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ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ

คลื่นลูกที่สามของวงการโทรทัศน์ไทย

 กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 
ในระบบโทรทัศน์ขาวดำ หากนับเวลาถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2557) ก็เท่ากับว่าวงการ 
โทรทัศน์ไทยได้ถือกำเนิดมาแล้วเป็นเวลา 59 ปี อิทธิพลของสื่อทีวีทำให้ 
ประชาชนได้เปิดหูเปิดตาครั้งยิ่งใหญ่ กับการได้เข้าถึงสื่อแบบใหม่ที่สัมผัสได้ทั้ง 
ภาพและเสียง นี่จึงถือเป็นคลื่นลูกแรกของวงการโทรทัศน์ไทยอย่างแท้จริง

 อีก 12 ปีต่อมา คือ พ.ศ.2510 คลื่นลูกที่สองก็เกิดขึ้นกับการเปลี่ยน 
แปลงอีกครั้งกับวงการโทรทัศน์ไทย จากการที่สถานีโทรทัศน์ปรับเปลี่ยนระบบ 
ออกอากาศ จากภาพขาวดำเป็นภาพสี จึงทำให้ผู้ชมได้อรรถรสในการดูทีวีที่ 
เป็นธรรมชาติและสมจริงมากยิ่งขึ้น 

 และมาถึงยุค พ.ศ. นี้ ปี 2557 คลื่นลูกที่สามของวงการโทรทัศน์ไทย 
กต็ามมา ซ่ึงห่างจากคล่ืนลูกท่ีสองถึง 47 ปี วงการโทรทัศน์ไทยกำลังปรับเปล่ียน 
ครั้งยิ่งใหญ่กับการก้าวเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัล นั่นคือ การแพร่ภาพด้วยระบบดิจิทัล 
ที่จะให้ภาพและเสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่แพร่สัญญาณด้วยระบบ 
แอนะล็อก ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับระบบดิจิทัล

 การชมรายการจากทีวีดิจิทัลในระบบความคมชัดสูง จะทำให้ได้ผู้ชม 
ได้อรรถรสยิ่งกว่าเดิมมาก อย่างรายการกีฬา หรือดนตรีคอนเสิร์ต อาจทำให้ 
ผูช้มรู้สึกว่า ได้เข้าไปเกาะติดอยู่ขอบสนามหรือเวทีคอนเสิร์ตอย่างใกล้ชิดราวกับ 
อยู่ในเหตุการณ์จริงมากยิ่งขึ้น

 เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าไป คงจะทำให้เราได้เห็นความเปล่ียนแปลงในเร่ือง 
ต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หรือไอซีที ไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิทัล โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น  
ซึ่งล้วนเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบัน

 สำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลในบ้านเรานี้ ประชาชน 
จำนวนมากอาจสับสนและมีคำถามอยู่ไม่น้อยว่าทีวีที่มีอยู่ปัจจุบันจะรับชมทีว ี
ดิจิทัลได้หรือไม่ จะต้องทำอย่างไร สาระวิทย์ฉบับนี้นำเรื่องราวพื้นฐานที่น่ารู้ 
เกี่ยวกับทีวีดิจิทัลมานำเสนอครับ
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ๅ.	 ทีวีดิจิทัล	คืออะไร?
 ทีวีดิจิทัล คือ ระบบการรับและส่งสัญญาณภาพและเสียง  
โดยใช้ระบบดิจิทัล ที่แตกต่างจากการรับสัญญาณโทรทัศน์แบบเดิม  
ที่เป็นระบบแอนะล็อก ซึ่งระบบโทรทัศน์ดิจิทัล จะมีจำนวนช่อง 
มากกว่า ความคมชัดของภาพและเสียงมากกว่าโทรทัศน์ระบบ 
แอนะล็อก อีกทั้งเรายังสามารถส่งข้อมูลดิจิทัล หรือข้อมูลมัลติมีเดีย 
ในรูปแบบอื่นๆ ไปพร้อมกับสัญญาณภาพและเสียงได้อีกด้วย

2.	 บ้านที่มีทีวีปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นเก่าจะรับสัญญาณทีวีดิจิทัลจะต้องทำ	
	 อย่างไร?
 สำหรับผู้ชมที่มีโทรทัศน์รุ่นเก่า และรับสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้เสาอากาศก้างปลา หรือแบบ 
หนวดกุ้งก็ตาม ก็ยังสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ โดยการซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (Set Top Box) 
มาติดตั้งเพิ่ม โดยกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลที่ว่านี้ นอกจากจะทำหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัลแล้ว ยังทำ
หน้าที่แปลงสัญญาณจากระบบดิจิทัลให้เป็นแอนะล็อกด้วย เพื่อให้ทีวีเครื่องเก่าของท่านสามารถรับ 
ชมทีวีดิจิทัลได้ แต่ถ้าไม่ซื้อ Set Top Box มาติด ท่านก็ยังรับชมทีวีช่อง 3 5 7 9 11 และ Thai PBS 
ได้ตามปกติเหมือนเดิม เพราะสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะยังคงส่งระบบเดิมไปอีกประมาณ 7 ปี โดยใน 
ช่วงนี้จะส่งสัญญาณไปควบคู่กับระบบดิจิทัลด้วย

  

3.	 บ้านที่มีจานดำ	หรือจานเคเบิ้ลทีวี	หรือทีวีดาวเทียม	จะรับสัญญาณ

	 ทีวีดิจิทัลได้หรือไม่	จะต้องซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลโดยเฉพาะมาติดตั้ง	 	
	 อีกหรือไม่? 

