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• เรื่องจากปก : 

• หน้าต่างข่าว 
	 วิทย์-เทคโนฯ	โลก	:

ที่ปรึกษา  กุลประภา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา กฤษฎ์ชัย สมสมาน บรรณาธิการอำานวยการ นำาชัย ชีววิวรรธน์ 
บรรณาธิการบริหาร จุมพล เหมะคีรินทร์ กองบรรณาธิการ ปริทัศน์ เทียนทอง, วัชราภรณ์ สนทนา, 
ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, วีณา ยศวังใจ, รวิศ ทัศคร  
บรรณาธิการศิลปกรรม จุฬารัตน์ นิ่มนวล ศิลปกรรม เกิดศิริ ขันติกิตติกุล, ฉัตรทิพย์ สุริยะ

A Team Bulletin

SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ด้าน
อวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย

• ระเบียงข่าว 
	 วิทย์-เทคโนฯ	ไทย	:

• เด็กไทยกวาด 3 รางวัลโครงงานวิทย์ 
 ระดับโลก เวที “อินเทล ไอเซฟ 2017”
• “ตะขาบน้ำาตก” ของไทย ข้ึนแท่น 
 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลกปีล่าสุด

>

พัฒนาระบบประสาทเช่ือมคอมพิวเตอร์ 
“Neuralink” สร้างสมองกลสุดยอด
อัจฉริยะ!

SPACE INSPIRIUM 
แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ

แห่งแรกและแห่งเดียวของไทย

ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185  อีเมล sarawit@nstda.or.th

ผู้ผลิต
ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71185  โทรสาร 0 2564 7016 
เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub/  
facebook : https://www.facebook.com/sarawit2you/

อวกาศคือจุดเร่ิมต้นของการจินตนาการอันกว้างไกล นำาไปสู่
การค้นหาคำาตอบมากมาย นับต้ังแต่การกำาเนิดเอกภพ ดวงดาว 
กาแล็กซี ส่ิงมีชีวิตนอกโลก จนกลับมาสู่ตัวเรา... การกำาเนิดของ
ส่ิงมีชีวิตบนโลก เทคโนโลยีต่างๆ ด้านอวกาศท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง
กับชีวิตประจำาวันของคนเราในปัจจุบัน ...ร่วมค้นหาคำาตอบและ

การสร้างแรงบันดาลใจได้ท่ี SPACE INSPIRIUM 

•	บทความพิเศษ	
คู่เลิฟ-คู่ชีวิต เห็ดระโงกกับยางนา
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Note
จุมพล เหมะคีรินทร์

เมื่อกลางเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา ขา่วใหญข่า่วหนึง่ทีเ่ขยา่วงการ
ไอท ีและทำาใหผู้ค้นทัว่โลกตอ้งผวากบัการใชค้อมพวิเตอร ์โดย

เฉพาะหน่วยงานที่ตกเป็นเหยื่อ นั่นก็คือ ปฏิบัติการยึดหรือล็อกการเข้าสู่
ไฟล์ข้อมูล จากมัลแวร์ที่มีชื่อว่า WannaCry ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเชื้อโรค
หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวร้าย หากคอมพิวเตอร์เคร่ืองไหนติดหรือโดนมัน
เลน่งานแล้ว หากต้องการเขา้สูร่ะบบขอ้มลู จะตอ้งจา่ยเงนิเพือ่แลกกบัรหสั
ปลดล็อก...นี่มันคือการเรียกค่าไถ่ชัดๆ !!

 WannaCry เวอร์ชัน 2.0 ที่ตกเป็นข่าว พบว่าเริ่มแพร่ระบาดเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560 และแค่เวลาผ่านไปไม่ถึง 24 ชั่วโมง พบว่ามีผู้ตกเป็น
เหยื่อแล้วมากกว่า 100,000 ราย จาก 100 กว่าประเทศทั่วโลก ประเทศที่
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเห็นจะได้แก่ ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของ
สหราชอาณาจักร (NHS ) เพราะหลังถูกโจมตีจากมัลแวร์ดังกล่าวนี้แล้ว 
โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ต้องหยุดการบริการชั่วคราว 

สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษสำาหรับมัลแวร์นี้คือความสามารถในการกระจายตัว
เองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย
ได้โดยอัตโนมัติ ผ่านช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยเฉพาะผู้ ใช้
งานที่ไม่อัปเดตเวอร์ชันใหม่มีความเสี่ยงที่จะติดมัลแวร์นี้

น่ากลัวนะครับกับอาชญากรรมยุคไฮเทคนี้ เพราะเป็นภัยที่มาถึงตัวแบบ
ที่เราไม่ทันตั้งตัว และสิ่งที่มีมูลค่าในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่เพียงทรัพย์สิน 
เงินทอง บ้าน ที่ดิน ที่เป็นรูปธรรมแบบที่เราจับต้องได้เท่านั้น แต่มันคือ 
“ข้อมูล” ที่มีมูลค่าอย่างย่ิงตามแต่ลักษณะงานของแต่ละบุคคล แต่ละ
หน่วยงาน แต่ละระบบ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหาก
ถูกบล็อกการเข้าถึงข้อมูล แล้วไม่มีการแบ๊กอัพข้อมูลสำารองไว้ นั่นคือ งาน
ทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงัก มูลค่าความเสียหายก็มากน้อยต่างกันไปตาม
แต่ประเภทงาน ที่เสียหายมากๆ ก็อย่างระบบการเงิน การธนาคาร ธุรกิจ
โรงแรม สายการบิน ภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง การคมนาคม โรงพยาบาล 
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ

นักวิชาการบางท่านถึงกับกล่าวว่า หน่วยป้องกันความมั่นคงของประเทศ 
ปัจจุบันมิใช่เพียงกองทัพสี่เหล่า คือ กองทัพบก เรือ อากาศ และตำารวจ 
เท่านั้นนะครับ แต่อาจจะต้องเพิ่มหน่วยป้องกันการก่ออาชญากรรมทาง
คอมพวิเตอร ์เป็นหนว่ยงานดา้นความมัน่คงทีม่บีทบาทไมแ่พก้องกำาลงัจาก
สี่เหล่าทัพเลยเข้าไปด้วย

ผมเชื่อว่าผู้อ่านสาระวิทย์จำานวนมากก็คงเหมือนผมคือเป็นประชาชนที่ใช้
คอมพิวเตอร์ทั่วไปคนหนึ่ง ผมว่าเราคงต้องตื่นตัวและใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้
อยู่บ้างแล้วนะครับ !!

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ข้อแนะนำาในการป้องกัน 
และการอัปเดตโปรแกรมเพื่อป้องกันมัลแวร์ WannaCry 
ไดท้ีเ่ว็บ https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2017/al2017us001.html

แผนผังอาคารชั ้นบน ประกอบด้วยนิทรรศการ 6 โซน

 สาระวิทย์ฉบับนี้ขอพาผู้อ่านไปรู้จักและท่องแดนอวกาศจากแหล่ง

เรียนรู้แห่งใหม่ของไทย เพิ่งเปิดดำาเนินการเม่ือต้นปี พ.ศ. 2559 โดย

จัดนิทรรศการในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์อวกาศ ให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงโลก

ของอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างครบวงจร แหล่งเรียนรู้ท่ีว่านี้ก็คือ 

SPACE INSPIRIUM ตั้งอยู่ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

GISTDA อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ

สำานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครับ

 ภายในอาคาร Space Inspirium แบ่งเป็น 2 ชัน้ ประกอบดว้ย 13 โซน 

โดยชั้นบนนี้ มี 6 โซน และชั้นล่างอีก 7 โซน

อาชญากรรมยุคไฮเทค : 
ปฏิบัติการล็อกข้อมูล เรียกค่าไถ่
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 เราเริ่มท่ีชั้นบนกันก่อนครับ เพราะต้องตีตั๋วและเริ่มชมที่ชั้นน้ี ก่อนเข้าชมโซนที่ 1 มีโซนพิเศษซึ่งเป็นนิทรรศการเก่ียวกับประวัติของ 

นักบินอวกาศคนแรกของโลกชาวรัสเซีย คือ ยูริ กาการิน (YURI GAGARIN) ซึ่งนิทรรศการโซนพิเศษนี้ด้วยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชฑูต 

รัสเซียประจำาประเทศไทย ซึ่งนิทรรศการแสดงในรูปแบบของระเบียงภาพ หรือหอเกียรติยศนั่นเอง

 จากนั้น เข้าสู่นิทรรศการหลักของ Space Inspirium

โซนท่ี 1 Universe : กำาเนิดเอกภพ 

นำาเสนอเรื่องราวการกำาเนิดเอกภพนับตั้งแต่

การระเบิดครั้งใหญ่ท่ีเรียกว่า “บิ๊กแบง” เมื่อราว  

13,000-14,000 ล้านปีมาแล้ว จนต่อมาเม่ือ

อุณหภูมิลดลง สสารที่หลงเหลือเกิดการรวมตัว

เป็นกลุ่มก๊าซ ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ เกิดเป็น

กาแล็กซีต่างๆ กระทั่งระบบสุริยะของเรา โซนนี้

เราจะเห็นแบบจำาลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ของเราแสดงอยูด่า้นบนเหนอืศีรษะนา่สนใจดคีรบั
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โซนท่ี 2  Historical Technology of Space : เทคโนโลยีสำารวจโลกและอวกาศ นำาเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

ของการไปอวกาศ ตั้งแต่ยุคดาราศาสตร์สมัยโบราณก่อนคริสตกาล ยุคปรัชญาชาวกรีก ยุคปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (นักวิทยาศาสตร์ที่สำาคัญใน 

ยคุนี ้ไดแ้ก ่นโิคลสั โคเปอรน์คิสั, กาลเิลโอ, โยฮนัเนส เคปเลอร ์และไอแซก นวิตนั) ยุคปฏิวตัทิางภูมปิญัญา ยคุสงครามเยน็ และยคุเทคโนโลยี

อวกาศ โดยแสดงเป็นไทม์ไลน์บนบอร์ดนิทรรศการ

 

โซนท่ี 3 Life Begins to Space : มุ่งสู่อวกาศ  

นำาเสนอเร่ืองราวการเตรียมความพร้อมการเดินทางไปสู่ในอวกาศ 

วา่มปีจัจยัอะไรบา้งทีต่อ้งคำานงึถงึ เชน่ การฝกึใหร้า่งกายทนตอ่การ

ต้านแรงโน้มถ่วงด้วยเคร่ือง Gyroscope และการทนต่อสภาพไร้ 

น้ำาหนัก การฝกึทางจติวทิยา นอกจากนีก้ยั็งมอุีปกรณ์แบบปฏิสมัพันธ ์

ใหเ้ราลองไปกดดวูา่ เมือ่เราอยู่ในอวกาศนัน้ ระบบตา่งๆ ของร่างกาย 

เราจะเป็นอย่างไร และแบบจำาลองชุดนักบินอวกาศให้ศึกษา 
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โซนท่ี 4 Space Station : สถานีอวกาศ นำาเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตในสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: 

