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เดือนสิงหาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซ่ึงเดือนน้ีมีวาระสำาคัญของไทยสองวาระ ที่เป็น
ปฏิทินเวลาลงล็อกประจำา นั่นก็คือ “วันแม่ 12 สิงหาคม” หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม” เพื่อเทิด 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

  และเพือ่เปน็การรำาลึกถึง “วนัแม่” และเชดิชบูทบาทของ “แม”่ ปน้ีี สาระวทิยจ์งึขอนำาเสนอ 
บทความพิเศษเรื่อง “เพียงตัวแม่นี้ที่สร้างลูก” เรื่องราวชีวิตสัตว์อันน่ามหัศจรรย์ของ “มังกร
โคโมโด” เพศเมยี ทีต่อ้งทำาหน้าทีแ่ม ่เพือ่สบืเชือ้สายเผา่พนัธุข์องมนัใหด้ำารงอยูต่อ่ไป เมือ่มนั
อยูใ่นภาวะที่ไมม่มัีงกรโคโมโดเพศผูท้ำาหนา้ทีเ่ปน็พอ่เพือ่ชว่ยสบืพนัธุ ์ธรรมชาตทิำาไดอ้ยา่งไร?

 สำาหรับ “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเช่นเคยครับ เรียกว่างาน 
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560” จัดระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม ณ 
ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 9:00-19:00 น. ผู้สนใจเข้าชมงานได้ ฟรี!! ครับ

 งานนีถ้อืเป็นกจิกรรมทางวทิยาศาสตรท์ีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่ปีของไทย มกีารแสดงนิทรรศการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานในภาคเอกชนด้วย ดำาเนินงานโดย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครับ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการจองวันเวลาเพื่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ โทรศัพท์ 
0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959 เว็บไซต์ www.nsm.or.th

  ปิดท้ายด้วยการติดตามผลงานของเยาวชนไทยกัน ซึ่งช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
ประเทศไทยมกีารสง่ผูแ้ทนเยาวชนไปรว่มแขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการระหวา่งประเทศ คณติศาสตร์
ระดับนานาชาติ และโครงการวิทยาศาสตร์หลายรายการ และเพื่อไม่ให้ผู้อ่านตกข่าวและร่วม
ชื่นชมกับความสำาเร็จของเยาวชนไทยเรา สาระวิทย์จึงได้รวบรวมผลการแข่งขันในเวทีต่างๆ 
ดังกล่าวมานำาเสนอครับ

 สำาหรบัผูอ้า่นทีส่นใจจะรบัสาระวทิยเ์ปน็ประจำา สามารถบอกรบัเป็นสมาชิกไดฟ้รี โดยกรอก
ใบสมคัรทา้ยเลม่ หรอืแจง้ความจำานงมาไดท้ี ่sarawit@nstda.or.th พรอ้มระบุท่ีอยูอ่เีมลทีจ่ะให้
ส่งสาระวิทย์ไปให้ มาด้วยครับ

 แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

สิงหาคม : วันแม่ มหกรรมวิทย์ และ
รางวัลด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย
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“ไส้กรอก” อาหารท่ี 
หลายคนโปรดปราน สามารถ 
รับประทานเปล่าก็ได้ หรือนำาไป
ปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆ ก็ได้ 
ไส้กรอกยังถือเป็นอาหารประจำา
ทอ้งถิน่ในหลายประเทศ ซ่ึงการทำา
ไส้กรอกถือเป็นการถนอมอาหาร
อย่างหนึ่ง โดยนำาเนื้อสัตว์มาบด
ให้ละเอียด แล้วนำาไปหมักรวมกับ
เครื่องเทศและเครื่องปรุงต่างๆ 
โดยอาศัยจุลินทรีย์ ท่ี มีอยู่ตาม
ธรรมชาติในเนื้อสัตว์หรืออาจมี
การเติมเชื้อจุลินทรีย์ทางการค้า
เพิม่เขา้ไปเพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
หมกั ทำาให้ได้ไสก้รอกทีม่รีสเปรีย้ว
เป็นเอกลักษณ์ และมีสีสันและ
รสชาติแตกต่างกันไปตามสูตรที่
แตกต่างของแต่ละท้องถิ่น 

 สำาหรับในประเทศไทย ที่รู้จัก
และเปน็ทีน่ยิมรับประทานกนัมาก
ก็คือ ไส้กรอกอีสาน ส่วนในต่าง
ประเทศก็มีไส้กรอกมากมายให้

วีณา ยศวังใจ

เลอืกรบัประทาน เช่น ไสก้รอก Frankfurter,  
ไส้กรอก chorizo, ไส้กรอก salami และ
ไสก้รอก pepperoni แตล่า่สดุนกัวิจัยสเปน 
ได้คิดค้นไส้กรอกสูตรใหม่ขึ้น คือไส้กรอก 
Pooperoni ที่อาจกลายมาเป็นคู่แข่ง
ไส้กรอก pepperoni ของอิตาลีในอนาคตได้

 นักวิจัยได้เก็บตัวอย่างอุจจาระจาก 
ผา้ออ้มของเดก็ทารกอายุตัง้แต ่6 เดอืนขึน้
ไปทีม่สีขุภาพแขง็แรง จำานวน 43 ตวัอยา่ง 
นำามาคัดแยกเช้ือจุลินทรีย์ และพบว่า
ในอุจจาระของทารกเหล่านี้เป็นแหล่ง 
จุลินทรีย์โพรไบโอติกชั้นดี 2 ชนิด ได้แก่ 
Lactobacillus และ Bifidobacterium 
ซึ่ ง เป็นจุลินทรี ย์ที่ นิยมนำามาใ ช้หมัก 
นมเปร้ียว, โยเกิร์ต หรืออาหารหมักดอง
เพื่อสุขภาพต่างๆ 

 นั กวิ จั ยนำ าจุ ลิ นทรี ย์ดั งกล่ าวมา 
ทดลองหมักไส้กรอก Fuet (ไส้กรอกหมู
หมักแบบเมดิเตอเรเนียนที่เป็นที่นิยมรับ
ประทานกนัมากในแควน้กาตาลญุญา ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน) จำานวน 6 
ชุด โดยมี 3 ชุด หมักด้วยเช้ือจุลินทรีย์ 

3 สายพันธ์ุ ที่คัดแยกได้จาก
อุจจาระของทารก (ซึ่งทำาการ
ศึกษามาแล้วว่ามีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพ) และอีก 3 ชุด  
หมักด้วยเช้ือจุลินทรีย์โพรไบโอติก 
ทางการค้าทั่วไป   
 หลงัจากหมักไสก้รอกจนไดท้ี ่
นักวิจัยก็ได้วิเคราะห์ปริมาณเชื้อ
จุลินทรีย์ที่อยู่ในไส้กรอก ซึ่งพบ
ว่ามีจุลินทรีย์เพียงสายพันธุ์เดียว
ที่เป็นสายพันธุ์เด่นอยู่ในไส้กรอก 
น่ันกค็อืจลุนิทรยี ์1 ใน 3 สายพันธุ์
ทีค่ดัแยกมาจากอจุจาระของทารก 
ซ่ึงสามารถเจริญเติบโตอยู่ ใน 
ไสก้รอกไดม้ากถงึ 100 ลา้นเซลล์ 
ต่อไส้กรอก 1 กรัม โดยนักวิจัย
บอกวา่เปน็ปรมิาณทีส่งูเพยีงพอที่
จะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค

