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หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา

เมื่อสองเดือนก่อน ผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นหน่ึงในห้าแห่งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบพระชนมพรรษา ส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขณะนี้ได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จ 
แลว้ 2 แหง่ คอื หอดดูาวเฉลมิพระเกยีรตฯิ ฉะเชงิเทรา และทีน่ครราชสมีา ยงัอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ 
ก่อสร้างอีก 3 แห่ง ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ พิษณุโลก ขอนแก่น และสงขลา

 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา แม้จะยังไม่ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้เปิด
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปมานานนับปีแล้วครับ

 ผมมโีอกาสมาทีน่ีเ่ปน็ครัง้ทีส่อง ซึง่กไ็ดเ้หน็ความเปลีย่นแปลงทีก่า้วหนา้มาเปน็ลำาดบั ครัง้แรก 
มีเวลาน้อย ได้มาส่องกล้องโทรทรรศน์เพื่อดูดาวทั่วไปเฉพาะภาคกลางคืน ครั้งหลังนี่มีเวลามาก
หนอ่ย ได้อยูต่ัง้แตเ่ยน็ ชว่งแดดรม่ลมตก อากาศกำาลงัดรีาว 5 โมงเยน็ ของวนัเสาร ์ทีน่ีจ่ะมีการแสดง
ทอ้งฟา้จำาลองใหก้บัประชาชนทัว่ไปดว้ยครบั คนในพืน้ทีน่า่จะทราบกนัด ีเหมาะกบัการมาชมแบบ 
ครอบครัว พ่อแม่พาลูกมาชม เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสถาบันครอบครัวท่ีอบอุ่น และยังเป็นการปลูกฝัง 
ให้เด็กๆ มีใจรักธรรมชาติ เรื่องของท้องฟ้า ดวงดาว ไปในตัว อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กๆ ที่โตขึ้นต่อไปในอนาคตอาจอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็เป็นได้

 ผมมีโอกาสได้ยลโฉมอาคารท้องฟ้าจำาลองหลังใหม่นี้ซ่ึงสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ครั้งละ
ประมาณ 60 คน เก้าอ้ีนั่งชมเป็นแบบโรงหนัง แต่จะเอนได้มากเป็นพิเศษ เรียกว่าก่ึงนอน
ชมกันเลยทีเดียว เบาะนุ่ม นั่งสบาย หรูหราพอสมควรครับ จอที่ชมเป็นท้องฟ้าจำาลองรูป 
โดมเอยีง พ้ืนหอ้งลาดเอียงป็นชัน้ๆ ไลร่ะดบักนัไป ซึง่ไม่เหมอืนแบบท้องฟา้จำาลองกรงุเทพ ทีเ่กา้อี้
นั่งผู้ชมอยู่บนพื้นราบ เรียงรายเป็นวงกลมล้อมรอบกล้องฉายดาวที่ตั้งอยู่กลางห้อง

 เรื่องที่แสดงในท้องฟ้าจำาลอง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มดาวและจักรราศีต่างๆ ประกอบการ 
บรรยายสดที่เรียกรอยยิ้มและเสียงฮาจากผู้ชมได้ไม่น้อยกับมุกตลกของผู้บรรยาย และต่อด้วย 
ภาพยนตรร์ะดบั HD เก่ียวกบัดวงอาทติย ์ดาวเคราะห์ในระบบสริุยะของเรา รวมถึงดาวเคราะหน์อ้ย  
และดาวหาง ระบบเสียงและภาพดีทีเดียวครับ นอกจากนี้ ในอาคารท้องฟ้าจำาลองน้ีก็ยังมี
นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวทางดาราศาสตร์ให้ชมอีกด้วย

 ปิดท้ายด้วยการขึ้นหอดูดาวเพื่อมาชมกล้องโทรทรรศน์ตัวใหม่ขนาด 0.7 เมตร ที่มีราคาถึง 
10 ล้านบาท ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่บ้านเราจะมีกล้องโทรทรรศน์ระดับมาตรฐานโลกเพื่อการวิจัย 
และบรกิารประชาชน วนันีเ้สียดายไมไ่ดด้ดูาวครบัเพราะเมฆมาก ฟา้ปดิ อยา่งไรกต็าม การไดช้ม
การแสดงทอ้งฟา้จำาลองกถ็อืวา่คุม้คา่แลว้ครบั ดงันัน้จงึขอเชญิชวนผูท้ีส่นใจดาราศาสตร์ทุกท่าน  
หากมีโอกาสมาฉะเชิงเทราก็อย่าพลาด แวะมาเย่ียมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งน้ีด้วยนะครับ

 ติดตามข่าวสารความรู้ และรื่องราวของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา ได้ที่ https://www.facebook.com/NARITCCO/ ครับ
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วีณา ยศวังใจ

ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้หูของมนุษย์สามารถรับเสียงที่มีความเข้มเสียงแตกต่างกัน
และแยกแยะเป็นเสียงต่างๆ ให้เราได้ยินมากกว่า 350,000 รูปแบบเสียง ในขณะ

ที่ดวงตาของมนุษย์สามารถมองเห็นและแยกแยะสีต่างๆ ได้มากถึง 10 ล้านสี ด้วยการ
ทำางานของเซลล์รับแสงในดวงตาที่สามารถรับแสงได้เพียง 3 สี แต่ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่า
คอืประสาทสมัผสัในการรบักลิน่ของมนษุยท์ีส่ามารถรับรูแ้ละจำาแนกกลิน่ตา่งๆ ไดม้ากกวา่ 
1 ล้านล้านกลิ่น !!

 จมูกของมนุษย์สามารถดมกลิ่นและแยกแยะกลิ่นต่างๆ ได้มากมาย ทั้งกลิ่นที่น่า 
พึงพอใจและกลิ่นที่ไม่น่าพึงประสงค์ เช่น กลิ่นน้ำาหอม กลิ่นกุหลาบ กลิ่นเบียร์ กลิ่นไข่เน่า 
กลิน่ส ีกลิน่หญ้าทีเ่พิง่ถกูตดั ใหม ่กลิน่นมบดู กลิน่ขา้วโพดคัว่ กลิน่เนือ้ยา่ง กลิน่เปลอืกสม้  
กลิ่นสน กลิ่นไอเสียรถยนต์ ฯลฯ

 นักวิทยาศาสตร์เคยรายงานไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 ว่า จมูกของมนุษย์สามารถจำาแนก
กลิ่นต่างๆ ได้ประมาณ 10,000 กลิ่น แต่ข้อมูลนีก้ลับสร้างความฉงนใหแ้ก่ Leslie Vosshall  
หัวหน้าห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมระบบประสาทและพฤติกรรม แห่งมหาวิทยาลัย 
รอ็กเกต็เฟลเลอร์ ในนวิยอรก์ ทีเ่หน็วา่ไมน่า่ 
จะเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผลนัก  
เพราะขนาดดวงตาของมนุษย์ที่มีเซลล์รับ
แสงได้เพียง 3 สี ยังสามารถมองเห็นและ
จำาแนกเปน็สตีา่งๆ ไดม้ากถงึ 10 ลา้นส ีแต่
จมูกของมนุษย์ที่มีเซลล์รับรู้กลิ่นมากถึง 
400 ชนดิ กน็า่จะสามารถรบัรูแ้ละแยกแยะ
กลิ่นได้มากกว่านั้น

 เพื่อไขข้อข้องใจเก่ียวกับในการรับรู้
กลิ่นของมนุษย์ Leslie Vosshall และทีม
วิจัยจึงได้ทำาการทดลองเพื่อพิสูจน์ความ
สามารถในการจำาแนกแยกแยะกลิ่นต่างๆ 
ของจมูกมนุษย์ จนได้ผลสรุปที่น่าทึ่งและ 
ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อวันที่ 
20 มีนาคม ค.ศ. 2014 จากการที่ทีมวิจัย
ได้ทดลองให้อาสาสมัครชายหญิงจำานวน  
26 คน ทีม่อีายรุะหวา่ง 20-48 ป ีทดสอบดมกลิน่ตวัอยา่งทีน่กัวจิยัไดป้รงุแตง่ขึน้มาใหมโ่ดย
การผสมผสานโมเลกุลต่างๆ ที่ให้กลิ่นแตกต่างกันจำานวน 128 โมเลกุล ซึ่งมีทั้งกลิ่นหญ้า,  
กลิน่ผลไม้ในตระกลูซติรสั, กลิน่มนิต,์ กลิน่กระเทยีม, กลิน่หนงั, กลิน่ยาสบู และกลิน่อืน่ๆ  
ซึง่กล่ินท่ีปรุงข้ึนใหม่แต่ละกล่ินประกอบไปด้วยกล่ินของโมเลกุลต่างๆ 10, 20 และ 30 โมเลกุล