ISS) และการค้นคว้าวิจัยในอวกาศ

โซนท่ี 5 Space 3D Theater : โรงภาพยนตร์ 3 มิติ  

เป็นการดูภาพยนตร์โดยใช้แว่นตาพิเศษเพ่ือเห็นภาพเป็นสามมิติ  

เรือ่งราวของภาพยนตร์เลา่ถึงการผจญภยัในอวกาศผา่นพอ่ลกูคูห่นึง่ 

สร้างความอยากรู้อยากเห็นและแรงบันดาลใจให้คนสนใจเรื่องราว

ของอวกาศ ความยาวของภาพยนตร์ราว 10-15 นาที

 

โซนท่ี 6 Satellite : ดาวเทียม นำาเสนอเกี่ยวกับดาวเทียม 

ประเภทและวงโคจรดาวเทียม วิธีการสร้างดาวเทียม มีแบบจำาลอง

ของดาวเทยีมไทยโชตหรอืดาวเทยีมธอีอส (THEOS) ดาวเทยีมสำารวจ

ทรพัยากรดวงแรกของไทยขนาดเทา่ของจรงิใหช้มดว้ย และตืน่ตาตืน่

ใจกับภารกิจพิชิตดาวอังคาร ซึ่งจะเห็นภาพของตัวเราเสมือนอยู่บน 

พื้นผิวดาวอังคารและมีมนุษย์อวกาศมาเดินใกล้ๆ ด้วย
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 จบจากชั้นบน 6 โซน ทีนี้ก็เดินลงไปดูชั้นล่างกันบ้าง ทันทีที่ลงมาชั้นล่างก็จะพบกับแบบจำาลองลูกโลกขนาดมหึมาทีเดียว น่าตื่นตา 

ตื่นใจครับ

 

โซนท่ี 7 Geo Informatics : 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำาเสนอ

เก่ียวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในชีวิต

ประจำาวัน โดยเน้นให้เห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว

เรานี่เอง

 

โซนท่ี 8 Remote Sensing : การ
รับรู้จากระยะไกล นำาเสนอเก่ียวกับ 

เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ได้แก่  

การถ่ายภาพในระยะที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่คน

ถ่ายภาพจากบนบอลลูน ไปสู่การติดกล้องกับ

ว่าว กับนกพิราบ คนบนเครื่องบิน และนำาไป

สู่ภาพจากดาวเทียมในท่ีสุด การตีความหมาย

ภาพถ่ายจากดาวเทียม เรื่องของพลังงานและ

การแผ่รังสี พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ

  

Cover Story
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โซนท่ี 9 Global Navigation Satellite System : ระบบดาวเทียมนำาร่องโลก นำาเสนอเกี่ยวกับระบบดาวเทียม

นำาร่องโลก สนุกกับ Tracking Game ที่จะสมมุติให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลภายในเมือง หากเกิดเหตุ จะส่งทีมเข้าไปแก้ปัญหาด้วย

เส้นทางไหน

โซนท่ี 10 Geographic  Information  Systems : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นำาเสนอเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ กระบวนการวิเคราะห์ และจะมีการทดลองการสร้างแผนที่ 3 มิติ

Cover Story
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โซนท่ี 11 GISTDA My House 
นำาเสนอเก่ียวกับการจำาลองเสมอืนเมือ่เรา

ไปยืนอยู่บนสถานที่จริง ยังสถานที่สำาคัญ

ต่างๆ ของโลกในมุมมองภาพพานอรามา 

เราลองไปเลื่อนภาพในมุมต่างๆ ได้ครับ

โซนท่ี 12  Geo Informatics  
Application นำาเสนอการประยุกต์

ใช้แอปพลิเคชันในงานด้านต่างๆ ได้แก่ 

การใช้ประโยชน์ด้ านธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม ด้านการเกษตรกรรม ด้าน

การวางผังเมืองและป้องกันภัย เพ่ิม 

ความเข้าใจผ่านการเล่นเกมสร้างเมือง 

เกมแนะนำาเกษตรกร ฯลฯ 

 

โซนท่ี 13 Application for 
Tomorrow โซนน้ีเขา้ไปในหอ้งรูปโดม 

ภายในนำาเสนอภาพในรูปแบบ 360 องศา 

ให้เรากดเลือกภาพได้ ภาพจะปรากฏข้ึน

มาพร้อมเสียงเพลงบรรเลงอันไพเราะ 

และมีคำาพูดที่เป็นคำาคมจากบุคคลสำาคัญ

ต่างๆ ด้านอวกาศ ที่สร้างแรงบันดาลใจ

อย่างดีทีเดียว โดยส่วนตัวผมชอบโซนนี้

นี้ ไม่น้อย เพราะเรียบง่ายแต่กินใจดีครับ

Cover Story
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 หากผู้อ่านมีโอกาส ก็ลองแวะไปชม SPACE INSPIRIUM กันได้ครับ เหมาะอย่างยิ่งถ้าผู้ปกครองจะพาลูกหลานไปด้วย ไปแบบครอบครัว 

ถือโอกาสไปพักผ่อนตากอากาศชายทะเลแถวบางแสน พัทยา หรือจะข้ามไปเกาะสีชังก็ได้ครับ ถ้าจะให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ 

ที่นี่สักสองชั่วโมง

 จินตนาการจากฟากฟ้าและอวกาศที่ ได้ชมใน SPACE INSPIRIUM อาจจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลให้กับน้องๆ 

เยาวชนในวันนี้ให้เป็นนักบินอวกาศหรือนักดาราศาสตร์ที่สำาคัญของไทยในอนาคตก็เป็นได้ครับ

ข้อมูลจำาเพาะ SPACE INSPIRIUM 

ที่อยู่ :  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำาเภอศรีราชา 20220

   โทรศัพท์ 033-005832-3, 033-005835, 098-1372357, 098-8938824

Facebook : Space inspirium

Line :  Spaceinspirium

E - Mail  Spaceinspirium@gistda.or.th

เวลาทำาการ
• อังคาร - ศุกร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.

• เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 9:00 – 17:00 น.

ปิดวันจันทร์

ราคาค่าเข้าชม Space Inspirium
• ผู้ ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท เด็กที่สูงต่ำากว่า 120 ซม. 

 และ ผู้ ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://www.facebook.com/spaceinspirium/

http://www.gistda.or.th/main/th/node/1080

Cover Story
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

ไม ้เป็นวัสดุธรรมชาติที่นิยมนำามาใช้ในงานต่างๆ เช่น ก่อสร้าง 

ท่ีพักอาศัย หรือทำาเคร่ืองเรือน แต่ข้อด้อยที่สำาคัญของไม้

คือ เป็นเชื้อเพลิงท่ีติดไฟได้ง่าย แต่ปัจจุบันนี้ เรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด  

“ไม้ทนไฟ” มาช่วยให้เราใช้ไม้ได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจมากขึ้น ไม่ต้อง

กังวลกับความเสี่ยงและอันตรายจากอัคคีภัยอีกต่อไป

 นกัวจิยัไทยโดย ดร.มาโนช นาคสาทา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ ได้พัฒนานวัตกรรมของวัสดุทนไฟอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ

เวลากวา่ 8 ป ีเพือ่เพิม่คณุสมบตัทินไฟใหแ้ก่วสัดปุระเภทตา่งๆ ใหส้ามารถ

ใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากย่ิงขึ้น เร่ิมต้ังแต่กระดาษสาทนไฟ ฉนวน 

กันความร้อนทนไฟ และล่าสุดกับ “ไม้ทนไฟ”

 ทั้งนี้ ได้พัฒนากระบวนการอัดสารทนไฟเข้าไปในเนื้อไม้  ซึ่งสามารถ

ใช้ร่วมกับเครื่องอัดสารกันมอดที่โรงงานแปรรูปไม้ ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึง

ลดความยุ่งยากและลดต้นทุนในการปรับปรุงคุณสมบัติของไม้ให้ทนไฟ 

สามารถนำาไปใช้เป็นโครงสร้างที่พักอาศัย พื้น ประตู หน้าต่าง รวมถึง

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน นวัตกรรมนี้พร้อมขยายผลถ่ายทอดสู่ 

ผูป้ระกอบการแปรรปูไม้ทีส่นใจ เพือ่ผลติและจำาหนา่ยเป็นผลติภณัฑ์ใหม่

สู่ตลาดต่อไป

ไม้ทนไฟ

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=3-eIBMs2jCY

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการ 

สนบัสนนุจากองค์การพิพธิภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ(อพวช.) รว่มแสดง 

ความยินดีกับนักเรียนจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ 

รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition : YSC) ที่ได้เข้าร่วม 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน I-SWEEEP (The International  

Sustainable World (Engineering Energy Environment) Project  

Olympiad) ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ผลจากการแขง่ขนั นกัเรยีนไทยไดร้างวลัเหรยีญทอง จาก I-SWEEEP 

2017 ได้แก ่โครงงานการศกึษาชนดิพืชอาหารทีม่ผีลตอ่องคป์ระกอบของ

นักเรียนไทยโครงการ YSC คว้ารางวัลเหรียญทอง-เงิน 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ I-SWEEEP ที่สหรัฐอเมริกา

เสน้ใยพชืจากมูลชา้งและสมบตัขิองเซลลโูลสบรสิทุธิส์กดั เพือ่พฒันาเปน็

ชวีวสัดโุครงรา่งเลีย้งเซลลว์ทิยาศาสตรพ์ชื (The Users of the Elephant’s 

Feces and Its Digestive System to Reduce the Extraction Process 

and HAZARDOUS Chemicals Used in the Extraction and Adding 

the Feces’ Value by Developing to Biomedical Materials) ผู้พัฒนา

คือ นายณัฐวัฒน์ กว้านสกุล นายพิมา องค์ทวีเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา  

นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 รางวัลเหรียญเงิน จากโครงงานการพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใย 

ไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถ่ินของไทยและวัสดุเหลือใช้ทาง 

การเกษตร (Development of Bio-Based Materials from Thai Local 

Mushroom Mycelium and Agricultural Wastes) สาขาวิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาได้แก่ นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร  

มูลศาสตร์ และ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง อาจารย์ที่ปรึกษา  

นางสาววรุณธร เช้ือบุญมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (วมว.มธ.สกร.)