 ที่สำาคัญ นักชิมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรสชาติอาหารยังยืนยันว่า 
ไส้กรอกที่หมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
จากอุจจาระของเด็กมีรสอร่อย
กลมกล่อมไม่ต่างจากไส้กรอก 
Fuet ที่หมักด้วยวิธีดั้งเดิม แต่มี
คุณค่าต่อสุขภาพมากกว่า เพราะ
มีไขมันและเกลือในปริมาณต่ำา 
และนักวิจัยก็ยืนยันว่าไส้กรอกที่
พวกเขาหมักนัน้ปราศจากอจุจาระ
อยา่งแนน่อน มเีพยีงแตจ่ลุนิทรีย์
ที่แยกได้จากอุจจาระของเด็ก
เท่านั้น 

 ในลำาดับต่อไป นักวิจัยต้อง 
การศึกษาให้แน่ใจว่า จุลินทรีย์
สายพนัธ์ุทีแ่ยกไดจ้ากอจุจาระของ
ทารกที่ให้ผลดีที่สุดในการหมัก
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ไส้กรอกเป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติก
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่าง
แท้จริง นอกเหนือไปจากท่ีช่วย 

แหล่งข้อมูลและภาพ :
http://www.livescience.com/43465-baby-poop-sausage-probiotic.html

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2562973/Would-YOU-eat-sausages-BABY-POO-improve-health-Spanish-scien-

tists-say-boost-gut-bacteria-taste-good.html

http://indiatoday.intoday.in/story/now-baby-poop-to-make-your-sausages-tastier/1/344754.html

หมักให้ได้ไส้กรอกที่สุดแสนอร่อย แต่
อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่มีบริษัท 
ผูผ้ลติไสก้รอกรายใดสนใจทีจ่ะนำาจลุนิทรีย์

จากอุจจาระเด็กดังกล่าวไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตไส้กรอกเพื่อ
จำาหนา่ยใหแ้กผู่บ้รโิภคแตอ่ยา่งใด

 สำาหรับจุลินทรีย์โพรไบโอติก
นั้น เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพในหลายด้าน โดยเฉพาะ
ในระบบทางเดินอาหารและระบบ 
ขับถ่าย ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะพบ
มากในอาหารจำาพวกนมเปรี้ยว
และโยเกิร์ต มีงานวิจัยหลายชิ้น
ที่ยืนยันว่าจุลินทรีย์ โพรไบโอติก
มีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมัน 
ส่วนเกินในร่างกาย, บรรเทา
อาการทอ้งผกูและทอ้งเสยี, บำาบัด
ความเครียด, ลดการอักเสบ รวม
ไปถึงช่วยป้องกันการติดเชื้อใน
กระเพาะปัสสาวะได้ แต่หากเกิด
ความไม่สมดุลระหว่างจุลินทรีย์ที่
ดีและไม่ดีในระบบทางเดินอาหาร 
อาจสง่ผลใหเ้กิดโรคตา่งๆ ได ้ไมว่า่ 
จะเปน็โรคเบาหวาน, ลำาไสอ้กัเสบ 
และมะเร็ง ในขณะที่งานวิจัยของ 
นักวิจัยจาก Buck Institute for  
Resea r ch  on  Ag i ng  ใน
สหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า
ความสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบ
ทางเดินอาหารมีส่วนช่วยให้ชีวิต
ยืนยาวขึ้น

ไส้กรอกเพื่อสุขภาพ Pooperoni
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ราบิวเวอเรีย ปราบเพลี้ยศัตรูพืช

เพลี้ย เป็นแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ ท่ีผ่านมา 
เกษตรกรป้องกันและกำาจัดด้วยการฉีดพ่น 

สารเคมีจำานวนมาก ซึ่งทำาให้มีสารพิษตกค้าง และแมลงยังดื้อยา

อกีด้วย ลา่สดุนกัวจิยัจากศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. พบทางเลือกใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืน
และปลอดภัย นั่นคือ การนำาเชื้อราจากธรรมชาติมาใช้กำาจัดแมลง 
ศัตรูพืชได้สำาเร็จแล้ว

 นักวิจัยได้ศึกษาและคัดเลือกเชื้อรา Beauveria bassiana 
BCC2660 (บิวเวอเรีย บาสเซียนา) สามารถออกฤทธ์ิต่อเพลี้ย
กระโดดสีน้ำาตาล เพลี้ยแป้งมันสำาปะหลัง และเพลี้ยอ่อนได้ดี  
อีกทั้งจากการทดสอบในภาคสนามทั้งในนาข้าว ไร่มันสำาปะหลัง 
และแปลงถั่วฝักยาว พบว่าควบคุมเพลี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากน้ียังได้พัฒนาสูตรอาหารและวิธีการเลี้ยงเช้ือรา 
บิวเวอเรีย โดยใช้สูตรอาหารที่มีข้าวสารเป็นส่วนประกอบ พบว่า 
เชื้อราผลิตสปอร์ได้สูงกว่าในอาหารเดิมถึง 78 เท่า ซึ่งขณะนี้ 
ทีมวิจัยกำาลังพัฒนากระบวนการผลิตราบิวเวอเรียในระดับขยาย
ขนาด เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน หรือถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน นำาไปผลิตเป็นชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไป

ฤทธิ์ลดไขมันของเมล็ดแตงกวา

กองบรรณาธิการ
ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1299
ภาพจาก http://www.thaichef.in.th/upload_images/image/herb/10029.jpg

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เผยผลการศกึษาฤทธิล์ดไขมนัใน

เลือดของเมล็ดแตงกวา (Cucumis sativas L.) โดยทำาการศึกษา
แบบ randomized double-blind placebo-controlled trial ใน 
ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง จำานวน 47 คน แบ่งให้รับประทาน
สารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ดแตงกวา ขนาดวันละ 500 มก. 
(24 คน) กับกลุ่มที่ให้รับประทานยาหลอก (23 คน) ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทำาการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (body 
mass index) และค่าไขมันต่างๆ ในเลือดเปรียบเทียบก่อนและ
หลังรับประทาน

 ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากเมล็ดแตงกวามีผลลดระดับ
คอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิดไมด่ ี(LDL) ไตรกลเีซอร์ไรด ์ 

และดัชนีมวลกายลง อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมคอเลสเตอรอลดี (HDL-
cholesterol) ไดอ้ยา่งมนียัสำาคญัเมือ่เทยีบกบักลุม่ทีร่บัประทานยา
หลอก แสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดจากเมล็ดแตงกวา 
วนัละ 500 มก. มผีลลดระดบัไขมนัของผูป่้วยไขมนัสงู ดงันัน้ เมลด็
แตงกวาอาจนำาไปใช้เสริมอาหารสำาหรับลดไขมันในเลือดได้
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล“รัสซูล่า (RUSSULA)” 
จากเหด็พืน้เมอืงอสีาน เสรมิการทำางานระบบภูมิคุ้มกนั 
และลดภาวะเสี่ยงมะเร็ง

วิจัยและพฒันาโดย ศนูยเ์ช่ียวชาญนวตักรรมผลติภณัฑ์
สมนุไพร (ศนส.), ศนูยค์วามหลากหลายทางชวีภาพ 

(ศคช.) และ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พบว่าสารสกัดเห็ดน้ำาแป้ง 
(Russula alboareolata) ซ่ึงเปน็เหด็พืน้เมอืงอสีาน มสีารสำาคญั คอื 
4,5-dicaffeoylquinic acid  และมีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา ดังนี้

• ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด 
macrophage ในการกำาจัดสิ่งแปลกปลอม ได้สูงกว่าสารบีตา
กลูแคน (b-glucan) 2 เท่า

• ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง (โดยเฉพาะอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์)
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ผู้ที ่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ติดต่อได้ที่ สำานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ 
Call center วว. โทร.0 2577 9300 
ในวันและเวลาราชการ  
E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

