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ในอนาคตไม่นาน นักวิทยาศาสตร์อาจได้ใช้แผ่นชิป 
อวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ทดสอบความเป็นพิษของยา  
หรือตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและใน 
สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา 
ผลกระทบต่างๆ อันจะเกิดกับมนุษย์ได้

แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์
 ราวกับนิยายวิทยาศาสตร์ !!
	 	เมื่อผมได้อ่านบทความเรื่อง	 แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์	 (cover	 story	 ฉบับนี้)	
ก็ทำให้รู้สึกทึ่ง	และอึ้งไปเลยครับ

	 	แมใ้นวนันีอ้าจจะยงัไมเ่ปน็จรงิสมบรูณแ์บบ	เพราะอยูใ่นขัน้ทีน่กัวทิยาศาสตร ์
กำลังวิจัยและพัฒนากันอยู่	 แต่ก็ให้ความหวังและรู้สึกถึงความน่าตื่นเต้น	 น่าทึ่ง	
บวกกับความสนใจ	 อยากรู้คำตอบสุดท้ายว่านักวิทยาศาสตร์จะสร้างผลงานอันน่า 
อัศจรรย์นี้สำเร็จหรือไม่	ซึ่งนับเป็นการท้าทายธรรมชาติไม่น้อยเลย

	 	โดยส่วนตัว	 ผมก็ว่าคงไม่ง่ายนักกับการที่เราจะทำสิ่งเลียนแบบการทำงาน 
ของอวัยวะต่างๆ	 ให้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดกับอวัยวะมนุษย์จริงๆ	 ซึ่งผมถือว่าสุด 
มหศัจรรยล์ำ้ลกึทีส่ดุแลว้ครบัในบรรดาสิง่มชีวีติทัง้หลาย	เพราะมนัชา่งมคีวามซบัซอ้น	
อัจฉริยะ	มีความสมดุลในตัวเอง	จนไม่รู้จะสรรหาคำพูดใดมาเปรียบเปรยแล้วครับ

	 	แคก่ารทำงานของระบบยอ่ยอาหารอยา่งเดยีว	ผมวา่มนักช็า่งนา่ทึง่มากมายแลว้
....ทำไมเราตอ้งใชฟ้นัเคีย้วบดอาหารกอ่น	จากนัน้ตามมาดว้ยเอนไซมแ์ละนำ้ยอ่ยตา่งๆ	
ตัง้แตใ่นปากยนัไปถงึกระเพาะอาหาร	การทำงานของอวยัวะทีม่สีว่นรว่มอกีมากมายทัง้	
ตบั	ไต	ลำไส	้มา้ม	ถงุนำ้ด	ีฯลฯ	จนแปลงอาหารไปเปน็พลงังาน	แลว้ไหนจะเปน็ระบบอืน่ๆ	
ของร่างกายอีก	ทั้งระบบหายใจ	ระบบประสาท	ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบขับถ่าย	
ระบบสืบพันธุ์	 เป็นต้น	 ล้วนมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน	 น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก	
เมือ่รวมทกุระบบทัง้รา่งกายแลว้	ผมจงึวา่การทำงานของอวยัวะคนเรานีส่ดุมหศัจรรย์ 
จริงๆ	ครับ

	 	ดังนั้น	 เมื่อนักวิทยาศาสตร์จะทำแผ่นชิปเลียนแบบอวัยวะมนุษย์ขึ้นมา	 
ผมจึงว่าน่าตื่นเต้นไม่น้อย	 แม้จะไม่ได้ทั้งหมด	 และทำแยกเป็นส่วนๆ	 ไปก็ตาม	
แต่เป้าหมายของการทำแผ่นชิปนี้	 ก็เพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีในยา	
หรือสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	 ว่าจะเป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบต่ออวัยวะมนุษ
ย์อย่างไร	 ข้อดีคือ	 เราไม่ต้องทดสอบกับมนุษย์จริง	 และผมว่าอีกหน่อยเราอาจลด 
การใชห้รอืไมต่อ้งใชส้ตัวท์ดลอง	ทัง้หน	ูกระตา่ย	หรอืลงิ	ทีต่อ้งมาเปน็สตัวท์ดสอบสารพษิ 
ในการคิดค้นยาหรือเครื่องสำอางใหม่ๆ	แทนมนุษย์ก็เป็นได้

	 	การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์สร้างความน่าตื่นเต้น	กระทั่งเปลี่ยนโฉม
															โลกให้เราให้ประจักษ์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
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ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัสดุศาสตร์ 
	ไมโครฟลอูดิกิส์	(Microfluidics)	ระบบชวีวทิยา	
และ	 เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด	 ทำให้นักวิจัย 
สามารถประดิษฐ์ชิปที่มีการเลียนแบบอวัยวะ
ของมนุษย์ได้	 เช่น	 ปอด	 และตับ	 โดยมีขนาด 
เทียบเท่ากับอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา	 หรือ	
Memory	Stick

	 	แผ่นชิปอวัยวะมนุษย์น้ี	 ผลิตจากพอลิเมอร์ 
ที่มีความยืดหยุ่น	เช่น	Polydimethylsiloxane	 
(PDMS)	 และ	 Microfluidics	 บนแผ่นชิป 
จะมีรูพรุนขนาดนาโน	 (10-6)	 ซึ่งในรูดังกล่าว 
จะบรรจุเซลล์และเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ทำหน้าที ่
เสมือนชิ้นเนื้อเยื่ออวัยวะในร่างกาย	 มีการเลี้ยง 
ด้วยสารอาหารและเลือด	 และมีการควบคุม 
สภาวะให้ใกล้เคียงกับภายในร่างกายมนุษย์มาก 
ที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็นระดับออกซิเจน	 อุณหภูมิ	
ความเป็นกรด-ด่าง	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 นักวิจัยจึง 
สามารถทดสอบความเปน็พษิของสารเคมใีนยาโดย 
การใช้อวัยวะบนชิปได	้ เหมือนกับการทดสอบจริงในร่างกายมนุษย	์ อีกทั้งนักวิจัยก็คาดว่าจะสามารถนำชิปอวัยวะมาใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
และในสินค้าอุปโภคบริโภคได้		นอกจากนี้	อวัยวะบนชิปยังถูกออกแบบให้มีกลไกปฏิกิริยาการทำงานในร่างกายภายใต้สภาวะจริง	เช่น	การหายใจหรือการบีบตัวของ 
ทางเดินอาหาร	 การหดตัวของกล้ามเน้ือ	 เพ่ือเคล่ือนอาหารผ่านเข้าสู่ระบบการย่อยอาหาร	 กระบวนการหายใจท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือปอดมีตัวขัดขวางการซึมผ่านและการดูดซึม 
ของสารเคมี	เป็นต้น