 นอกจากนี้โครงงานท่ีสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุน ได้รับ

รางวัลชมเชยสาขาพลังงาน ได้แก่ โครงการการสกัดน้ำามันไบโอดีเซล 

จากเมลด็สำาโรงเพ่ือนำามาใชป้ระโยชน ์(Java Olive: Low Cost High-Yield 

Source for Biodiesel Production) ผู้พัฒนาได้แก่ นายพชร ศรีนวลขาว  

นายภาณุมาศ ศรีสุวรรณ์ นางสาวบุปผา พงศ์ชนะ อาจารย์ที่ปรึกษา  

นายทวี มุสิกะ โรงเรียนสทิงพระวิทยา
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http://halsat.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad/  

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

ฤทธิ์ ไล่ยุงของน้ำามันหอมระเหยจากกะเพรา 
สะระแหน่ฝรั่ง ยูคาลิปตัส และเนียมหูเสือ

เว็บไซตข์องสำานักงานข้อมูลสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

เผยผลการทดสอบฤทธิ์ไลยุ่ง (repellent activity) ของน้ำามันหอมระเหย

จากใบสดของสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ กะเพรา (Ocimum sanctum), สะระแหน่ฝรั่ง  

(Mentha piperita), ยคูาลปิตสั (Eucalyptus globulus) และเนยีมหูเสอื (Plectranthus  

amboinicus) ท่ีสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ำา (hydrodistillation) และเตรียมเป็น

สารละลายน้ำามันหอมระเหยของสมุนไพรแต่ละชนิดความเข้มข้นร้อยละ 20 ใน 

เอทานอล และสารละลายน้ำามนัหอมระเหยผสมของสมนุไพรทัง้สีช่นดิในอตัราสว่น

เท่ากนั ความเข้มขน้รอ้ยละ 5 แลว้ทดสอบฤทธิ์ไลย่งุกบัยงุลายบา้น (Aedes aegypti) 

เพศเมียอายุ 3-5 วัน โดยเติมสารละลาย 100 ไมโครลิตรในจานเพาะเชื้อที่วางไว้

ในกล่องทดสอบ และประเมินการเกาะของยุง (mosquito landing) ทุกๆ 30 นาที  

จนครบ 6 ชัว่โมง เปรยีบเทยีบกับกลุม่ควบคมุบวกซึง่ใชส้ารไลแ่มลงมาตรฐาน DEET 

(N, N-diethyl-m-toluamide) ความเขม้ขน้รอ้ยละ 20 ในเอทานอล และกลุม่ควบคมุ

ลบซึ่งใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียว

 ผลการทดสอบพบว่า น้ำามันหอมระเหยของกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง เนียมหูเสือ 

และน้ำามันหอมระเหยผสม สามารถป้องกันการเกาะของยุงได้นานถึง 6 ชั่วโมง เช่น

เดียวกับกลุ่มที่ใช้ DEET ส่วนน้ำามันยูคาลิปตัสมีผลป้องกันการเกาะได้ 1 ชั่วโมง  

30 นาที ในขณะที่กลุ่มควบคุมลบพบการเกาะและกินอาหาร (feeding) ของยุง

 จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่า น้ำามันหอมระเหยของกะเพรา สะระแหน่ฝรั่ง  

ยูคาลิปตัส เนียมหูเสือ และน้ำามันหอมระเหยผสมที่มีความเข้มข้นเพียงร้อยละ 5  

มีฤทธิ์ในการไล่ยุงและป้องกันยุงลายบ้านซึ่งเป็นพาหะนำาเชื้อโรคไข้เลือดออก  

ไข้ชิคุนกุนยา และไข้เหลือง อย่างไรก็ตามควรมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับ

ความเป็นพิษหรืออาการข้างเคียงของการใช้สมุนไพรท้ัง 4 ชนิด ในการไล่ยุงต่อไป

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1288

กะเพรา
http://360chuanmei.net/wp-content/uploads/2016/12/beauty-formula-
5359-1.jpg

ยูคาลิปตัส
http://www.สาระเร็ว.com/2016/06/30/2488/  

สะระแหน่ฝรั ่ง
http://www.alwaysfresh.co.th/images/image1.jpg
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เด็กไทยกวาด 3 รางวัลโครงงานวิทย์ระดับโลก 
เวที “อินเทล ไอเซฟ 2017”
เด็กไทยเจง๋กวาด 3 รางวลัในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์

และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science 

and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF) กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ 

มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 

ระหวา่งวนัท่ี 14 – 19 พฤษภาคม 2560 ทีน่ครลอสแองเจลสิ สหรฐัอเมรกิา 

 นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวถึงการนำาเยาวชนไทยเดินทางมาเข้าร่วมการประกวด 

โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International 

Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF) จากการผนกึกำาลงัของ

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยองคก์ารพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ระหว่างวันท่ี 14-19 พฤษภาคม 2560 ที่นครลอสแองเจลิส 

สหรัฐอเมริกาว่า ในปีนี้เยาวชนไทยที่เรานำามา 12 ทีม สามารถคว้ารางวัล

บนเวทีนี้มาฝากคนไทยได้ถึง 3 รางวัลด้วยกัน ได้แก่

1. รางวัลท่ี 4 สาขาสัตวศาสตร์ จากโครงงาน “การย่อยสลาย 

โฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนดิ Zophoba smorio (หนอนนกยักษ)์” 

ผลงานของนางสาวนุชวรา มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช ไชยราช 

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 จากโรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั จ.ลำาปาง

2. รางวัลท่ี 4 สาขาเคมี จากโครงงาน “การพัฒนาเซลล์สารกึ่ง

ตัวนำาสำาหรับกำาจัดสีย้อมอุตสาหกรรมในสภาวะคลื่นแสงวิสิเบิล โดย 

กระบวนการโฟโตอิเล็กโทรคะตะไลซิส” ผลงานของนางสาวปรียาภรณ์ กันดี  

นางสาวณชิากรณ ์เขยีวขำา และนางสาวพมิพ์โพยม สดุเจรญิ นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

3. รางวัลสเปเชียลร์ซ่ึงมอบให้โดย มอนซานโต้ 
(Monsanto Company) บริษัทยักษใหญ่ข้ามชาติด้าน

เกษตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร หนึ่งในผู้สนับสนุน 

การประกวดของเวทีนี้ โดยโครงงานที่ได้รับรางวัลนี้คือ “สารชีวภาพ

ของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรค

ใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา” ผลงานของนางสาวนฤภร แพงมา  

นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิขย์ และนายวิชชากร นันทัยเกื้อกูล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น 

(ฝ่ายมัธยมศึกษา) มอดินแดง

 นางสาวนุชวรา มูลแก้ว กลา่วถงึโครงงาน “การย่อยสลายโฟม 

โดยตวัอ่อนแมลงปีกแข็งชนดิ Zophoba smorio (หนอนนกยกัษ)์” ของทีม

ตนวา่ โครงงานน้ีมทีีม่าจากการทีพ่วกตนเหน็วา่ปญัหาดา้นมลพษิจากขยะ

มีมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะขยะประเภทโฟม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ  

100 ป ีกว่าจะยอ่ยสลายไดพ้วกตนจงึอยากหาวธิกีารกำาจดัพอลสิไตรนีโฟม 

โดยการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพ และได้ไปศึกษาจาก

งานวิจัยพบว่าแบคทีเรียที่อยู่ในลำาไส้ของหนอนนก สามารถย่อยสลาย

พลาสติกพอลิสไตรีนได้ โดยหนอนนกเป็นตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งชนิด  

Tenebrio molitor อยู่ในวงศ์ Tenebrionidae ซึ่งพวกตนก็ได้พบว่าใน 

ทอ้งถิน่จงัหวดัลำาปางกม็ตีวัออ่นของแมลงปีกแขง็ชนดิ Zophoba smorio  

(หนอนนกยักษ์) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Tenebrionidae เช่นเดียวกัน จึงได้นำา

มาศึกษาทดลองจนพบว่า หนอนนกยักษ์สามารถกินและย่อยสลาย 

พอลิสไตรีนโฟม และยังทำาให้โครงสร้างพอลิสไตรีนโฟมเปลี่ยนไปได้ ซึ่ง

จะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น โดยการย่อย

สลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพ          

 ด้าน นางสาวปรียาภรณ์ กันดี อธิบายถึงความเป็นมาของ

โครงงาน “การพัฒนาเซลล์สารกึ่งตัวนำา สำาหรับกำาจัดสีย้อมอุตสาหกรรม

ในสภาวะคลื่นแสงวิสิเบิล โดยกระบวนการโฟโตอิเล็กโทรคะตะไลซิส

(Photoelectrocatalysis)” ว่า การปล่อยน้ำาเสียหลังจากกระบวนการผลิต 
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ของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมักพบการเจือปนของสีย้อม เป็นเหตุ 

ให้เกิดปัญหาในการกำาจัดสีย้อม เนื่องจากสีย้อมมีโมเลกุลขนาดเล็ก  

ไม่สามารถกำาจัดได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกระบวนการกำาจัดแบบเดิม เช่นการ

ใช้แบคทีเรียและสารเคมีที่มีต้นทุนสูงและไม่สามารถใช้ซ้ำาใหม่ได้ซึ่งเกิด 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระยะยาว พวกตนจึงได้พัฒนา

ขั้วไฟฟ้าเซลล์สารกึ่งตัวนำาในการกำาจัดสีย้อมอุตสาหกรรมในช่วงคลื่น 

วิสิเบลิโดยกระบวนการโฟโตอเิลก็โทรคะตะไลซิส ซึง่พบว่า มีประสทิธภิาพ

ในการกำาจดัสีย้อมสงูสามารถใชง้านซ้ำาใหมไ่ดแ้ละยงัเปน็การใชป้ระโยชน์

จากแหล่งพลังงานทดแทนได้อีกด้วย

 ในสว่นของ โครงงาน “สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญา้สาบแรง้  

ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธ์ุสีดา”  

นายวิชชากร นันทัยเกื้อกูล กล่าวว่า โครงงานนี้เกิดจากการที่พวกตนเห็น

ว่ามะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของไทย ทั้งการบริโภคในประเทศ

และสง่ออก แตม่ะเขือเทศมักถูกโรคใบหงกิเหลอืงคกุคาม จงึทำาใหผ้ลผลติ 

เสยีหายไดเ้กือบ 100% โดยโรคน้ีจะเกิดจาก 3 สาเหต ุคอื 1. เชือ้ไวรสั TYLCV  

ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา 2. แมลงพาหะที่นำาเชื้อไปสู่พืช และ 3. วัชพืชใน

แปลงทีเ่ปน็แหล่งใหแ้มลงพาหะมาอาศยั โดยเฉพาะในระหวา่งทีเ่กษตรกร

ใช้สารเคมีกำาจัดแมลงพาหะบนต้นมะเขือเทศ แมลงพาหะก็จะไปอาศัย

ในวัชพืชแทนส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีจำานวนมากในการกำาจัด

ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตและยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พวกตนจึง

ต้องการหาสารจากพืชวงศ์ Compositae ที่มีการรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพ

ว่าสามารถกำาจัดไวรัส แมลง และวัชพืช มาควบคุมการเกิดโรค TYLC ได้

มาแกป้ญัหาดงักลา่วซึง่ในทีสุ่ดพวกตนก็ได้พบวา่ “หญา้สาบแร้ง” เป็นพชื 

ที่เหมาะต่อการนำามาทำาเป็นสารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้า 

สาบแรง้ ดว้ยมีสารทีส่ามารถควบคมุสาเหตวุงจรการเกดิโรคใบหงกิเหลอืง 

(tomato yellow leaf curl) ในมะเขือเทศพันธุ์สีดาได้ โดยพวกตนได้ทำา 

การทดลองทั้งในสภาพแปลงทดลองและแปลงปลูกของเกษตรกร ซึ่งผล

การทดลองที่ออกมาก็สอดคล้องกัน คือ 1. แม้สารสกัดหยาบไม่สามารถ

กำาจัดเชื้อไวรัสได้ แต่มีผลต่อการชะลอการแสดงอาการของโรค 2. กำาจัด

แมลง โดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะของโรค และ 3. สามารถกำาจัด

วัชพืชได้ซึ่งจะทำาให้ผลผลิตมะเขือเทศสูงขึ้น ที่สำาคัญสามารถลดการใช้

สารเคมีสังเคราะห์ในการกำาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จึงเป็นการช่วยลด

ต้นทุน รวมถึงอันตรายจากสารเคมีท่ีจะเกิดต่อตนเองและส่ิงแวดล้อมได้

อย. เตือน ผลิตภัณฑ์กาแฟผสมเห็ดหลินจือ 
พบโฆษณาเกินจริงทางเว็บไซต์
ตามที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่อง

ร้องเรียนจากประชาชนชนขอให้ตรวจสอบการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์กาแฟผสมเห็ดหลินจือ Lingzhi Coffee DXN Lingzhi Coffee  

3 in 1 ทางเว็บไซต์ โดยมีระบุในโฆษณาว่ากาแฟชนิดนี้ เป็นกาแฟยา

สมุนไพรที่เน้นดูแลสุขภาพ ซึ่ง อย. ได้ตรวจสอบโฆษณาดังกล่าว พบว่า

มีข้อความโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณว่าช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย  

ลดไขมันส่วนเกิน ช่วยปรับสายตาพร่ามัวให้แจ่มใสขึ้น ช่วยลดการปวด

ประจำาเดือน บรรเทาและรักษาโรคปวดข้อ กระดูก ช่วยรักษาโรคไมเกรน 

ช่วยลดอาการท้องผูก ทำาให้ระบบขับถ่ายปกติ เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ 

ป้องกันโรคมะเร็ง ปรับสมดุลร่างกายให้ทำางานเป็นปกติ เป็นต้น

 ในเบื้องต้นการโฆษณาดังกล่าวเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ให้โฆษณาจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีโทษปรับไม่เกิน  

5,000 บาท และหากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการโฆษณาคุณประโยชน์  

คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง

ให้เกิดความหลงเชื่อ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง จะมีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี  

หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ พร้อมกันนี้ อย. ได้เก็บ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าว ณ สถานที่ผลิตเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หากตรวจพบสเตยีรอยดห์รือยาอืน่ๆ ถือว่าเป็น

อาหารไม่บริสุทธิ์ จะมีโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ทั้งนี้ อย. จะมีการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 หากผูบ้ริโภคไดร้บัอนัตรายจากการใช้ผลติภัณฑ์สขุภาพหรือมีขอ้สงสยั

ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือ 

E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวง

สาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application 

หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำาเนินการ

ปราบปรามและดำาเนินคดีทางกฎหมาย กับผู้กระทำาผิดอย่างเคร่งครัด
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จุฬาฯ สร้างช่ือก้องโลกอีกครั้ง ส่ง “ตะขาบน้ำาตก” 
ขึน้แท่น 1 ใน 10 สปชีส์ีใหมข่องโลกปลีา่สดุพร้อมประกาศ

ต่อยอดร่วมมือกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในการสกัดและใช้ประโยชน์จากพิษตะขาบ

คณะนักวิจัยได้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจากหน่วย
ปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันค้นพบตะขาบ
ชนิดใหม่ของโลก มีถิ่นกำาเนิดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ลาว และเวยีดนาม ในครัง้นีย้งัไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ 2017 
TOP TEN NEW SPECIES AWARD หรือ 1 ใน 10 สุดยอดการค้นพบ 
สปชีสี์ใหมป่ระจำาป ีค.ศ. 2017 จาก สถาบันนานาชาตเิพือ่การสำารวจสิง่มชีวีติ  
(International Institute for Species Exploration) หรือ IISE หลังจากที่ 
ก่อนหน้านี้การค้นพบกิ้งกือมังกรสีชมพู (Shocking-pink millipede)  
Desmoxytes purpurosea Enghoff, Sutcharit and Panha, 2008 เคยไดร้บั 
การประกาศใหเ้ป็น 1 ใน 10 สุดยอดการค้นพบประจำาป ีค.ศ. 2008 เปน็เวลา 
เกือบสิบปีมาแล้ว

 สำาหรับตะขาบชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบน้ี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  
Scolopendra cataracta Siriwut, Edgecombe and Panha, 2016 พบ
อาศัยอยูใ่กลแ้หลง่น้ำา เช่น ลำาธาร และ น้ำาตก เฉพาะในภูมภิาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต ้ชือ่สปีชสี ์ “cataracta”  มรีากศพัทม์าจากภาษาละตนิแปลวา่  
“waterfall” “น้ำาตก” เลยมีการเรียกชื่อตะขาบชนิดนี้ว่า “ตะขาบน้ำาตก”  
หรือ “ตะขาบว่ายน้ำา” เนื่องจากจะหากินใกล้แหล่งน้ำาดังกล่าว และบ่อย
คร้ังพบว่าจะจับเหยื่อในน้ำากินเป็นอาหาร ซึ่งลักษณะน้ีเป็นลักษณะทาง 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา ท่ีทำาให้ตะขาบชนิดใหม่น้ีแยกจาก ตะขาบแดงใหญ่  
หรือตะขาบบ้าน ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น นอกจากนี้การพิสูจน์ทางด้าน 
ชีวโมเลกลุโดยการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องดเีอน็เอ (DNA sequencing) 
ได้ช่วยยืนยันว่า ตะขาบชนิดใหม่นี้มีความแตกต่างทางพันธุกรรมชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับตะขาบชนิดอื่นๆ อีก 7 ชนิด จึงนำาไปสู่การแยกกัน
ของสปีชีส์

 ตะขาบชนิดใหม่น้ีค้นพบได้ที่ประเทศไทยและลาว ตัวอย่างต้นแบบ
พบที่เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่เมืองปากเซ แขวงจำาปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การค้นพบครั้งนี้ ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ชื่อว่า “ZooKeys” ในปี 
ค.ศ. 2016  เป็นบทความขนาดใหญ่ถึง 124 หน้า ที่เป็นการนำาเสนอผล
การวิจัยเชิงอนุกรมวิธานของตะขาบสกุล Scolopendra เป็นตะขาบที่มี

ขนาดใหญ่ รวมทั้งตะขาบแดงใหญ่ที่พบตามบ้านเรือนทั่วไป และจัดเป็น
สัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ และมีรายงานการถูกพิษตะขาบ
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การวิจัยพื้นฐานชนิดของตะขาบโดยนักวิจัย
จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทำาให้ได้รู้ความหลากสปีชีส์ของตะขาบที่มี
ถึง 47 สปชีสี ์ซึง่ถือเปน็การรายงานครัง้แรกในประเทศไทย และยงัพบวา่
พิษของแต่ละชนิดมีความหลากหลายในเชิงขององค์ประกอบทางชีวเคมี 
ของน้ำาพิษ จึงทำาให้ตะขาบต่างชนิดกันมีความสามารถในการล่าเหยื่อที่
แตกตา่งกนั บางชนดิพิษทำาลายระบบกลา้มเนือ้ บางชนดิพษิทำาลายระบบ
ประสาท บางชนิดทำาลายระบบเลือดของเหยื่อ

 ในปัจจุบันการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ จากความรู้พื้นฐานสู่การประยุกต์สู่ธุรกิจ Start up ได้รับ 
ความสนใจเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก มีการนำาพิษจากสัตว์หลายประเภทได้แก่ งู 
ผึ้ง ต่อ แตน และแมงมุม นำามาใช้ในในทางการแพทย์ เช่นการผลิตเป็น
เซรุ่ม หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เวชสำาอาง  

 ตะขาบเป็นสัตว์มีพิษ ที่ภูมิปัญญาในอดีตได้ใช้ประโยชน์จากตะขาบ
ได้แก่การใช้เป็นส่วนผสมในยาแผนโบราณ หรือตำารับยาจีนมาเป็นเวลา
ช้านาน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์และตรวจสอบสรรพคุณทางยาในเชิง
วิทยาศาสตร์ยังไม่มีรายงานมากที่จะสามารถนำาไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้
ได้ ด้วยเหตุนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงได้ผนึกกำาลังร่วมมือกันทำาวิจัยเกี่ยวกับ 
องค์ประกอบทางเคมี และชีวเคมีของพิษตะขาบที่มีการค้นพบใน
ประเทศไทยถึง 47 สายพันธุ์ โดยคณะนักวิจัยจากจุฬาฯ เพื่อนำาไปสู่ 
การเป็นฐานของ “ธุรกิจชีวภาพ” ตามแนวทางของรัฐบาลไทย

 คณะนักวิจัยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สกอ. และ สกว.ภายใต้ทุนวิจัย “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกไปแล้ว
ถึง 245 สปีชีส์ ปัจจุบันได้มีแผนความร่วมมือในงานวิจัยเชิงบูรณาการ  
จากฐานสปชีสี ์ฐานพนัธกุรรม และฐานชวีเคมี ไปสูฐ่านการสร้างนวตักรรม
กับสถาบันวิจัยภายในประเทศ เช่น สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
เครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร 
ต่างประเทศอีกหลายหน่วยงาน อาทิ Flora Fauna International (FFI)  
แหง่ประเทศสหราชอาณาจกัร พพิิธภัณฑสถานธรรมชาตวิิทยาหลายแหง่ 
ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เหล่าน้ีจะนำาไปสู่ก้าวกระโดดท่ียิ่งใหญ่ของ
การอนุรักษ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป
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แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอได้ที่ http://www.voathai.com/a/elon-musk-neuralink/3794428.html

พัฒนาระบบประสาทเชื่อมคอมพิวเตอร์ 
“Neuralink” สร้างสมองกลสุดยอดอัจฉริยะ!