 สำหรับบ้านที่รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยใช้จานดาวเทียมทุกค่าย 
ทุกสี และทุกขนาด รวมทั้งบ้านที่รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีแบบบอกรับ 
สมาชิก จะสามารถรับชมโทรทัศน์ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องติดกล่องรับสัญญาณทีวี 
ดจิิทัลเพ่ิมเติมเพราะระบบรับชมทีวีท่ีใช้อยู่ เป็นระบบดิจิทัลอยู่แล้วน่ันเอง แต่อาจจะ 
มีการจัดเรียงลำดับช่องใหม่เท่านั้น โดยกล่องรับสัญญาณของบางค่าย จะมีระบบที่ 
ปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแต่บางกล่องอาจจะต้องทำเอง ซึ่ง 
บริษัทที่เป็นผู้จำหน่ายคงจะแจ้งวิธีการให้เราทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง

5.	 ทีวีที ่ออกอากาศระบบ
	 แอนะล็อกในปัจจุบัน	จะมี		
	 ไปอีกนานแค่ไหน	ถ้าสถานี	
	 หยุดส่งสัญญาณระบบนี้
	 แล้ว	นั่นหมายความว่าทีวี
	 ระบบเก่าจะไม่สามารถดูทีวี
	 ได้แล้วใช่หรือไม่?	
 การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในแบบ 
แอนะล็อกท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลมีข้อตกลง 
ว่าให้สถานีจะต้องแพร่ภาพระบบแอนะล็อก 
และดิจิทัลควบคู่กันไป จนถึงปี พ.ศ. 2563  
จึงหยุดแพร่ภาพระบบแอนะล็อก ซึ่งเมื่อถึง 
ตอนน้ัน ทีวีรุ่นเก่าจะไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ 
ในระบบแอนะล็อกได้

ดิจิทัล	 ขณะที่ประชาชนที่มีโทรทัศน์รุ่นเก่าในปัจจุบันจำนวนมากยังไม่เข้าใจว่าทีวีดิจิทัลคืออะไร	ประชาชน	
จะต้องปรับตัวอย่างไรกับการรับสัญญาณทีวีระบบใหม่	 ฟรีทีวีจากที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้แค่	 6	 ช่อง		
(3	 5	 7	 9	 11	 และ	 Thai	 PBS)	 แต่ในอนาคตอันใกล้นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น	 48	 ช่อง	 เราจะดูได้เมื่อไหร่		
อย่างไร	และอีกหลากหลายคำถาม	สาระวิทย์ฉบับนี้จึงรวบรวมประเด็นพื้นฐาน	10	คำถาม	กับการเปลี่ยน	
ผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล	มานำเสนอผู้อ่านครับ

4.	 ถ้าซื้อทีวีรุ ่นใหม่	จะสามารถรับสัญญาณทีวีดิจิทัลได้โดยตรงเลยหรือไม่?
 โทรทัศน์รุ่นใหม่ ที่มีสัญลักษณ์ “น้องดูดี” จะเป็นโทรทัศน์ (iDTV: Integrated Digital TV) ที่มีระบบรับสัญญาณ 
ทีวีดิจิทัลระบบ DVB-T2 (ระบบสัญญาณดิจิทัลที่ทางสถานีจัดส่ง) อยู่ในตัว จะสามารถรับชมได้ทันที แต่ยังต้องใช้เสาอากาศ  
ซึ่งอาจจะเป็นแบบติดตั้งภายใน และแบบติดตั้งภายนอกก็ได้ โดยในปี 2557 จะรับชมได้จำนวน 24 ช่อง และในอนาคต 
จะรับชมได้ทั้งหมด 48 ช่อง โดยไม่จำเป็นต้องใช้กล่องรับสัญญาณ ยกเว้นว่าจะใช้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือโทรทัศน์ 
ผ่านระบบเคเบิ้ล ก็จะต้องใช้กล่องรับสัญญาณแทนเสาอากาศ
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5.	 ทีวีที ่ออกอากาศระบบ
	 แอนะล็อกในปัจจุบัน	จะมี		
	 ไปอีกนานแค่ไหน	ถ้าสถานี	
	 หยุดส่งสัญญาณระบบนี้
	 แล้ว	นั่นหมายความว่าทีวี
	 ระบบเก่าจะไม่สามารถดูทีวี
	 ได้แล้วใช่หรือไม่?	
 การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในแบบ 
แอนะล็อกท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน รัฐบาลมีข้อตกลง 
ว่าให้สถานีจะต้องแพร่ภาพระบบแอนะล็อก 
และดิจิทัลควบคู่กันไป จนถึงปี พ.ศ. 2563  
จึงหยุดแพร่ภาพระบบแอนะล็อก ซึ่งเมื่อถึง 
ตอนน้ัน ทีวีรุ่นเก่าจะไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ 
ในระบบแอนะล็อกได้

6.	 กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลจะซื้อได้ที่ไหน			
	 ราคาเท่าไร?
 กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล มีขายตามร้านจำหน่ายโทรทัศน์ และ 
อุปกรณ์โทรทัศน์ รวมทั้งในห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีหลายเจ้าด้วยกัน โดย 
คาดการณ์ว่า ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 2,000 บาท และแนวโน้ม 
ราคาน่าจะถูกลงเรื่อยๆ 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะช่วยแบ่งเบาภาระ ด้วยการแจกคูปอง 
แทนเงินสดให้กับประชาชนจำนวน 22 ล้านครัวเรือน เพื่อนำมาเป็นส่วนลด 
สำหรับซื้อเซตท็อปบ็อกซ์ได้ โดยเบื้องต้นกำหนดราคาคูปองไว้ที่ 690 บาท  
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป และวิธีการแจกท่ีชัดเจน ดังน้ัน สมมุติว่ากล่องรับสัญญาณ 
ทีวีดิจิทัล ราคาประมาณ 1,000 บาท มีคูปองอยู่ 690 บาท ประชาชน 
ก็จะจ่ายเงินจริงเพียง 310 บาท