																	เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2557	ที่ผ่านมา	เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง 
สหรัฐฯ	 ได้ร่วมประชุมกับนักวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนโดย	 National	
Academies	Committee	 เพื่อศึกษาผลประโยชน์และข้อจำกัดของเทคโนโลยีชนิด
นี้สำหรับการนำมาใช้ทางกฎหมาย	ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาและทดสอบ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	โดยที่องค์การอาหารและยา	(Food	
&	Drug	Administration:	FDA)	ประเทศสหรัฐฯ	กล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่นี้ที่อาจจะ
ชว่ยเพิม่ความเรว็ในกระบวนการอนมุตัยิารกัษาผูป้ว่ยได้	และสามารถทีจ่ะรวบรวม
กับข้อมูลความเป็นพิษเมื่อมีการผลิตยาประเภทใหม่

	 	 	 	 	John	 J.	 Bucher	 รองผู้อำนวยการ	National	 Toxicology	 Program	
กลา่ววา่	อวยัวะบนชปิสามารถนำมาใชศ้กึษาไดอ้ยา่งมศีกัยภาพในดา้นผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ	 ความหลากหลายของส่วนผสมทางเคมีและสามารถช่วยลดความ 
ซับซ้อนของพารามิเตอร์ทางชีวภาพ	 เช่น	 แรงตึงผิวของออกซิเจน	 และอัตรา 
การไหลทางกายภาพทำใหน้กัวจิยัเกดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ในเรือ่งของผลกระทบ 
ที่เกิดจากการสะสมของสารพิษภายในร่างกาย

	 	 	 	 	 	ถึงแม้ว่าแผ่นชิปอวัยวะจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น	 
แต่ยังคงมีข้อจำกัด	เช่น	เซลล์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการทดสอบ	ทำให้นักวิจัย 
ยังไม่สามารถทำการทดสอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 อย่างไรก็ตาม	 Danilo	 
Tagle	 รองผู้อำนวยการโครงการพิเศษของ	 NIH’s	 National	 Center	 for	 
Advancing	 Translational	 Sciences	 กล่าวถึงเป้าหมายภายในระยะเวลา	
10	 ปีข้างหน้า	 สำหรับการพัฒนาอวัยวะบนชิปสำหรับระบบต่างๆ	 เช่น	 ตับ	
ไต	 ปอด	 หัวใจ	 และลำไส้	 ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถนำมาดำเนินการได้อย่าง 
สมบรูณแ์ละสามารถใชเ้ปน็ขอ้มลูในการศกึษาโรคทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง	เชน่	
โรคหัวใจและหลอดเลือด	 โรคไขข้ออักเสบ	 โรคกระเพาะ	อาหารและลำไส้	
และโรคมะเร็ง	เป็นต้น

แหล่งข้อมูล
http://ostc.thaiembdc.org/13th/?p=2271
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.nstda.or.th/news/19717-nstda

กร ะทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	 โดย	 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ (สวทช.)	
จดัโครงการสำรวจ	“10	ขา่วดงัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี	 
โดยให้ประชาชนร่วมโหวต	 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกระแส 
ความนิยมและส่งเสริมความเข้าใจข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในสังคมไทยเป็นประจำทุกปี	โดยจัดมาเป็นปีท่ี	21	แล้ว

		 สำหรับปี	 พ.ศ.	 2557	 นี้	 ได้รวบรวมข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่	 1	 ธันวาคม	 
พ.ศ.	2556-15	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557	ซึง่ขา่วทีผ่า่นการพจิารณาคดัเลอืกมจีำนวนทัง้สิน้	29	ขา่ว	แบง่เปน็ขา่วในประเทศ	16	ขา่ว	และตา่งประเทศ	
13	ข่าว	เปิดให้นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ร่วมโหวตผ่านทางระบบออนไลน์	และแบบสอบถาม	จำนวนทั้งสิ้นกว่า	1,500	คน

	ผลการสำรวจและจัดอันดับ10	ข่าวดังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจำปี	2557	ได้แก่

	1.	 อีโบลา...ไวรัสอันตราย
	2.	 ศิริราชคิดค้นแอนติบอดีต้านโรคไข้เลือดออก	“อีโบลา”
	3.	 ไฟโหมไหม้บ่อขยะสมุทรปราการ
	4.	 เจาะส้มตำถาดอร่อย...แฝงอันตราย	
	5.	 นักวิชาการชี้แผ่นดินไหวเชียงราย	แรงสุดในรอบพันปี

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศผลสำรวจ 10 ข่าวดัง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจำปี 2557

	6.	 อันตรายใช้	“ทิชชู”	ซับน้ำมัน
	7.	 8	ตุลาชวนจับตาจันทรุปราคาเต็มดวงในวันออกพรรษา
	8.	 ส่ง	2	นักวิทย์หญิงไทยลุยสำรวจขั้วโลกใต้
	9.	 ดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี
	10.	“พิรดา”	ว่าที่มนุษย์อวกาศหญิงไทยคนแรก

สารสกัดจากใบมะรุม 
ช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมอง

การทดสอบฤทธิ์บำรุงสมองของสารสกัดจากใบมะรุม	 (Moringa 
oleifera Lam.;	 MOE)	 ในเซลล์เพาะเล้ียงของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส	 
(the	primary	culture	of	embryonic	hippocampal	neurons)	โดยการบม่ 
เซลล์ดังกล่าวร่วมกับสารสกัดใบมะรุมด้วยสารละลายเอทานอล	 ขนาด	 
7.5,	15,	30	และ	60	ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	พบว่า	สารสกัดใบมะรุมสามารถ 
กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท	 ซึ่งประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ใช้	 
แต่ที่ความเข้มข้น	 30	 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	 จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 และในเบื้องต้นพบว่า	 
สารสกัดใบมะรุมจะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองในระยะเริ่มแรก	 (the	 earlier	 stages	 of	 neuronal	 
differentiation)	 ได้อย่างชัดเจน	 นอกจากนี้ยังทำให้จำนวนและความยาวของแขนงเซลล์ประสาท	 dendrite	 และ	 axon	 เพิ่มขึ้น	 รวมทั้ง
ทำให้กระบวนการสร้างจุดซีนแนปส์	 (synaptogenesis)	หรือการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองเพิ่มขึ้น	 ในขณะเดียวกัน	สาร	β-carotene	 
ซึ่งเป็นสารสำคัญในสารสกัดใบมะรุม	ก็สามารถกระตุ้นการเกิดเซลล์ประสาทได้	แต่ประสิทธิภาพยังต่ำกว่าสารสกัดใบมะรุม

		 นอกจากนี้	การทดสอบในหลอดทดลองพบว่า	สารสกัดใบมะรุมสามารถยับยั้งการตายตามปกติของเซลล์สมองด้วย

	 	จากผลการทดลองข้างต้นทำให้สามารถสรุปได้ว่า	สารสกัดใบมะรุมมีฤทธ์ิกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทรวมท้ังมีฤทธ์ิปกป้องสมองด้วย

ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1038

ภาพจาก: http://www.phoomtai.com/product/865/1/
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 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนกระเทียม	(Allium	sativum	)	 
หลังจากงอกในระยะต่างๆ	 เพื่อประเมินว่าระยะต้นอ่อนของกระเทียมที่ 
แตกต่างกันนั้นส่งผลในการต้านอนุมูลอิสระเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	 โดย 
ทดสอบสารสกัดเอทานอลของกระเทียมดิบและต้นอ่อนกระเทียมที่เจริญใน 
ระยะ	ตา่งๆ	ดว้ยเทคนคิ	DPPH	และ	ORAC	พบวา่ตน้ออ่นกระเทยีมทีม่อีาย	ุ5	วนั	
มฤีทธิต์า้นอนมุลูอสิระสงูสดุ	ในขณะทีส่ารสกดัเอทานอลของกระเทยีมดบิมฤีทธิ ์
ต้านอนุมูลอิสระที่ต่ำกว่า	 และยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีภายใน 
ต้นอ่อนที่มีอายุ	 5–6	 วัน	 มีความแตกต่างกับต้นอ่อนที่มีอายุ	 0–4	 วัน	 อย่าง 
ชดัเจน	ซึง่เปน็การยนืยนัวา่ตน้ออ่นทีม่อีาย	ุ5	วนั	มฤีทธิต์า้นอนมุลูอสิระมากทีส่ดุ	
ต้นอ่อนกระเทียมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
ต้นอ่อนกระเทียม

สกัด “ไขอ้อย” นำมาทำผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและเวชสำอาง

นักวิจัยนาโนเทค	 สวทช.ประสบความสำเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีสกัดไขอ้อยจาก	
“กากหม้อกรอง”	เพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ลิปสติกบำรุงริมฝีปาก	และโลชันบำรุงเล็บ

		 “อ้อย”	 เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทราย	 และ 
ในกระบวนการผลิตนี้	จะมีไขอ้อยติดที่กากหม้อกรองจำนวนมาก	โดยโรงงานน้ำตาลถือเป็นวัสดุเหลือทิ้ง	 
นำไปใช้ประโยชน์เพียงทำเป็นปุ๋ยหรือถมที่ดินเท่านั้น	 ในแต่ละปีมีจำนวนกว่า	 2	 ล้านตันจากโรงงาน 
น้ำตาล	51	แห่งทั่วประเทศ	นักวิจัยจากนาโนเทค	สวทช.	จึงได้คิดค้นและประสบความสำเร็จในการสกัดไขอ้อย 
จากกากหม้อกรองเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ไขอ้อยเหล่านี้	 เนื่องจากสารสกัดจากไขอ้อย	
มสีารพอลโิคซานอล	(Policosanal)	ทีส่ามารถลดปรมิาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลอืด	ชว่ยปอ้งกนัการเกดิโรคหวัใจได	้ทมีวจิยัเตรยีมตอ่ยอดผลติ	
“พอลิโคซานอล”	ชนิดแคปซูลพร้อมรับประทาน	เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงถึงสองหมื่นบาทต่อกิโลกรัม

		 นอกจากนี้	 สารสกัดจากไขอ้อยยังสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุห่อหุ้มสารสำคัญในเครื่องสำอาง	 เสมือนเป็นยานพาหนะขนาดจิ๋วที่จะ 
นำพาสารสำคัญซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอาง	 2	 ชนิด	 
ได้แก่	ลิปสติกบำรุงริมฝีปาก	และโลชันบำรุงเล็บ

		 	สำหรบัลปิสตกิบำรงุรมิฝปีาก	เนือ่งจากรมิฝปีากของคนเราเปน็สว่นทีบ่อบบาง 
และมักพบว่ามีปากแห้งปากลอกได้ง่าย	 จึงพัฒนาลิปสติกบำรุงริมฝีปากที่ใช้ 
เทคโนโลยีการพัฒนาอนุภาคสตรักเจอร์นาโนลิปิดแคร์ริเออร	์ หรือเอ็นแอลซ	ี (NLC)	
ซึ่งบรรจุวิตามินอีไว้ภายใน	 เพื่อเป็นส่วนประกอบสำคัญในสูตรตำรับ	 ซึ่งพบว่าสูตร 
ลิปสติกจากไขอ้อยมีการกระจายตัวบนผิวได้ดีและมีเนื้อลิปสติกนุ่มกว่าสูตรไขปาล์ม
คานูบาอีกด้วย

			 ส่วนโลชันบำรุงเล็บ	 นำมาใช้เพื่อบำรุงเล็บให้เงางามและบำรุงจมูกเล็บ	
(ผิวหนังอยู่ด้านข้างเล็บ)	ให้นุ่มและชุ่มชื้นสุขภาพดีขึ้นด้วยเช่นกัน

		 	งานวิจัยนี้มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดไปยังผู้ประกอบการเพื่อนำสูตรตำรับ 
ดังกล่าวไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ได้ในทันที

ข้อมูลจาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1036

ภาพจาก: http://frynn.com/wp-content/uploads/2013/07/Garlic-2.jpg

4 ฉบับที่  22 มกราคม 2558
Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³



ฉบับที่  22มกราคม 2558
Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³ 5

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย	์กระทรวงสาธารณสขุ	เตอืนหญงิทีน่ยิมใชผ้า้อนามยัแบบสอด	
ไมค่วรใชเ้กนิ	8	ชัว่โมงตอ่ชิน้	เสีย่งตดิเชือ้	อนัตรายถงึชวีติ	แนะกอ่นซือ้	ใหต้รวจสอบวนัหมดอาย	ุ
และสังเกตภาชนะบรรจุผ้าอนามัยต้องสะอาด	ผนึกสนิท	ไม่ชํารุด

		 ผ้าอนามัย	 จัดเป็นเครื่องสําอางควบคุม	 มีส่วนประกอบหลักเป็นวัสดุที่มีคุณลักษณะ 
ซึมซับของเหลวได้ดี	 เช่น	 เยื่อกระดาษ	 สําลี	 แผ่นเจล	 เป็นต้น	 ผ้าอนามัยจําแนกเป็น	 2	 ชนิด	 คือ	
ผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอก	 และผ้าอนามัยชนิดสอดหรือแทมปอน	 โดยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 
เรื่องกําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต	นําเข้า	หรือขาย	(ราชกิจจานุเบกษา	23	เมษายน	2553)	ระบุคุณภาพทางจุลชีววิทยาดังนี้	คือ	
จํานวนรวมของแบคทีเรีย	ยีสต์	และรา	ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ	ต้องไม่เกิน	500	โคโลนีต่อกรัม	และต้องไม่พบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค	อาทิ	
ซูโดโมแนส	แอรูจิโนซา	(Pseudomonas aeruginosa)	สตาฟิโลค็อคคัส	ออเรียส	(Staphylococcus aureus)	แคนดิดา	อัลบิ	แคนส์	(Candida 
albicans)	คอสตริเดียม	(Clostridium spp.)