• มีความเป็นพิษและไวต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก  
(HeLa cells)

• สามารถชกันำาใหเ้กิดการตายของเซลลม์ะเรง็แบบ apoptosis 
โดยเฉพาะเซลลม์ะเร็งปากมดลกู (HeLa) และเซลล์มะเรง็ตับ 
(HepG2)

 คุณสมบัติที่ โดดเด่นของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล  
RUSSULA เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันใน 
ท้องตลาด คือ

 • มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าอย่างน้อย 2 เท่า

 • มีปริมาณสารฟินอลิกรวม (total phenolic) สูงกว่า  
2-3 เท่า

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย
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เยาวชนไทยคว้าเหรียญโอลิมปิกวิชาการ 2560

 สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) สง่ผูแ้ทนเยาวชนไทยเขา้รว่มการแขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการระหวา่งประเทศ 
ประจำาป ี2560 ใน 7 สาขา ไดแ้ก ่ฟิสกิส ์เคมี ชวีวทิยา คณติศาสตร ์คอมพวิเตอร ์วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาขาดาราศาสตร์

และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาที่ได้แข่งขันเสร็จสิ้นและทราบผลการแข่งขันแล้วมีดังนี้

เคมีโอลิมปิก : 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
2 เหรียญทอง ได้จาก

 • นายวริศ จันทรานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร

 • นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
จังหวัดนครปฐม

2 เหรียญเงิน ได้จาก

 • นายบวรทัต บุญรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
จังหวัดนครปฐม

 • นางสาวอภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

 การแข่งขันครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 49 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 6-15 
กรกฎาคม 2560 จำานวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 297 คน จาก 76 
ประเทศ

ฟิสิกส์โอลิมปิก : 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
2 เหรียญทอง ได้จาก

 • นางสาวธิษณาพร มุง่มพีฤทธิ ์โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์
จังหวัดนครปฐม

 • นางสาวณัฐณิชา เมรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

3 เหรียญเงิน ได้จาก

 • นายอธิคม วาณิชย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 • นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 • นายสิรภพ กลิ่นขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

 การแข่งขันครั้งนี้จัดเป็นคร้ังที่ 48 ที่เมืองยอกยาการ์ตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16–24 กรกฎาคม 2560
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย
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คณิตศาสตร์โอลิมปิก : 3 เหรียญทอง 
2 เหรียญทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ
3 เหรียญทอง ได้จาก

 • นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  

 • นายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 • นายณัฐกร กิตติสุทธิ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

2 เหรียญทองแดง ได้จาก

 • นายณฐนนท์ อัครภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

 • นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร

1 เกียรติคุณประกาศ ได้จาก

 นายตรีทเศศ วิวิธวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 การแขง่ขนัคร้ังนีจ้ดัเปน็ครัง้ที ่58 ณ นครรโีอเดจาเนโร สหพนัธ ์
สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันท่ี 12-23 กรกฎาคม 2560 โดย 
ประเทศไทยทำาคะแนนรวมได้เป็นอันดับ 7 ของโลก จำานวนผู้เข้าแข่งขัน 
ท้ังหมด 615 คน เป็นชาย 553 คน หญิง 62 คน จาก 111 ประเทศ

ชีววิทยาโอลิมปิก : 1 เหรียญเงิน 
3 เหรียญทองแดง
1 เหรียญเงิน ได้จาก 

 • นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

3 เหรียญทองแดง ได้จาก

 • นายณภทัร เกยีรตวิงศว์ณชิ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

 • นางสาวสุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยา- 
นุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

 • นางสาวจฑุารตัน์ อรยิะดำารงคข์วญั โรงเรียนมหดิลวทิยา-
นุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

 การแข่งขันครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 28 ณ เมืองโคเวนทรี สหราช
อาณาจักร ระหว่างวันที่ 23–30 กรกฎาคม 2560 จำานวนผู้เข้า
แข่งขันทั้งหมด 264 คน จาก 68 ประเทศ
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย
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เด็กประถมฯ ไทยกวาด 34 เหรียญ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์โลกที่ฮ่องกง

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ไดจ้ดั
สง่ตวัแทนนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ของไทย จำานวน 

4 ทมี รวมทัง้สิน้ 16 คน เข้ารว่มการแขง่ขนัคณติศาสตร์โลก ระดบั
ประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World 
Contest 2017 (PMWC 2017) ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม  
ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีจำานวนผู้เข้าแข่งขัน 36 ทีม จาก 
15 ประเทศ รวม 144 คน ผลปรากฏว่าทีมนักเรียนไทยสามารถ
คว้ามาได้ 19 รางวัล รวม 34 เหรียญ ใน 3 ประเภท คือ ประเภท
บุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม

 ประเภททีม ได้ 4 รางวัล (16 เหรียญ) ประเภทบุคคล ได้ 14 
รางวัล (14 เหรียญ) ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 รางวัล (4 เหรียญ)
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ข้อมูลจาก 
https://www.thairath.co.th/content/1011527

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย

ข้อมูลจาก 
https://www.facebook.com/ipst.thai

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก : 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

1 เหรียญเงิน ได้จาก

• นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จ.นครปฐม

3 เหรียญทองแดง ได้จาก
• นายภาสพล เสาวคนธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 
• นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จ.นครปฐม 
• นายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

กรุงเทพฯ

 การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม–4 สิงหาคม 
2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
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เด็กไทยคว้ารางวัลโครงการวิทยาศาสตร์ 
อาเซียนบวกสาม

เด็กไทยคว้ารางวัลโครงการวิทยาศาสตร์ โดยมีทีม
เยาวชนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยขอนแก่น 

(มอดินแดง) จ.ขอนแก่น และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
จ.เชียงใหม่ คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญ
ทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากเวที “The 
6th ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APTJSO)” 
เมื่อวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2560 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  
ซึง่ม ี13 ประเทศเข้ารว่มแขง่ขนั ประกอบดว้ยประเทศไทย กมัพชูา 
ลาว เนการาบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
เกาหลีใต้ จีน ไทเป สวีเดน พม่า และเวียดนาม

11 สิงหาคม 2560

นักเรียนไทยคว้ารางวัล 11 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 
15 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศ ระดับประถมและมัธยมศึกษา ที่อินเดีย

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์

ระหว่างประเทศ (InIMC 2017) ที่ประเทศอินเดีย มีนักเรียนไทย

เข้าร่วมการแข่งขันระดับประถมศึกษา 4 ทีม ทีมละ 4 คน (16 คน)  

ทีมหญิง 1 คน รวม 17 คน / ระดับมัธยมศึกษา 4 ทีม ทีมละ 4 คน  

(16 คน) ทีมหญิง 1 คน รวม 17 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 34 คน 

ซึ่งผลปรากฏว่า นักเรียนไทยคว้ารางวัลได้ 11 เหรียญทอง 16 

เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 7 รางวัล  

รวมทั้งสิ้น 49 รางวัล (88 เหรียญ)  

ข้อมูลจาก 
http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6419:2017-07-18-05-06-04&Itemid=104

ข้อมูลจาก 
http://www.tnamcot.com/view/597ef7c7e3f8e40ad163b697

ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย
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หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

โลก

ทึ่ง! นักวิทยาศาสตร์จุดประกายความหวัง

ขยายพันธุ์ปะการังด้วย 
“การผสมเทียมในหลอดเเก้ว”