ผูห้ญงิผิวขาว (Caucasian) ทีอ่ายยุงันอ้ย ไม่สบูบุหรีแ่ละมีสขุภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ มีความสามารถในการจาแนกกลิ่นดีที่สุด
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 อาสาสมัครแต่ละคนได้ทดลองดม
กลิน่ตวัอยา่งคร้ังละ 3 ขวด โดยท่ีในแตล่ะ
ชุดจะมีกลิ่นที่เหมือนกันอยู่ 2 ขวด และ
อาสาสมัครจะต้องแยกแยะว่ากลิ่นในขวด
ตัวอย่างใดแตกต่างไปจากอีก 2 ขวด ซึ่ง
อาสาสมคัรทกุคนตอ้งทดสอบกลิน่ทัง้หมด
มากกว่า 260 ชุดกลิ่น

 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง นักวิจัย 
ได้ รวบรวมจำานวนครั้ ง ท่ีอาสาสมัคร
สามารถแยกแยะกลิน่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
และนำามาคำานวณวา่หากอาสาสมัครแตล่ะ
คนได้ทดลองดมกลิน่ทัง้หมดทีผ่สมขึน้จาก
โมเลกุลกล่ินพื้นฐานที่ใช้ ในการทดลองนี้
จำานวน 128 โมเลกุล พวกเขาจะสามารถ
จำาแนกกลิน่ไดม้ากเพยีงใด ซึง่กพ็บวา่ จมกู
ของคนเราน้ันสามารถแยกแยะกลิน่ตา่งๆ 
ได้มากถึง 1 ล้านล้านกลิ่น !!

 Leslie Vosshall กล่าวว่า “เราท่ึง
กับความสามารถของจมูกในการดมกลิ่น
มากๆ แสดงว่ามนุษย์เราก็เป็นนักดมกลิ่น 
ที่ยอดเยี่ยมมาก และเราก็หวังว่าผลงาน
วิจัยนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้สูด
กลิ่นหอมของโลกในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีไม่ได้
จำากัดอยู่แค่ 10,000 กลิ่นเช่นแต่ก่อน แต่
เป็น 1 ล้านล้านกลิ่น”

 อย่างไรก็ตาม ในการทดลองคร้ังนี้
ทมีวจิยัไมไ่ดแ้ยกผลการวเิคราะห์โดยแบง่
ตามเพศ วัย ชาติพันธุ์ หรือว่าปัจจัยอื่นๆ 
แต่ในงานวิจัยที่ทีมนักวิจัยได้เคยศึกษา
ไว้ก่อนหน้าน้ีได้ข้อสรุปว่า ผู้หญิงผิวขาว 
(Caucasian) ที่อายุยังน้อย ไม่สูบบุหรี่
และมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ มีความ
สามารถในการจำาแนกกลิ่นดีที่สุด

 การได้กลิ่นของจมูกนั้นเกิดข้ึนเมื่อ
อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีโมเลกุลที่ทำาให้
เกิดกลิ่นปะปนอยู่ด้วยเม่ือเซลล์ประสาท
รับกลิ่นที่อยู่บริเวณเพดานจมูกได้สัมผัส
กับโมเลกุลของกลิ่นเหล่านั้นก็จะส่ง

สัญญาณไปยังสมองส่วนซีรีบรัม สมองก็
จะแปลข้อมูลและบอกเราได้ว่ากลิ่นที่เข้า
มากระทบกับจมกูของเราน้ันเป็นกลิน่อะไร 
โดยกลิ่นที่จะกระตุ้นเซลล์รับกลิ่นได้ดีนั้น 
ต้องสามารถระเหยได้ ในอากาศเพ่ือสูด
ผา่นเขา้จมกูได ้ละลายน้ำาไดดี้เพ่ือผา่นเยือ่
บจุมกูไปสูเ่ซลลร์บักลิน่ได ้และตอ้งละลาย
ได้ดีในไขมันด้วย เนื่องจากเซลล์รับกลิ่นมี
ไขมันเป็นองค์ประกอบ

 ในความเป็นจริงแล้วจมูกของมนุษย์
อาจสามารถแยกแยะกล่ินไดม้ากกวา่หลาย
ล้านล้านกลิ่น เนื่องจากในโลกนี้มีโมเลกุล
ของกลิ่นอยู่อีกมากมายที่นอกเหนือจากที่

แหล่งข้อมูลและภาพ
http://www.livescience.com/44240-human-nose-distinguishes-1-trillion-scents.html
http://www.reuters.com/article/2014/03/20/us-science-nose-idUSBREA2J1VO20140320
http://www.newscientist.com/article/dn25267-expert-nose-we-can-sniff-out-over-a-trillion-
smells.html#.Uy-MH_l_t64
http://4.bp.blogspot.com/-iqEVMfmL4lI/Te9ZXWbk6JI/AAAAAAAAADU/aiAydaq8bz8/
s1600/Flower+Scents.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/104141577.48/0_857d1_3a0425d6_orig.jpg
http://www2.rockefeller.edu/research/faculty/labheads/LeslieVosshall/
http://aromatherapydoctor.com/wp-content/uploads/2014/02/olfactory_diagram.jpg

นักวิจัยใช้ในการทดลอง ซึ่งโมเลกุลเหล่า
น้ันก็ได้ผสมผสานกันกลายเป็นกลิ่นต่างๆ 
นับไม่ถ้วน ในขณะที่กลิ่นที่จมูกของเราได้
รับสัมผัสในชีวิตประจำาวันน้ันก็ไม่ใช่กล่ิน
ที่เกิดขึ้นจากโมเลกุลเดี่ยวๆ แต่เกิดจาก
หลายๆ โมเลกลุทีร่วมตวักนักลายเปน็กล่ิน 
ที่เฉพาะตัว เช่น กลิ่นกุหลาบ ที่เกิดจาก
การผสมผสานกนัของโมเลกลุทีมี่กลิน่กวา่ 
275 โมเลกุล

 กลไกการทำางานของระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์เรายังคงเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง
เสมอ

Cover
Story

ระบบลิมบิก เป็นระบบการทำางานหลายส่วนของสมอง 
ทำาหน้าที่ด้านควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

สมองส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดของสมองส่วนหน้า 
ทำาหน้าที่รับกลิ่น เพื่อส่งต่อสัญญาณไปยังสมอง

ส่วนซีรีบรัมให้แปลข้อมูลว่าเป็นกลิ่นอะไร

โพรงจมูก

สารที่มีกลิ่นหอม

ประสาทรับกลิ่น
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กองบรรณาธิการ

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์เพ่ือการประกอบอาหารยุคใหม่

การทำ า อ าหา รและขนมที่ มี ส่ ว นผสมของ ไข่ ใ น 
สมัยนี้สะดวกขึ้นมาก เพราะมีผลิตภัณฑ์ไข่เหลว

พาสเจอร์ไรซ์ออกมาจำาหน่าย แต่ก็พบปัญหาว่า ไข่ที่ผ่านการ 
พาสเจอร์ไรซ์ มีคุณสมบัติบางอย่างลดลง จึงต้องมีการศึกษาวิจัย
เพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว

 ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีการนำาทั้งไข่ขาว ไข่แดง ไข่รวม ไปใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหาร โดยเน้นความสะดวก สะอาด และลด
ขั้นตอนในการผลิต แต่ปัญหาที่มักจะเกิดคือ คุณภาพเชิงหน้าที่
ของผลิตภัณฑ์ เช่น สมบัติการเกิดเจล สมบัติการเกิดโฟม มีการ
เปลี่ยนแปลงไป