	 	จากกรณีที่มีข่าวผู้ติดเชื้อจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยคณะกรรมการเครื่องสําอาง	 ได้มีประกาศเรื่อง 
การแสดงคําเตือนที่ฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด	ดังนี้

	1.	 ไม่ควรใช้เมื่อภาชนะบรรจุฉีกขาด
	2.	 ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน	8	ชั่วโมง	ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก	4-8	ชั่วโมง
	3.	 ขณะใช้	 หากมีอาการเป็นไข้	 คลื่นไส้	 อาเจียน	 วิงเวียนหน้ามืด	 ท้องเดิน	 และมีผื่นแดงขึ้นตาม	ผิวกาย	 ให้นําผ้าอนามัยออก	 และรีบไป	

พบหรือปรึกษาแพทย์ทันที

เตือนใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด
อาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

นักวิจัยไบโอเทคได้รับรางวัล 
“Chair Professor” จาก SCG

ข้อมูลจาก: สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    (http://www.dmsc.moph.go.th/userfiles/files/newletter%2012%2057.pdf)

ภาพจาก: http://thedrinkinghat.files.wordpress.com/2011/10/tc-6i_tampon.jpg

รศ.ดร.เฉลิมพล	 เกิดมณี	 นักวิจัยอาวุโส	 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและ 
ชีวเคมีด้านพืช	 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 
แห่งชาติ	(ไบโอเทค)	สวทช.

	 	 ได้รับรางวัล	Chair	Professor	จาก	บริษัทเอสซีจี	 เปเปอร์	จำกัด	 (มหาชน)	
หรือ	SCG	โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน		240,000	บาทต่อปี	เป็นระยะเวลา	2	ปี

	 	 	รางวัล	 Chair	 Professor	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิชา
การดีเด่น	 และสร้างผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	
และประเทศในวงกว้าง

	 	 	ที่ผ่านมา	รศ.ดร.เฉลิมพล	เคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่	เมื่อปี	พ.ศ.	
2542	จากมลูนธิสิง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนพระบรมราชปูถมัภ	์และมผีลงาน 
วิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2550	 ได้รับรางวัล	 Japan	 
International	Award	2007	for	Young	Agricultural	Researchers	จากกระทรวงเกษตร	
ป่าไม้	 และประมง	 ประเทศญี่ปุ่น	 และได้รับเชิญเป็นรองศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์	
จากมหาวิทยาลัยชิบะ	ประเทศญี่ปุ่น	ในปี	พ.ศ.	2555

	 					รศ.ดร.เฉลิมพล	ดำเนินโครงการวิจัยด้านการเกษตรที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ	(ระหว่างปี	2552-2557)	มูลค่ามากกว่า	
1,200	ลา้นบาท	อาท	ิโครงการนวตักรรมทางเทคโนโลยเีพือ่การฟืน้ฟพูืน้ทีด่นิเคม็	โครงการพฒันาสายพนัธุพ์ชืทนเคม็	เชน่	ยคูาลปิตสัและออ้ยทนเคม็	
และไดข้ยายผลแกเ่กษตรกรเพือ่นำไปปลกูบนพืน้ทีด่นิเคม็	ซึง่เปน็การเยยีวยาปญัหาใหแ้กเ่กษตรกรในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหา	และยกระดบัคณุภาพชวีติใหด้ขีึน้	
ปัจจุบันมีผลงานยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	23	เรื่อง

ฉบับที่  22มกราคม 2558
Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³ 5



6 ฉบับที่  22 มกราคม 2558
Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³

 “เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพา”	 เป็นผลงานการคิดค้น
และพัฒนาของนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์	 ศูนย์ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (เนคเทค)	 สำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ทำจากพอลิเมอร์	
มีกำลังขยาย	50	และ	100	 เท่า	 สามารถติดเชื่อมต่อกับเลนส์หน้ากล้องทั้ง 
กล้องหน้าและกล้องหลังของแท็บเล็ต	 หรือสมาร์ทโฟนได้	 ซึ่งจะเปลี่ยน 
คุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพมือถือให้เป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้	

		 กล้องจุลทรรศน์	 เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการศึกษารายละเอียดของ 
สิง่ของเลก็ๆ	มปีระโยชนท์ัง้ในวงการการศกึษา	การเกษตร	และอตุสาหกรรม 
ต่างๆ	 เช่น	 ใช้ดูเซลล์พืช	 รากพืช	 หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ	 หรือใช้ใน 
การสอ่งดชูิน้งานโบราณเพือ่ดตูำหนิ	หรอืปรบัใชก้บัผูน้ยิมพระเครือ่งกไ็ด้	แต่
หากตอ้งการบนัทกึภาพผา่นกลอ้งจลุทรรศน	์จำเปน็ตอ้งตดิอปุกรณถ์า่ยภาพ 
เพิ่มเติมเข้าไป	 ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น	 อีกทั้งกล้องจุลทรรศน์ไม่ได้ 
ออกแบบมาเพือ่การพกพา	หรอืเชือ่มตอ่กบัอปุกรณถ์า่ยภาพอยา่งสมารท์โฟน 
หรือแท็บเล็ตที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	ดังนั้น	นักวิจัยเนคเทค 
จึงได้คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดยใช้เวลาศึกษาวิจัย	 4	 เดือน	
จึงได้ผลงานวิจัย	“เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพา”	เป็นผลสำเร็จ

สวทช. เปิดตัว “เลนส์ทวิทรรศน์แบบพกพา”
ใช้แปลงกล้องมือถือของคุณให้เป็นกล้องจุลทรรศน์

http://www.it24hrs.com/2014/twi-vis-lens/

ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ค้างคาวดูดเลือดในโลกนี้มีอยู่	 3	
สปีชีส์	 กระจายพันธุ์อยู่ในแถบอเมริกา	
กลางและอเมริกาใต้	 มักอยู่รวมกันเป็น	
กลุ่มตามถ้ำ	 ซอกหลืบ	 หรือตามที่มืดแคบ	 
เม่ือถึงเวลากลางคืน	ค้างคาวกินเลือด	จะออก 
หากิน	 โดยเมื่อเจอเหยื่อที่กำลังหลับอยู่	 
ก็จะบินลงไปใกล้ๆ	 และคลานเข้าหาเหยื่อ	
จมกูของคา้งคาวกนิเลอืด	มตีวัรบัทีส่ามารถ 
จับคลื่นความร้อนที่แผ่ออกมาจากตัวของ 
เหยื่อได้	 ช่วยให้พวกมันหาตำแหน่งของ 
เสน้เลอืดใตผ้วิหนงัเหยือ่ไดโ้ดยงา่ย	หลงัจาก 
ที่ใช้ฟันอันแหลมคมเจาะลงไปบนผิวหนัง 
ของเหย่ือแล้ว	ก็จะเลียกินเลือดอย่างเพลิเพลิน 
ไม่มีขาดช่วง	 เพราะในน้ำลายของค้างคาว 
ดูดเลือดมีสารท่ีป้องกันการแข็งตัวของเลือด 
อยู่	ในระหว่างที่กินเลือดนั้น	ค้างคาวจะขับปัสสาวะออกมาด้วย	
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปจนบินไม่ขึ้น ภาพจาก : https://student.societyforscience.org
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ภาพถ่ายค้างคาวแวมไพร์ หรือ ค้างคาวดูดเลือด (vampire bat)
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก

 ปัจจุบันนี้เรายังไม่มียาหรือวิธีการใดที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้	 
แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์สามารถปลดรหัสเคมีขั้นพื้นฐานของเชื้อ	 HIV	 เอดส์ 
และค้นพบวิธีจัดการเชื้อไวรัสเอดส์นี้ด้วยการใช้ไวรัสตัวอื่นในการต่อสู้