7.	 สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศเดิม	(3	5	7	9	11		
	 และ	Thai	PBS)	จะมีการเรียงลำดับช่องกัน	
	 ใหม่หมดหรือไม่	อย่างไร?		
 กรณีการส่งสัญญาณระบบดิจิทัล คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กำหนดช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 
ในระบบดิจิทัล ให้มีทั้งหมด 48 ช่อง โดยแบ่งออกเป็น ช่องสาธารณะ  
(SD)  จำนวน 12 ช่อง, ช่องบริการชุมชน (SD) จำนวน 12 ช่อง และ 
ช่องบริการธุรกิจ (SD,HD) จำนวน 24 ช่อง ซึ่งช่องรายการโทรทัศน์เดิม 
จะอยู่ในหมวดช่องสาธารณะ และจะมีการเรียงลำดับช่องใหม่ แต่กรณีผู้ที่ 
ใช้ทีวีรุ่นเก่าและไม่ได้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล ก็ยังดูได้ตามช่อง 
เดิมปกติในระบบแอนะล็อก

หมายเหตุ: SD = Standard Definition ระบบความคมชัดปกติ,

  HD = High-Definition ระบบความคมชัดสูง

8.	 ทีวีดิจิทัลมีระบบการเรียงลำดับช่องกันอย่างไร	
	 จะใช้เลขช่องซ้ำกับทีวีที ่ออกอากาศในปัจจุบัน		
	 (แอนะล็อก)	หรือไม่?
 กรณีของช่องบริการธุรกิจ (SD,HD) จำนวน 24 ช่อง กสทช. ได้ประกาศ 
กำหนดเลขช่องทีวีดิจิทัลแล้ว โดยแยกเป็น 4 หมวดหมู่รายการ ดังต่อไปนี้

• หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว

 หมายเลขช่อง 13-15 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง3) ได้หมายเลข 
ช่อง 13, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หมายเลขช่อง 14, บริษัท ไทยทีวี  
จำกัด (เครือทีวีพูล) หมายเลขช่อง 15

• หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ

 หมายเลขช่อง 16-22 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) 
จำกัด ได้หมายเลขช่อง 16, บริษัท ไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล) 
หมายเลขช่อง 17, บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (เครือบริษัท 
เดลินิวส์ทีวี) หมายเลขช่อง 18, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น 
จำกัด หมายเลขช่อง 19, บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
หมายเลขช่อง 20, บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด หมายเลขช่อง 21, 
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จำกัด (เครือเนช่ัน) หมายเลขช่อง 22

• หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ SD

 หมายเลขช่อง 23-29 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด 
(ในเครือเวิร์คพอยท์) ได้หมายเลขช่อง 23, บริษัท ทรู ดีทีที 
จำกัด หมายเลขช่อง 24, บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล 
ทีวี จำกัด หมายเลขช่อง 25, บริษัท แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสติ้ง จำกัด (เครือเนชั่น) หมายเลขช่อง 26, บริษัท 
อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด หมายเลขช่อง 27, บริษัท บีอีซี-
มัลติมีเดีย จำกัด (เครือช่อง 3) หมายเลขช่อง 28 และบริษัท 
โมโน บรอดคาซท์ จำกัด หมายเลขช่อง 29

• หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง HD

 หมายเลขช่อง 30-36 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
ได้หมายเลขช่อง 30, บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด 
หมายเลขช่อง 31, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด 
(เครือไทยรัฐ) หมายเลขช่อง 32, บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด 
(เครือช่อง 3) หมายเลขช่อง 33, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น 
จำกัด หมายเลขช่อง 34, บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จำกัด (เครือช่อง7) หมายเลขช่อง 35 และบริษัท บางกอก มีเดีย 
แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ของ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
หมายเลขช่อง 36
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พบกับเรื่องราวสาระความรู 

และวาไรตี้ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในรูปแบบของทีวีอินเทอรเน็ต 

โดยทีมงานสื่อวิทยาศาสตร สวทช.

พบกับเรื่องราวสาระความรู 
และวาไรตี้ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในรูปแบบของทีวีอินเทอรเน็ต 
โดยทีมงานสื่อวิทยาศาสตร สวทช.
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10.	 ผลกระทบของทีวีดิจิทัลต่อสังคมไทยทั้งด้านบวกและ	
	 ด้านลบ?
 การเปล่ียนแปลงจากระบบโทรทัศน์แบบแอนะล็อก มาสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล  
เป็นผลให้คนในสังคมมีโอกาส และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เพ่ิมมากข้ึน ผ่านทาง 
หลากหลายช่องทางในอนาคตมากขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าไม่มีการกำกับดูแลด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ สำหรับช่อง 
รายการท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึนในระบบทีวีดิจิทัล ก็จะมีโอกาสให้การส่ือสารเชิงลบ  
หรือสื่อสารข้อมูลผิดๆ ปลูกฝังค่านิยมผิดๆ ออกสู่สังคมได้ง่ายเช่นเดียวกัน