แนวปะการังมีประโยชน์
หลายอย่าง ท้ังเป็นแหล่ง 
ที่อยู่ของปลา 1 ใน 4 ของ
ปลาทะ เลทั้ งหมด ช่ วย 
ปกป้องเเนวชายฝั่งจาก 
พายุ และเปน็โลกใตท้อ้งทะเล 
ทีส่วยงามตระการตาสำาหรับ 
นักดำาน้ำาดูปลา

รายงานโดย Jan Sluizer
เรียบเรียงโดย ทักษิณา ข่ายแก้ว

12สิงหาคม 2560
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ทึ่ง! นักวิทยาศาสตร์จุดประกายความหวัง

ขยายพันธุ์ปะการังด้วย 
“การผสมเทียมในหลอดเเก้ว”

Bart Shepherd ผู้อำานวยการ
แห่ง Steinhart Aquarium ท่ี California  
Academy of Sciences ใน San  
Francisco กล่าวว่า “แนวปะการังใต้
ทะเลเป็นสถานที่ที่สวยงามมากที่สุด
แห่งหนึ่งในโลกนี้ เป็นแหล่งที่อยู่ของ
สัตว์ใต้ทะเลต่างชนิดท่ีต้องเรียนรู้ท่ีจะ
อาศยัในพืน้ทีเ่ดยีวกนั ตอ้งแยง่พืน้ทีอ่ยู่
อาศยั อาหารและแสงอาทติยท์ีส่าดสอ่ง
ลงไปใต้ทะเล”

 เเต่ Bart Shepherd กล่าวว่าแนว
ปะการังใต้ทะเลทั่วโลกกำาลังประสบกับ
การคุกคามจากจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ภาวะน้ำาทะเลที่อุ่นข้ึน และน้ำาทะเลมี
ความเป็นกรดมากขึ้น

 บรรดานกัวทิยาศาสตรท์างทะเลได้
ทดลองใช้วิธีการหลายอย่างด้วยกันใน
การชว่ยเพิม่จำานวนปะการงัเพือ่ทดแทน
ที่เสียหายไป และวิธีท่ีประสบความ
สำาเร็จมากทีส่ดุคอืการเรง่การขยายพนัธุ์
เทยีมดว้ยการหกักิง่ใหแ้ตกรากใหมเ่เละ
เติบโต ก่อนจะนำากลับไปปลูกในแนว
ปะการงัอกี แตว่ธิขียายพนัธุเ์ทยีมแบบน้ี 
ลดความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
ความทนทานของปะการังลง

 ขณะนี ้โครงการกอบกูแ้นวปะการงั
ทั่วโลก “Hope for Reefs” ได้หันไปใช้
วธิใีหมท่ีค่ดิคน้โดยกลุม่อนุรกัษป์ะการงั 
Secore International ที่ใช้เทคโนโลยี
การผสมพันธุ์ในหลอดแก้วมาใช้กอบกู้
แนวปะการังที่กำาลังตายลง

 Shepherd กลา่ววา่นกัวทิยาศาสตร์
สามารถเก็บไข่เเละสเปิร์มของปะการัง
มาเพื่อผสมพันธุ์ ในหลอดแก้วในห้อง
ทดลอง และเลี้ยงตัวอ่อนปะการังให้โต
ระยะหนึ่งก่อนจะนำาลูกปะการังไปปลูก

ในเเนวปะการังเดิม

 เขากล่าวว่า ในระยะเวลาห้าปี ลูก
ปะการังท่ีผสมพันธ์ุในหลอดเเก้ว จะโต 
เเละผสมพันธุ์กับปะการังในธรรมชาติ

 ปะการังจะปล่อยไข่และสเปิร์มออกมา 
เพียงปีละครั้งเท่านั้นในช่วงพระจันทร์ 
เต็มดวง โดยในช่วงระยะเวลาไม่กี่คืน 
ปะการังจะปล่อยไข่เเละสเปิร์มออกมา
จำานวนหลายล้าน เเละจะลอยไปตาม 
ผิวน้ำาเเละปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนปะการัง 
ตามธรรมชาติ

 แต่ Shepherd ผู้เช่ียวชาญอเมริกัน
กล่าวว่า กว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์
เพศของปะการังไม่ประสบความสำาเร็จใน
การปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน

 ทีมงานพบว่าจุดที่มีไข่เเละสเปิร์ม
ปะการังมากที่สุด เป็นจุดที่มีปลามาหากิน
มากทีส่ดุ ทมีงานจึงใชต้าขา่ยคลมุดา้นบน
ของปะการังเพื่อดักจับไข่เเละสเปิร์มของ
ปะการังที่ปล่อยออกมา แล้วนำากลับมาที่
ห้องทดลองเพื่อผสมข้ามพันธุ์กัน

 โครงการ Hope for Reefs ไม่ได้
ยุติแค่การกอบกู้ปะการังเท่านั้น Bart 

ที่มาของข้อมูล 
https://www.voathai.com/a/saving-

coral-reefs-tk/3872056.html

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

โลก

Shepherd ผู้อำานวยการแห่ง Steinhart 
Aquarium ที่ California Academy of 
Sciences ใน San Francisco กล่าวว่า 
“การเผยแพร่ความรู้แก่รัฐบาลท้องถิ่น
และชุมชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ปะการังเป็น
กญุแจสำาคญัของความสำาเรจ็ของโครงการ 
นี้และเวลาเป็นสิ่งสำาคัญมาก”

 เขากล่ าวว่ า โครงการ น้ี ต้องการ 
ความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการ 
แนวปะการัง ตรวจตราเอาใจใส่สุขภาพ 
ของปะการัง และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ชุมชนจะช่วยดูแลควบคุมสภาพแวดล้อม
ไม่ให้เกิดมลพิษ ควบคุมการปล่อยน้ำาเสีย
ลงทะเล ลดการสั่งสมของโคลนตมใต้
ทะเล ลดการประมงทีเ่กนิพอด ีและต้องมี
การจดัทำาเเนวทางจดัการแนวปะการังแบบ
องค์รวมขึ้นมา เพื่อให้โครงการขยายพันธุ์
และอนุรักษ์ปะการังน้ีประสบความสำาเร็จ

ปะการังจะปล่อยไข่และสเปิร์มออกมาเพียง 
ปีละคร้ังเท่านั้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวง  
โดยในชว่งระยะเวลาไมก่ี่คนื ปะการงัจะปลอ่ยไข่
และสเปริม์ออกมาจำานวนหลายลา้น และจะลอย
ไปตามผิวน้ำาและปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนปะการัง
ตามธรรมชาติ

13 สิงหาคม 2560
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รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

เพียงตัวแมน่ี้ทีส่ร้างลูก
สัตว์บางชนิด แม้ไม่มีตัวผู้
อยู่เลย แต่ตวัเมียกส็ามารถ
ปรับตัว เพื่อไม่ให้เผ่าพันธ์ุ
ขอ งมั นต้ อ งสูญสิ้ น ไ ป 
ปฏบิตักิารการสบืพนัธุแ์บบ
ไม่ง้อสเปิร์มจึงเกิดข้ึน ไข่
ของมันสามารถฟักเป็น 
ตัวได้ !!