นักวิทยาศาสตร์เข้าใกล้กับ
การหาวิธีรักษาเอดสส์ำเร็จ

เทคโนโลยีการพิมพ์หุ่นจำลองหัวใจสามมิติ
ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดหัวใจ
ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปวัสดุสามมิติกำลังเป็นที่จับตามอง 
มาก	 ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมโลกในหลายๆ	 ด้าน	 ดังเช่น 
ทางดา้นการแพทย	์มกีารนำเทคโนโลยกีารพมิพแ์บบสามมติมิาใชช้ว่ยในการผา่ 
ตัดหัวใจ	 โดยช่วยให้ศัลยแพทย์ประเมินสภาพการณ์ของอวัยวะก่อนการผ่าตัด 
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

 

ยานโอไรออนกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย 
ภายหลังการบินทดสอบเป็นเวลาสี่ชั่วโมงครึ่ง
ยานแคปซูลอวกาศโอไรออน	 (Orion)	 ขององค์การนาซา	 ซึ่งเป็นแคปซูล 
อวกาศที่สร้างขึ้นเพื่อจะพามนุษย์ออกเดินทางไปในห้วงอวกาศไกลมากกว่า
ครั้งใดๆ	 ประสบความสำเร็จในการทดลองบินครั้งแรกแบบไร้นักบินอวกาศ	 
เมื่อวันศุกร์ที่	 5	 ธันวาคม	 ที่ผ่านมา	 โดยยานได้กลับลงสู่ผืนน้ำของมหาสมุทร 
แปซิฟิกอย่างปลอดภัย	 ภายหลังจากที่ทดสอบการบินเป็นเวลาสี่ชั่วโมงครึ่ง	 
ความสำเร็จในการทดลองบินในครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่แห่งการสำรวจ 
อวกาศในห้วงลึกขององค์การอวกาศนาซา	สหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้

 

ติดตามการรายงานข่าวและชมคลิปวิดีโอได้ที่  
http://www.voathai.com/media/video/scientists-getting-closer-to-finding-aids-hiv-cure/2543665.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและชมคลิปวิดีโอได้ที่ 
http://www.voathai.com/content/three-d-printed-model-heart-nm/2543732.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/1634-orion-nasa

 ภาพจาก NASA Aeronautics (via Twitter as @NASAAero)
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สารคดี 
วิทยาศาสตร์

ธนบัตรโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ	 3-15	 ปี	 ขึ้นอยู่กับ 
รูปแบบของการใช้งานและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนธนบัตร	 ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผง	
เชื้อจุลินทรีย์	 หรือคราบไขมัน	 จากการหยิบจับและเปลี่ยนผ่านมือผู้ใช้งานนับ 
ไมถ่ว้น	เมือ่คราบไขมนัทีส่ะสมอยูบ่นธนบตัรทำปฏกิริยิากบัออกซเิจนในอากาศ	 
ก็จะทำให้ธนบัตรเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง	ซีด	และเก่า	จนไม่สามารถใช้งานกับ 
เครือ่งตรวจนบัธนบตัรได	้จงึตอ้งมกีารพมิพธ์นบตัรใหมเ่พือ่หมนุเวยีนใชใ้นระบบ
การเงินแทนที่ธนบัตรเก่าที่หมดอายุการใช้งาน	และจะต้องถูกนำไปทำลายทิ้ง

	 	ในแต่ละปีธนาคารกลางของประเทศต่างๆ	 ทั่วโลกต้องทำลายธนบัตร 
ทิ้งเป็นจำนวนมากถึง	 1.5	 แสนตัน	 และพิมพ์ธนบัตรใหม่ขึ้นมาทดแทน	
รวมแล้วประมาณ	 1.5	 แสนล้านฉบับ	 ซึ่งงบประมาณในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ 
ทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าประมาณ	 1	 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 (ประมาณ	 3	
แสนล้านบาท)	ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการทำลายธนบัตรเก่า

		 เพื่อเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการพิมพ์ธนบัตรใหม่	
Nabil	Lawandy	และ	Andrei	Smuk	สองนักวิจัยชาวอเมริกันจาก	Spectra	
Systems	 Corp.	 ในโรดไอแลนด์	 ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระบบ 

เทคโนโลยีซักล้าง
ทำความสะอาดธนบัตร

วีณา ยศวังใจ

สองนักวิจัยชาวอเมริกันคิดค้นวิธีการซักล้างทำ 
ความสะอาดธนบัตรเก่ามอมแมมให้กลับมาสะอาด 
เหมือนใหม่ได้

แหล่งข้อมูล:
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/01/140108112702.htm

http://articles.latimes.com/2014/jan/08/science/la-sci-sn-scientists-launder-dirty-money-20140108
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21594239-cleaning-old-bank-notes-carbon-dioxide-better-destroying-them

http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ie403307y

รักษาความปลอดภัยของสินค้า	 เงินตรา	และธุรกรรมต่างๆ	จึงได้คิดค้นเทคนิค 
พเิศษทีช่ว่ยซกัลา้งทำความสะอาดธนบตัรเกา่มอมแมมใหก้ลบัมาสะอาดเหมอืน 
ใหมไ่ด	้ซึง่ผลงานวจิยันีไ้ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสาร	Industrial	and	Engineering	
Chemistry	Research	เมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2556

	 	นักวิจัยได้ทดลองใช้	 Supercritical	 carbon	 dioxide	 (คาร์บอนได 
ออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต)	 ร่วมกับคลื่นเสียงความถี่สูง	 (ultrasound)	 
ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมในการทำความสะอาดธนบัตรใน 
สกุลเงินต่างๆ	 ทั้งธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ	 ยูโร	 ปอนด์	 รูปี	 รูเบิล	 และหยวน	 
พบว่าสามารถช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนธนบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ไม่ว่าจะเป็นคราบไขมัน	 หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ	 ที่สะสมอยู่บนธนบัตรมาแล้ว 
เป็นเวลานาน	โดยที่ไม่ทำลายรายละเอียดด้านความปลอดภัยต่างๆ	บนธนบัตร	 
ทั้งส่วนที่เป็นเยื่อกระดาษ	 พอลิเมอร์	 สีหมึก	 และลายน้ำ	 ในขณะที่ใช้สาร 
ทำความสะอาดหรือตัวทำละลายอื่นๆ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารออกซิไดซ์ 	 
หรอืสารมขีัว้	จะทำใหร้ายละเอยีดตา่งๆ	บนธนบตัรเสยีหายได	้แต	่Supercritical	 
carbon	 dioxide	 ซึ่งก็คือ	 คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีคุณสมบัติกึ่งของเหลวและ 
ก๊าซ	 ไม่ใช่สารออกซิไดซ์และไม่มีขั้ว	 จึงมีความปลอดภัยสูง	 และโดยทั่วไปมี 
การใช้ในกระบวนการสกัดสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอยู่แล้ว

		 ดังนั้น	 การล้างธนบัตรด้วยวิธีเทคนิคพิเศษใหม่นี้จึงช่วยให้ธนบัตรเก่า 
กลับมาดูเหมือนธนบัตรใหม่อีกครั้ง	 ช่วยยืดอายุการใช้งานธนบัตร	 และช่วย 
ประหยัดงบในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ได้ไม่น้อยเลย
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ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์
จ ุมพล เหมะค ีร ินทร ์

