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งาน NAC 2015
กับการครบรอบ 2 ปี สาระวิทย์
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e-magazine สาระวิทย์ ฉบับแรก ถือกำเนิดมาพร้อมกับการ
จัดงานการประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
http://www.nstda.or.th/nac2015/main.php
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรืองาน NAC
(NSTDA Annual Conference)
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
	ดังนั้นเมื่อการจัดงาน NAC เวียนมาบรรจบครั้งใด นั่นหมายถึง
การครบรอบวันเกิดของสาระวิทย์ด้วย
http://www.nstda.or.th/nac2015/main.php
	งาน
NAC 2015 ในปี นี้ สาระวิ ท ย์ ด ำเนิ น มาถึ ง ฉบั บ ที่ 24
จึงเป็นการครบรอบสองขวบปีพอดี ผู้อ่านที่เป็นสมาชิกสาระวิทย์มา
ตั้งแต่ต้น คงจะเห็นถึงพัฒนาการเราดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
โดยเฉพาะจำนวนหน้า ซึ่งในฉบับช่วงเริ่มต้นมีความหนาเพียง 8 หน้า
แล้วก็ค่อยๆ ขยับความหนามากขึ้นเรื่อยๆ เป็น 10 12 14 และ 16 หน้า
ในปัจจุบัน เนื่องจากในรอบวงจรแต่ละเดือน มีข่าวสารเกิดขึ้นมากมาย
ซึ่งก่อนจะปิดต้นฉบับจึงรอลงข่าวสารที่ล่าสุดจริงๆ เป็นเหตุให้จำนวน
หน้าถูกเพิม่ ขึน้ มาเป็นลำดับครับ ดังนัน้ การอ่านสาระวิทย์ในฉบับปัจจุบนั
นี้จึงเท่ากับอ่านสาระวิทย์สองฉบับเมื่อเทียบกับยุคเริ่มต้น
http://www.nstda.or.th/nac2015/main.php
	สำหรับสาระวิทย์ฉบับนี้ เพื่อเป็นการต้
อนรับงาน NAC 2015
บทความเรื่องจากปก (cover story) เราจึงขอนำเสนองานวิจัยเด่น
เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ไ ด้ น ำเสนอภายในงาน NAC ครั้ ง นี้ ด้ ว ย นั่ น ก็ คื อ เรื่ อ ง
แอบดูชวี ติ ครอบครัวชะนีเขาใหญ่ งานวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นหนึง่ ในงานวิจยั ของ
โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละศึ ก ษานโยบายการจั ด การทรั พ ยากร
ชี ว ภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training
Program-BRT) ท่ า นผู้ อ่ า นคงทราบดี น ะครั บ ว่ า งานวิ จั ย ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ที่ยัง
ไม่เคยมีการวิจัยกันมาก่อนนั้น ต้องอาศัยระยะเวลาไม่น้อย อย่างเรื่อง
นี้ก็เช่นกัน ที่ใช้เวลาศึกษาต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้
เราเข้าใจชีวติ และพฤติกรรมเกีย่ วกับชะนีมอื ขาวของไทยทีเ่ ขาใหญ่นอี้ ย่าง
มาก นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่นักวิจัยของเราได้ทำงานวิจัยชิ้นนี้
จนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา และเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง
ที่จะต่อยอดจากการศึกษาเรื่องชะนีนี้ต่อไป
	
นี่ล่ะครับ คุณค่าของงานวิจัย ที่ทำให้เราได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ
เพื่อมนุษยชาติ

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษา ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล, กุลประภา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา กฤษฎ์ชัย สมสมาน บรรณาธิการอำนวยการ นำชัย ชีววิวรรธน์
บรรณาธิการบริหาร จุมพล เหมะคีรินทร์ กองบรรณาธิการ ปริทัศน์ เทียนทอง, วัชราภรณ์ สนทนา,
ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์, กิตติมา ไกรพีรพรรณ, สรินยา ลอยประสิทธิ์, วีณา ยศวังใจ
บรรณาธิการศิลปกรรม ลัญจนา นิตยพัฒน์ ศิลปกรรม เกิดศิริ ขันติกิตติกุล, ฉัตรทิพย์ สุริยะ

อนุตตรา ณ ถลาง, จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์, อุดมลักษณ์ สุวรรณเวโช และ
Warren Y. Brockelman

แอบดูชีวิตครอบครัวชะนีเขาใหญ่

(ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

นักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตามดูพฤติกรรมและชีวิตของ
ชะนีมือขาวที่เขาใหญ่นานนับสิบปีจนทำให้ทราบความหมาย
ของเสียงร้องในรูปแบบต่างๆ ของชะนี การใช้ชีวิต
และความสำคัญของชะนีต่อระบบนิเวศ

เรื่องเด่น

• เรื่องจากปก :

 แอบดูชวี ติ ครอบครัวชะนีเขาใหญ่

• สารคดีวิทยาศาสตร์ :
			

แสงเหนือ แสงใต้...
ปรากฏการณ์แสงเต้นรำทีข่ ว้ั โลก

• ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :

		 o 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ 				      	
			 เปิดโอกาสเรียนรูท้ ว่ั หล้า
		 o ชาอูห่ ลงลดความเสีย่ งการเกิดภาวะ
			 ไขมันในเลือดสูง

• หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
มือยนต์หมุ้ ผิวหนังเทียมมนุษย์
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แหล่
ง
ธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุดแห่งหนึ่งที่ผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสอากาศอันหนาวเย็นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว หรือถ้าอยากได้เห็นสัตว์ป่าตาม

ธรรมชาติ ก็ต้องมาที่นี่... อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
	
ช่วงเช้ามืดของแต่ละวัน เสียงสัตว์ป่านานาชนิดต่างส่งเสียงร้อง มันเป็นเสมือน
นาฬิกาปลุกที่ส่งสัญญาณของเช้าวันใหม่ เหล่าบรรดาเสียงร้องที่สอดประสานกันนี้ มีสัตว์
ชนิดหนึง่ ทีส่ ง่ เสียงร้องดังก้องกังวานไพรทีค่ นเราหาว่ามันร้องเรียก “ผัว ผัว” แต่มใี ครรูบ้ า้ งว่า
มันคือเสียงของชะนีตัวผู้หนุ่มโสดที่เริ่มต้นการร้องโซโล่ หมายถึงการร้องเดี่ยวตัวเดียว
ซึ่งเป็นการประกาศตัวว่า “ผมพร้อมแล้วที่จะแต่งงานและมีครอบครัว” และจะมีใครสักกี่คน
ที่รู้จักและเข้าใจว่า ชะนีนั้นมีความใกล้ชิดกับคนอย่างมาก

สายวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดระหว่างชะนีกับมนุษย์
	หากกล่าวถึงในด้านวิวัฒนาการ ชะนีและมนุษย์จัดอยู่ในอันดับเดียวกันคืออันดับ
ไพรเมต (Primate) และมีสายวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกันมาก แต่บรรพบุรุษของคนเรานั้นถูก
แยกจากชะนีเมื่อประมาณ 15 ล้านปีที่ผ่านมา
ชะนีดำใหญ่หรือไซแมง

ภาพ : http://www.newscientist.com/data/images/archive/2920/29203901.jpg

ชะนีมือดำ

ชะนีมือขาว (ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)
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ชะนีมงกุฏ
มีนาคม 2558

ชะนีเป็นวานร (Ape) ชนิดที่เล็กที่สุด ต่างจากกอริลลา อุรังอุตัง
และชิ ม แปนซี ลั ก ษณะของวานรคื อ ไม่ มี ห าง อกกว้ า ง มี แขนที่ ย าวมาก
เมื่อเทียบกับขา มีใบหน้าแบน มีฟัน 32 ซี่ ชะนีถูกจัดอยู่ในวงศ์ Hylobatidae
สกุล Hylobates ในปัจจุบันพบว่าชะนีในโลกมีทั้งหมด 19 ชนิดพันธุ์ กระจาย
อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงจีนตอนใต้ เกาะไหหลำ และไป
ทางเอเชียใต้ บังคลาเทศ และบางส่วนของอินเดียในแคว้นอัสสัม ในเมืองไทยมีชะนี
2 สกุล จำแนกเป็น 4 ชนิดคือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar/ white-handed
gibbon), ชะนีมงกุฏ (Hylobates pileatus/ pileated gibbon), ชะนีมือดำ
(Hylobates agilis/ agile gibbon), และชะนีดำใหญ่หรือไซแมง (Symphalangus syndactylus/ siamang)

