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A Team Bulletin

	“อนัมทีพิเนตรสอ่งไป” (clairvoyance) คอืชือ่หวัขอ้นทิรรศการภาพถา่ย 
ฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยแสดงสิ้นสุดไปแล้วเมื่อปลายเดือน 
เมษายนที่ผ่านมา และเป็นชื่อเดียวกับชื่อหนังสือสมุดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ 
พระองค์เช่นกัน

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์	ด้านนาโน	
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ทุกคร้ังท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จไปตามท่ีต่างๆ	ทรงมีกล้อง
ถ่ายรูปติดพระองค์ไปด้วยเสมอ	หนังสือและนิทรรศ	
การภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ	จึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ
ด้านการถ่ายภาพของพระองค์ได้เป็นอย่างดี	โดยในปีน้ี

ได้เน้นไปท่ีภาพถ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย

Highlight
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จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร

  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ครั้งนี้ ที่ดูจะพิเศษกว่าครั้งก่อนๆ 
กค็อื จะเนน้ภาพถา่ยทางวทิยาศาสตรเ์พิม่เขา้มา คอืภาพถา่ยทางดาราศาสตร ์ 
และภาพถ่ายด้านนาโน ซ่ึงการถ่ายภาพลักษณะน้ีต้องอาศัยกล้องท่ีเป็นอุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้านเข้ามาช่วย คือ ภาพทางดาราศาสตร์ก็ต้อง 
อาศัยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) ที่ทำให้สามารถถ่ายภาพในระยะไกล 
พวกเทหฟ์ากฟา้ ประเภท ดวงดาว กระจกุดาว หรอืเนบวิลา ได ้สว่นภาพถา่ย 
นาโนที่ถ่ายภาพวัตถุจนสามารถเห็นโครงสร้างขนาดเล็กจิ๋วได้ ก็ต้องอาศัย 
กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (scanning electron microscope)  
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยและ 
เสด็จพระราชดำเนินมาใช้กล้องดังกล่าวที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(นานโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และได้ทรงนิพนธ์บทนำตอนหนึ่งไว้ในหนังสือ 
สมุดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ว่า

...การที่ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (scanning
electron microscope) ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
ทำให้ได้เห็นโครงสร้างเล็กๆ และได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน เช่น 
ใบของพืชที่เรากลั่นน้ำมันออกมาได้เพราะมีกระเปาะน้ำมันให้กลิ่นซึ่งเป็น 
แคปซูลระดับนาโน (nanoencapsulation) ตามธรรมชาติ ผีเสื้อบางชนิด 
ไม่มีพิกเมนต์สีแต่เราเห็นเป็นสีเพราะมีการสะท้อนแสง...

Cover Story
จุมพล เหมะคีรินทร์

http://www.bigcamera.co.th/news/detail/1177

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
  ภาพทีป่ระชาชนชาวไทยเรามกัเหน็กนัคุน้ตาของ สมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินใน 
พระราชกรณียกิจไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
นั่นก็คือ ภาพขณะทรงจดบันทึก และหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพ

 ภาพถา่ยฝพีระหตัถข์องพระองคม์กีารนำมาจดัแสดงนทิรรศการ 
อยูเ่นอืงๆ อกีทัง้ยงัมกีารจดัทำเปน็หนงัสอืสมดุภาพดว้ย ดงักรณภีาพถา่ย 
ฝีพระหัตถ์ชุดใหม่นี้ มีชื่อว่า“อันมีทิพเนตรส่องไป” ซึ่งเปรียบเสมือน 
กล้องที่ถ่ายเป็นดั่ง “ตาทิพย์” ทำให้ได้ภาพที่แปลกตา และพิเศษกว่า
ภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพปกติทั่วไป เนื่องจากเป็นภาพถ่ายทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้อุปกรณ์พิเศษเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพ คือ 
กล้องโทรทรรศน์ (telescope) ที่ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าทางดาราศาสตร์  
และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron 
microscope) ที่ใช้ถ่ายภาพโครงสร้างวัตถุขนาดเล็กจิ๋ว (นาโน) ได้

  ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี้ มีการนำมาจัดแสดง 
นทิรรศการทีห่อศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร โดยสมาคมถา่ยภาพ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2557-26 เมษายน 2558

  ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นความงดงามทางวิทยาศาสตร์ และแสดงถึง 
พระอัจฉริยภาพของพระองค์ทางด้านการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี  และ 
ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีนี้ สาระวิทย์ 
ฉบับนี้ จึงขอร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์โดยนำเสนอบทความเรื่อง 
“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านนาโน” ครับ 

ส่วนในฉบับหน้าก็จะได้นำเสนอบทความเรื่อง 

“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านดาราศาสตร์” ต่อไป

http://www.bigcamera.co.th/news/detail/1177

Editor’s Note
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พื้นที่ส่วนจัดแสดงภาพถ่ายนาโน

  ผู้อ่านหลายท่านอาจไม่มีโอกาสได้เห็นหรือไปชมนิทรรศการครั้งนี้  
สาระวิทย์ฉบับนี้จึงขออาสา นำผู้อ่านไปชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉพาะในส่วนที่จัดแสดงภาพถ่าย 
นาโนกนัครบั ซึง่มทีัง้หมด 9 ภาพ ภาพเหลา่นีผู้ช้มทัว่ไปหากไมไ่ดอ้า่นคำบรรยาย  
คงยากท่ีจะเดาว่าเป็นภาพโครงสร้างของวัตถุอะไร และหากสังเกตดีๆ ตรงกลางภาพ 
เหล่านี้ จะมีช่องมองภาพที่เป็นรูเล็กๆ ให้ผู้ชมได้เข้าไปส่องดู ซึ่งถือเป็นเทคนิค 
ของการจัดแสดงที่ทำให้ผู้ชมอยากรู้อยากเห็นและสืบค้นหา และทันทีที่แนบ 
ลกูตามองผา่นชอ่งมองภาพนี ้กจ็ะพบกบัคำตอบพรอ้มกบัรอยยิม้และความนา่ทึง่  
ว่าภาพนาโนนี่น่ะหรือคือภาพโครงสร้างของวัตถุข้างหลังภาพดังกล่าว

 รูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
(scanning electron microscope) วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ 
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผวิใตใ้บของใบกะเพรา 
แสดงให้เห็นกระเปาะเก็บน้ำมันที่ให้กลิ่นของใบกะเพรา (กระเปาะเล็กสีขาว)
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(ภาพที่ 1)
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 เปน็ภาพขยายของภาพที ่1 กระเปาะเกบ็นำ้มนัทีใ่หก้ลิน่ของใบกะเพรา 
เป็นการบรรจุในแคปซูลระดับนาโน (nanoencapsulation ในธรรมชาติ)

 ไสก้ลางของพรกิ แสดงใหเ้หน็ผลกึรปูพรีะมดิของแคปไซซนิ (capsaicin) 
เป็นสารที่ให้ความเผ็ด

ภาพตัดขวางของปีกผีเสื้อสีเหลือง แสดงโครงสร้างโปร่ง ทำให้ปีกมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมีเม็ดสี (pigment) ทำให้เป็นสีเหลือง
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(ภาพที่ 2) (ภาพที่ 3)

(ภาพที่ 4)
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 ใต้ใบของลาเวนเดอร์ แสดงให้เห็นกระเปาะของน้ำมันหอมระเหยที่ให้
กลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ และขนใต้ใบที่ป้องกันแมลง

 ภาพขยายของภาพที่ 5 กระเปาะนี้เป็น nanoencapsulation 
ในธรรมชาติ

 ภาพตัดขวางของเปลือกหอยเป๋าฮื้อ เห็นเป็นชั้นแคลเซียมคาร์บอเนต 
เรียงซ้อนกันเป็นจำนวนมาก

 ภาพขยายของภาพที ่7 เปลอืกหอยเปา๋ฮือ้ ประกอบดว้ยแผน่แคลเซยีม 
คาร์บอเนตบางๆ มีขนาดระดับนาโนเมตรเรียงซ้อนทับกันหลายชั้น ทำให้ 
เปลือกหอยเป๋าฮื้อแข็งแรงแตกยาก
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(ภาพที่ 5) (ภาพที่ 6)

(ภาพที่ 7) (ภาพที่ 8)
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ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย

 เส้นใยไหมประกอบด้วยเส้นไฟโบรอิน (fibroin) มีสารเซริซิน (sericin) 
เคลือบ

  แถมท้ายด้วยภาพถ่ายบุคคลที่พระองค์ทรงถ่าย ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็น 
ผูต้ามเสดจ็พระองคใ์นพระราชกรณยีกจิทางดา้นวทิยาศาสตรอ์ยา่งสมำ่เสมอทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ โดยต้ังช่ือภาพน้ีว่า “ย้ิมของนักวิทยาศาสตร์”

กองบรรณาธิการ

สวทช.	กับงานวิจัยเพื่อสุขภาพของคนไทย
สขุภาพด	ีเปน็พรอนัประเสรฐิทีท่กุคนปรารถนา แตใ่นยคุปจัจบุนั 
ที่สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป อัตราการขยายตัวของประชากรสูง  
ส่งผลให้อัตราการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคเพิ่มทวีคูณ 
มากขึน้ทกุวนั สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) 
จึงได้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดูแลสุขภาพให้คนไทย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

  งานวิจัยของ สวทช. เกี่ยวกับด้านสุขภาพประกอบด้วย การป้องกัน 
การระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้พัฒนาวัคซีนผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ควบคุมลูกน้ำยุง การคิดค้นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์ 
โอกาสการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ การค้นหาวิธีการตรวจทางพันธุกรรม  
สำหรับให้ประชากรได้ใช้วางแผนครอบครัว เพื่อป้องกันการถ่ายทอดยีนที่ 
ผิดปกติจากพ่อแม่สู่บุตร เช่น การเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคโลหิตจาง 
ในบุตร เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังได้ใช้วิธีตรวจทางพันธุกรรม เพื่อตรวจรักษาโรคที่เป็น 
ปัญหาเรื้อรัง สามารถทราบผลภายในเวลารวดเร็ว ได้แก่ การกำหนดปริมาณ 
ยากดภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต การป้องกันการแพ้ยาที่ 
รุนแรงสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักและโรคเกาต์ การตรวจความผิดปกติของ 
เม็ดเลือดขาวสำรับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

http://www.nstda.or.th/r-and-d-impact/12631-nstda-health-thailand

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุง

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือคาดการณ์โอกาสการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

การแพ้ยาที่รุนแรง

(ภาพที่ 9)
(ภาพที่ 10)
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วว.	เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค	
เหมาะกับ	5	โรคฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม 
บริโภคสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ระบุมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวก 
ตอ่การบรโิภค เหมาะกบั 5 โรคฮติทีพ่บในผูส้งูอาย ุไดแ้ก ่ภาวะโรคเบาหวาน 
ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะโรคข้อ (เกาต์) ภาวะโรคกระดูกพรุน 
ภาวะโรคสมองและระบบประสาท พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ 
เชงิพาณชิย ์สรา้งความเขม้แขง็ผูป้ระกอบการดว้ยผลงานนกัวจิยัไทย ยกระดบั 
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
พร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นอาหารที่มี 
การควบคุมปริมาณพลังงานทั้งหมดให้ได้ไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน 
ลดปริมาณน้ำตาลและโซเดียม อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวอบ 
ปลาแซลมอน มีโปรตีนสูง พลังงาน และโซเดียมต่ำ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง :  
ปอเปี๊ยะลุยสวน มีไขมันและโซเดียมต่ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : เครื่องดื่ม 
น้ำลูกสำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม ไม่มีแคลอรี มีส่วนผสมของลูกสำรองซึ่ง
ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก

  ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมอง 
และระบบประสาท ทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการสาร 
ต้านอนุมูลอิสระ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก : ข้าวกล้องปลานึ่ง 
สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยข้าวและธัญพืชที่ไม่ขัดสี มีใยอาหาร 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน 