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการพบพืชแปลก สัตว์แปลก วัตถุประหลาด หรือปรากฏการณ์อันน่าพิศวงทั้งหลาย แล้วผู้คนพากันไปกราบไหว้เพื่อขอโชคลาภ มักจะปรากฏ 
เป็นข่าวอยู่เนืองๆ อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้คลายความสงสัยของปมปริศนาในเรื่องแปลกดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการให้ 
ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง และวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน....คอลัมน์ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ จึงได้รวบรวมเรื่องราวแปลกที่เคยเป็นข่าว พร้อมทั้งคำอธิบายจาก 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอผู้อ่านทุกท่าน

ขอหวยพิลึก มอมเหล้า 
“คางคก” คาบแผ่นทองคำเปลว
ทาแป้งที่ท้องขูดหาเลข

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

เหมือนกัน	 แต่ก็น่าสนใจในแง่ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความสัมพันธ์เชิงสังคมว่า	
มีการพัฒนากระบวนการที่ซับซ้อนขนาดนี้มาได้อย่างไร	 แต่ที่แน่ๆ	 คางคก 
ไมส่ามารถใหห้วยไดห้รอกครบั	ชาวบา้นไปตเีปน็เลขกนัไปเองตา่งหาก	แตส่ตัวก์็
คล้ายกับคนที่หากได้รับแอลกอฮอล์มากๆ	ก็อาจเป็นพิษและตายได้”

หมายเหตุ คอลัมน์ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ ได้ลงในสาระวิทย์ต่อเนื่องกันมา 
แลว้ 22 ตอน นบัตัง้แตฉ่บบัแรก โดยตอนนีเ้ปน็ตอนสดุทา้ยแลว้ครบั สำหรบัผูท้ี ่
สนใจรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถตดิตามไดจ้ากหนงัสอื ความเชือ่กบัวทิยาศาสตร ์
ดังรายละเอียดในกรอบครับ

 เรือ่งของพธิกีรรมและความเชือ่บางอยา่งของคนไทย	บางครัง้กย็ากทีจ่ะเขา้ใจ	
และนกึไมถ่งึวา่คนเราจะมวีธิกีารขอหวยจากคางคกไดน้า่ทึง่และซบัซอ้นขนาดนี	้
ดังเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวนี้	เมื่อเดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2553

	 ตามรายงานข่าวทางเว็บไซต์ของ	 นสพ.ข่าวสดรายวัน	 รายงานว่า	
เรื่องเกิดขึ้นที่	 ตลาดบ้านฉาง	 จ.ระยอง	 เจ้าของคางคกได้ถูกหวยติดต่อกัน 
สามงวด	โดยได้ตัวเลขมาจากการทำพิธีขอหวยจากคางคก	ชาวบ้านจึงพากันมา
กราบไหว้เพื่อขอหวยบ้าง	พิธีกรรมดังกล่าวคือ	จะจับคางคกมากรอกเหล้าขาว	
ประมาณ	 3-4	 ฝา	 ตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง	 กระทั่งคางคกตัวแดงก่ำจึงนำ 
แผ่นทองคำเปลวใส่ปากให้คางคกคาบไว้	แล้วจับหงายท้องโรยด้วยแป้งฝุ่นหอม	
ก่อนจะใช้นิ้วมือลูบเบาๆ	 กระทั่งปรากฏเป็นลายคล้ายตัวเลขขึ้นมาให้ชาวบ้าน 
เพ่งมองตีเป็นตัวเลขต่างๆ	และยิ่งถ้าจะให้พิธีนี้ได้ผลแม่นยำ	ก็มีข้อแม้ว่า	คนที่ 
เป็นผู้ทำพิธีน้ีจะต้องเป็นพ่อม่ายหรือแม่ม่าย	หรือผัวเมียท่ีหย่าร้างกันแล้วเท่าน้ัน

		 สำหรบัวธิกีารขอหวยพลิกึเชน่นี	้ดร.นำชยั	ชวีววิรรธน	์รองผูอ้ำนวยการ 
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์	 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 
(สวทช.)	 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า	 “เรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจกับการกระทำแบบนี้ 
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เรื่องราวของความเชื่อกับวิทยาศาสตร์	 ขณะนี้ได้จัดทำเป็นหนังสือพ็อคเก๊ตบุ๊คแล้ว	 ความหนา	
228	 หน้า	 รวบรวมข่าวแปลก	 100	 ข่าว	 แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มพืชแปลก	
กลุ่มสัตว์ประหลาด	 กลุ่มเห็ดราน่าทึ่ง	 กลุ่มวัตถุปริศนาน่าฉงน	 และกลุ่มปรากฏการณ์พิศวง	 ราคา	
100	บาท	สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ที่	ศูนย์หนังสือ	สวทช.	โทรศัพท์	0	2564	7000	ต่อ	1179-80	

Email:	cyberbookstore@nstda.or.th	ค่าจัดส่งฟรี		

สมาชิกสาระวิทย์

ซื้อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือ สวทช.   ลด 20%
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สรินยา ลอยประสิทธิ ์/
สเปกตรัม

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ให้เกียรติ	
เป็นประธานเปิดงาน	 “โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”	 เป็น	
ของขวัญปีใหม่	 2558	 ให้แก่เด็กและเยาวชน	 เนรมิตศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา	 เอกมัย	 (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)	 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่	
นำร่องบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย	เปิดให้เข้าชม	17	ธันวาคม	เป็นต้นไป

		 โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน	 เป็นโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ	 กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดย 
มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 
และของขวัญวันเด็กท่ีล้ำค่าแก่เยาวชนไทย

		 โครงการฯ	 ประกอบด้วย	 2	 กิจกรรมหลัก	 คือ	 1)	 นิทรรศการภายใน 
อาคาร	 คือ	 นิทรรศการ	 “ดาราศาสตร์	 บันดาลใจ”	 จัดแสดงภายในอาคาร	 2	 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา	 จัดแสดงเป็นเวลา	 6	 เดือน	 เร่ิมต้ังแต่วันท่ี	
17	 ธันวาคมเป็นต้นไป	 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ได้เปล่ียนโฉมพ้ืนท่ี	 600	 
ตารางเมตร	ในอาคาร	2	ให้เป็นนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์	โดย 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 และการสนับสนุนจากสถาบัน 
วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	 (สดร.)	 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 (สทอภ.)	 และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน	 เรียนรู้ 
ด้วยความสุข	สนุกสนาน	 ผ่านส่ือ	 Interactive	 ท่ีสร้างความต่ืนเต้น	 ท่ีสอดคล้อง 
กับหลักการสะเต็มศึกษา	(STEM	Education)	ท่ีเป็นแนวทางการศึกษาท่ีได้บูรณาการ 
ความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ	ได้แก่	ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรม	
และคณิตศาสตร์	รวมเข้าด้วยกัน