ความสะอาดขนหรื อ สางขน (grooming) ระหว่ า งพ่ อ กั บ แม่ แม่ กั บ ลู ก
พ่อกับลูก หรือระหว่างลูกกับลูกด้วยกัน การเล่นหยอกกัดกันระหว่างพี่น้อง
โหนวิ่ ง ไล่ กั น ไปมา พฤติ ก รรมทางสั ง คมที่ ส ำคั ญ มากอี ก ประเภทหนึ่ ง คื อ
การประกาศและป้องกันอาณาเขตครอบครัวตัวเอง ในการป้องกันอาณาเขต
นั้นเป็นหน้าที่ของตัวผู้ ซึ่งบางครั้ง ลูกรุ่น subadult ที่เป็นตัวผู้ก็อาจเข้ามา
ช่ ว ยด้ ว ย เหตุ ก ารณ์ นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ชะนี ส องครอบครั ว ได้ เ ผชิ ญ หน้ า กั น
(intergroup encounter) โดยเฉพาะบริเวณตำแหน่งต้นไม้ที่เป็นต้นอาหาร
มีผลไม้สุก

ครอบครัวชะนี

ด้วยลักษณะร่างกายของชะนีที่มีแขนขายาว จึงทำให้ชะนีมีวิธีการ
เคลือ่ นที่ (locomotion) ในลักษณะต่างๆ (Fleagle, J. G. 1976. Locomotion
and Posture of the Malayan Siamang and Implications for Hominoid
Evolution. Folia Primatol. 26: 245-269) คือ
1. ก า ร ห้ อ ย โ ห น ด้ ว ย 2 มื อ
(brachiation) เป็ น ลั ก ษณะ
การเคลื่อนที่ที่ชะนีส่วนใหญ่ใช้

	
ชะนีมีอายุขัยโดยเฉลี่ย 30-40 ปี (ข้อมูลจากการศึกษาในสวนสัตว์ แต่
ชะนีในป่าธรรมชาติที่แปลงวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชะนีตัวเมีย
กลุม่ เอ มีอายุมากกว่า 50 ปีแล้ว) สมาชิกในครอบครัวชะนีอาจมีจำนวนได้ตงั้ แต่
2 ตัว คือตัวพ่อกับแม่ ไปจนถึง 6 ตัว แบ่งได้ตามช่วงอายุดังนี้
1.	 ชะนีเต็มวัย หรือวัยผู้ใหญ่ (adult) โดยปกติในหนึ่งกลุ่มมีชะนี
เต็มวัยหนึ่งคู่ เป็นคู่ผัวเมีย

ท่วงท่าปีนป่ายของชะนี

2. การกระโดดโดยต้ อ งปล่ อ ยมื อ
(leaping) มักเป็นการเคลื่อนที่ของ
ชะนีตวั ผูเ้ ต็มวัย และเป็นการเคลือ่ น
ทีอ่ ย่างรวดเร็ว กระโดดข้ามจากยอด
ไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง
3. การก้าวข้ามโดยที่ยังมีมือหรือเท้า
ยึดเหนีย่ วอยู่ (bridging) ชะนีตวั เมีย
และชะนีวัยเด็กเคลื่อนที่จากยอดไม้
หนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง ไม่เช่นนั้นก็
จะนิยมปีนป่ายขึ้นที่สูงในลักษณะ
ของข้อ 4

ชะนีมือขาวเต็มวัย (ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

2.	 ชะนีกึ่งเต็มวัย (subadult) คือชะนีที่ร่างกายเข้าสู่ภาวะเต็มวัยแล้ว
(8 ปี) แต่ยังไม่แยกตัวออกไปจากครอบครัวเดิม ปกติชะนีจะแยก
ครอบครัวออกไปเมื่ออายุประมาณ 10 ปี แต่มีบางตัวที่อยู่นาน
กว่านั้นมาก การจะแยกตัวออกไปจากครอบครัวเดิมนั้นขึ้นอยู่กับ
โอกาสในการสร้างครอบครัวใหม่ เช่น มีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมให้
สร้างอาณาเขตหรือไม่ หรือมีชะนีเพศตรงข้ามในอาณาเขตอื่นที่
คู่ตายหรืออ่อนแอหรือไม่
3.	ชะนีวัยเด็กตอนปลาย (juvenile 2/ adolescent) คือชะนีที่มี
อายุระหว่าง 5-8 ปี
4.	 ชะนีวัยเด็กตอนต้น (juvenile 1) คือชะนีที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปี
5. ชะนีวัยทารก (infant) คือชะนีแรกเกิดจนอายุ 2 ปี ในช่วงวัยนี้
ลูกชะนีจะเกาะอยู่ติดกับอกแม่ จนกระทั่งหย่านม
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของชะนี มีความคล้ายกับมนุษย์
ในหลายๆ ด้ า น ไม่ ว่ า ลั ก ษณะการจั บ คู่ อ ยู่ ร่ ว มกั น แบบผั ว เดี ย วเมี ย เดี ย ว
(monogamy) การที่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูลูก ในบางกลุ่มปู่หรือตายังอาจอยู่
รวมในกลุ่ ม ด้ ว ย ปู่ ห รือตาก็ช่วยดูแลบรรดาเด็กๆ ในกลุ่ ม การช่ ว ยกั น ทำ

4. การปีนป่ายโดยต้องใช้ 3-4 ระยาง
(climbing)

5. การเดินด้วย 2 เท้า (bipedal walking)
จะเกิดขึน้ ต่อเมือ่ กิง่ ไม้นนั้ มีขนาดใหญ่
เพียงพอ ซึ่งมักจะเป็นต้นไม้ที่มีขนาด
ใหญ่และสูงมาก

รูปแบบกู่ร้องก้องไพรของชะนีมือขาว
	
ชะนี เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ใช้ ก ารส่ ง เสี ย ง (vocalization) เพื่ อ การสื่ อ สาร
เช่น การประกาศอาณาเขตพื้นที่ของตน การใช้เสียงร้องเพื่อหาคู่ การใช้
เสียงร้องเพื่อเตือนภัย หรือเป็นการแสดงอารมณ์พึงพอใจกับอาหารที่กำลังกิน
เป็นต้น

มีนาคม 2558
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เสียงชะนีพื้นฐานแยกออกเป็นเสียงเดี่ยว (single note) และเสียงผสม (combination notes) หากนำเสียงเดี่ยวไปร้องประกอบกัน ด้วยโน้ตแบบเดียว
หรื อ หลายแบบมากกว่ า 1 ตั ว โน้ ต ก็ จ ะกลายเป็ น เสี ย งผสมที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป และทำหน้ า ที่ ห ลากหลาย โดยอาจจะร้ อ งโดยตั ว ผู้ แ ละ/หรื อ ตั ว เมี ย
ทั้งชะนีเด็กถึงชะนีตัวเต็มวัย
รูปแบบการออกเสียงประเภทเสียงเดี่ยว (single notes) ของชะนีมือขาว
เสียงภาษาอังกฤษ

เสียงภาษาไทย

A wa

ว่ะ

เป็นเสียงสัน้ ทีอ่ อกเสียงง่ายสุด ไม่ผนั เสียง เป็นเสียงทีม่ คี วามแปรผันของความถีเ่ สียงค่อนข้างดัง ร้องทัง้ สองเพศ

A hoo

ฮุ

เป็นเสียงสั้นและเบามากเหมือนพ่นลมหายใจออกมา ความถี่ต่ำ อาจได้ยินจากทั้งสองเพศ ไม่ผันเสียงมาก
อาจได้ยินร้องเบาๆ เมื่อชะนีเจออาหารที่ถูกใจ หรือใช้เริ่มต้นก่อนการร้องคู่กัน

Leaning was

คำอธิบาย

วา/ หว่า/ ว่า /ว้า /หวา เป็นเสียง wa ที่ผันเสียงขึ้นลงได้ และออกเสียงยาวกว่า ความถี่สูง สามารถได้ยินจากทั้งสองเพศ ส่วนใหญ่
มักร้องพร้อมๆ กันก่อนการร้องคู่

A wa-oo

ว่ะ-อู/วู

เป็นเสียงทีผ่ นั เสียงขึน้ ลงได้ มีความถีส่ งู เสียงค่อนข้างแหลม สามารถได้ยนิ จากทัง้ สองเพศ ส่วนใหญ่มกั ร้องพร้อมๆ
กันก่อนการร้องคู่ หรือร้องเรียกหากัน หรือเมื่อรู้สึกถูกรบกวน

A sharp wow

วาว/ว่าว/ว้าว

เป็นเสียงสูงและมีความดังมาก มีการผันเสียง ร้องโดยตัวผู้วัยหนุ่ม และตัวผู้เต็มวัย โดยตัวผู้เต็มวัยอาจร้องเพื่อ
วอร์มเสียงก่อนร้องคู่กับตัวเมีย หรือเป็นเสียงที่ร้องเมื่อได้รับการรบกวน

