวทีโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็น

สักขีพยานในพิธี ลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ ระหว่าง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย กับหอ

สังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติจีน และความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) กับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ

เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีอย่างเปน็ทางการระหวา่งวันที ่4-11 

เมษายน 2560 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำาเนิน

ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์ 

ไทย-จนี จำานวน 2 ฉบบั ไดแ้ก ่1) ความร่วมมอืทางดาราศาสตรร์ะหวา่ง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ 

แหง่ชาตจินี และ 2) ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับสถาบันฟิสิกส์ 

พลังงานสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 การเสด็จพระราชดำาเนินฯ คร้ังน้ีนับเป็นการเสด็จพระราชดำาเนิน 

เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งที่ 41 ทรงมีส่วนสำาคัญ

อย่างยิ่งที่ผลักดันให้มิตรภาพไทย–จีนในหลายๆ ด้านมีความ

เป็นปึกแผ่น มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านการ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่ง

ที่ทำาให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆ 

ระดับโลกหลายโครงการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2938-narit-tmt-fast-juno

sci
society
สเปกตรัม
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สัมพันธ์แน่น ซินโครตรอนไทย-ไต้หวัน 
ต่อสัญญา MOU ทางวิชาการ

Prof. Shangjr Gwo ผูอ้ำานวยการ National Synchro-

tron Radiation Research Center- NRSSC 

ไต้หวัน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ  

สุจิตจร ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและคณะ  

เน่ืองในโอกาสเดินทางไปประชุมและเยี่ยมชมสถาบัน NRSSC 

พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของตัวตรวจวัด (Detector) ที่จะ

มาติดตั้งที่ ASEAN Beanline ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

ประเทศไทย เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2560 โดย Prof Di-Jin Huang 

Duputy Director ได้ ให้เกียรติบรรยายภาพรวมของสถาบันฯ 

NRSSC และนำาเยี่ยมชมเครื่องกำาเนิดแสงซินโครตรอน อีกทั้ง

ยงัมกีารหารือเร่ืองการแนวทางการเขา้ถึงอตุสาหกรรมและการทำา 

branding ในโอกาสนี้ สถาบัน NSRRC โดย Prof. Shangjr Gwo 

ผูอ้ำานวยการ และสถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน โดย ศ. น.ท.ดร.ส

ราวฒุ ิสจุติจร ผูอ้ำานวยการ ไดล้งนามตอ่สญัญาความร่วมมอืทาง

วชิาการระหว่างท้ังสองสถาบนั โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการสง่เสรมิการ

วิจัยด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีก

ทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคนิคต่างๆ อีกด้วย

ITAP สวทช. ผนึก ไคสท์ (KAIST) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำา
จากเกาหลีใต้ร่วมผลักดันเทคโนโลยีอัจฉริยะ

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทช.)  โดยโปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 

Program) หรือ ไอแทป (ITAP) และ สถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of 

Science and Technology) หรือ ไคสท์ (KAIST) สาธารณรัฐ

เกาหล ีลงนามความรว่มมอืภายใต้โครงการ “เทคโนโลยอีจัฉริยะ

เพือ่อตุสาหกรรมไทย” เพือ่นำาเทคโนโลยีอจัฉริยะเขา้มายกระดบั

ความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้เป็นไปตามนโยบาย 

ประเทศไทย 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5197-20170330-mou
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TCELS จับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และสตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนานวัตกรรม

แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำาหรับสัตว์เล็ก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/607

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์

ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ

มหาชน) (TCELS) ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมข้ันสูง  

(ADTEC) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จัดทำาโครงการ การวิจัยและพัฒนาแผ่นดาม

กระดูกและหมุดยึดสำาหรับสัตว์เล็ก ที่มีน้ำาหนักตัวไม่เกิน 7 

กิโลกรัม สำาหรับผ่าตัดซ่อมแซมโรคกระดูกหักในสัตว์เล็ก เช่น 

สุนัขและแมว โดยทีมวิจัยได้ดำาเนินการศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของแผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกบริเวณขา

หน้าท่อนล่าง (radius) ของสัตว์ที่มีน้ำาหนักตัวไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

จนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับเอกชนในประเทศ 

รวมทั้งยังเป็นการทดแทนการนำาเข้าของแผ่นโลหะและหมุดยึด

ดามกระดูกสัตว์เล็กจากต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทีมวิจัยได้ น้อมนำาพระกระแสรับสั่ งของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ถ่ายทอดผ่านมาให้กับทีม

ศัลยสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ใจความว่า “ให้ทำางานวิจัยค้นคว้าพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์

สำาหรบัใช้ในมนุษย ์และใหท้ำาวจิยัสำาหรับใช้ในสตัว์ใหม้าก ซึง่ทา้ย

ที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์” 
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บ้านนักคิด

Quiz

สวัสดีฮะ ฉบับท่ีผ่านมา มีผู้อ่านส่งชื่อและรูปของ
ต้นไม้ดอกเหลืองมาให้เหมียวเยอะเลย ไปดู