นายกฯ ส่งมอบของขวัญปีใหม่เป็นประธานเปิดงาน 
“โครงการคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=2156:2014-12-22-04-42-23&Itemid=684

อพวช. ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการ ICE AGE: The Exhibition 
“เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง” ไปจนถึง 30 เมษายน 2558

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ขานรับนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชน	 ขยายเวลา	
การจัดแสดงนิทรรศการ	ICE	AGE:	The	Exhibition	“เปิดประสบการณ์แสนสนุก...ยุคน้ำแข็ง”	ไปจนถึง	30	เมษายน	2558	โดยเปิดให้เข้าชมฟรี

	 	นิทรรศการ	 ICE	 AGE:	 The	 Exhibition	 “เปิดประสบการณ์แสนสนุก	 ยุคน้ำแข็ง”	 เป็นนิทรรศการจากประเทศอาร์เจนตินา	 ประกอบด้วยหุ่นยนต์สัตว์ 
ดึกดำบรรพ์ท่ีสูญพันธ์ุเคล่ือนไหวได้	 เป็นการเรียนรู้เร่ืองราวในอดีต	 วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต	 และการเปล่ียนแปลงต่างๆ	 ของโลกนับต้ังแต่ยุคเร่ิมแรกจนมาถึงการเกิด	 
“ยุคน้ำแข็ง”	 แสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพแวดล้อมของยุคน้ำแข็ง	 ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตต่างๆ	 ท่ีต้องมีการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด	 สัตว์หลายชนิดต้องอพยพย้าย 
ถ่ินฐาน	หลายชนิดสูญพันธ์ุไป	และบางชนิดมีวิวัฒนาการเช่ือมโยงมาเป็นสัตว์ในปัจจุบันท่ีเราเห็นและคุ้นเคย	รวมถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ก็ถือกำเนิดข้ึนในยุคน้ำแข็งน้ี

เช่นเดียวกัน

		 	 	 	 	 นิทรรศการประกอบไปด้วย	 5	 โซนสำคัญ	 ได้แก่	 โซนท่ี	 1	 เปิดกล่องความทรงจำโลก	 โซนท่ี	 2	 
การเปล่ียนแปลงธรณีสัณฐาน	 โซนท่ี	 3	 วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต	 โซนท่ี	 4	 แมมมอธ	 และโซนท่ี	 5	 กิจกรรม 
เสริมสร้างจินตนาการ

												ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ	ICE	AGE:	The	Exhibition	“เปิดประสบการณ์แสนสนุก	ยุคน้ำแข็ง”	 
ได้ท่ีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	อพวช.	คลองห้า	จ.ปทุมธานี	ต้ังแต่วันน้ี	ถึง	30	เมษายน	พ.ศ.	2558	โดยเปิดให้ 
เข้าชมฟรี	ทุกวันอังคาร-วันศุกร์	เวลา	09.30-16.00	น.	และทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์	เวลา	
09.30-17.00	น.	ปิดบริการเฉพาะวันจันทร์

http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=2157:ice-age-the-exhibition&Itemid=684
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ไทยลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับมาเลเซีย

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 (TCELS)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี	โดยนางรัตนา	เล็งศิริวัฒน์	รองผู้อำนวยการ	TCELS	ได้ลงนาม 
ร่วมมือกับ	 “BiotechCrop”	 หน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนเก่ียวกับ 
เทคโนโลยีชีวภาพ	ประเทศมาเลเซีย	 ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
ในกรอบกว้างคือ	 เทคโนโลยีทางการแพทย์	 การผลิตยา	 เคร่ืองมือแพทย์	 
การต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	 การจับคู่ธุรกิจระหว่างเครือข่ายของ	 TCELS	 กับ	 
BiotechCrop	 อีกท้ังยังเน้นด้านการแลกเปล่ียนและพัฒนาบุคลการทางด้าน 
เทคโนโลยีชีวภาพระหว่างสองหน่วยงานด้วย

http://www.tcels.or.th/th/Home/NewsDetail/257

ผู้บริหาร-นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ 
เข้าเฝ้าฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก
ร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วนัที ่8 ธันวาคม	พ.ศ.	2557	เวลา	14.00	น.	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา	 
พระราชวังดุสิต	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้	 ศาสตราจารย์	 ดร.ไพรัช	 ธัชยพงษ์	 รองประธานกรรมการ 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ		
สยามบรมราชกุมารี	นำผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา	และ 
คณะทำงานโครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท	 ก่อนเดินทางเข้าร่วมการศึกษา 
วิจัยวิทยาศาสตร์ข้ัวโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน	(CHINARE31:	31th	Chinese	Antarctic	Research	Expedition)

		 สำหรับในปี	พ.ศ.	2557/2558	ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ	ได้ร่วมกับคณะ 
ทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ	ทำการคัดเลือกนักวิจัยไทย	และ 
ถวายรายชือ่เพือ่ขอพระราชวนิจิฉยัเปน็ขัน้ตอนสดุทา้ย	ซึง่ทรงมพีระราชวนิจิฉยั 
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อนุกูล	 บูรณประทีปรัตน์	 ภาควิชาวาริชศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจ 
ทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่	31	(CHINARE31)	โดยมี 
กำหนดเดนิทางไปกบัเรอืตดันำ้แขง็	Xue	Long	เพือ่ทำงานวจิยัดา้นสมทุรศาสตร์	 
ณ	 บริเวณสถานีวิจัยจงซาน	 (Zhongshan	 Station)	 ทวีปแอนตาร์กติก	
ในช่วงระหว่างวันที่	15	มกราคม	-	20	มีนาคม	พ.ศ.	2558	ซึ่งเป็นการสานต่อ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://princess-it.org/project/s-t/royal-project/2013-09-27-09-50-23/chinare31.html

ความร่วมมือศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างไทยและจีน	 ตาม 
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จากที่ได้ 
เริ่มต้นขึ้นในปี	พ.ศ.	2556
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บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีรักษาโรคเบาหวานในไทย

 ภายหลัง จากท่ีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 (TCELS)	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 นำหน่วยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐและ 
เอกชน	ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจับคู่ธุรกิจ	ในงานไบโออินเตอร์เนชันแนล	
ณ	 เมืองซานดิเอโก	 สหรัฐอเมริกา	 เม่ือกลางปีท่ีผ่านมา	 โดยในจำนวน 
หน่วยงานท่ีเดินทางไปในคร้ังน้ัน	 มีบริษัทออสเตรียโนวา	 (ประเทศไทย)	
รวมอยู่ด้วย	 และได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจกับ	 บริษัท	 Nuvilex	 จนนำไป 
สู่การลงนามความร่วมมือกัน	 เพ่ือลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
การหุ้มเซลล์ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาโรคเบาหวานมูลค่าหลายล้านดอลลาห์สหรัฐ	
โดยห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยและหน่วยผลิตซ่ึงจะดำเนินการตามหลักการ	GMP	
(Cell	Encapsulation	หรือ	Cell	in	a	box)		ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	
ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ ฯ ลงพื้นที่ จ.ยโสธร 
รับโจทย์พร้อมหนุนนวัตกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ หวังเพิ่มมูลค่าการส่งออกตลาดโลก