บทความ
พิเศษ

มังกรโคโมโด (Wikipedia.org)
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หญิงสาวมีความสุขทุกคร้ังเม่ือ 
กลับมาถึงบ้าน บ้านหลังใหม่ท่ีแม้จะไม่ได้
ใหญ่โต แต่มันเป็นที่แห่งเดียวท่ีเธอจะทำา
อะไรก็ได ้จะเดนิ จะนัง่ จะนอน กท็ำาไดอ้ย่าง 
สบายใจ ไม่ต้องหวาดกลัว แต่ทว่า... บ้าน
ใหมแ่หง่นี ้ไม่ใชบ้่านในฝนัของเธออกีตอ่ไป

 บ้านหลังใหม่ที่เธอพยายามทุกวิถีทาง
ที่จะไม่ให้ “จิ้งจก” สัตว์ท่ีเธอเกลียดกลัว
ที่สุดเล็ดลอดเข้ามาได้ แต่ตอนนี้ ในบ้าน
เธอมีจิ้งจกอยู่ถึงสองตัวแล้ว หญิงสาวจะ
ไม่ทนอีกต่อไป เธอหยิบโทรศัพท์โทรหา
ใครบางคน กอ่นหนา้นี ้เธอหวงัว่า จิง้จกทัง้
สองตัวจะเป็นเพศเดียวกัน หรือถ้ามันเป็น
คนละเพศ เธอจะกีดกันไม่ให้มันจับคู่ เพื่อ
แพร่พันธ์ุในบ้านแสนรักของเธอเด็ดขาด  
แต่หลังจากจบการสนทนา ความหวังของ
เธอแทบดับสูญ

 “ถา้มนัเปน็จิง้จกบา้นหางเรยีบ มนัจะ
เปน็ตวัเมยีทัง้คู ่และมนักม็ลีกูเองไดน้ะเออ  
ผัวเผอไม่ต้องใช้..”

 ข้อความสยองจากปลายสายยังคง
ดังก้องอยู่ในหัว สิ่งที่ได้ยินมามันคือความ
จริงอันน่าสะพรึงกลัว แบบที่เรียกได้ว่า 
เป็นท่ีสุดของชีวิตคนกลัวจิ้งจกเลยทีเดียว 
ความจริงที่ว่า ประชากรของจิ้งจกบ้าน 
หางเรียบนั้นเป็นตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ 
พวกมันดำารงเผ่าพันธุ์อย่างมั่นใจโดยไม่
ตอ้งการตัวผู ้แมจ่ิง้จกสามารถวางไขไ่ดเ้อง  
และลูกที่ฟักออกมาทั้งหมด แน่นอนว่า 
เป็นตัวเมียล้วน!! หากว่า จิ้งจกสองตัวนั้น
ดนัเปน็จิง้จกบา้นหางเรยีบจรงิ ทางทีท่ำาได้
คือ ต้องจับมันไปปล่อยนอกบ้าน

 ปัญหาคือ ใครจะเป็นคนจับ!!

 มาถึงตรงน้ี หญิงสาวได้แต่ถอนหาย
ใจยาวๆ พรอ้มกบัทำาใจยอมรบัสภาพอย่าง 
คนสิ้นหวัง

 ในธรรมชาติน้ัน การสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศพบได้ ในสัตว์หลายชนิด โดย
เฉพาะในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สำาหรับ
สัตว์มีกระดูกสันหลังน้ัน เกือบทั้งหมดมี
การสบืพันธุแ์บบอาศยัเพศ แตก่พ็บวา่สตัว์
บางชนดิในกลุม่สตัวเ์ลือ้ยคลาน ปลา สตัว์
ปกี สามารถสบืพนัธ์ุแบบไมอ่าศยัเพศได ้!!

 สำาหรบัสาเหตทุีเ่ปน็เชน่น้ัน กเ็ปน็ด้วย
ปัจจัยแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป ทำาให้สัตว์
ตวัเมยีเหลา่น้ันตอ้งหาทางอยูร่อด และสืบ
ตอ่เผา่พนัธุ์ให้ได ้แมจ้ะไมม่ตัีวผูห้ลงเหลอื
อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ตาม การสืบพันธุ์แบบ
ไม่ง้อสเปิร์มนี้ เรียกว่า parthenogenesis

 สตัวเ์ลือ้ยคลานขนาดใหญ่อยา่งมงักร 
โคโมโด เป็นตัวอย่างหน่ึงของสัตว์ท่ีสืบพันธ์ุ 
ไดท้ัง้แบบอาศยัเพศและไมอ่าศัยเพศ ปกติ
พวกมันมีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ แต่
เมือ่แม่มงักรสาวเกดิไมง่อ้ตวัผูข้ึน้มา มนัก ็
สามารถตัง้ครรภเ์องได้เลยเชน่กนั โดยในป ี 
ค.ศ. 2006 ณ สวนสตัว ์London’s Chester  
Zoo ประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่พบว่า  
“ฟลอร่า” แม่มังกรโคโมโดสาวออกไข่ 
ทั้งๆ ที่เธออาศัยอยู่เพียงลำาพังและไม่เคย 
ใกล้ชิดชายใดเลย

 เพื่อพิสูจน์ว่า เรื่องเหลือเชื่อที่ไม่เคย 
พบเจอมาก่อนน้ีเป็นเร่ืองจริง เจ้าหน้าท่ีของ 
สวนสัตว์ได้นำาไข่สามฟองที่แตกระหว่าง
การกกไปตรวจสอบในแล็บ และได้ผลที่
ยืนยันแน่ชัดว่า สารพันธุกรรมในไข่นั้นมา
จากฟลอรา่ลว้นๆ เลย และเมือ่ถึงเวลา ไข่ 
ที่เหลือก็ฟักออกมาเป็นลูกมังกรโคโมโด 
เพศผู้ทั้งหมด !!!

 นกัชวีวทิยาคาดวา่ การทีฟ่ลอรา่ผู้โดด
เดี่ยวขาดผู้ชาย แต่ตั้งครรภ์และคลอดลูก
ได้ด้วยตัวเธอเองนั้น ก็เปรียบเหมือนว่า

“ถ้ามันเป็นจิ้งจกบ้านหางเรียบ มันจะเป็น
ตัวเมียทั้งคู่ และมันก็มีลูกเองได้นะเออ  
ผัวเผอไม่ต้องใช้..”

บทความ
พิเศษ

http://www.เกร็ดความรู ้.net/
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ที่มาของข้อมูล
• ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน

• วารสาร @ll biotech

• livescience.com

บทความ
พิเศษ

ลูกมังกรโคโมโดในสวนสัตว์ที ่เกิดจากการสืบพันธุ ์แบบ parthenogenesis
(Credit ภาพ : Ian Stephen)

“ฟลอร่า” แม่มังกรโคโมโดสาวแห่งสวนสัตว์ London’s Chester Zoo 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1537489/No-sex-please-were-lizards.html

เธอกำาลงักอ่ตัง้อาณาจกัรแหง่ใหม ่ทีม่เีธอ
เป็นผู้นำา และการที่ลูกๆ ทั้งหมดเป็นตัวผู้
นั้น ก็แปลว่า เธอสามารถเปลี่ยนกลับมา

สู่โหมดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอย่าง 
ปกตไิด ้อยา่งไรกต็าม การผสมพนัธุก์บัลกูๆ 
ของเธอเองนั้น ในภาวะปกติ ไม่ใช่เรื่องที่ 

ควรจะเกิดขึ้นเลย เพราะการผสมพันธุ์ 
แบบในสมาชิกครอบครัวเดียวกันหรือ 
เครอืญาตใิกลชิ้ดจะทำาใหค้วามหลากหลาย
ทางพันธุกรรมต่ำาลง มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์สูง

 สำาหรับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ยัง
ไม่มีการพบว่ามีลูกสัตว์ชนิดใดที่เกิดจาก
การตั้งครรภ์บริสุทธิ์ (ดังกรณีที่กล่าวมา) 
ยกเว้น กรณีของหนู “คางูยะ” ที่ “โทโม 
ฮิ โระ โคโนะ” นักวิจัยชาวญี่ปุ่ น ใช้
เทคโนโลยี ชีวภาพขั้น สูงสร้างขึ้นมา 
เมื่อสิบกว่าปีก่อน