มหาเศรษฐี Elon Musk ผู้ก่อตั้งบริษัท SpaceX 
และบริษัทรถยนต์ Tesla มักจะมีแนวคิด 

เกี่ยวกับนวัตกรรมออกมาให้ฮือฮากันเสมอ และเมื่อ 
ไม่นานนี ้นกัพฒันาเทคโนโลยผีูน้ี้ไดป้ระกาศโครงการลงทนุ
ครั้งใหม่เรียกว่า “Neuralink” ซึ่งจะมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา
ความเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมองของคนเรา  
เพื่อสร้าง “Super-intelligent Computer” ในอนาคต

 ท่ีผา่นมามหาเศรษฐดีา้นเทคโนโลยี Elon Musk คอืผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านเทคโนโลยีผู้หนึ่งที่ออกมาพูดถึงภัยคุกคามจากระบบปัญญา

ประดิษฐ์ที่อาจฉลาดเกินมนุษย์ จนถึงขั้นเป็นผู้ควบคุมหรือ 

ทำาลายล้างมนษุยชาตไิด้ แตเ่มือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ Wall Street Journal 

รายงานวา่ เวลาน้ี Elon Musk มีแผนพฒันาเทคโนโลยีการปลกูถ่าย 

สมองแบบใหม่เพ่ือช่วยรักษาอาการผิดปกติต่อระบบประสาท 

ของมนุษย์ ภายใต้ชื่อ “Neuralink” และในอนาคตอาจพัฒนาไป

จนถึงขั้นเชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เพื่อสร้างสมองกลสุดยอดอัจฉริยะ หรือ “Super-intelligent 

Computer” ก็เป็นได้

 การปลูกถ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส่งกระแสไฟฟ้า 

หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เข้าไปในสมองของมนุษย์เพ่ือช่วย

ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคพาร์คินสัน โรคลมชัก หรืออาการ 

เจ็บปวดเรื้อรัง ได้ถูกนำามาใช้หลายปีมาแล้ว

 และเมือ่ปทีีแ่ลว้ นกัวจิยัสามารถคดิคน้วธิใีหผู้ป้ว่ยเปน็อัมพาต

สามารถส่งสัญญาณจากสมองของพวกเขาผ่านชิปคอมพิวเตอร์ 

เพือ่ขยบัแขนกลไดอ้ย่างประสบผลสำาเร็จ แตด่เูหมอืนจนิตนาการ

ของ Elon Musk ไปไกลกว่านั้น เพราะเขาต้องการใช้เทคโนโลยี

ทางการแพทย์ดังกล่าว ในการเพิ่มศักยภาพการทำางานของ

สมองในส่วนของการรับรู้ ความคิดและสติปัญญา เพื่อให้สมอง

ของมนุษย์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์ หรือที่เรียกว่า  

“Advanced neural interfaces” หรือการปฏิสัมพันธ์ของระบบ 

ประสาทขั้นสูงกับคอมพิวเตอร์

 นอกจาก Musk แลว้ นกัพฒันาเทคโนโลยอีกีผูห้นึง่คอื Bryon 

Johnson ผู้ก่อตั้ง PayPal ก็กำาลังพัฒนานวัตกรรมแบบเดียวกันนี้

ผ่านบริษัท Kernel ที่เขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วเช่นกัน

 บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทต่างเชื่อว่า ในที่สุดแล้ว

เทคโนโลยีแบบที่ท้ังสองบริษัทน้ีพัฒนาอยู่จะมาถึงอย่างแน่นอน 

แตอ่าจตอ้งใชเ้วลานบัทศวรรษ ไมใ่ชแ่ค ่4-5 ปีอยา่งที ่Elon Musk 

ตั้งเป้า ไว้ เพราะยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ต้องแก้ไขจัดการ

 ขณะที่คุณ Amy Webb ซีอีโอของสถาบัน Future Today ชี้ว่า 

การประกาศโครงการ “Neuralink” ครัง้นี ้คือสว่นหนึง่ของการวิจยั

เกีย่วกบัการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนษุย์กับเคร่ืองจักรกลหรือหุน่ยนต์ 

ที่เริ่มต้นมากว่า 10 ปีก่อนตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐฯ

 ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ยังเตือนด้วยว่า กระแสความตื่นตัวในเรื่อง 

“Super-intelligent Computer” ที่เกิดจากการประกาศโครงการ  

“Neuralink” อาจนำาไปสู่ “ภาวะจำาศีลของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์”  

อีกคร้ังหนึ่ง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงสงครามเย็น เมื่อ 

การพฒันานวตักรรมตา่งๆ ตอ้งหยดุชะงกัลงหลงัเกดิความลม้เหลว 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เคยสร้างแรงส่ันสะเทือนไปทั่ว 

ในตอนเปิดตัว

 คณุ Amy Webb สรปุวา่ “เปน็เร่ืองดทีีจ่ะพดูถงึศกัยภาพใหม่ๆ  

ในด้านเทคโนโลย ีแตปั่ญหาคือหาก โครงการท่ีพดูไว้อย่างใหญโ่ตนัน้ 

เกิดไม่สามารถทำาได้ข้ึนมา ก็อาจเกิดผลต่อเน่ืองไปถึงโครงการพัฒนา 

นวัตกรรมอื่นๆ เช่น เงินทุนที่ลดลงเพราะกระแสที่เริ่มจืดจาง”

ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียงรายงานจาก AP และ WSJ
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โครงการผลิต “ไฟฟ้าจากเกลียวคลื่น”  จะก่อสร้างผนังวงเเหวนรูปเกือกม้าความยาวเส้นรอบวง 9.5 กิโลเมตร 
บริเวณท่าเรือของเมอืงสวอนซ ีโดยปลายดา้นหนึง่เปน็ประตนู้ำา และเม่ือกอ่สรา้งเสรจ็ เชือ่วา่คลืน่น้ำาทะเลจะช่วย

หมุนใบพัดกังหันน้ำาและผลิตพลังงานปริมาณมหาศาล

อังกฤษเตรียมผลิต “ไฟฟ้าจากเกลียวคลื่น” 
ต้ังเป้าสร้างเเหล่งพลังงานสะอาดระยะยาวและย่ังยืน

แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอได้ที่ http://www.voathai.com/a/wave-power-tk/3805071.html

(รายงานโดย Kevin Enochs / เรียบเรียงโดย ทักษิณา ข่ายแก้ว)

 คุณ Mark Sherrock แห่งโครงการ Swansea Bay Tidal  

Lagoon กลา่วว่า “เม่ือเปดิประตูน้ำา คล่ืนน้ำาทะเลจะไหลเขา้สูล่ากนู 

ที่อยู่ภายในผนังวงแหวน เข้าไปหมุนใบพัดกังหันน้ำาและผลิตเป็น

กระเเสไฟฟ้า โดยจะสามารถผลิตไฟฟ้าเพียงพอเเกก่ารบรโิภคของ

คน 155,000 ครัวเรือนต่อปี”

 จุดสำาคัญของโครงการน้ีอยู่ท่ีตัวปั่นไฟขนาดยักษ์ที่มีใบพัด 

กังหันน้ำาติดตั้งอยู่มากกว่า 20 ตัว ใบพัดกังหันน้ำาเเต่ละตัวสูง  

6 เมตร ซึ่งจะทำางานทุกครั้งที่น้ำาทะเลขึ้นและลง รวม 4 ครั้งต่อวัน

 ประชาชนในสวอนซีมั่นใจได้ว่าจะผลิตกระเเสไฟฟ้าได้ตลอด

เวลา ต่างจากพลังงานลมและแสงอาทติย์ทีข่ึน้อยูก่บัลกัษณะสภาพ

อากาศ

 ผนังกัน้วงเเหวนรปูเกอืบมา้นีจ้ะสร้างข้ึนอย่างชา้ๆ จากถุงทราย

ขนาดยกัษ ์และดา้นบนของผนงัจะกลายเปน็ทางยาว 9 กิโลเมตรกว่า  

เหมาะสำาหรับการวิ่งออกกำาลังกาย ปั่นจักรยาน หรือเดินเล่นชมวิว

 โดยผู้เสนอโครงการนี้บอกว่าจะคงทนไปนานหลายร้อยปี!

 Mark Sherrock แห่งโครงการ Swansea Bay Tidal Lagoon 

กลา่ววา่ ผนงัก้ันน้ำาทะเลนีจ้ะคงทนอยูน่าน 120 ปี สว่นใบพดักงัหนั

น้ำาทีจ่ะตดิตัง้กจ็ะมอีายอุยูไ่ดน้าน 120 ปี โครงการนีจ้ะกลายเป็นงาน

ก่อสร้างที่อายุยืนหลายชั่วอายุคน อาจอยู่ได้นานถึง 5 รุ่นคน และ

ผลิตกระเเสไฟฟ้าตลอดอายุการทำางาน ตามเวลาน้ำาขึ้นและน้ำาลง

 โครงการผลิตกระเเสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นทะเลนี้มีมูลค่า 

การก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เวลาก่อสร้าง

นาน 4 ปี ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนโรงงานไฟฟ้า

พลงังานนวิเคลยีรแ์ลว้ ยงัจะชว่ยใหส้หราชอาณาจกัรสามารถบรรลุ

เป้าหมายการผลิตพลังงานสะอาดได้อีกด้วย
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รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

 คำาถามดังกล่าวอธิบายได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ก่อนอื่น  

เรามาทำาความรู้จักกับเห็ดระโงกกันก่อน

 เหด็ระโงกเปน็ราชนดิหนึง่ทีเ่รยีกวา่ ไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) เปน็รา

ที่อยู่ใต้ดิน อาศัยอยู่ตามรากของต้นไม้ เมื่อพูดถึง รา เชื่อว่าหลายคนรู้สึก

ไปทางลบวา่เปน็อันตราย แต่ไมคอร์ไรซาน้ันไม่ใช ่พวกมันอยู่รว่มกบัตน้ไม้

ได้อย่างดี มีการพึ่งพาอาศัย แลกเปลี่ยนน้ำาและธาตุอาหารที่จำาเป็นซึ่งกัน

และกนั แถมไมคอร์ไรซายังช่วยป้องกันเช้ือก่อโรคทีจ่ะเขา้มาทางรากไม้ได้

อกีดว้ย ทัง้ไมคอร์ไรซาและต้นไมอ้าศัยพ่ึงพากันไปอยูอ่ยา่งน้ี พอถงึฤดฝูน

คู่เลิฟ-คู่ชีวิต 
เห็ดระโงกกับยางนา

ที่มีความชื้น มีธาตุอาหาร มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากเส้นใยราที่อยู่

ใต้ดิน ก็จะเจริญเป็นดอกเห็ดโผล่ขึ้นมาจากดิน

 ในธรรมชาติมักพบเห็ดระโงกในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ หรือป่าที่มี

ลักษณะค่อนข้างโปร่ง มีแสงแดดส่องถึงพื้นล่าง และที่สำาคัญคือมีไม้วงศ์

ยางนา (Dipterocarpaceae) เชน่ ยางนา ตะเคยีน กระบาก รัง พะยอม ซึง่

เปน็พชืใหอ้าศยัของเหด็ระโงกขึน้อยู่ เหด็ระโงกทีพ่บและนยิมรับประทาน

กันมี 3 ชนิด คือ เห็ดระโงกเหลือง เห็ดระโงกขาว และเห็ดระโงกแดง ทั้ง

สามชนิดมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และราคาแพง ในฤดูฝน

ที่ใดมี “ต้นยางนา” ที่นั่นมักจะมี “เห็ดระโงก” !!