 ด้วยเหตุน้ี นักวิจัย สวทช. จึงได้ร่วมมือกับบริษัทดีเอ็มเอฟ 
(ประเทศไทย) จำากัด ศึกษาถึงปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้ไข่เหลว 
พาสเจอร์ไรซ์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไข่ไก่สดมากท่ีสุด โดยองค์ความรู้ 
ที่ ได้ สามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ใหม่ 
ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย 
เปน็การเพิม่โอกาสทางการคา้และการใชง้าน ซึง่จะทำาใหผ้ลติภณัฑ์
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ชมคลิปวิดีโอได้ที ่ : https://www.youtube.com/watch?v=T8O69ZwGO2E
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ฤทธิ์ต้านเชื้อสิวของเปลือกอบเชยและน้ำาผึ้ง

เว็บไซตข์องสำานักงานขอ้มลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล เผยผลการทดสอบ
ฤทธิต์า้นเชือ้กอ่สวิของสารสกดัเอทานอลจากเปลอืกตน้อบเชยและน้ำาผึง้ พบความเขม้ข้น 

ต่ำาสุดของสารสกัดเปลือกต้นอบเชยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) ต่อเชื้อ 
Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis คือ 256 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ 
1,024 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำาดับ และค่า MIC ของน้ำาผึ้งต่อเชื้อทั้งสองชนิด คือ ความเข้มข้น  
50% โดยปรมิาตร และความเขม้ขน้ต่ำาสดุทีส่ามารถฆา่เชือ้แบคทเีรยีทัง้สองชนดิ (MBCs) ของสารสกดั

จากเปลอืกตน้อบเชยและน้ำาผึง้ 
คือมากกว่า 2,048 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร และความเข้มข้น 
100% ตามลำาดับ

 อี กทั้ ง เ มื่ อนำ าสารสกั ด
จากเปลือกอบเชยและน้ำาผึ้ง
มาใช้ร่วมกัน พบว่าจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อสิว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สารทัง้สองชนิดนีอ้อกฤทธิเ์สรมิ
กันในการต้านเช้ือสิว และอาจ
จะนำาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ยับยั้งสิวในอนาคตได้

ข้อมูลจาก : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1334
ภาพเปลือกอบเชยจาก : https://www.bestglycol.com/wp-content/uploads/2015/03/cinnamon.jpg
ภาพน้ำาผึ ้งจาก : http://my.haijai.com/article/food/20160225_health-food_2.jpg
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เครื่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าอัตโนมัติ

การเพาะเลี้ยงถั่งเช่าในรูปแบบของฟาร์ม ต้องมีการ
จดัการสภาพแวดลอ้มอย่างเหมาะสม เพือ่การเจรญิ

เติบโตของถัง่เชา่ ทัง้อณุหภมู ิความชืน้ และแสงสวา่ง สถาบนัวจิยั
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อ
ควบคุมสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงถั่งเช่า เพื่อให้ได้ถั่งเช่าที่
มีคุณภาพอุดมไปด้วยสารอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งเมื่อ
สถาบันฯ นำาถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงด้วยวิธีการดังกล่าว ไปวิเคราะห์
สารสำาคญัด้วยแสงซนิโครตรอน พบวา่ มปีรมิาณ “สารอะดโีนซีน”  
ซึง่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอล กระตุ้นการเผาผลาญ สร้างเสริม 
พละกำาลัง และสร้างความกระปรี้กระเปร่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ในท้องตลาด

 “ถัง่เชา่” เปน็สมนุไพรทีม่กีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายในประเทศจนี
มานานนับศตวรรษ มีแหล่งกำาเนิดมาจากประเทศทิเบต สรรพคุณ

http://www.slri.or.th/th/index.php/slriresearch/เครื่องเพาะเลี้ยงถั่งเช่าอัตโนมัติ.html 

ใช้เป็นยาบำารุงร่างกาย บำารุงอวัยวะภายใน เช่น ปอด ตับ และไต 
นอกจากน้ียังช่วยชะลอความแก่ชรา ลดคอเลสเตอรอล บรรเทา
และรักษาอาการโรคหอบหืด ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการหลาย
ประเทศทำาการเพาะเลีย้งถัง่เชา่ธรรมชาตสิายพนัธุอ์ืน่ๆ (มมีากกวา่ 
350 สายพันธุ์) เพื่อให้ได้สารสำาคัญมาทดแทนแต่ยังคงคุณสมบัติ
การออกฤทธิ์ทางยาเช่นเดิม   

 บริษัทเซโก้ ฟาร์ม จำากัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจ SME ใน
ประเทศไทย ผู้เลี้ยงและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองได้
ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พัฒนากรรมวิธีในการเลี้ยง
ถั่งเช่าตามแนวคิด “smart farmer” ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ-
ความชื้น-แสงสว่าง เพ่ือให้ถั่งเช่าเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 
รวมถงึการปรับแต่งเงือ่นไขการเพาะเลีย้งเพือ่ให้ถัง่เชา่มคีณุสมบัติ
ตรงต่อความต้องการของท้องตลาด

 นอกจากน้ี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้นำาถ่ังเช่าท่ีเพาะเล้ียง 
ด้วยวิธีการดังกล่าว ไปวิเคราะห์สารสำาคัญด้วยแสงซินโครตรอน 
และพบว่ามีปริมาณสารอะดีโนซีนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน 
ท้องตลาด ซึ่งสารอะดีโนซีนเป็นสารสำาคัญที่มีอยู่ในถั่งเช่า มี
คณุสมบัตช่ิวยลดคอเลสเตอรอล กระตุน้การเผาผลาญ สรา้งเสรมิ
พละกำาลัง และสร้างความกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกาย

 วิธีการเลี้ยงถั่งเช่าแบบ “smart farmer” เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่ง
ยาก และมตีน้ทนุในการตดิตัง้ระบบไมเ่กนิ 30,000 บาท จึงสามารถ
ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสง่เสรมิอาชพีใหก้บัเกษตรกรใน 3 จังหวดั
ชายแดนใต้ไดอ้ยา่งด ีรวมทัง้ยงัสรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้กป่ระชาชนได้
อีกทางหนึ่ง 
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ยาจุดกันยุงเถื่อน อย. เตือน ระวังอันตราย

จากกรณีที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ อย. ออกสุ่มตรวจสอบ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาดอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้น ล่าสุดได้ตรวจพบว่า มีการ
จำาหน่ายยาจุดกันยุงชนิดขดชื่อ GODZILLA ฉลากเป็นภาษา
พม่า ACTIVE INGREDIENT : Dimefluthin 0.025 % w/w ไม่มี
เลขทะเบียนวัตถุอันตรายในจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการส่ง

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผลการตรวจพบวา่ ผลติภณัฑด์งักลา่วมสีารแอลเลทรนิ ไอโซเมอร ์ 
(allethrin isomers) และสารเฮปต้าฟลูทริน (heptafluthrin) ซึ่ง
จัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผิดกฎหมาย นอกจากนี้สารเฮปต้าฟลูทรินยังเป็นสารสำาคัญ
ในผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. มาก่อน 
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กรณีมเีรือ่งราวของกลุม่มจิฉาชพี
หลอกข าย อุ ปก รณ์ แ ก้

อาการกรนขนาดจิ๋ว ซ่ึงมีลักษณะเป็นจุกเล็กๆ 
2 ขา้งใสเ่ขา้ไปในรจูมกู โดยอวดอา้งคณุสมบตัิ

ของเครื่องว่าจะทำาการเป่าลม เพื่อเข้าไปขยายทางเดินหายใจ ซึ่ง
เป็นคุณสมบัติที่เหมือนกับเครื่อง CPAP นั้น

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า 
อาการนอนกรนน้ัน เกิดจากเพดานอ่อน ลิ้นไก่ยาว และโคนลิ้น 
ที่โต จะตกลงมาบังหรือปิดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน ทำาให้ทาง
เดินหายใจส่วนบนตีบ ทางเลือกหนึ่งซึ่งแพทย์ผู้เช่ียวชาญใช้ ใน
การรักษา คือ การใช้เครื่องเป่าลมหายใจส่วนบน (CPAP) ซ่ึง
ลมที่เป่าเข้าไปจะไปถ่างทางเดินหายใจให้กว้างออก ทำาให้ไม่เกิด
การอุดก้ันทางเดินหายใจ เหมาะสำาหรับผู้ป่วยท่ีมีปัญหานอนกรน
แบบธรรมดาจนถึงผู้ท่ีมีปัญหานอนกรนแบบอันตราย (ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับ)  