9.	 ทีวีดิจิทัลจะเริ่มแพร่ภาพเมื่อไร?
 กสทช. ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิทัล ให้ 4 หน่วยงานแรก ได้แก่ กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2556 ซึ่ง 4  
หน่วยงานดังกล่าวสามารถเริ่มทดลองออกอากาศทีวีในระบบดิจิทัลได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 เม.ย. 2557 ซึ่งคาดว่า 
ประชาชนจะสามารถรับชมทีวีในระบบดิจิทัลได้ราว 50-60% ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ เนื่องจากจะมี 
การยิงสัญญาณผ่านดาวเทียมด้วย ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่รับชมทีวีผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว ในขณะที่ 
ประชาชนที่ไม่มีกล่องดาวเทียมก็สามารถรับชมผ่านทางเสาอากาศแบบหนวดกุ้ง หรือก้างปลาได้เช่นเดียวกัน  
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา 

 ส่วนผู้ประกอบที่เหลือ หลังจากได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. แล้ว คาดว่าจะเริ่มทดลองออกอากาศ 
หลังวันที่ 24 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป อนึ่งผู้ประกอบการโครงข่ายทุกรายจะต้องสามารถออกอากาศทีวีดิจิทัล 
ได้โดยในปีแรกจะต้องครอบคลุม 11 ล้านครัวเรือน หรือต้องครอบคลุม 50% ของครัวเรือนทั้งประเทศภายใน  
1 ปี ครอบคลุม 80% ภายใน 2 ปี 90% ภายใน 3 ปี และครอบคลุม 95% ภายใน 4 ปี นับจากวันที่ได้รับ 
ใบอนุญาต โดยในวันที่ 1 พ.ค. 2557 การแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจะครอบคลุมพื้นที่ 
ใน จ.อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง และวันที่ 1 มิ.ย. 2557 ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี 
ตามลำดับ
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Sci Infographic
กองบรรณาธิการ
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
สัจนา พัฒนาศ ักด ิ ์

รักษาโรคจอประสาทตาเส่ือม

ด้วยสเต็มเซลล์
 เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินข่าวเกื่ยวกับสเต็มเซลล์ (Stem Cells)  
หรือเซลล์ต้นกำเนิดมาบ้างแล้ว สเต็มเซลล์คือ เซลล์ซึ่งสามารถแบ่งตัวและ 
เจริญไปเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะได้ ดังนั้น สเต็มเซลล์ 
จึงเป็นความหวังที่สำคัญในการรักษาโรคที่ยังรักษาไม่ได้ในปัจจุบัน เช่น จอ 
ประสาทตาเสื่อม ธาลัสซีเมีย ลิวคิเมีย อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน กล้ามเนื้อ 
หัวใจขาดเลือด และเบาหวาน เป็นต้น ความหวังนั้นได้เข้าใกล้กับความเป็นจริง 
มากข้ึนทุกขณะ เม่ือนักวิจัยสามารถเล้ืยงเซลล์ต้นแบบ หรือท่ีเรียกว่า Precursor  
cell สำหรับดวงตาในหลอดทดลองได้สำเร็จ

 สมัยก่อนนักวิจัยด้านสเต็มเซลล์สามารถเลี้ยงสเต็มเซลล์ของเอ็มบริโอ 
แค่บนแผ่นระนาบ 2 มิติ จนกระทั่งเมื่อ 3-4 ปีนี้เอง ทีมวิจัยของ โยชิกิ ซาซาอิ  
(Yoshiki Sasai) สามารถเล้ียงสเต็มเซลล์ของเอ็มบริโอหนูให้พัฒนาเป็นโครงสร้าง 
เนื้อเยื่อต่างๆ คือ cerebral-cortex, ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) และ 
เนื้อเยื่อออพติค คัพ (optic cup) แบบ 3 มิติได้สำเร็จ และในครั้งนี้ก็เป็น 
ครั้งแรกที่นักวิจัยสามารถเลื้ยงสเต็มเซลล์ของมนุษย์ได้สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็น 
กระบวนการวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่ซับซ้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา  

 ซาซาอิ และทีมวิจัยจากศูนย์ริเค็นเพื่อชีววิทยาพัฒนาการ (RIKEN  
Center for Developmental Biology, CBD) ประเทศญี่ปุ่น ทดลองเลี้ยง 
เซลล์ต้นแบบสำหรับดวงตาในห้องปฏิบัติการได้สำเร็จ โดยโครงสร้างของเซลล์ 
ต้นแบบนี้มีชื่อว่าออพติค คัพ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 550 ไมโครเมตร  
ประกอบด้วยชั้นของเซลล์จอตา (retina) หลายชั้น รวมถึงเซลล์รับแสงด้วย 

 ผลการทดลองพบว่าเซลล์ออพติค คัพของมนุษย์เจริญเติบโตในรูปแบบ 
ลำดับที่เหมือนกับเซลล์ออพติค คัพของหนู ซึ่งยืนยันทฤษฏีที่ว่าการเจริญ 
เติบโตไปเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ถูกโปรแกรมไว้ในเซลล์อยู่แล้ว ไม่ได้ขึ้นกับ 
ตัวกระตุ้นภายนอก

 เซลล์ออพติค คัพ นั้นมีรูปร่างเหมือนแก้วบรั่นดี ที่มีลักษณะเป็นถุง  
และประกอบด้วยชั้นของเซลล์สองชั้นแยกจากกัน ชั้นนอกเป็นเซลล์ที่มีสี และ 
อยู่ใกล้กับสมองมากกว่า เป็นส่วนที่ดึงสารอาหารมาหล่อเลี้ยงจอประสาทตา  
ส่วนเซลล์ชั้นในคือส่วนของจอตา ซึ่งประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด 

แหล่งข้อมูล 

http://www.nature.com/news/biologists-grow-human-eye-precursor-from-stem-cells-1.10835
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=human-eye-precursor-grown-stem-cell