An oo

อู

เสียงต่ำและค่อยๆ ไล่สูงขึ้น ส่วนใหญ่มักได้ยินตัวเมียร้องเป็นหลักเวลาที่ตัวเมียจะร้องคู่กับตัวผู้ อาจพบในตัว
ผู้ที่ใช้ร้องตั้งต้นก่อนจะร้องเดี่ยว อาจได้ยินระหว่างเวลาตัวผู้มีการเผชิญหน้ากัน

An ooaa

อูเอ๋/อูอ๋า

เป็นเสียง wa ซึ่งมีการผันเสียงมาก เหมือนตัว เจ (J) ร้องโดยตัวผู้เดี่ยว หรือบางครั้งก็ร้องพร้อมกันทั้งตัวผู้ตัวเมีย
พ่อแม่และลูกๆ ส่วนใหญ่ได้ยินเมื่อจะส่งเสียงเตือนภัย

ในการประกาศอาณาเขตนั้น ตัวเมียและตัวผู้จะร้องเพลงคู่กัน หรือที่เรียกว่า vocal duet โดยที่จะมีการร้องอุ่นเครื่องกันก่อน จากนั้นตัวเมียจะเริ่มร้อง
โน้ตต่ำๆ แล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปจนถึงโน้ตที่สูงที่สุด แล้วลดระดับลง เหมือนเป็นทำนองเพลง ซึ่งเราเรียกว่า การร้อง great call ต่อจากนั้นตัวผู้ก็จะรีบร้องตอบรับ
โดยเว้นช่วงห่างกันไม่กี่วินาที
ชะนีมือขาว กำลังกินเงาะป่า (ภาพโดย กุลพัฒน์ ศรลัมพ์)

กราฟแสดงเสียงร้องสอดประสานระหว่างชะนีตัวเมียและตัวผู้

(ดัดแปลงจากต้นฉบับ Geissmann, T. 2009. Door Slamming: Tool-use by a captive
white-handed gibbon (Hylobates lar). Gibbon Journal Nr. 5: 53-60.)

ผลไทร (ภาพโดย อนุตตรา ณ ถลาง)
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ยางโอน (ภาพโดย Dr.Warren Brockelman)

elliptilimba), เมือ่ ยดูก (Gnetum macrostachyum), มะหลอด (Elaeagnus
conferta) เป็นต้น ลองคิดกันดูว่า ในแต่ละวันชะนีช่วยปลูกป่ากันขนาดไหน
และช่วยให้ป่าคงความหลากหลายได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ภัยคุกคามชะนี

เมื่อยดูก (ภาพโดย Dr.Warren Brockelman)

ชะนี...สัตว์ที่ช่วยปลูกป่า
ชะนี เ ป็ น สั ต ว์ กิ น ผลไม้ เ ป็ น หลั ก ทั้ ง จากไม้ ต้ น เถาวั ล ย์ แ ละผลไทร
นอกจากนี้ ยั ง กิ น ยอดอ่อนใบไม้ ดอกไม้ และแมลงต่ า งๆ ด้ ว ย จากการที่
ชะนีกินผลไม้สุกมากกว่า 65% ของอาหารทั้งหมด อีกทั้งเวลากินผล ชะนี
จะกลืนทั้งเมล็ดลงไปด้วย ดังนั้นเมื่อมันเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆ ในป่า มันก็จะ
พาเมล็ดเหล่านั้นไปด้วย เวลาขับถ่าย เมล็ดผลไม้ที่พวกมันกินก็จะออกมา
พร้ อ มมู ล การที่ เ มล็ ด ได้ ก ระจายไปไกลจากต้ น แม่ และไม่ ก ระจุ ก รวมกั น
จะช่ ว ยให้ โ อกาสการงอกและการรอดตายของต้ น อ่ อ นมี สู ง ในปี ที่ มี ผ ลไม้
ที่ชะนีชื่นชอบ เช่น เงาะป่า เหล่าชะนีจะกินมากเป็นพิเศษ บางวันจะแวะ
มากินทีต่ น้ เดิม 2-3 ครัง้ เมือ่ นับเมล็ดในมูลชะนี บางวันอาจได้เมล็ดเงาะถึง 300
เมล็ดต่อตัวต่อวัน แต่เงาะป่าไม่ได้ออกผลทุกปี ในปีที่ไม่มีเงาะ ชะนีก็ยังมีผลไม้
อืน่ เป็นทางเลือก เช่น ยางโอน (Polyalthia simiarum), ช้างสารซับมัน (Erycibe

	ภัยคุกคามต่อชีวิตและจำนวนประชากรชะนีในธรรมชาติที่น่ากลัวที่
สุดก็คอื “มนุษย์” เรานีเ่ อง จากการล่าชะนี ซึง่ พบเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
อยู่เนืองๆ ทั้งที่เอาเนื้อชะนีมากินเป็นอาหาร หรือการล่าเพื่อเอาลูกชะนีมาขาย
นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ชีวิตดำเนินไป ก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ชีวิตสัตว์ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้พื้นที่ป่าอันเป็นที่อยู่
อาศัยและแหล่งอาหารของชะนีลดลง หรือการเพิม่ พืน้ ทีเ่ มือง การทำอุตสาหกรรม
บ้ า นพั ก ตากอากาศ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ร ายล้ อ มเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กิจกรรมเหล่านี้เป็นการเพิ่มอุณหภูมิความร้อนใน
บรรยากาศ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ พื ช พรรณป่ า ไม้ เ ป็ น ลู ก โซ่ สภาพอากาศที่
เปลี่ ย นแปลงทำให้ พื ช ออกดอกออกผลไม่ ต รงตามฤดู ก าล หรื อ ทิ้ ง ช่ ว งไป
เป็นระยะเวลานาน พืชบางชนิดอาจลดจำนวนลง หรือไม่มกี ล้าไม้เติบโตทดแทน
ต้นที่ตายไป สิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสัตว์กินพืช เมื่อไม่มีอาหาร สัตว์ป่าก็ไม่
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

สมดุลสิ่งมีชีวิต
	
ชะนีเป็นสมาชิกหน่วยหนึง่ ของป่า ของธรรมชาติ... สิง่ มีชวี ติ ไม่วา่ ทัง้ คน
สัตว์ พืช จุลินทรีย์ ล้วนดำรงอยู่ร่วมกัน อาศัยพึ่งพากันและกันเป็นห่วงโซ่ของ
ระบบนิเวศ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทาง
อ้อมต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และย้อนกลับมาสู่มนุษย์เราได้ ดังนั้น มนุษย์
จึงควรตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว ถึงเวลาที่เราควรดูแลรักษาป่า สัตว์ป่า
และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ให้ดำรงอยู่อย่างสมดุลเพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืนสืบไป

แหล่งภาพอ้างอิง

ชะนีมงกุฎ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/In_the_branches.jpg
ชะนีมือดำ http://www.chiangmaizoo.com/web25/th/encyclopedia/mammal-th/14-animal-wiki/mamalia/299-lophura-nycthemera-95
ชะนีดำใหญ่หรือไซแมง http://board.postjung.com/734484.html
มีนาคม 2558
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย
กองบรรณาธิ ก าร

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพฯ มอบกล้องโทรทรรศน์ 77จังหวัด
กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ทั่วประเทศ

สถาบั
น
วิ จั ย ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สดร.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้ากระจายโอกาสการเรียนรู้

ดาราศาสตร์ ใ นโครงการ “77 จั ง หวั ด เปิ ด ฟ้ า ส่ อ งโลกดาราศาสตร์
เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60
พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” นำร่องปี 2558 มอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อ
การเรียนรู้ 60 โรงเรียน พร้อมขยายผลครอบคลุม 77 จังหวัดภายในปี 2561
	ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 ด้วยพระองค์ทรงใฝ่พระราชหฤทัยในกิจการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดาราศาสตร์ ทรงโปรด
ทอดพระเนตรปรากฏการณ์ ท้ อ งฟ้ า สม่ ำ เสมอ ทรงกล้ อ งโทรทรรศน์ ด้ ว ย
พระองค์ เ อง ทรงค้ น คว้ า ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ดวงดาวและเอกภพและโปรดให้
ผู้ เชี่ ย วชาญทู ล เกล้ า ฯ รายงานข่ า วสารด้ า นดาราศาสตร์ อ ยู่ ไ ม่ ข าด ทรงมี
พระราชปรารภถึงความสำคัญของวิชาดาราศาสตร์ต่อเยาวชน ในการกระตุ้น
จินตนาการ ทำให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาคำตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สดร. จึงริเริม่ โครงการกระจายโอกาสการ
เรียนรู้ดาราศาสตร์ เน้นจุดประกายให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากท้องฟ้า
เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ โดยจะมอบ
กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณครู อันนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่มีคุณภาพอีกด้วย
	รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์ฯ กล่าวถึงที่มาของโครงการ “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์”
ว่ า สดร. ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ม าตลอดตั้ ง แต่ ก่ อ น
จั ด ตั้ ง องค์ ก ร ด้ ว ยความเอาพระทั ย ใส่ ใ นกิ จ การด้ า นดาราศาสตร์ ข องชาติ
พระราชทานพระราชวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอดูดาวแห่งชาติ
และทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาค ทุกแห่งมาตั้งแต่ต้น หากเสด็จฯ เยือน
http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/1677-60-telescopes-princess
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มีนาคม 2558