 สำาหรับอุปกรณ์นอนกรนขนาดจิ๋ ว ท่ี มีขายเกลื่อนว่อน
อินเทอร์เน็ต อย. ขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมาใช้ ซึ่ง อย. ไม่เคย
อนุญาตให้มีการผลิต นำาเข้า และโฆษณาขายสินค้าดังกล่าว 
เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถแก้อาการนอนกรนได้ อีก

จึงไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ  
รวมถงึความเหมาะสมของอตัราการใช ้ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเส่ียง
อันตรายต่อผู้ ใช้ได้

 หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาหรือจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพใดที่คาดว่าจะผิดกฎหมายหรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 
สามารถรอ้งเรียนไดท้ีส่ายดว่น อย. 1556 Email: 1556@fda.moph.
go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ 
เลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพว่าเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตจาก อย. 
หรือไม่ ได้ทาง Oryor Smart Application อีกด้วย

http://www.fda.moph.go.th/SitePages/News.aspx?IDitem=479

เตือนภัยอย่าหลงเชื่อโฆษณาอุปกรณ์ลดอาการกรน
ขนาดจิว๋ ขายเกลือ่นว่อนเนต็ อย. ไม่เคยอนุญาตโฆษณา 
ไม่ช่วยให้หายขาด

ทั้งเป็นการโฆษณาชวนเช่ือให้ผู้บริโภคหลงผิด เสี่ยงอันตราย ได้
ของที่ไม่มีคุณภาพ การแก้ปัญหานอนกรนในเบื้องต้น ผู้บริโภค
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ควบคุมน้ำาหนัก หากมีภาวะน้ำาหนักเกินควรเปล่ียน
ท่าทางในการนอนเป็นท่านอนตะแคง หลีกเลี่ยงท่านอนหงาย 
เนื่องจากอาจทำาใหเ้กิดการอุดกั้นของทางเดินหายใจได้งา่ยกวา่ท่า
นอนตะแคง ห้ามใช้ยาที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอน
หลบั ยากลอ่มประสาทบางชนิด และควรเลกิการสบูบุหรี ่หมัน่ออก
กำาลงักายอย่างสม่ำาเสมอ การใชอ้ปุกรณช่์วยลดการนอนกรนต่างๆ  
ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น  

 ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณา
ในลักษณะดังกล่าว เพราะนอกจากจะมีราคาแพง ยังไม่สามารถ
รักษาอาการนอนกรนได้ หากจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวควร
ปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะผ่านเว็บไซต์ และ social media ขอให้แจ้งมา
ไดท้ี ่อย. โดยตรง ทางสายดว่น อย. 1556 หรอืรอ้งเรยีนผา่น Oryor 
smart application หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ 
หรือสายด่วน บก.ปคบ. 1135 เพื่อดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดอย่าง 
เข้มงวด
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ระเบียงข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

ไทย
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ฤทธิ์ต้านเบาหวานของน้ำาคั้นจากผลมะระ

เว็บไซต์ของสำานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหดิล เผยผลการศกึษาฤทธิต์า้นเบาหวาน 

ของน้ำาคั้นจากผลมะระในหนูแรทที่เหนี่ยวนำาให้เป็นเบาหวาน 
ชนิดที่ 2

 การทดลองแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หนูปกติ 

กลุ่มที่ 2 หนูที่ถูกเหนี่ยวนำาให้เป็นเบาหวาน กลุ่มที่ 3 หนูที่ป้อน
ด้วยน้ำาคั้นจากผลมะระ ขนาด 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม เป็นเวลา  
14 วัน ก่อนเหนี่ยวนำาให้เป็นเบาหวาน จากนั้นป้อนน้ำาคั้นต่อไป
อีก 21 วัน และกลุ่มที่ 4 หนูที่เป็นเบาหวานที่ป้อนด้วยน้ำาคั้นจาก 
ผลมะระ ขนาด 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม เป็นเวลา 21 วัน

 ผลการทดลองพบว่า หนทูี่ไดรั้บน้ำาคัน้ทัง้กอ่นและหลงัเหนีย่ว
นำาให้เป็นเบาหวานแล้ว จะมีระดับน้ำาตาลในเลือด ฟรุกโตซามิน 
คอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอร์ไรด์ ค่าดัชนีชี้วัดภาวะดื้ออินซูลิน 
และปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ลดลง ขณะที่ระดับอินซูลิน  
ไขมันชนิด HDL ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระรวม (total 
antioxidant capacity) การทำางานของเบตา้เซลล ์(β cell function)  
และปรมิาณของรดีวิซก์ลตูาไทโอน (reduced glutathione) เพิม่ขึน้ 
น้ำาคั้นทำาให้ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของตับอ่อนดีขึ้น

 นอกจากนีย้งัเพิม่การนำากลโูคสเขา้สูเ่ซลล ์จะเหน็วา่น้ำาค้ันจาก
ผลมะระมฤีทธิด์ใีนการลดน้ำาตาลในเลอืด ลดไขมนั และตา้นอนุมลู
อิสระ ดังนั้นผลมะระจึงมีศักยภาพที่จะนำามาใช้ ในการรักษาโรค 
เบาหวานไม่ว่าจะใช้ในเชิงการป้องกันหรือรักษา

ชมคลิปวิดีโอได้ที ่ : http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1331
ภาพจาก : http://www.feidathai.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=345
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กองบรรณาธิการ

หากจ ะ พู ดถึ ง ผู้ ที่ มี แ น วคิ ด
ห วือหวาที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ

เทคโนโลยีอวกาศอันดับต้นๆ ของโลก
คงจะเปน็ใครไปไมไ่ดน้อกจาก อลีอน มสัก ์ 
(Elon Musk) ผู้บริหารบริษัทสเปซเอกซ์ 
ล่าสุดเขาได้ออกมาแถลงในงานประชุม
การบินอวกาศนานาชาติ (Internation 
Astronautical Congres) ที่ประเทศ
ออสเตรเลยี สำาหรับการเดนิทางที่ไรพ้รหม
แดนด้วยจรวดรุ่นใหม่ BFR ท่ีจะมาแทน
จรวด Falcon 9 ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน 
และจรวด Falcon Heavy ทีส่ามารถบรรทุก

อีลอน มัสก์ กับอนาคตของ
การเดินทางที่ไร้พรมแดน

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

โลก

เรียบเรียงโดยศูนย์บริการวิชาการและสื ่อสารดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/3392-elon-musks-bfr-rocket

ของน้ำาหนักได้ถึง 30 ตัน โดยจะเปิดตัว
ทดลองใช้งานในปีหน้านี้

 จรวด BFR น้ันถูกออกแบบมาเพ่ือ
ใช้เดินทางจากโลกไปยังดาวเคราะห์ดวง
อื่น แต่คุณมัสก์ เขาต้องการให้ BFR เป็น
จรวดขนส่งท้ังคนและสินค้าระหว่างเมือง 
ระหวา่งประเทศ ระหวา่งทวีป และแนวคดิ
ที่สุดเหวี่ยงคือ เดินทางจากโลกไปยังดวง
จันทร์ สถานีอวกาศนานาชาติ และดาว
อังคาร ในระยะเวลาอันสั้น 

 ถึงวันน้ัน วันท่ี BFR เปิดตัวใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบ มันจะสามารถบรรทุก

ส่งผู้ โดยสารและสินค้าได้ถึง 150 ตันต่อ
หน่ึงเที่ยว ด้วยความเร็วสูงมากๆ ตาม
ที่ อีลอน มัสก์ แถลงในที่ประชุมคือมัน
จะสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงสุด 
27,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยผู้โดยสาร
จะต้องนั่งเรือออกไปขึ้นจรวด BFR ซึ่งจะ
จอดอยู่ที่ฐานปล่อยจรวดกลางทะเล จาก
นั้นจรวดจะถูกยิงออกไปนอกโลก และ
คอ่ยดิง่กลบัเขา้สูช่ัน้บรรยากาศโลกพรอ้ม
กบัการลงจอดอยา่งน่ิมนวลและแมน่ยำาสงู
มาก ณ ฐานจอดจดุหมายปลายทางโดยไม่
ต้องกางล้อออกเหมือนเครื่องบินเวลาจะ
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ร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยาน  

        จากวดิโีอที ่อลีอน มสัก ์นำาเสนอในทีป่ระชมุ เสน้ทางการ
บนิจากนวิยอรก์–เชยีงไฮ ้นัน้ จรวด BFR จะใชเ้วลาในการเดิน
ทางแค่ 39 นาที