27	 ธันวาคม	 2557	 ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีดร.ทวศีกัดิ	์กออนนัตกลู	ผูอ้ำนวยการสำนกังาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	รับนโยบายข้าวจาก 
นายกรัฐมนตรี	 ลงพื้นที่รับโจทย์	 พร้อมนำวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	
และนวัตกรรม	 ปรับกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์	 โดยลงพื้นที่เยี่ยมชม 
เกษตรกรกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาร่วมใจ	 ต.กระจาย	 อ.ป่าติ้ว	 จ.ยโสธร	 
ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างประสบความสำเร็จจากการพลิกฟ้ืนผืนดิน 
ให้ชาวบ้านหันมาทำนาและการเกษตรอินทรีย์	 บนพ้ืนฐานปฏิญญาชาวนา	
สมัครสมานสามัคคี	 รวมกลุ่มสหกรณ์	ทำการเกษตรอินทรีย์ท่ีได้มาตรฐาน 
สากล	ยึดหลักปฏิบัติตนด้วยหลักศีล	5	ลด	ละ	เลิก	อบายมุข	สร้างสุขย่ังยืน	
พร้อมการน้ีได้ลงพ้ืนท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนบ้านน้ำอ้อม	
อ.ค้อวัง	 เป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีตัวอย่างท่ีเข็มแข็งนำร่องประสบความสำเร็จใน 
การผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐานสากล	EU	BCS	USDA	Fairtrade	อย.ฯ	โดย	
80%	ในการผลิตได้ส่งออกต่างประเทศ	ทำรายได้มูลค่ากว่า	600	ล้านต่อปี	
ส่วนอีก	 20%	 ขายภายในประเทศ	 ท้ังน้ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 พร้อม 
หนุนนวัตกรรมปลูกข้าวอินทรีย์	 ให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมมากข้ึน	 
คาดหวังเพ่ิมยอดส่งออกข้าวในตลาดโลก

 อ่านรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.nstda.or.th/news/19737-organic-rice-
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สาระน่ารู้จาก อย.
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บ้านน ักค ิด

Quiz

ส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์ 
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ 
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

สวัสดีปีใหม่ฮะคุณผู้อ่าน เหมียวขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง สดช่ืน 
แจ่มใสกันตลอดปีเลยนะฮะ
 ย้อนกลับไปในฉบับท่ี 21 เหมียวถามว่า “เกรเกอร์ เมนเดล” 
(Gregor Mendel) ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของวิทยาศาสตร์สาขาใด 
คำตอบก็คือ “พันธุศาสตร์”

ปัญหาประจำฉบับที่ 22

หมดเขตส่งคำตอบ 

วันที่ 28 มกราคม 2558 
คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ 
ฉบับที่ 23 สำหรับของรางวัล ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ผู้ท่ีได้รับจานรองแก้ว
เกรเกอร์ เมนเดล มีรายช่ือดังต่อไปน้ี

คุณธัญญรัศม์ สุรเสฏฐ์ชนะ 
คุณรัตนากร แสนศักด์ิ 
คุณศุภพล ถาวรวงษ์ 
คุณลภัสรดา คงหลำ 
คุณจริยา กาหยี  

เกรเกอร์ โจฮัน เมนเดล 
เป็นบาทหลวงชาวออสเตรีย นอกจากการสอนหนังสือแล้ว 

เมนเดลยังมีหน้าที่ดูแลสวน ซึ่งในสวนนี้เป็นเหมือนห้องทดลองของเขา เมนเดลเก็บ 
รวบรวมและทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาหลายสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้นและเมล็ด

แตกต่างกัน 7 ลักษณะคือ

1. เมล็ดกลมและเมล็ดย่น
2. เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลืองและสีเขียว

3. ดอกสีม่วงและดอกสีขาว
4. ฝักอวบและฝักแฟบ

5. ฝักสีเขียวและฝักสีเหลือง
6. ตำแหน่งดอกติดอยู่ที่ปลายกิ่งและดอกเป็นกระจุกที่ปลายยอด

7. ต้นสูงและต้นเตี้ย

เขาศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปี จนได้ข้อสรุปและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับผล 
การทดลองผสมพันธุ์ถั่วของเขา แต่ในเวลานั้น ผลการศึกษาของเมนเดลไม่เป็นที่ยอมรับ  
จนเวลาผ่านไป 34 ปี Erich von Tschermak, Hugo de Vries, Carl 

Correns และ William Jasper Spillman ได้ทำการทดลองผสมพันธุ์
พืชชนิดอื่นแล้วได้ผลออกมาเหมือนกับรายงานที่เมนเดลเคยเสนอไว้ เป็น

ผลให้ผลการศึกษาของเมนเดลกลับมาเป็นที่ยอมรับ และตัวเขา
ก็ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งพันธุศาสตร์” 

แม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตาม

คำถามเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์โลกฉบับ
ต้อนรับปีใหม่ 2558 นี้ เหมียวอยากรู้ว่า
เซอร์ไอแซก นิวตัน มีผลงานเด่นๆ
อะไรอีกบ้าง ที่นอกเหนือจากเรื่องแอปเป้ิล
กับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงสากลอันเลื่องชื่อ
 

ทราบคำตอบแล้วอย่ารอช้า 
เหมียวมีของรางวัลรออยู่

รางวัลท่ี 2 จานรองแก้ว “ไอแซก นิวตัน” 
จำนวน 5 รางวัล
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รางวัลท่ี 1 ชุดเคร่ืองเขียน ประกอบด้วย
สมุดบันทึก I love science  4 เล่ม 
ดินสอ 5 แท่ง และถุงผ้าสปันบอนด์ 1 ใบ 
จำนวน 1 รางวัล



ฉบับที่  22มกราคม 2558
Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³ 15

สนใจ ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1179-80
Email: cyberbookstore@nstda.or.th

เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
Facebook : https://www.facebook.com/NSTDAbookstore

สนุกกับชุดการทดลอง 
Science Behind Technology (3)
ในชีวิตประจำวันเรารู้จักสีที่ได้จากธรรมชาติมากมาย เช่น สีม่วงจากดอกอัญชัน สีเขียวจากใบเตย 
สีเหลืองจากขมิ้น หรือแม้แต่สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ นอกจากนี้ยังมีสีผสมอาหารที่มนุษย์
สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อ
การบริโภคและทำให้เรามีอาหารที่มีสีสันหลากหลาย น่ารับประทาน
 สาระวิทย์ฉบับนี้จะชวนคุณหนูวัย 6 ขวบขึ้นไปมา
สนุกกับการทดลองเปลี่ยนสีสารเคมีสุดท้าทาย
กับชุดทดลองเสกสีตามใจนึก อย่างที่
คุณหนูๆ จะได้รับความรู้
คู่ความสนุกไป
พร้อมๆ กัน

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
 ศูนย์หนังสือ สวทช.

ราคาชุดละ 190 บาท



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
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I have no special talents 
I am only passionately curious

- Albert Einstein

ข้าพเจ้า หาได้มีพรสวรรค์ใดไม่ 
ข้าพเจ้า เพียงแต่ช่างสงสัยอย่างลึกซึ้ง 

- แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
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