ประเทศใดทีก่ จิ การดาราศาสตร์
ก้าวหน้า ก็โปรดให้เจ้าหน้าที่ของ
สถาบันโดยเสด็จฯ ด้วย เพื่อศึกษา
การปฏิ บั ติ ง านและต่ อ ยอดความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง กิ จ การของสถาบั น วิ จั ย
ดาราศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ จึ ง พั ฒ นา
รุดหน้าอย่างยิ่ง มีหอดูดาวแห่งชาติ
หอดู ด าวภู มิ ภ าค และหอดู ด าว
ในต่างประเทศ เครือข่ายวิชาการ
นานาชาติ การอบรมเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อประชาชน
มากมาย
อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของวงการดาราศาสตร์ไทย คือ
การสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อสร้างโอกาสให้ว่าที่นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่
ได้สังเกต ค้นคว้า ทดลอง เริ่มต้นที่โรงเรียนและต่อยอดสู่ระดับมหาวิทยาลัย
กล้องโทรทรรศน์เป็นเหมือนหน้าต่างสู่โลกดาราศาสตร์ ภาพที่ได้เห็นจากกล้อง
โทรทรรศน์ในวัยเด็ก ประทับอยู่ในใจนักดาราศาสตร์ระดับโลกทุกคน ประกอบ
กับสื่อการสอนคุณภาพสูงที่ให้ข้อมูลความรู้ทั้งอย่างง่ายและเชิงลึก หนังสือ
ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ยิ่งทำให้เด็กๆ ได้ตระหนักในสายใยอันแนบสนิท
ระหว่างมนุษย์และดวงดาวนับหมืน่ ปี โครงการนีเ้ ข้าถึงนักเรียนทัว่ ประเทศมากขึน้
กว่าเดิมนับร้อยเท่า และยิง่ ไปกว่านัน้ ดาราศาสตร์เป็นประตูเชือ้ เชิญนักเรียนนับ
ล้านคนทั่วประเทศสู่วิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ต่อไป
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์และสื่อการสอนดาราศาสตร์ที่จะ
มอบให้กับโรงเรียนในโครงการดังนี้ (1) กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กำลังขยายสูงสุด 75 เท่า เหมาะสำหรับกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่องวัตถุทอ้ งฟ้าเช่นพืน้ ผิวดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุรยิ ะ
กาแล็กซี ดาวหาง ได้อย่างชัดเจน (2) สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ครบชุด เช่น
หนังสือความรู้ดาราศาสตร์ แผนที่ดาว โมเดลระบบสุริยะ ร่มลายแผนที่ดาว
เป็นต้น
	สำหรั บ การมอบกล้ อ งโทรทรรศน์ แ ละสื่ อ การเรี ย นรู้ ด าราศาสตร์
ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-6 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ชาอู่หลงลดความเสี่ยงการเกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูง
จาก
การศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มชาต่อความเสี่ยงการเกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูงของประชากรชาวจีนในเมืองซัวเถา (Shantou) โดยทำการ

สำรวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มชาและ
สุขภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ถึง 2011 สามารถเก็บข้อมูลอาสาสมัครได้จำนวน
3,041 คน (อายุระหว่าง 20-80 ปี) เป็นผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจำนวน
1,651 คน เมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มชาต่อ
ภาวะการมีไขมันในเลือดสูงด้วยวิธีการทางสถิติพบว่า ผู้ที่ดื่มชาเขียว ชาดำ
หรือชาอูห่ ลงมากกว่าวันละ 600 มล. ขึน้ ไป จะมีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะไขมัน
ในเลือดสูงน้อยกว่าผูท้ ไี่ ม่ดมื่ ชาเลย และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณใบชา
ที่บริโภคต่อความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันเลือดสูง โดยผู้บริโภคใบชาเขียวแห้ง
มากกว่า 750 กรัม/เดือน จะมีอตั ราเสีย่ งต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงน้อยที่
สุด นอกจากนีเ้ มือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงระยะเวลาในการดืม่ ชาต่อ
ความเสีย่ งการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงพบว่า การดืม่ ชาอูห่ ลงในระยะยาว (ตัง้ แต่

21 ปีขึ้นไป) มีความสัมพันธ์กับการลดลงของค่าคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์
และไขมันชนิด low density lipoprotein – cholesterol คิดเป็น 3.22, 11.99
และ 6.69% ตามลำดับ
	จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การดื่ ม ชาอู่ ห ลงในระยะยาวมี
แนวโน้มช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้

ข้อมูลจาก http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1044
ภาพจาก http://thai.cri.cn/247/2012/04/18/225s196993.htm

ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ รับพระราชทานรางวัล
“สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”
สองนักวิจัย

มูการตัลดสินินรางวั
ธิรลางวัสมเด็ลสมเด็
จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผล
จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2557 นักวิจยั ญีป่ นุ่ ผูค้ น้ พบยาลด

ไขมัน พิชิตรางวัลสาขาการแพทย์ ส่วนเจ้าของรางวัลสาขาการสาธารณสุขเป็น
แพทย์ชาวอเมริกันผู้กวาดล้างโรคฝีดาษ โดยสองนักวิจัยได้เข้ารับพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2558 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
	เมื่อปี พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์ ดร.อากิระ เอ็นโด (Professor Akira
Endo) ศาสตราจารย์พิศิษฐ์เกียรติคุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ค้นพบยาลดไขมัน
ที่ชื่อว่า “คอมแพคติน” (compactin) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ เอชเอ็มจี –
โคเอรีดัคเตส (HMG-CoA reductase) โดยแยกได้จากเชื้อรา เพนิซิลเลียม
ซิตรินุม (Penicillium citrinum) เป็นครั้งแรกในโลก หลังจากใช้ความพยายาม
อยู่นานหลายปี เพื่อหาวิธีรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุใหญ่
อันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอีกหลาย
ประเทศในขณะนั้น
	
การค้นพบยาลดไขมันคอมแพคตินถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญใน
วงการแพทย์ ทีท่ ำให้โรคหัวใจและหลอดเลือดกลายเป็นโรคทีป่ อ้ งกันได้ และนำ
ไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของยาลดไขมันในกลุม่ สแตตินทีใ่ ช้กนั
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันรวม 7 ชนิด ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ทั่วโลกได้แล้วกว่า 10 ล้านคน
	ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน (Professor
Donald A. Henderson) ศาสตราภิ ช าน ศู น ย์ ค วามมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พิ ต ต์ ส เบิ ร์ ก และคณบดี เ กี ย รติ คุ ณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ได้เป็น
ผู้นำในการกวาดล้างโรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษให้หมดสิ้นไปจากโลกได้สำเร็จ
	
ในระหว่างปี พ.ศ. 2509-2520 ขณะที่ ศ.เฮนเดอร์สัน ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าคณะแพทย์ในโครงการกวาดล้างโรคไข้ทรพิษขององค์การอนามัยโลก
อยู่นั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลกใน
การรณรงค์กวาดล้างไข้ทรพิษ โดยการให้วัคซีนแก่ประชากรทุกกลุ่ม และ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จนประสบความสำเร็จ โดยมีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้ทรพิษรายสุดท้ายจากประเทศโซมาเลีย ในปี พ.ศ. 2520 และองค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้โรคไข้ทรพิษถูกกวาดล้างหมดสิ้นไปจากโลกเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 นับเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงชนิดแรกและชนิดเดียวที่
สามารถกวาดล้างให้หมดไปจากโลกได้
	
ทัง้ ศ. ดร.อากิระ เอ็นโด และ ศ.เฮนเดอร์สนั ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ใน
การพระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล ประจำปี 2557 เมื่ อ วั น ที่
28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง

ที่มา: http://www.si.mahidol.ac.th/th/hotnews_detail.asp?hn_id=1663
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000010327
มีนาคม 2558
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จุฬาฯ วิจัยเมือกหอยทาก
สู่นวัตกรรมเสริมความงาม
จุแห่งฬประเทศไทย
าลงกรณ์
ม หาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั บ สภาอุ ต สาหกรรม
แถลงข่าวเปิดตัว “หอยทากแห่งสยามและเมือกจากเมนเทิล