        จากกรงุเทพ–ดไูบ ใช้เวลาเพียง 27 นาท ีเทา่น้ัน !! รวมถึง 
การเดินทางในหลายๆ เส้นทางบนโลกนั้นไม่จะใช้เวลาไม่เกิน 
1 ชั่วโมง

         ความเจ๋งของจรวด BFR คือวิศวกรนั้นบีบให้ต้นทุนใน
การผลิตและใช้งานจรวดลำานี้ต่ำาลง ด้วยการใช้แล้วใช้ซ้ำา นำา
กลับมาใช้ใหม่ จรวดทั้งลำาจะถูกดันขึ้นสู่วงโคจรนอกโลกด้วย
เครื่องยนต์หลัก 6 ชุด ที่ใช้มีเทนเป็นเชื้อเพลิงขับดัน และ
สามารถเติมเชื้อเพลิงได้ในอวกาศ

        การแถลงการณ์ดังกล่าวอาจจะฟังดูแล้วโลกสวยเกินไป 
แต่น่ีคือไอเดียสุดเจ๋งที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีใครเคยคิดเคยทำามา
ก่อนแน่ๆ หากสำาเร็จเราจะสามารถเดินทางไปดูคอนเสริต์ของ
นักร้องดังที่เดินสายโชว์ในอีกซีกโลกของเรา พร้อมทั้งกลับมา
ประชุมกับเพื่อนร่วมงานได้ในระยะเวลาภายใน 1 วัน !!

ข้อมูลอ้างอิงและคลิปวิดีโอ
http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/elon-musks-bfr-rocket-fleet-talk-in-adelaide/9000460
https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/29/elon-musk-spacex-can-colonise-mars-and-build-base-on-oon

หน้าต่างข่าว
วิทย์-เทคโนฯ

โลก
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CanSat หรือ “ดาวเทยีมกระปอ๋ง” เปน็อปุกรณท์ี่ใชจ้ำาลองการทำางานของดาวเทยีม มจีดุประสงคเ์พือ่ใช้ในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี
ทางด้านอวกาศ โดยมีขนาดเล็กประมาณกระป๋องน้ำาอัดลม และไม่ได้ถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจรในอวกาศจริง แต่ CanSat จะถูกปล่อย

ลงมาจากความสูงประมาณ 100–4,000 เมตร จากพาหนะต่างๆ เช่น อากาศยาน จรวด บอลลูน หรือโดรน ซึ่งในระหว่างที่ CanSat  
กางร่มชูชีพร่อนลงมา จะมีการปฏิบัติภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่กำาหนดไว้ เช่น บันทึกภาพ วัดอุณหภูมิ ก่อนที่จะตกถึงพื้นดิน

  ภายใน CanSat จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่นเดียวกับที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ smart phone ในปัจจุบัน เช่น GPS กล้อง
ถ่ายภาพดิจิทัล เซ็นเซอร์วัดความเร่ง ไจโรสโคป เซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก ซ่ึงอุปกรณ์ทั้งหมดมีขนาดเล็ก ราคาถูก สามารถหาซื้อได้

โดย ปริทัศน์  เทียนทอง

CanSat Thailand 2017 :
เวทีสำาหรับเยาวชนไทย เพื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีอวกาศ
CanSat หรอืดาวเทียมกระป๋อง 
เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำาหรับ
เด็กไทย ที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี
อวกาศในระดับเบื้องต้น ผ่าน
การลงมือทำา และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ
ในการสร้างเทคโนโลยี โดย
ฝีมือคนไทยต่อไปในอนาคต
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ตามท้องตลาดทั่วไป และสามารถหาข้อมูลการใช้งานได้ง่ายจาก
อินเทอร์เน็ต เพื่อนำามาพัฒนาได้ด้วยตนเอง

  CanSat เหมาะสมที่จะเป็นโครงการอวกาศขนาดเล็กสำาหรับ
นักเรียนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบดาวเทียม การกำาหนดภารกิจ การสร้างและประกอบ
ดาวเทียม การทดสอบ การเตรียมตัวปล่อยขึ้นสู่อวกาศ และการ

วิเคราะห์ปัญหา นอกจากนี้
นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะ
ในการทำางานเป็นทีม การ
บริหารจัดการโครงการเพื่อ
ใหบ้รรลเุปา้หมายภายใตข้้อ
จำากัดต่างๆ ได้

    กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยหน่วยงาน 
ภายใต้สังกัด 3 หน่วยงาน 
คือ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิ ท ย า ศ าสต ร์ แ ห่ ง ช า ติ  

(อพวช.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานภายใต้สังกัดกองทัพอากาศ 2 
หน่วยงาน คือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) จึงเห็น
พ้องต้องกันที่จะดำาเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ไทยในด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) โดยผ่านการสร้าง
และพัฒนา CanSat ตามหลักทฤษฎี project base learning

  การจัดประกวดแข่งขัน CanSat Thailand 2017 ของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ ประเภททมีประกอบด้วย
สมาชิกไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน ตามแนวทาง
การแข่งขัน CanSat จากการประชุมระดับนานาชาติ APRSAF 
(Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) ครั้งที่ 23 ซึ่งได้
จัดแข่งขัน Water Rocket Event and Can Satellite Competition  
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมี 
เป้าหมายเพื่อค้นหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม
การแข่งขัน CanSat ในระดับนานาชาติต่อไป

 หลังจากประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ www.
nstda.or.th/cansat และปิดรับใบสมัครเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 มีโรงเรียนจากทั่วประเทศส่งใบสมัครเอกสารแบบย่อ
ของข้อมูลโมเดล CanSat แผนการของภารกิจ CanSat ความยาว
ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  มากว่า 80 ทีม ทางคณะกรรมการได้
มีการคัดเลือกทีมผู้สมัครเข้ารอบสุดท้ายจำานวน 10 ทีม ได้แก่

1. ทีม SatelDust โรงเรียนกำาเนิดวิทย์
2. ทีม The Space Boy โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช
3. ทมีจุดประกายความคิดพิชิตอวกาศ โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย
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4. ทีม Arawan CanSat วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
5. ทีม DARA SKY MAN โรงเรียนดาราวิทยาลัย
6. ทีม CD JEP โรงเรียนจิตรลดา
7. ทีม ปลาทองอวกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
8. ทีม AFAPS โรงเรียนเตรียมทหาร
9. ทมี TestSatKPAOS  โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบี่
10. ทีม Canpable โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

 เมื่อได้จำานวนครบทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้ว ทาง
หน่วยงานผู้จัดงาน ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรม เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
พื้นฐานการสร้างดาวเทียมเบื้องต้น และการทำางานร่วมกันเป็นทีม 
ณ อพวช. คลองหา้ จงัหวดัปทมุธาน ีและโรงเรยีนนายเรอือากาศฯ 
เปน็เวลา 3 วนั 2 คนื ระหวา่งวันที ่28-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดย
มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย เช่น ดร.พงศธร สายสุจริต  ภาค
วชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการบนิ-อวกาศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการ
โครงการดาวเทยีมกระปอ๋ง นาวาอากาศตรี ศศศิ เชือ้สมบรูณ ์ ศนูย์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)  บรรยายใน
หัวข้อเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ในการประดิษฐ์ดาวเทียมกระป๋อง

 หลงัจากสิน้สดุการเขา้คา่ย 3 วนัแลว้ ทมีทีผ่า่นเขา้รอบสดุทา้ย
ทั้ง 10 ทีม จะกลับไปพัฒนา CanSat ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อนำามา
แข่งขัน CanSat Thailand 2017 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีกำาหนดจัด
ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อพวช. คลองห้า 
จงัหวดัปทมุธาน ีและโรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช 
จังหวัดสระบุรี โดยมีปัจจัยสำาคัญในการให้คะแนนและตัดสิน คือ

- กำาหนดภารกจิทีม่คีวามสำาคญัและเปน็ประโยชน์ สามารถ
ปฏิบัติได้จริง

- ข้อมูลที่รับได้จาก CanSat ต้องสามารถนำามาบูรณาการ
และนำามาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทำาการ
ทดลองได้

- ขอ้มลูที่ไดจ้ากภารกจิจะถูกนำามาตรวจสอบและใชป้ระกอบ
การประเมินความสำาเร็จของภารกิจ