 เนื่องจากเซลล์ออพติค คัพ ที่ได้จากการทดลองนี้มีความบริสุทธิ์  
ไม่เหมือนกับออพติค คัพ ที่ได้จากวิธีการเดิม ซึ่งอาจยังมีสเต็มเซลล์จาก 
เอ็มบริโอปนอยู่ เราจึงสามารถลดความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 
ที่จะปลูกถ่ายกลายเป็นเซลล์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเซลล์มะเร็งได้ และในขณะนี้กลุ่ม 
นักวิจัยได้ทำการปลูกถ่ายออพติค คัพ นี้ในหนู และกำลังจะทดลองในลิงต่อไป  
ซึ่งคำถามที่เหลือก็คือ เซลล์ที่ปลูกถ่ายจะเชื่อมต่อกับเซลล์ดั้งเดิมได้ดีหรือไม่

 ความสำเร็จในครั้งนี้ได้จุดประกายความหวังว่าเราจะสามารถรักษา 
ดวงตาท่ีถูกทำลายไปให้คืนสภาพดีได้ในอนาคตอันใกล้ จากเดิมท่ีกลุ่มนักวิจัยจาก  
University College London ได้ทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเซลล์รับแสง 
แบบแท่ง และสามารถคืนการมองเห็นบางส่วนในหนูได้สำเร็จ แต่เนื่องจาก 
เซลล์รับแสงแบบโคนไม่ได้ถูกปลูกถ่ายด้วย ภาพที่มองเห็นจึงไม่ชัด แต่จากผล 
การทดลองของซาซาอิล่าสุดน้ี เราสามารถเล้ียงสเต็มเซลล์ให้พัฒนาเป็นออพติค คัพ  
ที่สามารถพัฒนาเป็นจอตา หรือจอรับภาพทั้งโครงสร้างได้ ซึ่งจะทำให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ทางการแพทย์ โดยเปิดโอกาสให้การปลูกถ่าย 
เซลล์รับภาพทำได้สมบูรณ์ขึ้น และช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตา 
ได้
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ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery

Leafy Slug (ทากทะเลใบไม้)

ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ทากทะเล (Sea Slug) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ chromodoris toxic  
nudibranch (มาจากรากศัพท์ลาติน nudus) เป็นสัตว์ทะเลน้ำตื้นไม่มีเปลือก  
และมีลำตัวนิ่ม แต่ถึงแม้จะไม่มีเปลือกแต่มันก็สามารถสร้างสารเคมีที่เป็นพิษ 
สะสมไว้ตามผิว เพื่อปล่อยออกมาเวลาถูกโจมตี  ส่วนมากอาศัยอยู่ในแนวปะการัง  
กินอาหารพวกสาหร่าย ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน ทั่วโลกพบประมาณ  
2,000 ชนิด ในน่านน้ำไทยสำรวจพบประมาณ 100 ชนิด

 ภาพทากทะเลลักษณะเหมือนใบไม้ตามในภาพ เกิดจากกระบวนการ 
ดูดซึม Chloroplasts จากสาหร่ายที่มันกินเข้าไป ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า  
“Kleptoplasty”

ภาพจาก : The Scientist Magazine  (http://www.the-scientist.com)

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

การใช้สบู่ดำและปาล์มน้ำมัน
เพ่ือเป็นพลังงานทางเลือก
 ทุกวันนี้ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานมากกว่า 50% ซึ่งเป็นตัวเลข 
สูงเกินไป เมื่อเราใช้มากกว่าการผลิต จึงมีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะ “วิกฤตพลังงาน” 
อย่างเต็มตัวได้ 

 การพัฒนาพลังงานทางเลือกจึงเป็นทางเลือกหลักของประเทศเพ่ือทดแทน 
ส่วนต่างที่นำเข้า สวทช. จึงได้วิจัยและพัฒนาการใช้พืชพลังงานคือ ปาล์มน้ำมัน 
และสบู่ดำ เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกให้กับประเทศ 

 พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชที่ปลูกง่าย ให้ผลผลิตสูง สามารถนำผลมาสกัด 
และผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ โดย สวทช. ได้พัฒนาเครื่องหีบน้ำมันและ 
เครื่องอัดกากสบู่ดำ ให้มีขนาดเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และยังได้ 
พัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่มีขนาดเหมาะกับชุมชนสวนปาล์มขนาด 
เล็กอีกด้วย ไบโอดีเซลที่ได้ นำไปใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร ช่วยลดต้นทุน 
การผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการขาดดุลการค้าด้านพลังงาน 
ให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

 

สบู่ดำ ระบบสกัดน้ำมันสบู่ดำ

ปาล์มน้ำมัน ระบบสกัดน้ำมันปาล์ม
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 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 Generation  
Challenge Programme หรือ GCP ซึ่งเป็นเครือข่ายคณะทำงานระดับนานาชาติ 
ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหาร ได้ยกย่องนักวิทยาศาสตร์หญิง 
จากทั่วโลกที่ทำงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชอาหาร อาทิ ข้าว พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช 
เป็นต้น โดยในปีนี้ทาง GCP ได้เลือก ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว นักวิจัยจาก 
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ให้เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีบทบาท 
สำคัญในปีนี้

 ดร.โจนาลิซา ทำวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีเครื่องหมาย 
โมเลกุลมาช่วยในการคัดเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงพันธุ์ “ข้าวทนแล้ง” 
จนมีความเชี่ยวชาญ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่นักวิจัยจากสถาบัน 
วิจัยข้าวในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งถือ 
เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายวิจัยข้าวในระดับภูมิภาค 