หลายคนมีคำาถามในใจว่า ทำาไมสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้มักจะอยู่คู่กัน??
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ซึ่งเป็นฤดูเห็ดระโงก ราคาขายอยู่ท่ีประมาณกิโลกรัมละ 200-300 บาท  

ถ้าเป็นนอกฤดูนั้น ราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ 400-500 บาท

 เม่ือก่อนป่าอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ใกล้พ้ืนท่ีป่าก็เก็บเห็ด 

ระโงก รวมทั้งเห็ดป่ากินได้อื่นๆ เช่น เห็ดตะไค เห็ดเผาะ มาเป็นอาหาร 

ในฤดูฝนท่ีเห็ดขึ้นเยอะก็เก็บขายได้ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป 

พื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม ต้นไม้หาย เห็ดไม่มี วิถีชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกับป่าก็

หดหายไปด้วย  

 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริใน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่

หนึ่งที่ประสบปัญหาพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม กรมป่าไม้จึงได้ร่วมมือกับหลาย

หน่วยงานท่ีจะฟืน้ฟพูืน้ทีป่า่ โดยสง่เสรมิใหช้าวบา้นปลกูไมว้งศย์างนา เชน่ 

ยางนา ตะเคียนทอง ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพียงแต่ว่าการ

ปลูกป่านี้ ไม่ได้มีแค่ต้นไม้ ทีมนักวิจัยของโครงการฯ และนักวิจัยจากศูนย์ 

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค สวทช. ได้ 

เพิ่มเชื้อเห็ดระโงกไปกับต้นกล้ายางนาด้วย โดยได้นำาเห็ดระโงกแก่มาขยี้  

แลว้ผสมกบัน้ำา จากนัน้รดที่โคนตน้กลา้ยางนา ทิง้ไว ้4-6 เดอืน กอ่นจะนำา 

ไปปลูกบนพื้นที่จริง ในช่วงปีสองปีแรก บนพื้นดินเราอาจจะเห็นแค่ 

ตน้ยางนาคอ่ยๆ เตบิโตขึน้ แตท่ี่ใตด้นินัน้ มมิีตรภาพระหวา่ง “รากยางนา”  

กับ “เส้นใยเห็ดระโงก” ซ่อนอยู่และกำาลังรอวันเบ่งบาน เมื่อถึงเวลา 

บทความพิเศษ
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สารคดีวิทยาศาสตร์

ภาพประกอบบทความจาก

เฟซบุ๊ก: ขุนดง...พันธุ์ไม้ฟรี24ชั่วโมง

http://jobatbangkok.com/fileupload/images/วิธีปลูกเห็ดระโงก-5.jpg  

https://i.ytimg.com/vi/ght5dJbhq8Q/hqdefault.jpg

http://pilzepilze.blogspot.com/2014/10/blog-post_15.html    

 

ที่เหมาะสม สายใยแห่งความสัมพันธ์นั้นก็จะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดระโงก

สีสันสดใสเข้าแถวเรียงรายอยู่บนพื้นป่าให้เราเห็น

 แม้ว่าที่ผ่านมา โครงการฯ จะเน้นที่ยางนาเป็นหลัก แต่อย่างที่กล่าว

ไว้แล้วว่า เห็ดระโงกยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไม้วงศ์ยางนาชนิดอื่นๆ ด้วย 

และก็ยังมีไมคอร์ไรซาอีกหลายตัวท่ีอยู่ร่วมกับไม้วงศ์ยางนาได้ดีด้วย 

เช่นกัน โดยเฉพาะเห็ดเผาะ ซึ่งเป็นเห็ดป่าราคางามอีกชนิดหนึ่ง  

ซึง่ทมีวจิยัเองก็ไดท้ำาการศกึษาวจัิยและทำาโครงการวิจยัตอ่ยอดทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการปลูกป่า และการเพ่ิมผลผลิตเห็ดป่ากินได้ต่อไป โดยหวังว่า  

ผลสำาเร็จที่ ได้จะเป็นตัวอย่างที่ดี มีการนำาไปประยุกต์ใช้ ในพื้นที่ต่างๆ  

ของประเทศไทย โดยหากทำาได้ นอกจากสิ่งที่จับต้องได้อย่าง “พื้นที่ป่า” 

และ “เห็ด” จะมีให้เห็นแล้ว เรายังจะได้เห็นความสุขที่ยั่งยืนของการอยู่

ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอีกด้วย
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วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2you

เฟซบุ๊กสาระวิทย์

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b6/41/d9/b641d9afdccce7c0b8ef16796165b51f.jpg

....คุณเปลี่ยนไปแล้ว

(หมายเหตุ แมลง

บางจำาพวก เช่น ผีเสื้อ 

มีการเจริญเติบโตแบบ 

การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

สมบูรณ์ (Complete 

metamorphosis) โดย

แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ 

และตัวเต็มวัย) ซึ่งแต่ละ

ระยะก็จะมีรูปลักษณ์

ภายนอกที่แตกต่างกัน

อย่างสิ้นเชิง)

Science 
Jokes
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ห้องภาพวิทย์ (SciGallery)

ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
SpaceBox STEP-1 ฝีมือคนไทย

ภาพถ่ายจากดาวเทียม SpaceBox STEP-1 เพื่อทดสอบระบบถ่ายภาพและการส่ง
สัญญาณภาพระยะไกลจากขอบอวกาศ ในระดับสตราโทสเฟียร์ ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศ

ของโลกชั้นที่ 2 มีระยะความสูงตั้งแต่ 10-50 กิโลเมตร โดยโครงการ SpaceBox ได้ร่วมกับ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปล่อยบอลลูนต้นแบบดาวเทียม Cubesat ที่ถูก

สร้างโดยฝีมือคนไทย ส่งสัญญาณภาพระยะไกลจากขอบอวกาศด้วยระบบดิจิทัล และระบบเซ็นเซอร์
ดาวเทียม

ภาพโดย : SpaceBox Laboratory
https://www.facebook.com/spaceboxlab
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Sci Infographic

https://witsanook.files.wordpress.com/2015/05/tofu.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.



25
ฉบับที่  51

มิถุนายน 2560

เก่ียวกับผู้เขียน : ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งหัวหน้า

โครงการ “พลังปัญญา” มูลนิธิมั่นพัฒนา สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

สบืสานพระราชปณธิาน สรา้งผูน้ำานกัพฒันาท่ีมีคณุธรรม นำาพาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมสู่สังคมไทย ด้วยการ “เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา” สู่การสร้าง

ชุมชนแห่งปัญญา ชุมชนแห่งความสุขที่ยั่งยืน

พระราชาในตำานาน
โดย ดร.เฉลิมพล เกิดมณี

กองบรรณาธิการ

ณ ดินแดนที่ถูกเรียกกว่าสยามประเทศ มีช่วงเวลาแห่งความมั่นคง 

อันนำามาซึ่งความสุขเกษมเปรมปรีดิ์ของปวงชนชาวไทย ทุกพื้นที่

ทีร่อยพระบาทแหง่พระราชาย่างก้าวไป พร้อมกับการเปลีย่นแปลงวถิชีีวติ

แห่งความพออยู่พอกินและรอยย้ิมแห่งความสุขของพสกนิกรทั่วแผ่นดิน 

พระราชาผู้ทรงธรรมที่ปกครองแผ่นดินยาวนานที่สุดจนถูกกล่าวขานเป็น

ตำานาน ได้เริ่มขึ้นจากครอบครัวหน่ึงท่ีดำารงชีวิตเฉกเช่นสามัญชน โดยมี

พระราชมารดาท่ีเลีย้งดพูระโอรสและพระธดิาแต่ลำาพงัพระองคเ์ดยีว ดว้ย

พื้นฐานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีด้านการพยาบาล จึงมีความสามารถ

ทางจติวทิยาในการเลีย้งดพูระโอรสใหเ้ตบิใหญเ่ปน็ “ในหลวง รัชกาลที ่๙”  

พระราชาผู้ทรงธรรมของปวงชนชาวไทยทุกคน

 พระราชมารดาได้บ่มเพาะพระโอรสให้มีพระอัจฉริยภาพทางปัญญา 

อารมณ์ คุณธรรม และความเสียสละได้อย่างถึงพร้อม พระอัจฉริยภาพที่

ปรากฏให้เห็นประจักษ์คือ

1. ทรงเปน็นกัสงัเกต จดบนัทกึและถา่ยภาพ เพราะพระราชมารดา

ทรงทำาใหเ้หน็เปน็ตัวอย่างในการเปน็นักเก็บขอ้มลูและจดบนัทกึอยา่ง

เป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการท่ีพระราชมารดาทรงถ่ายภาพและวีดิ

ทศันข์องพระธดิาและพระโอรสทกุพระองค ์ในหลวงรชักาลที ่9 ก็ทรง

บนัทกึไวด้ว้ยพระองค์เอง ทรงบันทกึวันเดือนป ีเก็บรักษาไวเ้ปน็อยา่งด ี 

ฉนัเปน็แบบนีเ้พราะแมฉ่นั เวลาถามอะไร  
แม่ไม่ตอบทันที เงียบจนรู้ทางกันว่า  
แม่ให้คิดเอง แล้วนำาเสนอว่าเราคิด 
อย่างไร ถูกหรือไม่อย่างไร ประมาณนี้  
ฉันเลยคิดเองเป็น และเน้นทำาอะไร 
เองเป็น เมื่อผิดจึงรู้ว่าผิด และจะได้ 
หาทางแก้ไข

“

”                              

 https://www.facebook.com/

KingRama9andScience/?fref=ts

หมายเหตุกองบรรณาธิการ : “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” 

คือโครงการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบท

วิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้

สะท้อนมุมมอง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด และความจงรักภักดี 

ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เผยแพร่ร่วมกับเฟซบุ๊ก 

จัดทำาโดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

(วิทยุจุฬา ๙.๐๐ น. ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
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นักวิทย์คิดถึงในหลวง

และมกีารพระราชทานแกพ่ระราชโอรสและพระราชธดิา สิง่ทีเ่ราเหน็

กนัจนชนิตาเสมอมาคอื ขณะทีเ่สดจ็เย่ียมพสกนกิร สิง่ทีพ่ระองคท์รง

นำาตดิพระวรกายเสมอคอื แผนที่ กลอ้งถา่ยรูปและดินสอ ทรงใชเ้ปน็

อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล รายละเอียดและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่