 สำาหรับรางวัลการแข่งขัน แบ่งเป็นดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และสิทธิในการเป็นตัวแทน

ประเทศไทย เขา้รว่มการแข่งขัน CanSat ระดบันานาชาติ
ปีต่อไป

2. รางวัล Science Award 5,000 บาท
3. รางวัล Technical Award 5,000 บาท
4. รางวัล Best Presentation Award 5,000 บาท

  นับจากวันนี้ เราจะได้คอยติดดูตามความก้าวหน้า ในเรื่อง
ของการพฒันาเทคโนโลยีอวกาศระดบัเยาวชนของไทย อันจะเปน็
รากฐานสำาคัญในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีด้วยความรู้ของ 
คนไทยเอง เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผู้อ่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/cansat
Facebook : facebook.com/JaxaThailand
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อีลอน มัส ก์  จุด
ประกายให้ผู้คนท่ัว
โลกได้ฮือฮาอีกครั้ง 
ด้วยการประกาศจะ
ส่งมนุษย์ไปยังดาว
อังคารด้วยจรวด 
BFR กับแนวคิดใหม่
ในการส่งเชื้อเพลิง
ไปเติมบนอวกาศ 
เพื่อการเดินทางสู่
ดาวอังคาร

จรวด BFR กับความฝันของ
อีลอน มัสก์ ผู้จุดประกายส่งมนุษย์ไปดาวอังคาร

ภาพ : http://www.bbc.com/thai/international-41443812

อีลอน มัสก์
ภาพ : วิกิพีเดีย

สารคดี
วิทยาศาสตร์
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29 กนัยายนท่ีผ่านมา ในงานประชุม 
การบินอวกาศนานาชาติ   

(International Astronautical Congress) ที่
ประเทศออสเตรเลีย อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้ง
และบริหารบริษัทสเปซเอกซ์ แถลงความ
คืบหน้าโครงการอวกาศในการส่งมนุษย์
ไปยงัดาวองัคารดว้ยการเปดิตวัจรวด BFR 
(Big Falcon Rocket) ซึ่งจะนำาเทคโนโลยี
ท่ีใช้กับจรวดที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดและ 
ตัดส่วนที่ ไม่จำาเป็นออกไปเพื่อให้จรวด 
ลำาเล็กลงที่สุดเท่าที่จะทำาได้ (แต่กระนั้น 
มันก็ยังมีขนาดใหญ่มากๆ)

ความคืบหน้าของโครงการมี
ดังน้ี
1. ถงัใสเ่ชือ้เพลิง ซึง่เปน็ออกซเิจนเหลว

และมเีทนเหลวเยน็จดัทำาจากคารบ์อน
ไฟเบอร์แบบใหม่มีความแข็งแรงกว่า
เดิมมาก ถังดังกล่าวมีปริมาตรมากถึง  
1,000 ลกูบาศกเ์มตร ไดร้บัการทดสอบ 
ความดันถึงจุดสูงสุดที่ถังรับได้  

2. เครื่องยนต์ไอพ่น มีช่ือว่า raptor 
engine มีกำาลังขับดัน/น้ำาหนักมาก
ทีส่ดุตัง้แตเ่คยผลติมา ทำาการทดสอบ
ไอพ่นนานถึง 100 วินาที ซึ่งเป็นระยะ
เวลาทีเ่หลอืเฟอืสำาหรบัการลงจอดบน

ดาวอังคารที่ใช้ไอพ่นขับดันเพียง 40 
วินาทีเท่านั้น

      เนือ่งจากดาวองัคารนัน้มบีรรยากาศ
เบาบางเกินกว่ายานอวกาศจะร่อน
ลงจอดแบบเครื่องบิน ดังน้ันจึงต้อง
ใช้ระบบไอพ่นความแม่นยำาสูง ซึ่งใน
ตอนน้ีจรวดของบริษัทสเปซเอกซ์ได้
ทดสอบการลงจอดโดยสำาเร็จถึง 16 
คร้ังแล้ว จากสถิติที่ผ่านมาทำาให้คาด
หวังว่าในอนาคตจะมีความแม่นยำาสูง
ข้ึนจนไม่ต้องใช้ระบบขาต้ังในการลงจอด

3. rendezvous และ docking (การโคจร
มาพบกันและเชื่อมต่อ) จากที่ผ่านมา 
กระสวยดรากอน1 สามารถเดินทาง
ไปยังสถานีอวกาศได้ โดยอัตโนมัติ 
แต่กระสวยดรากอน 2 ที่จะส่งขึ้นสู่
อวกาศในปี ค.ศ. 2018 น้ันจะเช่ือมตอ่ 
อย่างแม่นยำาโดยไม่ต้องใช้แขนหุ่นยนต์ 
ช่วยจับอย่างดรากอน 1 เลย (แค่กด
ปุม่ส่ังการแลว้กระสวยกจ็ะเดนิทางไป
เชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติ)

4. heat shield เมื่อยานอวกาศเข้าสู่
ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารหรือ
โลก จะเกิดการปะทะและเสียดสี
กับชั้นบรรยากาศจนเกิดความร้อน
มหาศาล ส่วนป้องกันความร้อนใน

ตอนนี้สามารถป้องกันความร้อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 อีลอน มัสก์ กล่าวว่า ในการส่งจรวด
สามครัง้แรกของสเปซเอกซน์ัน้ล้มเหลวไม่
เป็นท่า ในขณะนั้นบริษัทจวนจะหมดเงิน
ทุนในการส่งจรวดอยู่แล้ว แต่โชคดีที่ใน
ครั้งที่ 4 การส่งจรวดสามารถทำาได้สำาเร็จ
และทำาให้สเปซเอกซ์มีวันน้ี และวันที่เขา
กำาลงักลา่วอยูน่ีก้ค็รบรอบ 9 ปกีารสง่จรวด
สำาเร็จครั้งแรก 

 ราวๆ ปลายป ีค.ศ. 2017 นี ้อลีอน มสัก์  
ยังมีแผนการส่งจรวด Falcon Heavy เป็น
ครัง้แรกซึง่มนัเป็นจรวดทีค่ลา้ยๆ กับจรวด 
Falcon 9 ที่ใช้อยู่ แต่ Falcon Heavy มี
จรวดส่วนขับดันติดเพ่ิมเข้าไป 2 ส่วน 
แม้จะฟังดูง่าย แต่ตัวจรวดลำาน้ีได้รับการ
ออกแบบใหม่เกือบทั้งหมด (ยกเว้นจรวด
ส่วนบนที่ใช้ในการบรรทุก) กล่าวได้ว่ามัน
เปน็เหมอืนยานพาหนะใหม่โดยส้ินเชงิ แต่
จรวด BFR จะใหญ่กว่านั้น!

จรวด BFR
 จรวด BFR มีความสูงถึง 106 เมตร 
(ในขณะที่ Falcon 9 สูงเพียง 70 เมตร) 
และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร บรรทุก
สัมภาระและผู้โดยสารได้มากถึง 150 ตัน 
เพ่ือเข้าสู่วงโคจรรอบโลก ใช้เครื่องยนต์ 
raptor เพื่อขับดันทั้งหมด 31 ตัว โดย
สามารถรับน้ำาหนักได้มากที่สุด 4,400 ตัน

 หลังจากส่งจรวดส่วนบนขึ้นสู่ วง
โคจรรอบโลกแล้ว จรวดส่วนล่างจะกลับ
ลงมายังโลกอย่างปลอดภัยเพื่อนำามาใช้
ใหม่อีกรอบ ส่วนจรวดท่อนบนที่มีน้ำาหนัก
บรรทุกอยู่อย่างเต็มที่จะโคจรรอบโลก 
โดยที่ไม่มีเชื้อเพลิงอยู่ในนั้นเลย จากน้ัน
จึงจะมีการส่งจรวดอีกลำาขึ้นไปเพื่อเติม
เชื้อเพลิงในอวกาศ เมื่อจรวดส่วนบนมี
เช้ือเพลิงเต็มแล้วจึงจะพร้อมสำาหรับการ
เดินทางสู่ดาวอังคาร