 วิธีการที่ โคโนะทำาขึ้นนั้นคือใช้ ไ ข่ 
จากหนูตั ว เมี ยสองตั ว  แล้ วลวงให้
นิวเคลียสของไข่ฟองหนึ่งทำาตัวคล้าย
เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่สามารถผลิต 
สเปิร์มได้ แล้วนำานิวเคลียสน้ันไปผสม
กับไข่ปกติ ก่อนนำาไปฝากในท้องของหนู 
ตวัเมยีตวัหนึง่ แมว้า่โคโนะจะสรา้งคางูยะ
ขึ้นมาได้ แต่ความสำาเร็จนี้ถือเป็นแค่เศษ
เสี้ยวเล็กๆ เพราะจากการทดลองผสมไข่
กวา่สีร่อ้ยฟอง ซึง่มแีคค่างยูะกบัลกูหนอูกี
หนึ่งตัวเท่านั้นที่รอดออกมาให้เห็น

 อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยัง 
เชื่อว่า การตั้งครรภ์บริสุทธิ์ น้ันยากที่  
เกิดขึ้นในกลุ่มสัตว์ลี้ยงลูกด้วยนม แม้ว่า
อาจบังเอิญเกิดขึ้นได้ แต่ตัวอ่อนนั้นจะ
พัฒนาไปได้ไม่ไกลและฝ่อไปในที่สุด
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ห้องภาพ
วิทย์

(SciGallery)

กาแล็กซี NGC4258

M106 Galaxy หรือ NGC4258 เป็นกาแล็กซีที่อยู่ในกลุ่ม
ดาวสุนัขล่าเนื้อ (Canes Venatici) ห่างจากโลกราว 
23.7 ล้านปีแสง และมีความสว่างค่อนข้างน้อยที่ 
แมกนิจูด 9.1

ภาพนี้ถ่ายด้วยกล้อง TEC140 ทางยาวโฟกัส 980 มม. 
บนเมาส์ Astrophysics AP1100 บันทึกผ่าน CCD QHY9 
Mono + filter LRGB

ภาพโดย : คุณ Sit Sitthai
กลุ่ม Thai Stargazers

17 สิงหาคม 2560
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ที่มาของข้อมูล
https://witsanook.files.wordpress.

com/2015/07/armpit-chemistry.jpg

Sci 
Infographic
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สาระน่ารู้
จาก อย.
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 https://www.facebook.com/KingRama9andScience/?fref=tsหมายเหตุกองบรรณาธิการ : “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” คือ
โครงการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบทวิเคราะห์ของ
นักวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิทยาศาสตร์ได้สะท้อนมุมมอง 

ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด และความจงรักภักดี 
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

เผยแพร่ร่วมกับเฟซบุ๊ก 

จัดทำาโดย ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.

เกี่ยวกับผู้เขียน : สมาธิ ธรรมศร จบการศึกษาด้านฟิสิกส์ของ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เคยเป็นนักวิชาการและนักทำาสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
และวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพที่ท้องฟ้าจำาลอง อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันเป็น 
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ในนิตยสาร Fusion magazine 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และนิตยสาร Synchrotron magazine สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้นหญ้าของ
พระราชา
โดย สมาธิ ธรรมศร

กองบรรณาธิการ

ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี  

เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพล 

จากพายุฤดูร้อน และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

พัดผ่าน เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูฝนกำาลัง 

ย่างก้าวเข้ามา สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนของทุกปี 

มักจะเป็นปัญหาน้ำาท่วมและดินถล่มซึ่งสร้างความ

เดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวไทยในหลายๆ จังหวัด

 ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ผู้เขียนได้มีโอกาสลงพ้ืนที่สำารวจ 
ปัญหาน้ำาท่วมและดินถล่มบริเวณลุ่มน้ำาป่าสัก ตำาบลบ้านครัว 
อำาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหน่ึงในพ้ืนที่รับน้ำาที่ได้รับ
ความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อปีมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 สิ่งที่ 
ผู้เขียนพบคือแม่น้ำาลำาคลองบางส่วนถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำา 
ทำาให้ดินริมตลิ่งบางส่วนพังทลายลงมา และส่งผลกระทบต่อที่อยู่
อาศัยของชาวบ้านริมฝั่งคลอง

 ดินถล่ม (Land Slide) เป็นปรากฏการณ์หรือภัยธรรมชาติ 
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 https://www.facebook.com/KingRama9andScience/?fref=ts

ดนิถลม่ (Land Slide) เปน็ปรากฏการณ์
หรอืภยัธรรมชาติอยา่งหนึง่ซึง่เกดิจาก
มวลดินเกิดการเคลื่อนตัวจากที่สูงลง
สู่ที่ต่ำาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง 
ประเทศไทยของเรามักเกิดดินถล่มใน
ช่วงฤดูฝน

“

”                              

อย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากมวลดินเกิดการเคลื่อนตัวจากท่ีสูงลงสู่ที่ต่ำา
ภายใต้อทิธพิลของแรงโน้มถว่ง ประเทศไทยของเรามกัเกิดดินถลม่
ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 30 
องศา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชิงเขา นอกจากนี้บริเวณแม่น้ำาที่มีความ
คดโค้ง (Meandering River) ดินริมตลิ่งสามารถถูกน้ำากัดเซาะให้
พังถล่มลงมาได้เช่นกัน

 การแกปั้ญหาดนิถลม่ทางวศิวกรรมมหีลากหลายรปูแบบ เชน่  
ทำาการถมดินแล้วบดอัดดินให้แน่นเพ่ือปรับความลาดชันให้เหมาะสม  
ใช้กำาแพงกันดินป้องกันดินไหล หรือสร้างเขื่อนริมตลิ่ง วิศวกร 
จะต้องคำานึงถึง ค่าปัจจัยความปลอดภัย (Factor of Safety)  
ซึ่งหาได้จากสัดส่วนระหว่างแรงต้านทานการเคลื่อนตัวของดิน  
กับแรงกระทำาที่ทำาให้ดินเกิดการเคลื่อนตัว

 อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาดินถล่มในทางปฏิบัติต้องใช้เงิน
จำานวนมากพอสมควร ระหว่างท่ีผู้เขียนกำาลังพิจารณาหาทาง 
แก้ปัญหาด้วยงบประมาณอันจำากัดอยู่น้ันเอง ผู้เขียนก็นึกย้อน
ไปถึงโครงการในพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ที่มีช่ือว่า 
“โครงการหญ้าแฝก” ซึ่งครูของผู้เขียนเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัย 
ผู้เขียนเป็นนักเรียน

 หญ้าแฝก หรือ Vetiver Grass เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใน 
ตระกูลหญ้า พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทรงนำาหญ้าแฝกเหล่านี้มาใช้บรรเทาปัญหาการกัดเซาะและ 
พังทลายของหน้าดิน เนื่องจากหญ้าแฝกมีลักษณะเด่นคือ  
มีใบเรียวเล็กยาว ขึ้นเป็นกอหนา มีระบบรากในแนวดิ่ง (Vertical 
Root) ที่แข็งแรง สามารถหยั่งลึกลงดินได้ 1-3 เมตร เม่ือมีน้ำา 
ไหลผ่านบริเวณที่ปลูกหญ้าแฝก ความเร็วของน้ำาจะลดลง เพราะ
เสยีดสกีบักอใบและรากทีย่ดึหนา้ดนิไว ้จะทำาใหห้นา้ดนิแขง็แรงไม่
ถูกกัดเซาะ หรือพังทลายได้ง่ายนั่นเอง