นักวิจัยหญิงไบโอเทค	ได้รับเลือกจาก	
GCP	ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ
ทางวิทยาศาสตร์

 วิกฤตพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้นทุกวัน  
หลายหน่วยงานจึงมีความพยายามที่จะพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ 

 การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว เศษไม้ มูลสัตว์  
ขยะอินทรีย์ ตลอดจนน้ำเสียต่างๆ ซ่ึงถือเป็นวัตถุดิบช้ันดี ก็สามารถมาผลิตพลังงาน 
ทดแทนได้เช่นกัน สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นก๊าซ 
ที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ และถือเป็นพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดี โดย  
สวทช. ได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง อาหาร  
และโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม เพ่ือนำน้ำเสียมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โรงงานสามารถ 
นำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาได้โดยตรง และสามารถนำไปผลิต 
เป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานหรือจำหน่ายสู่ภายนอกๆ ได้ด้วย ส่งผลให้ 
ต้นทุนการผลิตของโรงงานลดลงอย่างมหาศาล คือทั้งลดต้นทุนด้านพลังงาน และ 
ลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสียด้วย

ก๊าซชีวภาพกับการพัฒนา
พลังงานของประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://blog.generationcp.org/2014/03/07/inspiring-change-gcp-celebrates-sisters-in-science-on-international-womens-day/
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ความเ
ชื่อกับ

วิทยา
ศาสตร

์

จ ุมพล เหมะค ีร ินทร ์

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการพบพืชแปลก สัตว์แปลก วัตถุประหลาด หรือปรากฏการณ์อันน่าพิศวงทั้งหลาย แล้วผู้คนพากันไปกราบไหว้เพื่อขอ 
โชคลาภ มักจะปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆ อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้คลายความสงสัยของปมปริศนา 
ในเรื่องแปลกดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง และวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน....คอลัมน์ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ จึงได้ 
รวบรวมเรื่องราวแปลกที่เคยเป็นข่าว พร้อมทั้งคำอธิบายจากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอผู้อ่านทุกท่าน

ศพไม่เน่า

 ข่าวการพบศพบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่มรณภาพแล้ว แต่ศพ 
ไม่เน่าเปื่อย มีมาเป็นระยะๆ กระทั่งบางครั้งเกิดกับเด็กก็มี ก่อให้เกิดความ 
ศรัทธาของผู้คนจำนวนมาก ได้พากันไปกราบไหว้บูชา และขอเลขหวยกัน

 สำหรับปรากฏการณ์ที่ศพไม่เน่าเปื่อยนี้ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รอง ผอ. 
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เรื่องของศพไม่เน่านี่ สำหรับใน 
บ้านเราก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนัก เพราะเราไม่มีการศึกษา 
เรื่องแบบนี้กันเป็นเรื่องเป็นราว แต่ถ้าเป็นในเมืองนอก อาจจะมีการศึกษากัน 
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า 

 ดังกรณีที่ใกล้เคียงกับเรื่องศพไม่เน่าของบ้านเรานี้ ของเขาก็คือเรื่อง 
ของมัมมี่ที่พบตามธรรมชาติ ซึ่งสาเหตุใหญ่ๆ ก็มีไม่กี่กรณี อย่างการเสียชีวิต 
แล้วศพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
ทำให้ศพไม่ถูกย่อยสลาย เช่น มัมมี่ที่พบในทะเลทราย หรือกรณีลูกช้างแมมมอธ  

(สัตว์โบราณคล้ายช้าง) ที่พบในไซบีเรีย ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์มาก เห็นเป็นตัว 
มีรูปร่างหน้าตา ขน หนัง ครบถ้วน นี่เป็นมัมมี่ตามธรรมชาติ หรือกรณีที่ศพถูก 
หิมะปกคลุมทั่วไปหมด และถูกฝังอยู่ใต้หิมะเช่นนี้เป็นเวลายาวนาน สภาพเช่นนี้  
จุลินทรีย์ก็ไม่สามารถเข้าไปรบกวนศพได้ ทำให้ศพไม่เน่าเปื่อย

 ส่วนศพพระเกจิในบ้านเราที่ไม่เน่า ที่จริงก็มีความพยายามที่จะอธิบาย 
ไว้เหมือนกัน โดยตั้งสมมติฐานว่า อาจเป็นเพราะท่านรับประทานอาหารน้อย  
หรือกินแต่พืชผัก ทำให้มีจุลินทรีย์ในตัวน้อย แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า ทำไมจุลินทรีย์ 
จากภายนอกไม่มีผลต่อการเน่าเปื่อยมากนัก

 ในเมืองนอกมีบางกรณีที่เขาไปขุดศพเก่าที่ไม่เน่าขึ้นมาพิสูจน์ พบว่า 
ศพถูกวางยาพิษตาย แล้วยาพิษนั้นก็มีผลออกฤทธิ์ฆ่าจุลินทรีย์ด้วย ทำให้ศพไม่
เน่าและอยู่ได้นานตามธรรมชาติ เหมือนกับปัจจุบันที่เราฉีดรักษาสภาพศพด้วย
สารเคมีพวกฟอร์มาลีนเช่นกัน

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
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สรินยา ลอยประสิทธิ ์/
สเปคตรัม