สารคดี
วิทยาศาสตร์
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 เหตุท่ีต้องเติมเชื้อเพลิงในอวกาศ
เพราะหากบรรทกุเชือ้เพลงิไปเตม็ลำาตัง้แต่
แรก จะต้องลดน้ำาหนักบรรทุกลงเพื่อให้
จรวดสามารถเข้าสู่วงโคจรรอบโลกได้ แต่
การส่งจรวดส่วนบนที่ไม่มีเชื้อเพลิงตั้งแต่
แรกจะทำาให้สามารถบรรทุกน้ำาหนักได้
อย่างเต็มที่ ทั้งผู้ โดยสาร สัมภาระ และ
เสบียงต่างๆ

 จรวด BFR ท่อนบนมีความยาว 48 
เมตร ส่วนยอดได้รับการปรับความดัน

อย่างเหมาะสมใช้สำาหรับบรรทุกสิ่งต่างๆ 
รวมทั้งผู้ โดยสารราวๆ 100 คน (ปริมาตร 
825 ลูกบาศก์เมตร) แบ่งกันอยู่เคบิน
ละ 2-3 คน ส่วนกลางเป็นถังเช้ือเพลิง
ออกซิเจนเหลว 860 ตัน และมีเทนเหลว 
240 ตัน ปลายสุดเป็นเครื่องยนต์ไอพ่น 
ประกอบด้วย raptor engine 4 ตัว มี 
vacuum engine 4 ตัว ตรงกลางเป็น sea 
vevel engine อีก 2 ตัว  

 บริเวณด้านข้างของจรวดส่วนท้าย

ถูกประกบข้างด้วยแผ่น delta wing ที่ทำา
หน้าที่เหมือนกับหางเสือช่วยในการสร้าง
สมดุลให้กับจรวดในขณะที่จรวดเข้าสู่ชั้น
บรรยากาศของดาวเคราะห์ต่างๆ ดังน้ัน
น้ำาหนักสัมภาระจะมากหรือน้อยก็ไม่มี
ปญัหา รวมทัง้สามารถเขา้สูช้ั่นบรรยากาศ
ของดาวเคราะห์ได้ตั้งแต่ความหนาแน่น
สูงจนถึงความหนาแน่นต่ำาจนแทบไม่มี
ช้ันบรรยากาศอย่างดวงจันทร์ กล่าวได้ว่า
จรวด BFR สามารถจอดที่ไหนก็ได้ในระบบ
สุริยะ

 ความฝันของอีลอน มัสก์ วันน้ี 
อาจเป็นความหวังที่กลายเป็นจริงของ
มนุษยชาติในการเดินทางไปยังดาว
องัคารหรอืดาวเคราะหด์วงอืน่ๆ ในระบบ
สุริยะก็เป็นได้ !!

http://www.narit.or.th/index.php/
astronomy-news/3395-bfr-elon-musk

สารคดี
วิทยาศาสตร์
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ปริทัศน์ เทียนทอง

ภาพสแกนโครงสร้างภายในของพีระมิด พบ
ช่องว่างปริศนาขนาดใหญ่ (กลุ่มจุดสีขาว)

ภาพโดย : 
http://www.scanpyramids.org/

Sci 
Gallery

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ในโครงการ “สแกนพีระมิด” (ScanPyramids) นำาโดย นายคุนิฮิโระ โมริชิมะ จาก
มหาวิทยาลัยนาโงยาของญี่ปุ่น ใช้เวลาศึกษาโครงสร้างของมหาพีระมิดแห่งกีซา 2 ปี และตีพิมพ์ผลงานลง 

เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ โดยระบุว่าใช้วิธีสแกนโครงสร้างภายในของพีระมิดแบบ “มิวโอกราฟี” (muography) หรือ 
การสร้างภาพด้วยอนุภาคมิวออน โดยไม่จำาเป็นต้องแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายหิน

 ผลการสแกนโครงสร้างของพีระมิด ทำาให้ค้นพบช่องว่างปริศนาขนาดใหญ่
เท่าเครื่องบินพาณิชย์ ในมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซาของอียิปต์ สร้างความฮือฮา
อย่างมากแก่วงการวิทยาศาสตร์และโบราณคดี โดยคาดว่าอาจเป็นการค้นพบ
ห้องลับแห่งใหม่ที่เก่าแก่กว่า 4,500 ปี นอกเหนือไปจากห้องเก็บพระศพฟาโรห์
คูฟูและพระมเหสีที่ค้นพบก่อนหน้านี้แล้ว

17 พฤศจิกายน 2560
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https://witsanook.wordpress.com/2016/11/28/วิทย์แซ่บๆ-ของพริก/
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สาระน่ารู้
จาก อย.
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สเปกตรัมSci 
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สวทช. จัดอบรมพัฒนาครูในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
เครือข่าย สวทช.

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  
อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

ประเทศไทย จงัหวดัปทมุธานี  สำานกังาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครู “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย เครือข่าย สวทช.”

 หลังการติดตามประเมินผลการใช้
ชดุสือ่ความลบัของพืช ซึง่เปน็หลกัสตูร
แนวทางการจัดกิจกรรมและประเมิน
ทกัษะการสืบเสาะหาความรู ้สำาหรับเด็ก
ปฐมวัย แก่คณะครูกว่า 40 ท่านจาก 18 
โรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
https://www.nstda.or.th/th/news/11601-20171103

สวทช. ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอล จัดสัมมนาถอดบทเรียนความสำาเร็จระดับโลก 
เพื่อพัฒนามะเขือเทศไทย

1 พ.ย. 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาต ิ(สวทช.) โดยฝา่ยบรหิารคลสัเตอรแ์ละโปรแกรมวจิยั (CPM)  

ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(ไบโอเทค) และ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สท.) ร่วมกับ สถาน
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำาประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ 
“The Thai-Israeli Tomato Conference : The current status 
and the way forward” เพื่อบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการปรับปรุง
พันธ์ุและการปลูกมะเขือเทศในระบบโรงเรือน จากประสบการณ์
ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งอิสราเอลและไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า  
90 คนจากภาครัฐและเอกชน

 ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของการ
ปรับปรุงพันธุ์ การผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศของ
ประเทศไทย รวมทัง้การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ ์
ตลอดจนการแสวงหาโอกาสความร่วมมือทั้งในด้านการวิจัยและ 
การค้าระหว่างกันต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
https://www.nstda.or.th/th/news/11595-the-thai-israeli-tomato-conference
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http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6593:5&Itemid=104

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6593:5&Itemid=104

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6593:5&Itemid=104
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เด็กไทยข้ึนแท่นแชมป์แห่งเอเชีย กวาด 5 รางวัลจากการแข่งขันเคร่ืองบิน
กระดาษพับชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น

 4   ตัวแทนเยาวชนไทย กวาดรางวัลชนะเลิศประเภทร่อนไกลและร่อนนานได้มามาก
ถึง 4 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทร่อนนานอีก 1 รางวัล จาก

เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์เอเชีย (JAL Origami Plane Asian 
Competition) ครั้งที่ 1 ณ เกาะมิยาโกะ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ร่วมกับสมาคมเคร่ืองบินกระดาษพับ ส่งตัวแทนเยาวชนไทยที่ชนะเลิศจาก
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษ พับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 และ 14 เข้าร่วมการ
แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์เอเชีย (JAL Origami Plane Asian Competition)  
ครัง้ที ่1 ณ เกาะมยิาโกะ จงัหวดัโอกนิาวา่ ประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัที ่4–5 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ประเภทร่อนไกล ซึ่งไม่มีการจัดแข่งขันใน
ประเทศไทย และประเภทร่อนนาน

 ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ด.ช.สรรพญา แก่นนาค แชมป์จากการแข่งขันเครื่องบิน

ตัวแทนจากประเทศไทยถ่ายภาพร่วม กับ Mr.Takuo Toda (คนกลาง) นายกสมาคม
เครื ่องบินกระดาษพับประเทศญี่ปุ ่น เจ้าของสถิติ Guinness World Record 
สำาหรับการร่อนเครื ่องบินกระดาษพับใด้นานที ่สุดในโลก 29.2 วินาที 