ขุมทรัพย์อมตะแห่งความงามจากธรรมชาติ” โชว์ความหลากหลายของสายพันธุ์
หอยทาก และศักยภาพการใช้เมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยในอุตสาหกรรม
ความงามสู่ตลาดโลก
ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์
กล่าวว่า ลักษณะที่โดดเด่นของหอยทากคือการผลิตเมือกเพื่อให้ชีวิตดำเนินไป
อย่างอมตะ ทั้งเมือกจากเท้าหอยทากเพื่อให้ประโยชน์ในการเดินที่สง่างามใน
ธรรมชาติ และเมือกจากแมนเทิลให้ผิวพรรณของหอยทากคงความชุ่มชื้นและ
งดงามมาหลายล้ า นปี แม้ แ ต่ เ มื อ กที่ ขั บ ออกมาเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย จากศั ต รู ก็ มี
ประโยชน์เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้อารยธรรมโบราณตั้งแต่อาณาจักรโรมันหรืออียิปต์ จึงใช้
ประโยชน์จากหอยทากเพื่อการบริโภคและเพื่อความงาม แม้ปัจจุบันหลาย
ประเทศอาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น และชิลี ได้ค้นพบความลับของเมือกหอยทาก ที่
นอกจากจะมีสรรพคุณช่วยให้ผวิ นุม่ นวล จนมีการเพาะเลีย้ งและนำสารสกัดจาก
เมื อ กหอยทากมาใช้ เ พื่ อ ความงามแล้ ว ยั ง มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ท างเคมี ที่ พ บ
สารประกอบที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิ สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้าน
การอักเสบ โปรตีนและเปปไทด์ที่เป็นประโยชน์ด้านการบำรุงผิวพรรณ เป็นต้น
“การวิเคราะห์เมือกหอยทากไทยที่ชื่อว่า หอยนวล Hemiplecta
distincta พบว่าอุดมไปด้วยสารนานาชนิดที่มีประโยชน์มากมาย เหมาะต่อ
การซ่อมแซมและบำรุงผิว อาทิ อิลาสติน (elastin) อะลันโทอิน (alantoin)
กรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic acid) กรดไกโคลิก (glycolic acid) และ
สารแอนติออกซิแดนต์ (anti-oxidant) เป็นต้น จัดได้ว่าเป็นเมือกคุณภาพชั้นดี

ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery

ภาพถ่ายของ บัซ อัลดริน
ที่ถ่ายตนเองในอวกาศ
เมื่อปี ค.ศ. 1966
โลกภาพโดยนันีก้คบิือนภาพจากการถ่
ายเซลฟี่ในอวกาศเป็นภาพแรกของ
อวกาศของสหรัฐอเมริกา ชื่อ เอ็ดวิน บัซ อัลดริน

(Edwin E. “Buzz” Aldrin) ซึ่งเขาได้ถ่ายภาพตัวเองในอวกาศ
ระหว่างการปฏิบัติภารกิจโครงการเจมินี 12 เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 1966
	
บัซ อัลดริน เป็นนักบินอวกาศคนที่สองของโลกที่ได้ขึ้น
ไปเหยียบบนพืน้ ผิวดวงจันทร์ หลังจากที่ นีล ออลเดน อาร์มสตรอง
(Neil Alden Armstrong) ได้ก้าวลงเหยียบพื้นดวงจันทร์เป็น
คนแรกของโลกเพียงไม่กี่นาที

ภาพจาก : http://en.wikipedia.org/wiki/Space_selfie
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เยี่ยมที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางและธุรกิจ
ความงาม และที่น่าภาคภูมิใจคือ เป็นผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพของไทย
เราเอง ทัง้ นีเ้ ซรัมดังกล่าว ได้มกี ารจดสิทธิบตั รในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการพูคคุยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป” ศ. ดร.สมศักดิ์ กล่าวและเพิ่มเติมว่า
จากการทำงานวิจยั พืน้ ฐานลงพืน้ ทีใ่ นประเทศไทยอย่างจริงจังเป็นเวลา
กว่า 20 ปี พบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายของสปีชีส์ (Species)
หอยทากบกสูงมาก ในระบบนิเวศที่หลากหลาย มีการค้นพบและได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วมากกว่า 600 ชนิด และคาดว่าน่าจะมีมากถึง 1,000-1,500
ชนิด เนือ่ งจากประเทศไทยมีลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์เป็นศูนย์กลางของป่าเขตร้อน
สามารถพบหอยทากบกหลายประเภทที่มีความโดดเด่น ขณะเดียวกันในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการค้นพบหอยทากไทยที่เป็นชนิดใหม่ของโลกหลายชนิด
อาทิ หอยมรกต (Amphidromus classiarius) และ หอยบุษราคัม (Amphidromus
principalis) ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
“จากการค้นพบหอยทากไทยแล้วกว่าหลายร้อยชนิดนั้น เป็นเครื่อง
ยืนยันได้วา่ 1) ประเทศไทยมีทรัพยากรหอยทากทีห่ ลากหลายชนิด 2) หอยทาก
ไทยถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารได้เช่นกัน 3) หอยทากไทยมีเมือกจากแมนเทิล
ที่อุดมไปด้วยสารที่ดูแลผิวหนังให้มีความงามอย่างยั่งยืน 4) คนไทยทุกคน
สามารถชื่นชมความงามนี้ได้จากทรัพยากรของเราเอง 5) คนไทยมีทรัพย์ในดิน
ที่จะใช้สร้างอนาคตของลูกหลานได้อย่างยั่งยืนหากทุกคนเห็นความสำคัญและ
ช่วยกันดูแล” ศ. ดร.สมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
ปริ ท ั ศ น์ เที ย นทอง

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก
ทีมนักวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้และสหรัฐฯ
ร่วมกันพัฒนาผิวหนังเทียมได้สำเร็จ
ผิรู้สึกวทางประสาทสั
หนังเทีทยผัมนีสและความเปี
้มีความอุ่นเหมือนผิวหนังคนจริงๆ และยังรับรู้ความ
ยกชื้นได้ด้วย

	มือยนต์มีความก้าวหน้ามากขึ้นตลอดเวลา มนุษย์และมือยนต์ที่
ก้ า วหน้ า มากที่ สุ ด เป็ น มื อ ยนต์ ที่ ค วบคุ ม การทำงานด้ ว ยความคิ ด แต่ ผู้
สวมมือยนต์หรือ bionic hands ยังต้องอาศัยการมองเห็นเป็นตัวช่วยระบุวา่
พวกเขากำลังจับต้องหรือถืออะไรอยู่
	
อย่างไรก็ตาม มาถึงขณะนี้ ทีมนักวิจยั ในเกาหลีใต้เปิดเผยว่าพวกเขา
ได้พัฒนาผิวหนังเทียมที่ยืดได้ขึ้น มาเป็นผิวหนังเทียมที่รับรู้ความรู้สึกร้อน
ความดัน และความเปียกชื้นได้
	ผิวหนังเทียมนี้พัฒนาจากวัสดุยางยืดพอลิเมอร์ แม้ไม่สามารถนำไป
ใช้ทดแทนผิวหนังจริงในคนไข้ที่ถูกไฟลวกได้ แต่ว่ามันถูกออกแบบให้เป็นตัว
สื่อความรู้สึกทางประสาทสัมผัสที่มีความใกล้เคียงความเป็นจริงสูงแก่แขน
เทียมหรือมือยนต์ได้
	นาย Kim Dae-Hyeong หัวหน้าทีมวิจัยนี้เป็นอาจารย์สอนที่คณะ
วิศวกรรมทางเคมีและชีววิทยา มหาวิทยาลัย Seoul National University
เขากล่าวว่า ตัวเซนเซอร์ในผิวหนังเทียมนี้ลอกแบบมาจากตัวรับความรู้สึก
ในผิวหนังของคนจริงๆ ผิวหนังเทียมสามารถรับรู้แรงดัน อุณหภูมิ น้ำหนัก
และความชื้นได้ นอกจากนี้ยังมีความอ่อนละมุนเหมือนผิวหนังคน มีการฝัง
ตัวสร้างความร้อนเพือ่ ให้ผวิ หนังเทียมมีความอุน่ เหมือนจริงด้วย ผิวหนังเทียม
นี้ผลิตจากส่วนผสมของยาง พอลิเมอร์ และซิลิโคน บรรจุตัวเซนเซอร์ที่มี
ความถี่ในระดับ 400 ตัวต่อตารางมิลลิเมตร