อย. ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ท่ีมีความสามารถ 
ด้านการแต่งเนื้อเพลง ดนตรี พร้อมโชว์พลังเสียง ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม  
“อย. น้อย Music & Song Contest” ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 120,000 
บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 พ.ค. 2557
 สำหรับผลงานท่ีจะส่งเข้าประกวดน้ัน เน้ือเพลงท่ีแต่งต้องมีเน้ือหาเก่ียวกับ 
การเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ  
ดังนี้ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเช่ือ หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีใช้น้ำมันทอด 
ซ้ำหรือไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ อ่านฉลากอาหาร ยา และเคร่ืองสำอางก่อนซ้ือหรือใช้ 
และบริโภคนม ผัก และผลไม้เป็นประจำ เนื้อหาและดนตรีของเพลงที่แต่งขึ้น 
ต้องเป็นเพลงและดนตรีใหม่ ไม่เคยมีลิขสิทธิ์หรือได้รับการบันทึกเสียงมาก่อน  
มีความยาวทั้งสิ้น 3-5 นาที 
 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้  
ไม่เกินกลุ่มละ 8 คน และที่สำคัญ ปัจจุบันต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็น 
สมาชิกโรงเรียนเครือข่าย อย. น้อย เท่านั้น โดยจะต้องส่งผลงานในนามตัวแทน 
ของโรงเรียน ซึ่งหากโรงเรียนนั้นยังไม่เป็นสมาชิกของ อย. น้อย ก็สามารถ 
สมัครสมาชิกก่อนวันที่ 30 ม.ย. 2557

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ 5 องค์กรสำคัญของประเทศ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ประกาศผลรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวช่ัน อวอร์ดส์ 
2014 (7 Innovation Awards 2014)” คร้ังแรกในประเทศไทย  รวมรางวัลมูลค่า 
กว่า 1,000,000 บาท โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ  
มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิสรางวัลสุดยอด 
นวัตกรรม  7 Innovation Awards เม่ือเร็วๆ น้ี

 ท้ังน้ีมีผลงานท่ีส่งเข้ามาประกวดในปีน้ีซ่ึงเป็นปีแรกรวมท้ังส้ิน 81 ผลงาน  
และผลงานท่ีรับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลท้ังส้ิน จำนวน 19 ผลงาน แบ่งเป็น 
ผลงานนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 14 ผลงาน และ 
ผลงานนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 5 ผลงาน

ซีพี	ออลล์	จับมือ	5	องค์กรมอบรางวัล	
“7	Innovation	Awards	2014”
เชิดชูสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรมครั้งแรก
ในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/

ประกาศผลรางวัลผญาดีศรีล้านนา	“คิดค้น
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาน้ำตม”	

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/

อย.	ชวนน้องๆ	เข้าประกวด
“อย.	น้อย	Music	&	Song	Contest”

รายละเอียดอื่นๆ และการสมัคร สามารถไปดูได้ที่เว็บ www.oryornoi.com

การปลูกข้าวแบบนาน้ำตม เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานในการทำ 
นาดำและปัญหาต้นทุนเมล็ดพันธุ์
 นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดมีการแสดงผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี อาทิ จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว, ซังข้าวโพด, ระบบกำจัดฝุ่น 
เตาเผาขยะแบบไฟฟ้าสถิต, ระบบเฝ้าสังเกตส่ิงแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติสำหรับ 
ท้องถิ่น เป็นต้น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สวทช. ภาคเหนือ ได้จัดงานประชุมวิชาการ 
จำปี 2557 “ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น”  
ภายในงานได้มีการประกาศผู้ได้รับรางวัลผญาดีศรีล้านนา ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบ 
เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคคลต้นแบบผู้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือสืบสานส่งต่อคุณค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยปีน้ีผู้ท่ีได้รับรางวัล 
คือ นายประเทือง ศรีสุข เกษตรกรทุ่งรวงทอง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งนำ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำนาแบบดั้งเดิมสร้างนวัตกรรม “การทำนาหยอด” ใน 
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สาระน่ารู้จาก อย.
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บ้านน ักค ิด

Quiz

ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำฉบับที่ 12 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 หนังสือ สนุกกับการเรียนรู้เรื่องกล้วย... กล้วย... จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 

คุณจักรพงศ์ โต๊ะหมูด

รางวัลที่ 2 หนังสือ โรงงานคลอโรพลาสต์ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 
ด.ช.สุทธิพงษ์ น้ำจันทร์

รางวัลที่ 3 ถุงผ้าสปันบอนด์สีครีม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 
คุณโสภาวรรณ ยินดี ด.ญ.ปัณฑิตา คงเสรี คุณสรัญญา วิภาสธีรวงศ์

สวัสดีฮะคุณผู้อ่าน ในที่สุดเหมียวก็ค้นพบสาเหตุอาการตัวเหลืองของเหมียวแล้ว อย่างที่บอกไปว่าช่วง 
ที่ผ่านมาเหมียวกระหน่ำกินฟักทองกับแครอทอย่างเพลิดเพลินเกือบทุกวันเลย จนสารสีเหลือง/ส้ม หรือที่ 
เรียกว่า “แคโรทีนอยด์ (carotenoid)” สะสมอยู่ในร่างกาย 

 แคโรทีนอยด์ เป็นสารสีส้ม-แดงหรือ ส้ม-เหลือง ที่พบในพืชผัก  
และยังพบได้ในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และสัตว์ทะเลบางชนิดด้วยนะฮะ  
เมื่อเรากินอาหารที่มีแคโรทีนอยด์เข้าไป ร่างกายจะทำการปรับเปลี่ยน 
ให้เป็นวิตามินเอ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพเรา แต่ถ้ากินมากเกินไป  
ร่างกายจัดการไม่ทัน ผิวพรรณก็จะเหลืองอร่ามผิดปกติอย่างเหมียว  
โชคดีที่ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการลด หรือเลิกกินอาหารที่มีแคโรทีนอยด์ 
สูงลงสักพัก ผิวพรรณเหมียวก็จะกลับมาเหมือนเดิม อะไรที่มันมากหรือ 
น้อยเกินไปนี่มันไม่ดีจริงๆ เลยนะฮะ