2. ทรงเป็นนักทดลองและพัฒนา พระราชมารดาทรงเลี้ยงดู 

พระโอรสภายในวังสระปทุม ให้ทรงเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยการเล่น 

กองทราย ดังบางข้อความจากหนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” 

หน้า 73 “เพราะเมื่อเอาน้ำาเทลงในทราย น้ำาก็จะซึมลงไปหมด  

จึงย้ายกันออกมาเล่นข้างนอก ขุดคลองในดิน นำาน้ำามาใส่ให้มาไหล 

ในคลอง แล้ววิง่ไปเก็บก่ิงไมท้ีพุ่ม่ไม”้ เหลา่น้ีเปรยีบดงัสมัผสัครัง้แรก

กับงานชลประทาน การปลูกป่า และการเข้าใจธรรมชาติ

3. ทรงเปน็นกัคิดอยา่งเป็นระบบ เปน็เหตเุปน็ผล ในหลวงรัชกาล

ท่ี 9 ทรงได้รับการบ่มเพาะให้ ใช้เหตุและผล และยอมรับผิดชอบ 

ในสิง่ท่ีตนกระทำา คร้ังทรงพระเยาว์ เมือ่ทรงทำาผดิจนถงึขัน้ตอ้งลงโทษ  

พระราชมารดาจะทรงอธิบายก่อนว่าทำาไมถึงถูกลงโทษ บางครั้งจะมี 

การเจรจากันว่าควรตีกี่ครั้ง “แต่ส่วนมาก และอย่างยิ่งเมื่อโตขึ้นแล้ว 

แม่จะใช้วิธีอธิบายสิ่งที่ควรไม่ควร สิ่งที่ดีไม่ดี โดยพูดจากันด้วยเหตุ

ด้วยผล” (หนังสือ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ หน้า 62 พระนิพนธ์ใน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์)

4. ทรงมจีนิตนาการและการคดินอกกรอบ เม่ือยังทรงพระเยาว ์ 

ทรงเลน่บทบาทสมมตุติามจนินาการ เชน่ เปน็ชา่งไม ้เจก๊หาบน้ำา และ

ไดเ้ลน่ของจรงิ เชน่ รถยนตท์ีส่มเดจ็พระพนัวสัสาฯ ไมท่รงใชแ้ลว้และ

เก่ามาก ทรงถอดเครื่องยนต์ออก และใช้เล่นกันตามแต่จะทรงโปรด 

เมื่อเจริญพระชันษาจึงทรงมีจินตนาการท่ีสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้

ตรงประเด็น

5. ทรงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบตัว ด้วยพระราชมารดา

ทรงโปรดสัตว์เลี้ยง อย่างสุนัข ลิง ม้า นกขุนทอง เรียกได้ว่าในสมัย

ทรงพระเยาว์ ทรงพระเกษมสำาราญจากการเล่นกับสิ่งมีชีวิต ที่ต้อง

อาศัยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทรงดูแลใจคนรอบข้าง ทรงรับน้ำาใจ 

แมจ้ะเปน็สิง่เลก็นอ้ย เชน่ เสวยกลว้ยทีช่าวบ้านนำามาถวาย ทรงเล็งเหน็ 

คุณค่าของสิ่งต่างๆ แม้เล็กน้อย

6. ทรงยึดหลักการพึ่งตนเอง พระราชมารดาทรงโปรดให้ 

พระโอรสและพระธิดารับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างด้วยตนเอง เมื่อครั้ง 

ทรงประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตที่เรียบง่าย  

ทรงเดินทางด้วยรถและรถไฟสาธารณะ ทรงจ่ายตลาด และหิ้วของ 

ที่ซื้อจากตลาดกลับมาด้วยพระองค์เอง ไม่ทรงพึ่งพาผู้อื่นมากนัก

7. ทรงใช้ชีวิตท่ีพอเพียง ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า  

ให้นั่งรถรวมกันหลายๆ คน จะได้ไม่สิ้นเปลือง ไม่โปรดให้มีขบวนรถ

ยาวเหยียด เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงปั่นจักรยานไปโรงเรียน

แทนประทบัรถพระทีนั่ง่ ทรงรดีและใช้ยาสฟีนัจนหมดหลอด ทรงสวม 

เสื้อเชิ้ตที่ใช้มานานจนคอปกเป่ือย ฉลองพระบาทหนังสีดำาที่มีสภาพ

ชำารุดทรุดโทรมก็ทรงให้เจ้าหน้าที่นำาไปซ่อมเพื่อมาใช้งานต่อ ของใช้

ส่วนพระองค์ไม่จำาเป็นต้องแพงหรือเป็นของแบรนด์เนม

8. ทรงเข้าใจธรรมชาติความจริงของสรรพสิ่ง เมื่อครั้ง 

ทรงประทับและเจริญพระชันษา ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ผู้คนอยู่ใกล้ชิดและดูแล 

ธรรรมชาติ พระองค์ยังเสด็จไปกราบพระสายปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ 

ดงัคำากลา่วของหลวงปู่ดู ่พรหมปญัโญ พระสายปฏบิตัชิือ่ดงัรปูหนึง่วา่ 

“หากไม่มใีนหลวง พระพุทธศาสนากต็ัง้อยูไ่มไ่ด”้ เป็นเครือ่งยืนยนัใน

คุณธรรมที่ทรงตั้งมั่นในการปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์

สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

9. ทรงยึดมั่นในหลักจาคะการแบ่งปัน พระราชมารดาทรง

ปฏิบัติเป็นแบบอย่างต้ังแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ การช่วยเหลือ

และสนบัสนนุคนใกล้ชิดท่ีเปน็คนดีและเดอืดรอ้น พระราชมารดาทรง

อบรมพระธิดาและพระโอรสให้รู้จัก “การแบ่งปัน” ทรงตั้งกระป๋อง

ออมสนิทีเ่รยีกวา่ “กระปอ๋งคนจน” หากพระองค์ใดเสดจ็ไปกจิกรรมใด

แล้วมีรายได้ มีกำาไร จะต้องทรงหยอดใส่กระปุก 10 เปอร์เซ็นต์ และ

ทกุสิน้เดอืนจะประชมุกนัวา่จะนำาเงินนี้ไปทำาประโยชนอ์ะไรตอ่ไป เชน่ 

บริจาคโรงเรียนสอนคนตาบอด มอบให้เด็กกำาพร้า หรือทำากิจกรรม 

เพื่อคนยากจน

10. ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิศราชธรรมในความดี  
ความจริงและคุณธรรมตลอดรัชสมัย เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

ชาวสยาม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ห่างไกลและยากจน 

ดว้ยพระองค์เอง เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์สำาหรับผู้คน ให้เข้าใจปัญหา 

ทีแ่ทจ้ริง พบเจอและพูดคยุกับพสกนกิรท่ียากไรห้รือข้าราชการตวัเลก็ๆ  

ดงัคำาทีว่า่ “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” เพราะสิง่สงูสดุในการเขา้ใจรากเหงา้ 

ของการพฒันาทีส่ำาคญั เพือ่ปลดปล่อยความยากจนของพสกนกิร และ

เป็นแบบอย่างแห่งการสร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ผ่านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สร้างตำานานแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม 

ในแผ่นดินสยามที่ร่มเย็นและการอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาธรรม
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นักวิจัยนาโนเทค ได้รับทุนนักวิจัยหญิงออสเตรเลีย-เอเปค ประจำาปี 2560 
เพื่อพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งปากมดลูก ร่วมกับนักวิจัย ม.ควีนส์แลนด์

สทอภ. จับมือ สวทช. จัดสัมมนา “อวกาศ : ขุมทรัพย์แห่งมวล
มนุษยชาติ” ค้นหางานวิจัยคนไทย ส่งทดลองบนสถานีอวกาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5284-20170526-nse

sci
society
สเปกตรัม

26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล

พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีโดยสำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดสัมมนา “อวกาศ :  

ขุมทรัพย์แห่งมวลมนุษยชาติ Space : Infinite Assets for All 

Humankind” เพื่อเผยแพร่โครงการทดลอง ในอวกาศและ

สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง National Space Exploration (NSE) ที่  

สวทช. และ สทอภ. ดำาเนินการสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมอวกาศของประเทศ ตามแผนการขับ

เคล่ือนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ปี 2560-2579 แก่นักวิจัย

และอาจารย์ผู้เช่ียวชาญทุกแขนงสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศ พร้อมปลุกกระแสและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา 

ด้านอวกาศแก่คนในประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีประชุมหารือ 

ระหว่างนักวิจัยและอาจารย์ผู้เช่ียวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ 

ดา้นการสำารวจอวกาศ และการทดลองในอวกาศ เพือ่นำาประโยชน ์

สูงสุดสู่มวลมนุษยชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถา

พิเศษเรื่อง “การพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตามแนวพระราชดำาริ” ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5276-20170524

ดร.มตัถกา คงขาว นกัวจิยัหอ้งปฏบิตักิารนาโนเวชสำาอาง หนว่ยวิจยันาโน 

เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)  

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนนักวิจัยหญิง 

ออสเตรเลีย-เอเปค ประจำาปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำาวิจัยในหัวข้อ “An development 

of a new delivery system for HPV vaccine candidates against cervical 

cancer” หรือการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ ในการรักษามะเร็งปากมดลูก จากรัฐบาล

ออสเตรเลยี (Australia-APEC Women in Research Fellowship) กำาหนดสงิหาคม 

นี้ เดินหน้าทำาวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย ตั้งเป้าให้วิธีรักษามะเร็งโดยใช้วัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ในการรักษามะเร็งปากมดลูกต่อไป
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2963-77provinces-telescopes-2560

เมื่อวันท่ี 27 เม.ย. 60 พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี พลเอกวิลาศ อรุณศรี 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เข้าตรวจเยี่ยม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในโอกาสนี้ 

สดร. เดินหน้ากระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ มอบกล้องโทรทรรศน์
เพิ่มอีก 100 โรงเรียน รวมแล้วกว่า 260 โรงเรียนจาก 73 จังหวัด ในปี 2560 
พร้อมเปิดตัว “มุมดาราศาสตร์” ในโรงเรียน หนุนนโยบายรัฐลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคดัอกี 100 โรงเรยีน 

จาก 53 จังหวัด รับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้

ดาราศาสตร์ กระจายโอกาสการเรียนรูด้าราศาสตรฯ์ตอ่เนือ่งเปน็

ปทีี ่3 เผยยอดรวมปี 2560 ร่วมโครงการฯ แลว้กวา่ 260 โรงเรยีน 

จาก 73 จังหวดั ทกุโรงเรยีนใชเ้ปน็และนำาไปใช้จรงิ ตืน่ตัวเกินคาด 

โดยเฉพาะช่วงที่เกิด ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ตั้งเป้าให้ครบ  

77 จังหวัด ภายในปี 2561 สนองนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียน

เพิม่เวลารู”้ พรอ้มเปดิตวั “มุมดาราศาสตร”์ ในโรงเรยีน หวงัสรา้ง 

แรงบันดาลใจและเป็นจุดเร่ิมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

รูปแบบอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

 สดร. จัดพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้

ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ตามโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้

ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาส 

เรยีนรูท้ัว่หลา้” ประจำาป ี2560 เมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 2560 ไดรั้บ 

เกียรติจากนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมจัดฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ให้แก่คณะครูและผู้แทน

โรงเรยีนที่ไดร้บัมอบกลอ้งโทรทรรศน์ในคร้ังนี ้ระหว่างวนัที ่12-14 

พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี  

นายกตู่ ปลื้มซินโครตรอน หนุนถั่งเช่า ชี้ smart farmer 
สร้างรายได้เกษตรยุค 4.0 ได้จริง

http://www.slri.or.th/th/slrinews/4984-นายกตู่-ปลื้มซินโครตรอน-หนุนถั่งเช่า-ชี้-smart-farmer-สร้างรายได้เกษตรยุค-4-0-ได้จริง.html

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวฒิุ สจุติจร ผูอ้ำานวยการสถาบันวิจยั

แสงซินโครตรอน ได้นำาเสนอผลงานกรรมวิธีในการเลี้ยงถั่งเช่าตาม

แนวคิด “Smart Farmer” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทเซโก้ฟาร์ม  

และสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) โดยทัง้สองหนว่ยงาน 

มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการควบคุม อุณหภูมิ-ความช้ืน- 

แสงสว่าง ในระบบเพาะเลี้ยงถั่งเช่าที่สามารถปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไข 

ที่ต้องการ และมีการใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์คุณภาพถั่งเช่าที่เลี้ยง

ในแบบระบบใหม่ พบว่ามีปริมาณสารอะดีโนซีนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ในท้องตลาด ซึ่งสารอะดีโนซีน เป็นสารที่มีอยู่ในถั่งเช่า มีคุณสมบัติช่วย

ลดคอเลสเตอรอล กระตุ้นการเผาผลาญ สร้างเสริมพละกำาลัง และ

สรา้งความกระปรีก้ระเปรา่ใหก้บัรา่งกาย วิธกีารเลีย้งถัง่เชา่แบบ “Smart 

Farmer” ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในประเทศ อีกทั้งเป็นการ

ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล นำาพาประเทศสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย
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สดร. จับมือ ม.นเรศวร ปักหมุดหอดูดาวภูมิภาค
สำาหรับประชาชน แห่งที่ 4 ที่พิษณุโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/2957-narit-phitsanulok-nu

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าก่อสร้าง

หอดูดาวภูมิภาคสำาหรับประชาชนแห่งที่ 4 ภายในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์เต็ม

รูปแบบแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง กระจายโอกาส 

การเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่ประชาชนให้ทั่วถึง เล็งเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงวิชาการแห่งใหม่ของพิษณุโลก

 รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรหลัก 

ด้านดาราศาสตร์ของประเทศ มีภารกิจหลักประการหนึ่งใน 

การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของประเทศ เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการดำาเนินภารกิจของสถาบันฯ หอดูดาว

ภูมิภาคสำาหรับประชาชน เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานทาง

ดาราศาสตร์สำาคัญที่ สดร. กำาหนดแผนก่อสร้างทั้งหมด 5 แห่ง 

ไดแ้ก ่นครราชสมีา ฉะเชงิเทรา สงขลา พษิณโุลก และขอนแกน่ 

ตามลำาดับ โดยขณะนี้ได้ดำาเนินการไปแล้วสามแห่งแรก สำาหรับ

จงัหวดัพษิณโุลก นบัเปน็หอดดูาวภมูภิาคสำาหรบัประชาชนลำาดบั

ที่ 4 ที่อยู่ในแผนดำาเนินการ  

 สดร. ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีอ่นเุคราะห์ให้ใชพ้ื้นที่ในบริเวณมหาวทิยาลยันเรศวร ประมาณ 

25 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา พิษณุโลก รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินงานด้าน

ต่างๆ ของหอดูดาวฯ ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือจัดตั้งและดำาเนินงานก่อสร้างหอดูดาวฯ กับ

มหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  

นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีท่ีจะเข้าสู่กระบวนการวางแผนก่อสร้างหอ

ดูดาวฯ ต่อไป

(ภาพร่าง) ผังแม่บทหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
พิษณุโลก
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บ้านนักคิด

Quiz

สวัสดีฮะ ฉบับที่ 50 ที่ผ่านมา เหมียวขอให้คุณผู้อ่านส่งชื่อไม้ยืนต้นที่ให้ดอกสีขาว สีชมพู สีม่วง อย่างละ 
1 ชนิด เราไปดูตัวอย่างกันฮะ ว่ามีอะไรบ้าง                

กระพี้จั่น (cr. สุธีร์ ดวงใจ)

บุหงาส่าหรี

สาธร (cr. สุธีร์ ดวงใจ)

ชงโค (cr. วิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์)

นางพญาเสือโคร่ง (cr. วิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์)
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อินทนิลน้ำา (cr. วิภารัศมิ์ ผิวสวัสดิ์)

ศรีตรัง (cr. สุธีร์ ดวงใจ)

ผู้ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 50
รางวัลที่ 1 ไดอารี สวทช. 
   ด.ญ.พัชราภรณ์ รัตนารักษ์
รางวัลที่ 2 ชุดของขวัญ sweet pink 
   คุณกิตติยา บำาบัดภัย
รางวัลที่ 3 พวงกุญแจ world scientist ได้แก่ 
   คุณวราภรณ์ นวลแปง
   คุณรณพร ตันติเวชวุฒิกุล 
   คุณสุวัจ วิภัติภูมิประเทศ 

P _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ปัญหาประจำาฉบับที่ 51           
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมาก เรามาทบทวน

กระบวนการเกิดฝนกันอีกคร้ังดีกว่า  

คุณผู้อ่านช่วยเหมียวเติมคำาในวัฏจักรน้ำา

นี้หน่อยฮะว่า สี่คำาที่หายไปคืออะไร เตรียม

อุปกรณ์กันฝนไว้ให้พร้อม แล้วก็รักษา

สุขภาพกันด้วยนะฮะ
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ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2564 7016 
หรือทาง e-mail ที่ sarawit@nstda.or.th  อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ มาด้วยนะฮะ

รางวัลประจำาฉบับที่ 51
รางวัลที่ 1 
ร่มเปลี่ยนสี 
จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 
พวงกุญแจ สวทช.
จำานวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 
สมุดโน้ต
จำานวน 3 รางวัล

หมดเขตส่งคำาตอบ 
วันที่  20 มิถุนายน 2560 
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ 

ฉบับที่ 52 สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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รางวัลที่ 3 
สมุดโน้ต
จำานวน 3 รางวัล

 

ผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส-ยะลา เป็นผืนป่าที่มีความอุมสมบูรณ์ จากการสำารวจพันธุ์ไม้ (ปี 
พ.ศ. 2539-2553) พบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้สูง

หนงัสือ “พรรณไมป้า่ฮาลา-บาลา” รวบรวมลกัษณะวงศข์องพชืช้ันสงูไว ้จำานวน 126 วงศพ์รอ้มภาพประกอบ
สีส่ตีลอดเลม่ พรรณไมเ้หลา่นีพ้บในบรเิวณน้ำาตกสรินิธร ทางเดนิศกึษาธรรมชาตขิอง
โครงการสำารวจและรวบรวมพันธ์ุไมด้อกไมป้ระดบัปา่ภาคใต ้และเสน้ทางสำารวจ
สตัวป์า่ในฮาลา-บาลา รวมท้ังพรรณไมห้ายากทีก่ระจายพนัธุอ์ยู่ในบรเิวณ
หุบห้วยและเขาสูง เช่น วงศ์ป่ากุหลาบ วงศ์โป๊ยกั๊ก วงศ์พญาไม้ วงศ์โพธิ์
สามหาง วงศ์ขิงข่า และวงศ์กล้วยไม้

เหมาะสำาหรับนักวิจัย นักธรรมชาติวิทยา เยาวชน และผู้สนใจศึกษา
พรรณพืชในพื้นที่ดังกล่าว

พิเศษ!! 
สมาชิกสาระวิทย์ ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช. ลด 20%
เหลือราคาเล่มละ 392 บาท

พรรณไม้ป่า
ฮาลา-บาลา
จำานวนหน้า 388 หน้า

ราคา  490 บาท

ผลิตโดย  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
  ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

จัดจำาหน่ายโดย  ศูนย์หนังสือ สวทช.
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ค้างคาวปากย่น 
Chaerephon plicatus

ค้างคาวปากย่นเป็นค้างคาวกินแมลง ขนาดความยาวหัวและลำาตัวรวมกันประมาณ 
8-9 เซนติเมตร มีประชากรค้างคาวปากย่นในประเทศไทยประมาณ 8 ล้านตัว และมี

การประมาณการกินแมลงของค้างคาวปากย่นไว้ 22-55 ตันต่อคืน หรือคิดเป็น 
8,000-20,000 ตันต่อปี จากการศึกษาประชากรค้างคาวปากย่นที่เขาช่องพราน 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พบว่า มีมากถึง 2.6 ล้านตัว ช่วยกำาจัดแมลงในแต่ละคืนได้มากถึง 18 ตัน

ห้องภาพสัตว์ป่าไทย (Thai wildlife gallery)
ประท ีป ด้วงแค

คณะวนศาสตร์ มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์
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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
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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..........................................
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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

Crucial to science education is hands-on involvement : 
showing,not just telling; real experiments and 

field trips and not just “virtual reality.”

- Martin Rees
 

สิ่งสำาคัญอย่างขาดไม่ได้สำาหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์คือ การได้ลงมือทำา : 
การแสดงให้เห็นไม่ใช่เพียงบอกเล่าให้ฟัง; การทดลองจริง และ

การออกภาคสนาม ไม่ใช่แค่เพียง “ความจริงเสมือน” 

- มาร์ติน รีส 
http://www.ast.cam.ac.uk/~mjr/rees_portrait.jpg

มาร์ติน รีส (เกิด 23 มิถุนายน พ.ศ. 2485)

เป็นนกัจกัรวาลวทิยาชาวองักฤษ เขาดำารงตำาแหนง่ประธานของราชสมาคม (Royal Society) ระหวา่งป ีพ.ศ. 2548-2553 ปจัจบุนั ดำารงตำาแหนง่

บอร์ดของสปอนเซอร์วารสาร The Bulletin of the Atomic Scientists นอกเหนอืจากความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เขายงัเขยีนและปาฐกถา

อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายของศตวรรษที่ 21 และเรื่องที่คาบเกี่ยวระหว่างวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และการเมือง มีดาวเคราะห์น้อย

ที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่เขาคือ Asteroid 4587