 ผู้เขียนได้น้อมนำาโครงการหญ้าแฝกของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาใช้แก้ปัญหาดินถล่มในพื้นท่ี ด้วยการใช้ดินซีแล็คหรือดินดาน 
ซึ่งมีราคาถูก มีคุณสมบัติในการบดอัด (Compaction) มีเนื้อดิน 
แห้ง และปะปนไปด้วยกรวดหินเพื่อใช้เป็นฐานที่มีความมั่นคง
แข็งแรง ด้านบนถมทับด้วยดินดำาซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารสูง 
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำาการปรับความชันของดิน
ให้มีค่าไม่เกิน 30 องศา พร้อมกับไล่ระดับเป็นขั้นบันไดเพื่อให้ง่าย
ต่อการเดินข้ึนและลง จากนั้นจึงปลูกหญ้าแฝกเรียงเป็นแถวตาม
ขั้นบันได โดยแต่ละต้นปลูกห่างกันไม่เกิน 10 เซนติเมตร วิธีการ
นี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน้าดิน และเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับ
ดินได้ในเวลาเดียวกัน

 หญา้แฝกไมไ่ดม้ปีระโยชน์ในการอนุรกัษห์น้าดนิเทา่นัน้ ใบของ
หญ้าแฝกที่โตและสูงขึ้น สามารถนำามาใช้มุงหลังคา ทำากระดาษ 
ทำาเชือก ทำาเสื่อ ทำาปุ๋ย ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เพาะเห็ด และอาหาร
สัตว์ นอกจากน้ีรากของหญ้าแฝกบางสายพันธุ์ยังมีกลิ่นหอม นำา
ไปทำาน้ำามันหอมระเหย สร้างรายได้เสริมให้กับผู้ปลูกได้อีกด้วย

 เห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกใช้วิธีทางธรรมชาติ
ในการแก้ปัญหาดินทางวิศวกรรม หรือที่เรียกว่า ชีววิศวกรรมปฐพี 
(Soil bioengineering) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แสดงให้เห็น
ถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติของ
พระองค์ ได้เป็นอย่างดี

นักวิทย์
คิดถึง

ในหลวง
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ก.วิทย์ สวทช.จับมือ ก.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย 11 หน่วยงาน รวมพลังผนึก
กำาลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0

ณ ศนูยก์ารแสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ี:  
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดย สำานกังานพฒันา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือกรมส่งเสริม 
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม พรอ้มด้วย 11 หนว่ยงาน ประกาศ
เจตจำานงภาคีแนวร่วมผนึกกำาลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในงาน 
“Thailand Industry Expo 2017” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน

Sci 
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เปิดตัวโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2 เชิญชวนเมกเกอร์ 
ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ชิงทุนการศึกษา
และทริปร่วมงาน Maker Faire ที่สหรัฐอเมริกา

กรุงเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2560 - 
โครงการ Chevron Enjoy Science : 

สนุกวิทย์ พลงัคดิ เพ่ืออนาคต นำาโดย บรษิทั 
เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลติ จำากดั  
ผนึกกำาลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
และ สำ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

รว่มด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดโครงการ  
“Enjoy Science : Young Makers Contest 
2” เชิญชวน ‘เมกเกอร’์ หรอืนักสรา้งสรรค ์
นวัตกรรมรุ่นใหม่ ในระดับนักเรียน-นักศึกษา 
สายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวด 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชุมชน ชิงรางวัลใหญ่ทริปร่วมงาน 
Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดง 
สิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมือง
ซานฟรานซสิโก สหรฐัอเมรกิา และรางวลั
อื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

สเปกตรัม

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่
https://www.nstda.or.th/th/news/11323-20170726thailand-industry

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
https://www.nstda.or.th/th/news/11315-

20170726-chevron-enjoy-science
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อย่าพลาดชม !! มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  

เข้าร่วมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560” กิจกรรมทาง
วทิยาศาสตรท์ีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่ป ีเนือ่งในสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิระหวา่งวนัที ่17-27 
สิงหาคม ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 9:00-19:00 น. ฟรี!!

เชิญร่วมงาน GISTDA  
Innovation Day

สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ
ร่วมงาน GISTDA Innovation Day 
งานที่จะทำาให้ทราบถึง เทคโนโลยี
จากอวกาศและภูมิสารสนเทศ ว่า
จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำา
วันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 
World Ballroom ช้ัน 23 โรงแรม 
Centara Grand @ Central World  
ตั้งแต่เวลา 08:00-15:30 น.

ศิริราชพร้อมนำาแสงซินโครตรอน พัฒนางานวิจัย ยกระดับวงการแพทย์ไทย

สถาบันวจิยัแสงซนิโครตรอน กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
จับมือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยแสงพัฒนาด้านการแพทย์  
มุง่สรา้งสรรคง์านวจิยัเชงิลกึ พฒันางานทางดา้นชวีการแพทย ์ต่อยอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย  

สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ ได้ที ่ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959

เว็บไซต์ www.nsm.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารการจองเข้าชมได้ที ่ 
http://www.nsm.or.th/images/banners/booking_nst2017.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่
http://www.slri.or.th/th/slrinews/5086- 5086-ก้าวใหม่วงการแพทย์-

ศิริราชพร้อมนำาแสงซินโครตรอน-พัฒนางานวิจัย-ยกระดับวงการแพทย์

ไทย.html
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วันนี้ !!! สาระวิทย์ ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นถึงกอง บ.ก. 

ดาวน์โหลดสาระวิทย์ฉบับใหม่ และแจ้งความเคลื่อนไหวของสาระวิทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้อ่านทั่วไปแล้ว เข้าไปชมได้ที่  

https://www.facebook.com/sarawit2you
เฟซบุ๊กสาระวิทย์

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) รับสนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมีพระประสงค์ ให้นิสิต 
นักศึกษา สาขาฟิสิกส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัย
ระยะสั้นที่เกี่ยวข้องในด้าน

1. การทดลองสาขาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน (Experiments in  
Elementary Particle Physics) การทดลองทีใ่ชแ้สงซินโครตรอน  
(Experiments with Synchrotron Radiation) 

2. งานวิจัยเก่ียวกับเคร่ืองเร่งอนุภาค (Research on Accelerators) 

3. ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles) 

4. งานเก่ียวกับการคำานวณ (Computing in High Energy Physics)

5. งานวิจัยด้านดาราศาสตร์/ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค (Astro-
physics / Astroparticle Physics)

 ในชว่งภาคฤดรูอ้นของสถาบนัเดซ ีณ เมอืงฮมับรูก์ หรอืเมอืง
ซอยเธน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 สวทช. จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สาขาฟิสิกส์ สมัครเข้า
ร่วมการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ
นกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซ ีในชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน 
2561 ณ สถาบันเดซี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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ผู้สนใจสามารถสมัครได้
ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2560

สมัครทางออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ ่มเติมที ่ 
http://www.nstda.or.th/desy

ติดต่อสอบถามเพิ ่มเติมได้ที ่
โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77224, 77225, 77206 

อีเมล pdys@nstda.or.th

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา สาขาฟิสิกส์ สมัครร่วมคัดเลือกเข้าโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูร้อนเดซี ประจำาปี 2561 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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B นั่งยอง เขย่งปลายเท้า   
 เท้าชิด มือปิดหู

ส่งคำาตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

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

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 54 สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