ง่ายใช่ไหมฮะ ทราบคำตอบแล้วส่งมาบอกเหมียว
ได้ที่ กองบรรณาธิการสาระวิทย์
ฝ่ายสื ่อวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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

 ส่วนสารสีอีกสองชนิดนั้น ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกัน โดย  
คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) เป็นสารสีเขียวในคลอโรพลาสต์ ซึ่งมี 
บทบาทในกระบวนการสังเคราะห์แสง พบมากในผักใบเขียว สาหร่าย  
และแบคทีเรียบางชนิด 

 ส่วน แอนโทไซยานิน (anthocyanin) เป็นสารสีแดง ม่วง 
หรือน้ำเงิน พบในผัก ผลไม้ ดอกไม้ และเมล็ดพืช เช่น กะหล่ำม่วง 
หม่อน บลูเบอร์รี่ ข้าวก่ำ ข้าวโพดสีม่วง อัญชัน องุ่น 

คำถามประจำฉบับนี้ 
เตรียมรับสงกรานต์ด้วยเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับน้ำ 

คุณผู้อ่านช่วยเหมียวหาศัพท์เหล่านี้หน่อยนะฮะ

 R_ _ _ = ฝน

 _ _ _ _ _ T = ก๊อกน้ำ 

 _ _ O _ _ = เมฆ

 L _ _ _ = ทะเลสาบ

 _ A _ _ _  _ _ _ _ _ = วัฏจักรน้ำ

 _ U _ _ _ _ = แอ่งน้ำเล็กๆ

 _ _ _ P = หยดน้ำ

 _ _ _ _ M = ไอน้ำ

 _ _ _ P _ _ _ _ _ _ _ = การระเหย

 _ _ U _ = ริน, เท

หมดเขตส่งคำตอบ วันที่ 25 เมษายน 2557
คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน 
สาระวิทย์ ฉบับที่ 14 
สำหรับของรางวัล ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
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รางวัลประจำฉบับที่ 13

รางวัลที่ 1
เสื้อยืด world scientists 
จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3

ถุงผ้าสปันบอนด์สีจี๊ด
จำนวน 3 รางวัล

สนใจ ติดต่อ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ 
ศูนย์หนังสือ สวทช.

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80 
Email: cyberbookstore@nstda.or.th
website: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/

เรื่องเล่าของนักไอทีที่พัฒนามาจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
(NSC) ของเนคเทค จากเยาวชนที่สนใจด้านไอที ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาต่อยอดจนมีผลงาน 
โดดเด่นในระดับสากล และก้าวสู่การเป็นนักไอทีมืออาชีพ พวกเขาเหล่าน้ีคิดอะไร และทำอย่างไร 
จึงมาสู่วันนี้ได้ 

“ต่อกล้าให้เติบใหญ่ 7 เส้นทางการเรียนรู้ของเยาวชนที่ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ 
คอมพิวเตอร์สู่การใช้งานจริง” พ็อกเก็ตบุ๊คอ่านง่ายๆ เพลินๆ แต่มากด้วยสาระจากประสบการณ์ 
และผลงานอันโดดเด่นของนักไอทีเหล่านี้ 

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ 
ผู้เขียน กิติคุณ คัมภิรานนท์  มณฑลี เนื้อทอง  
นีรชา คัมภิรานนท์

ราคาเล่มละ 120 บาท

จำนวน 174 หน้า

พิเศษ!!สมาชิกสาระวิทย์ 
ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.

เหลือราคาฉบับละ 96 บาท

รางวัลที่ 2
Charles Darwin card game
จำนวน 1 รางวัล
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http://nstda.or.th/survey/index.php?sid=24145

ใบสมัครสมาชิก

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก  

ได้รับ e-magazine สาระวิทย์ อย่างต่อเนื่องทางอีเมลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

ซื้อหนังสือของ สวทช.ลด 20% ที่ศูนย์หนังสือ สวทช.
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งฟรี ! (เฉพาะในประเทศ)

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 จัดทำโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนา 
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คำคม นักวิทย์
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ปีเตอร์ ฮิกกส์  (เกิด 29 พฤษภาคม ค.ศ.1929) 

นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอังกฤษ เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2013 (ขณะอายุ 84 ปี) ร่วมกับ ฟรองซัวส์ อองแกลต์ (François Englert) จากการค้นพบทฤษฎี 
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สถานี ATLAS และ CMS โดยเครื่อง Large Hadron Collider ของ CERN อนุภาคที่ค้นพบใหม่ชื่อว่า ฮิกส์โบซอน (Higgs boson) หรือในฉายาที่คนทั่วไปคุ้นเคย 
กันมากกว่าคือ อนุภาคพระะจ้า (God particle) ซึ่งชื่อดังกล่าวมาจากชื่อหนังสือ The God Particle: If the Universe is the Answer, What is the Question? 
ของ ลีออน เลเดอร์แมน (Leon Lederman) และว่ากันว่าชื่อหนังสือนี้ เป็นชื่อที่ผู้จัดพิมพ์เปลี่ยนมาจากชื่อเดิมที่เลเดอร์แมนใช้ว่า The Goddamn Particle
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“Nobody else took what I was doing seriously,
so nobody would want to work with me” 

2013 Nobel Laureate Peter Higgs 

“ไม่มีสักคนที่คิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นเรื่องจริงจัง 
ก็เลยไม่มีใครสักคนอยากทำงานด้วยกับผม”

ปีเตอร์ ฮิกกส์ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล 2013
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