ตัวอย่างกันฮะว่ามีต้นอะไรบ้าง

cr: วิภารัศมิ ์ ผิวสวัสดิ ์ cr: วิภารัศมิ ์ ผิวสวัสดิ ์

cr: วิภารัศมิ ์ ผิวสวัสดิ ์ cr: วิภารัศมิ ์ ผิวสวัสดิ ์

cr: วิภารัศมิ ์ ผิวสวัสดิ ์ cr: วิภารัศมิ ์ ผิวสวัสดิ ์
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ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 49                   
รางวัลที่ 1 ชุดของขวัญ I love yellow ได้แก่ คุณศิรินทรา ภู่พันธ์ศรี, คุณศศิวิมล เกตุแก้ว, และ คุณศราวุฒิ บุญทิพย์
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจ world scientist ได้แก่ ด.ญ.วริศา ใจดี, คุณศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล, ด.ญ.นริศรา แรตสันเทียะ, 
   คุณวิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์, และ คุณชาลินี เค้าฉิม

cr: Forest & Kim Starr

cr: สุธีร์ ดวงใจ

cr: J.M.Garg

เป็นไงฮะ 

ต้นไม้ดอกเหลืองสวยๆ 

ทั้งนั้นเลยใช่ไหม

cr: วิภารัศมิ ์ ผิวสวัสดิ ์

ขี้
เหล็ก

ประดู่
ป่า 

พฤกษ์ 



27
ฉบับที่  50

พฤษภาคม 2560

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 20 พฤษภาคม 2560
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 51 สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

รางวัลประจำาฉบับที่ 50
รางวัลที่ 1 
ไดอารี สวทช. 
จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 
ชุดของขวัญ sweet pink 
(กระเป๋าผ้าสปันบอนด์+สมุดโน้ต
+โปสการ์ด) 
จำานวน 1 รางวัล

ปญัหาฉบบันี ้อยากให้ผู้อา่นบอกชือ่ไม้ยนืตน้ท่ีให้
ดอกสีขาว สีชมพู สีม่วง มาอย่างละ 1 ชนิดฮะ

ปัญหาประจำาฉบับที่ 50           

รางวัลที่ 3 
พวงกุญแจ world scientist 
จำานวน 3 รางวัล



ฉบับที่  50

28พฤษภาคม 2560

KidBright
จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

ผลิตและจัดจำาหน่ายโดย ศูนย์หนังสือ สวทช.

ราคาชุดละ 990 บาท

การฝึกใช้ชุดคำาสั่งสำาเร็จรูปสำาหรับเด็ก
วัยเรียน ไม่ ใช่ เป็นเพียงการเตรียม 

ความพร้อม เพื่ อ ปูทาง ใ ห้ เ ด็กที่ ต้ องการ เรี ยน
วิศวกรรมศาสตร์  หรือสำาหรับเด็กที่ เรียนสาย
วิทยาศาสตร์เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสร้างระบบการคิด
ของเดก็ เชน่ การคิดเชงิตรรกะ การแกป้ญัหาเชงิระบบ 
การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึง
กระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งสำาคัญที่เด็กทุกคนควร
ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถม

KidBright เป็นสื่อการเรียนรู้ไอทีสมัยใหม่สำาหรับเด็ก
วัยเรียน ด้วยการฝึกใช้โปรแกรมชุดคำาสั่งสำาเร็จรูป ที่
บรรจใุนบอรด์สมองกลฝงัตวั ผูใ้ชจ้ะควบคมุการทำางาน
ผ่านแอปพลิเคชันทั้งบนสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์

KidBright ใช้งานง่ายๆ ด้วยการลากแล้ววาง 
(drag&drop) และสามารถเช่ือมต่อเซ็นเซอร์ได้หลาก
หลาย รองรับการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปรียบ
เสมือนประตูสู่โลกกว้างของเด็กๆ ในอนาคต
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https://larrycuban.files.wordpress.com/2016/05/butterfly-cycle.jpg

Science 
Jokes

วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊กสาระวิทย์

“นั่นมันเป็นรูปสมัย

เก่าครับ”

ผีเสื้อ

วงจรผีเสื้อ

ไข่

หนอน

ดักแด้

หมายเหตุ แมลงบางจำาพวก เช่น ผีเสื้อ มีการเจริญเติบโตแบบ 
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์ (Complete metamorphosis) 
โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 
ซึ่งแต่ละระยะก็จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

http://68.media.tumblr.com/83a333ad5e3dfb4b7a4257ed7e33daa0/tumblr_ndfx2gQ7rn1s04h2ho1_400.jpg
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30พฤษภาคม 2560

กิ้งก่าหัวสีฟ้า 
Calotes mystaceus

กิ้งก่าหัวสีฟ้าเป็นกิ้งก่าที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุดอีกชนิดหนึ่ง ขณะเกาะผึ่งแดดอยู่

จะเห็นที่บริเวณหัวเป็นสีน้ำาเงินสดใส พบได้ทั้งพื้นที่ในเมืองและชายป่า

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่  50

30พฤษภาคม 2560
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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

We live in a society exquisitely dependent on science and technology,
in which hardly anyone knows anything about science and technology.

- Carl Sagan
 

น่าพิศวงมากที่เราอาศัยอยู่ในสังคมที่ต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แต่ก็แทบจะไม่มีใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาเสียเลย

- คาร์ล เซแกน
http://missionarybrewer.files.wordpress.com/2011/08/imgcarl-sagan2.jpg

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

นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน สำาเร็จปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก และได้เป็นศาสตราจารย์ทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ 

และผู้อำานวยการห้องปฏิบัติการการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ซีรีย์อันโด่งดังทาง

โทรทัศน์ที่เซแกนเป็นผู้จัดทำา มีชื่อว่า “Cosmos” มีผู้ชมถึง 500 ล้านคน จาก 60 ประเทศทั่วโลก และหนังสือในชื่อ “Cosmos” เช่นกัน ได้กลายเป็น 

หนังสือที่ขายดีติดชาร์ตเบสต์เซลเลอร์ของ New York Times เป็นเวลาถึง 7 สัปดาห์ 

 เซแกน ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำาหรับประชาชนทั่วไป ด้วยสำานวนที่สละสลวยน่าอ่านราวกับบทกวี และเป็นผู้ประพันธ์นิยาย

วิทยาศาสตร์เรื่อง Contact ที่กลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความสมจริงของข้อมูลเป็นอย่างมาก