	มือเทียมทีห่ อ่ หุม้ ด้วยผิวหนังเทียมจะสามารถแยกแยะวัสดุทแี่ ห้งจาก
วัสดุทเี่ ปียกได้และยังสามารถวัดแรงดันทีเ่ กิดจากการจับได้ แต่คณ
ุ คิมกล่าวว่า
สิ่งที่ผิวหนังเทียมยังทำไม่ได้ในขณะนี้คือยังไม่สามารถส่งสัญญาณที่ได้รับ
จากการสัมผัสไปยังสมองได้ซึ่งเขากล่าวว่านั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีมงาน
เขาหวังว่ามือยนต์ทคี่ ลุมด้วยผิวหนังเทียม จะสามารถนำไปใช้กบั ผูพ้ กิ ารได้ใน
อนาคต และสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เขากล่าวว่าผิวหนังเทียม
สามารถนำไปใช้ได้กับหุ่นยนต์หลายประเภทรวมทั้งมือยนต์
	
ทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในอนาคต หุน่ ยนต์ทปี่ ระกอบด้วยผิวหนัง
เทียมที่รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้นี้ จะสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือ
คีย์บอร์ดได้และอาจจะสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กได้ด้วย

แหล่งข้อมูลและชมคลิปวิดีโอได้ที่
http://www.voathai.com/content/science-artificial-skin-tk/2587080.html

ลองยืนขาเดียว 20 วินาที วิธีง่ายๆ
ในการทดสอบโรคหลอดเลือดในสมอง

หากคุณยืนแบบกระต่ายขาเดียวได้นานไม่เกิน 20 วินาที นั่นอาจหมายความว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวเส้นเลือดในสมอง

	
ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นที่ศูนย์ Center for Genomic Medicine มหาวิทยาลัยเกียวโตชี้ว่า คนที่ไม่สามารถรักษาสมดุล
ขณะทดลองยืนกระต่ายขาเดียวในระยะเวลาสั้นๆ ได้ ควรเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อดูสุขภาพของเส้นเลือด
ในสมอง
	ทีมนักวิจัยทีมนี้ให้อาสาสมัครชายและหญิงที่ร่างกายแข็งแรงดี อายุเฉลี่ย 67 ปี จำนวนเกือบ 1,400 คน ทดลอง
ยืนกระต่ายขาเดียวโดยจับเวลาว่ายืนขาเดียวได้นานแค่ไหน อาสาสมัครลืมตาขณะยืนบนขาข้างเดียวโดยยกขาข้างหนึง่ ขึน้
เหนือพื้น ทีมนักวิจัยพบว่าอาสาสมัครที่ไม่สามารถรักษาสมดุลขณะยืนกระต่ายขาเดียวได้นาน 20 วินาที เป็นผู้ที่มี
ความเสีย่ งสูงต่ออาการเส้นเลือดในสมองแตก ทีมนักวิจยั ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองเป็นตัวช่วยยืนยันความเสีย่ งต่อโรคนี้
	
ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานว่าอาสาสมัครในการวิจัยที่พบว่ามีปัญหาสุขภาพของเส้นเลือดในสมองเป็นกลุ่มที่สูงวัย
และเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว
	
ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นทีมนี้ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาไปเมื่อเร็วๆ นี้ในวารสาร American Heart Association Journal
Stroke พวกเขาชี้ด้วยว่า อาสาสมัครที่เสียสมดุลขณะยืนกระต่ายขาเดียวนาน 20 วินาทียังเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความ
สามารถทางความคิดอ่านอีกด้วย
http://www.voathai.com/content/combined-health-strokres-tk/2595981.html
มีนาคม 2558
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บทความพิเศษ
ทีมงานโฆษก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะครูปรับแนวคิด...วิชาวิทย์
เป็นสิ่งที่ชีวิตขาดไม่ได้

สั ง คมไทยในปั จ จุ บั น จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย คนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถจำนวนมาก ต้องการคนที่สร้างคนหรือครู
สำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย และเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรี ในฐานะรองโฆษกกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในยุคทีป่ ระเทศไทยอยูใ่ นช่วงการเปลีย่ นแปลง
เนือ่ งจากกำลังวางรากฐานทีส่ ำคัญทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศไทย
สามารถแข่งขันได้กบั นานาประเทศ และกลไกภาครัฐสนับสนุนการมีสว่ นร่วมจาก
ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ำเป็นต้องอาศัยคนทีม่ คี วามรู้
ความสามารถจำนวนมาก ต้องการคนทีส่ ร้างคน หรือครูสำหรับกลุม่ คนทุกช่วงวัย
และเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน
	ดร.วรวรงค์ กล่าวว่า สังคมมองวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่ งยาก เป็นเรือ่ งไกลตัว
ดังนั้น ครูจึงควรมีความพยายามทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย และเป็นสิ่
งที่จำเป็นที่ชีวิตขาดไม่ได้ ทำให้เด็กรุ่นใหม่เห็นว่าวิทยาศาสตร์ฝังอยู่ในทุกๆ
ส่วนของสิง่ รอบตัวเรา อยูใ่ นเทคโนโลยีทเี่ ราใช้ ตัวอย่างเช่น น้ำทีเ่ ราดืม่ อยูท่ กุ วัน
หากไม่มีเครื่องกรองน้ำ หากไม่มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์
น้ำเสีย หรือบอกให้ได้ว่าน้ำดี เราก็คงต้องวิ่งไปป่าไปหาน้ำดื่ม หากเราไม่มีเรื่อง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นยางล้อ
เราก็คงต้องใช้ล้อรถที่เป็นแบบเกวียนไม้สมัยก่อน ซึ่งก็คงไม่สะดวกเท่าทุกวันนี้
	“การเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถ
คิดได้อย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมาก จริงๆ แล้วเรา
สามารถหยิบของรอบๆ ตัวมาศึกษา มาดูว่าสิ่งของสิ่งนั้นมีชิ้นส่วนอะไรบ้าง
แต่ละชิ้นสัมพันธ์กันอย่างไร และเพราะเหตุใดมันจึงเป็นแบบนี้ ลองจินตนาการ
ดูเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องแรงในวิชาฟิสิกส์ เราสอน
กันเรือ่ งการต่อวงจรไฟฟ้า ก็ตอ้ งทดลองกับของจริงดู
พยายามให้เด็กได้ใช้เวลารูจ้ กั กับส่วนประกอบต่างๆ
รู้ว่าสวิตช์ไฟคืออะไร หน้าตาสวิตช์เป็นอย่างไร
หลอดไฟเป็นอย่างไร ต่อกันแบบนี้แล้วจะได้อะไร
ให้ เ ด็ ก ได้ ท ดลองจริ ง จะเสริ ม ประสบการณ์ ใ ห้
เด็กจดจำสิ่งที่ได้สัมผัส ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้”
ดร.วรวรงค์ กล่าว
	ความท้าทายของการจัดการเรียนรูเ้ ป็นเรือ่ ง
ของการให้สร้างโอกาสให้กบั เด็กๆ

ได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะห้องเรียนขนาดใหญ่ สิ่งที่จำเป็นมากในการ
จัดการเรียนการสอนคือการสะท้อนความคิดกลับให้กบั ผูเ้ รียน ดังนัน้ คุณครูตอ้ ง
หาโอกาสให้กับตัวเอง เปิดโลกทัศน์เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยวิธีการใหม่
	
ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เอง มีโครงการเกี่ยวกับครูที่น่า
สนใจหลายโครงการ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ที่มีการอบรมครู
ส่งเสริมเทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (STEM)
โครงการพัฒนาครูและสื่อการเรียนรู้แบบสะเต็ม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจยั ระดับประเทศกับครูแกนนำเพือ่ ขยายผลต่อไป โครงการอบรมครู
Frontier Science เพื่อต่อยอดเสริม สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้ครู
วิทยาศาสตร์ และโครงการอบรมครูด้านนาโนเทคโนโลยี
	ด้านสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) มีโครงการ CERN School
Thailand ตามแนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเซิร์นเพื่อให้
นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทำการทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง
กับกลุ่มการทดลอง นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมเครือข่ายซินโครตรอนเพื่อ
ครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดให้กับครูวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ
	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) มีโครงการอบรมครูทาง
ดาราศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและนำ
ความรูด้ า้ นสะเต็มเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ และความสามารถด้านการผลิตและบริการ
และโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน
	
นี่เป็นเพียงตัวอย่างของโอกาสที่เปิดกว้างให้คุณครูสามารถวิ่งเข้าหา
เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยกระบวนการใหม่ๆ ได้ และนำกลับมาพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
เตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศไทย
	
“การสร้างให้คนมีศักยภาพในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์หรือ
ต่อยอดองค์ความรู้ได้ สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ครูตอ้ งพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ของโลกอนาคต และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนด้วย” ดร.วรวรงค์
กล่าวทิ้งท้าย
ภาพจาก

http://www.mwa.co.th/images/article/news2493/n20101118115833_8686.jpg
http://science.sut.ac.th/physics/Activity/CERN/DSC_3363.JPG
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สารคดี
วิทยาศาสตร์
ณมุรธา พอลสัน

แสงเหนือ แสงใต้ ...