บ้านนักคิด

สวัสดีฮะ ฉบับที่แล้ว เราคุยกันเรื่องฟ้าผ่า แน่นอนว่า การป้องกันตัวไม่ให้เสี่ยงจะ
โดนฟ้าผ่านั้น ข้อแรกเลยคือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะฮะ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เราควรอยู่ในท่า “นั่งยอง เขย่งปลายเท้า เท้าชิด มือปิดหู” ฮะ

 แม้ว่า สายฟ้ามักจะผ่าสิ่งที่อยู่สูงกว่าสิ่งอื่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราควรนอนราบ
ลงกับพื้นนะฮะ นั่นเป็นเพราะ เมื่อฟ้าผ่าลงวัตถุแล้วจะมีกระแสไฟฟ้าไหลกระจายไปตาม
พื้นโดยรอบบริเวณที่เกิดฟ้าผ่าด้วย ถ้าเรานอนราบ ไม่ว่าจะนอนหงาย นอนคว่ำา หรือ
นอนตะแคง ก็จะมีจุดที่ร่างกายแตะพื้นอย่างน้อย 2 จุด แล้วถ้า 2 จุดนั้นห่างกัน การเกิด
แรงดันไฟฟ้าช่วงก้าวก็จะเพิ่มขึ้น เท่ากับว่า โอกาสที่กระแสไฟฟ้าไหลตามพื้นจะผ่านเข้า
สู่ร่างกายเราก็มากขึ้นด้วย ดังนั้นเราจึงต้องพยายามทำาตัวให้เล็กที่สุดด้วยการนั่งยองๆ 
ให้ร่างกายแตะพื้นดินน้อยที่สุดด้วยการเขย่งปลายเท้า ลดแรงดันไฟฟ้าช่วงก้าวให้น้อย
ที่สุดโดยขยับเท้าชิด และป้องกันหูดับจากเสียงฟ้าร้องด้วยการปิดหู

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำาฉบับที่ 52
รางวัลที่ 1 ร่มเปลี่ยนสี ได้แก่ คุณศิริพงษ์ เจนจิรวัฒน์

รางวัลที่ 2 Low Temperature Ceramic Mug ได้แก่ ด.ญ.ฐิติพร สำาราญกิจ

รางวัลท่ี 3 ชุดของขวัญ เบนจมิน แฟรงคลิน ได้แก่ คุรอรวี สิงห์สถิตย์ ด.ญ.รินรดา บุญเรือง คุณจิตชนก วังขนาย

ปัญหาประจำาฉบับที่ 53
 เดือนสิงหาคม มีวันแม่แห่งชาติเวียนมาอีกแล้ว เหมียวมีเกมครอสเวิร์ดแม่กับลูก
มาให้เล่นกันฮะ เหมียวบอกใบ้โดยให้ชื่อของคุณแม่สัตว์ทั้งหลายเอาไว้ คำาที่ต้องหามา
เติมนั้นเป็นคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกลูกๆ ของบรรดาสัตว์เหล่านี้ฮะ

 ตัวอย่าง kangaroo (จิงโจ้) ลูกจิงโจ้คือ joey เป็นต้น

รางวัลประจำาฉบับที่ 53
รางวัลที่ 1 กิ๊ฟต์เซ็ต Low Tempera-
ture Ceramic Mug + จานรองแก้ว 
จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 ชุดการเรียนรู้ “สนุกเล่น 
เห็นอาชีพ : หนูน้อยตะลุยอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์” 
จำานวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 3 สมุดโน้ต Science is the 
cosmic symphony จำานวน 3 รางวัล

1. salmon 2. sheep

3. frog 6. butterfly

4. pig 7. kangaroo

5. pigeon 8. eel

6. swan 9. cat

แนวตั้ง แนวนอน1.

2. 3. 4. 5.

7.

6.

8.

9.
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ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง 
Pteropus lylei

ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางเปน็คา้งคาวกินผลไม้ขนาดใหญ่
มาก ขนาดความยาวหวัและลำาตวัรวมกนัประมาณ 20 

เซนตเิมตร น้ำาหนกัตวัประมาณ 500 ถงึ 700 กรัม เมือ่กาง
ปีกเต็มที่มีความยาวระหว่างปลายปีกทั้งสองข้างประมาณ 
150 เซนติเมตร มีรายงานพบแหล่งเกาะนอน 20 แห่ง  
มีจำานวนประชากรที่พบในประเทศไทยประมาณ 4 หมื่นตัว 
ออกหากนิในรศัมปีระมาณ 20 กโิลเมตร ในช่วงตอนหวัค่ำา 
และบินกลับมาจุดเกาะนอนเดิมก่อนพระอาทิตย์ขึ้น อาหาร
โปรด ได้แก่ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ กระท้อน ชมพู่ ฝรั่ง

ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 สิงหาคม 2560
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ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำ�หรับสม�ชิก  

ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

ซื้อหนังสือของ สวทช. ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

หม�ยเหตุ 1. ท่านสามารถส่งไฟล์หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์มน้ีเพื่อให้ท่านอ่ืนท่ีสนใจ 

สมัครเป็นสมาชิกได้         

           2. โปรดส่งใบสมัครกลับมายังกอง บ.ก. ตามที่อยู่ขวามือ หรือทางโทรสาร 

หรือทางอีเมล

ส�ระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำ�โดย ฝ่�ยเผยแพร่วิทย�ศ�สตร์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ยอยโลกขอมูลขาวสารวิทยาศาสตรเพื 	อคุณ

ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................

วุฒิก�รศึกษ� ปวช./ปวส. ม. 6 ปริญญาตรี ปริญญาโท

 ปริญญาเอก อื่นๆ ...............................................................................................................................................

อ�ชีพปัจจุบัน ครู/อาจารย์ นักเรียน (ชั้น............) นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)                      

 รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ พนง. บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ..........................................

วันที่ .........../............./....................

กองบรรณ�ธิก�ร  ส�ระวิทย์ 

ฝ�่ยเผยแพร่วิทย�ศ�สตร์ สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ  

111 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120 

โทรส�ร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสม�ชิกส่งม�ต�มที่อยู่ด้�นล่�ง

นำาชัย ชีววิวรรธน์

Science literacy is the artery through which the 
solutions of tomorrow’s problems flow.

- Neil deGrasse Tyson

การรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์เป็นดั่งเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง 
คอยให้คำาตอบสำาหรับโจทย์ปัญหาที่จะต้องพบในวันพรุ่งนี้

- นีล เดอแกรส ไทสัน

นีล เดอเกรสส์ ไทสัน (เกิด 5 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (astrophysicist) นักเขียน และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เขาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
เฟรเดริก พี. โรส (Frederick P. Rose Director) ของหอดูดาวเฮย์เดน ภายในศูนย์โรสเพื่อโลกและอวกาศ (Rose Center for Earth 

and Space) ในกรุงนิวยอร์ก ศูนย์ฯดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของอเมริกัน (American Museum of Natural History) 
ที่ซึ่งเขาก่อตั้งภาควิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 และเป็นรองศาสตราจารย์ด้านวิจัยของภาควิชาดังกล่าว และนับจากปี พ.ศ. 2546 
เขาเป็นพิธีกรรายการทีวีชุด Cosmos : A Spacetime Odyssey ซึ่งถือเป็นตอนต่อจากซีรีส์ที่ประสบความสำาเร็จอย่างสูงของ คาร์ล เซแกน (Carl 
Sagan) ในปี พ.ศ. 2523 คือ Cosmos : A Personal Voyage เขาได้รับรางวัลด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์หลายรางวัล เช่น The Public Welfare 
Medal จาก U.S. National Academy of Sciences ในปี พ.ศ. 2558 ฯลฯ

https://www.facebook.com/pg/Neil-Degrasse-Tyson-Fans-1077000822386359/photos/

คำาคม 
นักวิทย์