กระดาษพบัชงิแชมปป์ระเทศไทย ครัง้ที ่ 
14 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จังหวัด
นนทบุรี เข้าแข่งขันทั้ง 2 ประเภท ใน
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และสามารถคว้า
รางวลัชนะเลศิมาครองไดท้ัง้ 2 ประเภท 
ด้วยสถิติร่อนไกล 40.92 เมตร และ
ร่อนนาน 15.63 วินาที นอกจากนี้ในรุ่น
ทั่วไป ประเภทร่อนนาน ด.ช.วัชรินทร์  
ไชยายงค์ แชมปจ์ากการแข่งขันเครื่อง
บินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 13 โรงเรียนผาเทิบวิทยา จังหวัด
มุกดาหาร ก็สามารถคว้ารางวัลชนะ
เลิศมาครอบครองด้วยสถิติ 22.40 
วินาที และนายเชิด กิมสร้อย โรงเรียน
คลองใหญว่ทิยาคม จงัหวดัตราด ได้รบั
รางวัลรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 ดว้ยสถติ ิ
21.09 วินาที

 ในส่วนของการแข่งขันประเภท
ทีมตัวแทนประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 7 
ประเทศ คอื ญีปุ่น่ ฟลิปิปนิส ์เวยีดนาม 
เกาหลใต้ ฮ่องกง มาเก๊า และไทย  
ซึ่งสมาชิกในทีมไทย คือ นายเชิด  
กมิสรอ้ย ด.ช.วชัรนิทร ์ไชยายงค ์และ
นายธวัช จุลศรี จากโรงเรียนผักไหม
วิทยานุกูล จังหวัดศรีสะเกษ ก็ไม่ทำาให้
ผิดหวัง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมา
อวดคนไทยอีก 1 รางวัล โดยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ประเทศ
เกาหลใีต ้และรองชนะเลศิอนัดบั 2 ทมี
เจ้าภาพจากประเทศญี่ปุ่น
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ก.วิทย์ฯ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิทย์ฯ และ เอสซีจี น้อมสำานึกพระเกียรติคุณ
ในหลวง ร.๙ ผ่านหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ  
สริกิติิ ์: นางกลุประภา นาวา-

นุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ 
Manager Brand Management Office 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) 
เปิดตัวหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”  
ที่ ได้ ร่วมกันสนับสนุนจัดพิมพ์จำานวน 
5,000 เล่ม เพื่อส่งต่อให้แก่ห้องสมุดและ
สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศ เพือ่เผยแพร ่
พระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 
พร้อมจัดสรรหนังสือส่วนหน่ึงมอบให้
ประชาชนทีส่นใจในงาน อกีทัง้ยงัจดัแสดง
นิทรรศการภาพ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” 
เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้

อ่านรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ 
https://www.nstda.or.th/th/news/11589-20171019
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ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ 
Hipposideros larvatus

ประทีป ด้วงแค
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบเป็นค้างคาวกินแมลง ขนาดความยาวหัวและลำาตัวรวมกันประมาณ 
7 เซนติเมตร เป็นค้างคาวท่ีเกาะอาศัยรวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่อยู่ตามถ้ำา และมีการอพยพ

โยกย้ายถ่ินไปตามฤดูกาล มีรายงานฤดูผสมพันธ์ุอยุ่ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน

ห้องภาพ 
สัตว์ป่า
ไทย

23 พฤศจิกายน 2560
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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

หมดเขตส่งคำาตอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาระวิทย์ ฉบับที่ 57 
สำาหรับของรางวัล เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

บ้านนักคิด

ปัญหาประจำาฉบับที่ 56
ฉบับที่ 56 นี้ เหมียวมีเร่ืองเกี่ยวกับพลาสติกมาถามฮะ เหมียวสังเกตว่าที่ก้นภาชนะ
พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำาดื่ม ขวดแชมพู กล่องใส่อาหาร มักจะมีสัญลักษณ์ลูกศร
สามเหลี่ยม มีตัวเลขอยู่ด้านใน แล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำากับไว้ ที่เคยเห็นก็มีตั้งแต่
เลข 1-7 ทีนี้เหมียวก็ไปค้นข้อมูลดูก็พบว่า เป็นสัญลักษณ์ของพลาสติกประเภทต่างๆ  
คุณผู้อ่านช่วยบอกหน่อยฮะว่า สัญลักษณ์แต่ละอันหมายถึงอะไร แล้วยกตัวอย่างสิ่งของ
ที่ทำามาจากพลาสติกแต่ละชนิดมาให้เหมียวด้วยนะ

รางวัลประจำาฉบับที่ 56
รางวัลที่ 1

USB flash drive NSTDA 16 GB  
พร้อมทั้งเป็นพอยน์เตอร์และ
ไฟฉายในตัว จำานวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2  

พวงกุญแจไดโนเสาร์พันธุ์ไทย 
จำานวน 5 รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล
ประจำาฉบับที่ 55
รางวัลที่ 1 ผ้าพันคอผ้าฝ้ายมัดย้อม 
ได้แก่ ด.ญ.ศรัณย์พร เลิศสีมาพร

รางวัลที่ 2 กระเป๋าเครื่องเขียนผ้าใย
กัญชง ได้แก่ คุณชันม์จิรา  ก่อสกุล

รางวัลที่ 3 ชุดของขวัญนักบันทึก 
(สมุดโน้ต+ดินสอ) ได้แก่ ด.ญ.นริศรา 
แรตสันเทียะ คุณศิริวรรณ อิสสระวงศ์
เทวา คุณรินรดา บุญเรือง

Sci 
Quiz
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ในฉบับท่ีแล้ว เหมียวขอให้คุณผู้อ่านช่วยบอกชื่อโครงการในพระราชดำาริพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 โครงการ ที่ปรากฏในภาพประกอบ ฉบับนี้ 
เรามาดูเฉลยกันฮะ
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ผลิตโดย เครือข่ายนักวิทย์

นักวิทย์คิดถึงในหลวง เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กท่ีรวบรวม
บทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำานวน 22 เร่ือง  
ซ่ึงเขียนโดยนักวิทย์อาสารวม 18 ท่าน เพ่ือบันทึก 
ความทรงจำา เ ก่ียวกับพระอัจฉริยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระองค์ โดยมีจุดเร่ิม
จากการรวมตัวกันของกลุ่มคนท่ีทำางานสายวิทยาศาสตร์ 
ถ่ายทอดมุมมอง แรงบันดาลใจ และความประทับใจ  
ในพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลท่ี 9

 นักวิทย์อาสาท่ีมาร่วมเขียนบทความท้ังหมด 18 ท่าน
น้ี มีท้ังอาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ นักส่ือสาร
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารในวงการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ

 บทความท่ีเผยแพร่ในหนังสือเล่มน้ี ล้วนบอกเล่าถึง
พระราชดำาริและพระราชกรณียกิจท่ีเป็นแรงบันดาลใจ
สำาคัญในการขับเคล่ือนงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ชาติได้สำาเร็จ บางบทความบอกเล่าถึงพระราชจริยวัตร
อันงดงามผ่านการถวายงานอย่างใกล้ชิด ท้ังหมดน้ี
เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือถวายความอาลัยแด่ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 ท่ีจะจารึกอยู่ในใจของคนไทยทุกคนตลอดไป

 

หนังสือ
นักวิทย์คิดถึง
ในหลวง

ผู้อ่านท่ีสนใจ สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฟรี ได้ท่ี 
https://www.nstda.or.th/r/KingRama9and-
Science
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http://www.worldsciencefestival.com/wp-content/uploads/2011/11/ask_brian_greene_quantum_mechanics_and_string_theory.jpg

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 is increasingly answering questions 
that used to be the province of religion. 

- Stephen Hawking

วิทยาศาสตร์ตอบคำาถามต่างๆ 
ที่เคยอยู่ในขอบเขตของศาสนามากขึ้นทุกที

- สตีเฟน ฮอว์กิง

คำาคม 
นักวิทย์

สตีเฟน ฮอว์กิง (8 มกราคม ค.ศ. 1942–ปัจจุบัน)

เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำาเอาทฤษฎีสัมพัทธภาพ (theory of relativity)  
และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา ค.ศ. 2002 บีบีซีจัดให้เขาเป็น 1 ใน 100  

ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หนังสือวิทยาศาสตร์ที่เขาเขียนคือ ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) ทำาสถิติติดอันดับหนังสือ 
เบสต์เซลเลอร์ติดต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์ เขามีโรคประจำาตัวที่เป็นโรคพันธุกรรมคือ ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ที่ทำาให้ค่อยๆ 
กลายเป็นอัมพาต และติดต่อสื่อสารได้ผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงที่ติดอยู่กับกล้ามเนื้อแก้มด้านหนึ่งของเขา

http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/stephen-hawking-4.jpg