ปรากฏการณ์แสงเต้นรำทีข่ ว้ั โลก

แสง
เรืองรองสีสันสวยงาม พัดโบกไปมาราวกับการเริงระบำของแสง
บนฟากฟ้าทีบ่ ริเวณขัว้ โลก ช่างน่าอัศจรรย์ราวกับฝีมอื แห่งเทพในนิยาย หาก

แต่ความจริงแล้ว มันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทาง
วิทยาศาสตร์
หลายท่านคงเคยได้ยิน หรือบางท่านเคยมีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เรียกว่า แสงขั้วโลก (Aurora Polaris) ซึ่งมีลักษณะเป็นแสงสวยงาม
เรืองรองสะท้อนอยู่บนท้องฟ้าของประเทศแถบขั้วโลก เช่น ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์
สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาบ้างแล้ว
แสงขัว้ โลกได้ถกู ขนานนามว่าเป็น “การเต้นรำของแสงสี” (The Bright
of Dancing Lights) หรือ “การเริงระบำของจิตวิญญาณ” (Dance of The
Spirits) มีรากศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Aurora ซึ่งถูกตั้งขึ้นตามเทพี
แห่งรุ่งอรุณของชาวโรมัน (Roman Goddess of Dawn)
แสงขั้วโลกสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในแถบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ และ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในคืนที่มืดสนิท แสงขั้วโลกที่เกิดในแถบขั้วโลก
เหนือ เรียกว่า แสงเหนือ (Northern Light หรือ Aurora Borealis) แสงขั้วโลก
ที่เกิดในแถบขั้วโลกใต้ เรียกว่า แสงใต้ (Southern Light หรือ Aurora
Australis) มีงานวิจยั บอกว่า แสงเหนือ และแสงใต้นนั้ มักจะเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน
มีรูปร่างและสีเหมือนกัน แต่จะปรากฏเป็นลักษณะของภาพสะท้อนเงากระจก
ต่อสายตาผู้พบเห็น
ชาวยุโรปเหนือในยุคโบราณ (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์
สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์) มีความเชื่อว่าแสงขั้วโลกเกิดจาก
แสงสะท้อนของชุดเกราะนักรบโบราณ และส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้า ในขณะที่
ชาวโรมันสมัยก่อนเชือ่ ว่า แสงขัว้ โลกเกิดจากการปรากฏตัวของเทพีแห่งรุง่ อรุณ
ซึง่ จะโบยบินผ่านท้องฟ้ายามเช้า เพือ่ มาส่งสัญญาณว่า ดวงอาทิตย์กำลังจะขึน้ แล้ว
ส่วนชาวอะบอริจินมีความเชื่อว่า แสงขั้วโลกเป็นสัญลักษณ์ของไฟ ไม่ว่าจะเป็น
ไฟจากคบเพลิง หรือการก่อกองไฟ ถ้าจะให้เปรียบเทียบตำนานเหล่านี้ ก็คงจะ

คล้ายปรากฏการณ์ธรรมชาติในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นการที่ฟ้าผ่าเพราะยักษ์
รามสูรขว้างขวานใส่ลูกแก้วของนางมณีเมขลา หรือการเกิดจันทรุปราคาเพราะ
พระราหูมาอมดวงจันทร์เอาไว้
แต่ในความเป็นจริงในทางวิทยาศาสตร์แล้ว แสงขัว้ โลกเกิดจากอนุภาค
พลังงานสูงซึ่งถูกปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์ขณะที่กำลังหมุน อนุภาคเหล่านี้
เคลือ่ นทีม่ ากับลมสุรยิ ะ มุง่ หน้าเข้าสูช่ นั้ บรรยากาศโลก แต่ดว้ ยอิทธิพลของสนาม
แม่เหล็กบนผิวโลก ในขณะทีอ่ นุภาคเคลือ่ นทีผ่ า่ นชัน้ บรรยากาศโลกทีร่ ะดับความสูง
80-640 กิ โ ลเมตรจากพื้ น ดิ น นั้ น พวกมั น จะชนกั บ โมเลกุ ล ของก๊ า ซในชั้ น
บรรยากาศ และปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงทีต่ ามนุษย์มองเห็นได้
แสงขั้วโลกจะปรากฏเป็นสีและรูปร่างที่แตกต่างกัน โดยที่รูปร่างของ
แสงขัว้ โลกนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของสนามแม่เหล็กบนผิวโลก รูปร่างทีพ่ บเห็นบ่อย
คือเป็นแสงเรืองรองกระจายอยูบ่ นท้องฟ้า หรือมีลกั ษณะเป็นลำแสงชัดเจน หรือ
มีหน้าตาเหมือนม่านหมอกของละอองแสง
ส่วนสีของแสงขัว้ โลกขึน้ อยูก่ บั ความสูงทีเ่ กิดการชนกันของอนุภาคจาก
ดวงอาทิตย์กับโมเลกุลของก๊าซในชั้นบรรยากาศโลก รวมถึงชนิดของก๊าซด้วย
ซึ่งหลักๆ ได้แก่ ออกซิเจน และไนโตรเจน สีของแสงขั้วโลกที่ปรากฏบ่อยที่สุด
คือ สีเขียวและสีชมพู รองลงมาคือสีแดง สีเหลือง และสีม่วงตามลำดับ
นักวิทยาศาสตร์พบว่า แสงขั้วโลก ไม่ได้มีเฉพาะบนโลกเท่านั้น แต่
พบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ที่มีสนามแม่เหล็ก อย่างเช่น
ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ด้วยเช่นกัน
อ่านมาถึงตรงนี้ หลายท่านอาจเริ่มกังวลว่า การเกิดแสงขั้วโลกนั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อโลกของเราหรือไม่ เรื่องนี้แม้จะยังไม่ปรากฏว่ามีบันทึกถึง
ความเสียหายจากการเกิดแสงขั้วโลกที่ชัดเจน แต่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์
ประหลาดขณะเกิดแสงขั้วโลกอยู่บ้าง คือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1859
เจ้าหน้าที่ส่งโทรเลขในเมืองบอสตัน และพอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถส่งโทรเลขสื่อสารกันได้นานกว่าสองชั่วโมง ขณะเกิดแสงขั้วโลก ทั้งๆ ที่
เครื่องส่งโทรเลขของทั้งสองสถานีนี้ ได้ถูกถอดถ่านออกไปแล้ว
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่อกันมายาวนานว่า แสงขั้วโลกนั้นมีเสียงด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีการยืนยันชัดเจน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2012 นักวิทยาศาสตร์ชาว
ฟินแลนด์ได้รายงานว่า สามารถบันทึกเสียง
ลักษณะคล้ายเสียงปรบมือได้ขณะเกิดแสง
ขั้วโลกที่ความสูงห่างจากพื้นดินประมาณ
70 เมตร
		
ปริศนาเรื่องเหตุการณ์ประหลาดที่
เกีย่ วพันกับแสงขัว้ โลกนัน้ มีอกี หลายเรือ่ งราว
และยังคลุมเครือ แต่เชื่อว่า ความงามของ
แสงขั้วโลกนั้นมหัศจรรย์เกินกว่าจะห้ามใจ
หลายท่ า นคงปั ก ธงไว้ ใ นใจแล้ ว ว่ า ชี วิ ต นี้
จะต้ อ งไป และจะต้ อ งได้ เ ห็ น แสงขั้ ว โลก
กับตาตัวเองสักครั้ง

ข้อมูลและภาพจาก
wikipedia.org
http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/09/solarwind.jpg
http://uc.exteenblog.com/daejeonastronomy/images/earth/aurora-borealis-3.jpg
มีนาคม 2558
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สาระน่ารู้จาก อย.

http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
http://www.oryor.com/index.php/th/
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call center 0 2564 8000

กองบรรณาธิการ

Sci Infographic

แหล่งที่มา : https://witsanook.files.wordpress.com/2015/02/tsunami.jpg
มีนาคม 2558
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Quiz
บ้ า นนั ก คิ ด
สวัสดีฮะคุณผู้อ่าน ในฉบับที่ 23 เหมียวถามว่า ซากฟอสซิลสัตว์ดกึ ดำบรรพ์ทเ่ี ป็นตัว
เดินทัง้ 6 ตัว ในเกมกระดานสายพันธุไ์ ทย The Xvolution นัน้ มีอะไรบ้าง ไปดูคำตอบกันฮะ

• สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส หรือ Siamotyrannus isanensis เป็นไดโนเสาร์ในวงศ์ไทรันโนซอริเดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลก พูดง่ายๆ คือ
มันเป็นบรรพบุรุษที่เก่าแก่ของไทรันโนซอรัส เร็กซ์ นั่นเอง พบซากที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และนครราชสีมา
• ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ หรือ Phuwiangosarus sirindhornae เป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่โด่งดัง จนได้ฉายาว่า
“โซโรพอดแห่งเอเชีย” ขุดพบที่ภูกุ้มข้าว อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
• สยามโมซอรัส สุธีธรนิ หรือ Siamosaurus suteethorni เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์กินเนื้อที่พบชนิดแรกของไทย จึงมีการตั้งชื่อให้เป็น
เกียรติแก่ นายวราวุธ สุธธี ร ผูค้ น้ พบ โดยพบทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี สกลนคร และอุดรธานี
• ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ หรือ Psittagosaurus sattayaraki เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วชนิดใหม่ ในประเทศไทยพบชิ้นส่วน
ของกรามที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2532 จึงมีการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายนเรศ สัตยารักษ์ ผู้ค้นพบ
• ช้างงาจอบ กอมโฟทีเรียม (Gomphotherium) เป็นช้างดึกดําบรรพ์ที่เคยพบซากฟอสซิลทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
รวมทั้งในเอเชีย คือ จีน พม่า อินเดีย และไทย
• โคราชพิเธคัส พิรยิ ะอิ หรือ เอปโคราช (Koratphithecus piriyai) มีอายุประมาณ 7-9 ล้านปีกอ่ น พบซากฟอสซิลทีบ่ อ่ ทรายท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มันเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของอุรังอุตัง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/thexvolution/gallery.html

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 เสือ้ ยืด The Xvolution limited edition จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณวสุนธรี เสรีสชุ าติ คุณสมรลักษณ์ แจ่มแจ้ง
รางวัลที่ 2 พวงกุญแจไดโนเสาร์พนั ธุไ์ ทย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ คุณศศิวมิ ล เกตุแก้ว, คุณนริศรา เค้าฉิม, คุณศุภพล ถาวรวงษ์,
คุณสิรสั สุลญ
ั ชุปกร, คุณธัญญรัศม์ สุรเสฏฐ์ชนะ

ยินดีกบั ทุกท่านทีไ่ ด้รบั รางวัล
ด้วยนะฮะ ในฉบับนี้ คำถามก็ต่อเนื่อง
กันมาเลยจากฉบับที่แล้ว เมื่อพูดถึงเรื่องซาก
ดึกดำบรรพ์และวิวฒ
ั นาการ ก็ตอ้ งคิดถึงนักวิทยาศาสตร์
ท่านนี้เลยฮะ “ชาลส์ ดาร์วิน” เหมียวอยากทราบว่า
หลังจากที่ดาร์วินเดินทางสำรวจสิ่งมีชีวิตไปเกือบทั่วโลก
เขาได้จดบันทึกและศึกษาสิ่งที่เขาพบจนเข้าใจกลไกการเกิด
วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต และได้ ตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ขึ้ น มา
เล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนั้น มีชื่อว่าอะไร
ทราบแล้วส่งคำตอบเลยนะฮะ ฉบับที่ 24 นี้ เหมียวมี
เสื้อยืด The Xvolution limited edition
จำนวน 2 รางวัล และจานรองแก้ว “ชาลส์
ดาร์วิน” 5 รางวัล มอบให้ฮะ
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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

หมดเขตส่งคำตอบ

วันที่ 25 มีนาคม 2558

คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน
สาระวิทย์ ฉบับที่ 25 สำหรับของรางวัล
ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ชุดการเรียนรู้แต่งตัวอาชีพนักวิทยาศาสตร์
สนุกกับ ชุดการเรียนรู้ “สำหรับปฐมวัย”

สนุกเล่น เห็นอาชีพ : หนูน้อยตะลุยอาชีพนักวิทยาศาสตร์

“หนูหนูเอย หนูน้อย ขอถามหนูหน่อย ได้ไหม หนูใฝ่หนูฝัน อยากเป็นอะไร เมื่อหนูโตใหญ่ สิ่งไหน
ที่อยากเป็น...”
เด็กๆ เคยฟังเพลงนี้กันไหม? เด็กๆ ใฝ่ฝันว่าโตขึ้น อยากเป็นอะไรกันบ้าง?
ชุดการเรียนรู้ที่นำมาแนะนำกันในฉบับนี้ ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อาชีพต่างๆ
ของนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นักพฤกษศาสตร์ วิศวกรยานยนต์ นักเคมี นักบินอวกาศ
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล และหมอ วิธีการเล่นก็คือ ให้เด็กๆ แกะตัวการ์ตูน ชุดแต่งกาย
และอุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพนั้น ออกจากแผ่นกระดาษแข็ง จากนั้นนำแผ่นแม่เหล็กชิ้น
สี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่ให้มา (ถึงตรงนี้เด็กๆ ควรจะให้ผู้ปกครองมาช่วยติดให้นะ) โดยแผ่น
แม่เหล็กจำนวนหนึง่ ติดทีต่ วั การ์ตนู ตามตำแหน่งกรอบเส้นประทีท่ ำเครือ่ งหมายไว้ให้ ส่วน
อีกจำนวนหนึง่ ติดทีด่ า้ นหลังของชุดแต่งกายและอุปกรณ์ฯ เมือ่ นำชุดแต่งกายและอุปกรณ์ฯ
มาติดประกบกับแผ่นแม่เหล็กที่ตัวการ์ตูน ก็จะได้ตัว
การ์ตนู เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามอาชีพต่างๆ กันไป
ทีนลี้ องแปลงกายสลับตัวการ์ตนู ชายกับหญิงดู
บ้าง เช่นจากเดิมแต่งตัวให้ตัวการ์ตูนผู้ชาย
เป็นหมอ ก็ลองเปลีย่ นให้เป็นผูห้ ญิงเป็นหมอ
ดูบ้าง
แผ่นกระดาษแข็งที่บรรจุตัวการ์ตูน ชุดแต่งกาย
และอุปกรณ์อาชีพนักวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
พร้อมแผ่นแม่เหล็กที่ให้มา

เมื่อแต่งตัวการ์ตูนเรียบร้อยแล้ว ขั้น
ต่อมาก็คอื การประกอบแผนทีอ่ าชีพ โดยการนำ
แผ่นฉากหลังทีม่ อี ยูห่ กแผ่นมาเรียงต่อกัน เป็นอัน
เสร็จ เท่านี้เด็กๆ ก็นำตัวการ์ตูนไปวางเล่นบน
แผนที่อาชีพนักวิทยาศาสตร์นั้นๆ ได้เลย

ตัวอย่างตัวการ์ตูนที่แต่งกายและมีอุปกรณ์พร้อม
เมื่อประกอบเสร็จแล้ว

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ สวทช.
ราคาชุดละ 99 บาท

ตัวอย่างแผ่นเต็มเมื่อประกอบเสร็จแล้ว

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
มีนาคม 2558

ฉบับที่ 24

Â‹ Í ÂâÅ¡¢Œ Í ÁÙ Å ¢‹ Ò ÇÊÒÃÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ à ¾× è Í ¤Ø ³

15

ใบสมัครสมาชิก
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด ..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................................................E-m๐il (โปรดเขียนตัวบรรจง) .......................................................................................................
วุฒิการศึกษา
ปวช./ปวส.
ม. 6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ ...............................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน
ครู/อาจารย์
นักเรียน (ชั้น............)
นิสิต/นักศึกษา (ปี............คณะ.....................................................)
รับราชการ/พนง. รัฐวิสาหกิจ
พนง. บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ..........................................
วันที่ .........../............./....................

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

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง
กองบรรณาธิการ สาระวิทย์
ฝ่ายสือ่ วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรสาร 0 2564 7016
e-mail: sarawit@nstda.or.th

คำคม นักวิทย์
นำชั ย ชี ว วิ ว รรธน์

“In 100 years we’ve gone from filming the Wright brothers to
landing a camera on Titan, a moon 800 million miles away.”
- Chris Hadfield, a retired Canadian astronaut

“ในเวลาศตวรรษเดียว เราก้าวหน้าจากการถ่ายภาพพีน่ อ้ งตระกูลไรท์ดว้ ยฟิลม์
ไปเป็นการส่งกล้องลงไปยังดวงจันทร์ไททันที่ห่างออกไป 800 ล้านไมล์”
- คริส แฮดฟิลด์, นักบินอวกาศชาวแคนาดา

คริส แฮดฟิลด์ (29 สิงหาคม 2502)

เป็นนักบินอวกาศชาวแคนาดาคนแรกทีอ่ อกไปเดิน
ในอวกาศ เขาเป็นวิศวกรและเคยประจำการใน
ตำแหน่งนักบินเครือ่ งบินรบของกองทัพอากาศแคนาดา
เขาเคยขับยานกระสวยอวกาศสองเที่ยวบิน และ
เคยเป็นผู้บัญชาการสถานีอวกาศนานาชาติ

ภาพจาก : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chris_Hadfield_2011.jpg

สาระวิทย์ เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จัดทำโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