วิตามินเอ วิตามินซี สังกะสี เซลีเนียม ไบโอฟลาโวนอยด์ และพอลิฟีนอล 
ใหพ้ลงังานทัง้สิน้ 300 กโิลแคลอร ีผลติภณัฑอ์าหารวา่ง : บวัลอยธญัพชืนมสด  
มีโปรตีนและไขมันต่ำ ประกอบด้วย นมพร่องไขมัน ใช้ทดแทนกะทิ มีโปรตีน 
แต่มีปริมาณไขมันต่ำ และใช้ธัญพืชจำพวกถั่วทดแทนแป้งข้าวเหนียว 
ในสูตรปกติ เป็นการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผลิตภัณฑ์ให้ 
พลังงาน 91 กิโลแคลอรี ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : เครื่องดื่มชาบัวบกพร้อมดื่ม 
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และ 
ช่วยลดความเครียด เป็นต้น

         

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center วว. โทร. 0 2577 9300 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tistr.or.th/tistr/newsboard/shownews.php?Category=newsboard&No=478

กระดูกเทียมเฉพาะบุคคล		
การรักษาผู้ป่วยท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกับกะโหลกศีรษะ ใบหน้า หรือ 
ขากรรไกร ทีจ่ำเปน็ตอ้งเสรมิสรา้งสว่นทีบ่กพรอ่งดว้ยกระดกูเทยีม แตเ่ดมินัน้ 
แพทย์ต้องใช้มือปั้นขึ้นรูป หรือดัดชิ้นส่วนกระดูกเทียมระหว่างการผ่าตัด  
จงึทำใหใ้ชเ้วลาผา่ตดันาน อกีทัง้ชิน้สว่นกระดกูเทยีมทีไ่ดอ้าจไมพ่อดกีบัผูป้ว่ย  
แต่ปัจจุบันนี้ นักวิจัย สวทช. ได้พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติ  
หรือเทคโนโลยีการขึ้นแบบอย่างรวดเร็ว มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา 
และไดอ้นญุาตการใชส้ทิธิเ์ทคโนโลยนีีแ้กบ่รษิทัคสัตอมไมซเ์ทคโนโลย ีจำกดั 
นำไปพฒันาตอ่ยอดผลติกระดกูเทยีมทีอ่อกแบบสำหรบัผูป้ว่ยแตล่ะราย หรอื 
“กระดูกเทียมเฉพาะบุคคล” เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว

  เทคโนโลยีน้ีช่วยให้การผ่าตัดปลอดภัยและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก 
แพทยส์ามารถอาศยัขอ้มลูในคอมพวิเตอรม์าชว่ยวางแผนในการผา่ตดั รวมถงึ 
การจดัเตรยีมกระดกูเทยีมทีม่ขีนาดพอดกีบัผูป้ว่ยแตล่ะราย ทำใหล้ดปญัหา 
ลดเวลาในการผา่ตดั ลดเวลาการดมยาสลบ และลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ 
ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น

  ปจัจุบันเทคโนโลยีน้ีได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลช้ันนำหลายแห่ง  
เชน่ รพ.จฬุาฯ, รพ.รามาฯ, รพ.ธรรมศาสตร,์ รพ.พระมงกฎุเกลา้, รพ.เชยีงใหม,่ 
รพ.ขอนแก่น, รพ.กรุงเทพ, รพ.พญาไท เป็นต้น และมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่าตัดฝังกระดูกเทียมที่ผลิตโดยเทคโนโลยีนี้แล้ว 
มากกว่า 1,300 ราย นอกจากนี้ ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานศัลยกรรม 
ตกแต่งเพื่อเสริมส่วนที่ต้องการอีกด้วย
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“FoodiEat”	แอปไทย	
เพื่อคนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพ

วิถีของผู้คนในสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ขาดความ 
พถิพีถินัในเรือ่งอาหารการกนิ และออกกำลงักายไมเ่พยีงพอ กอ่ใหเ้กดิปญัหา 
สขุภาพมากมายตามมา โดยเฉพาะโรคอว้น ซึง่เปน็ปญัหาสำคญัทัง้ในประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาผู้ช่วยดูแล 
สุขภาพสำหรับคนไทยด้วยแอปพลิเคชัน “ฟูดไออีต” (FoodiEat)

 FoodiEat เปน็แอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟน ทีพ่ฒันา 
ขึ้นโดยทีมนักวิจัยไทยจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) รว่มกบั สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล กรมอนามยั สำนกังาน 
คณะงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนกังานกองทนุสนบัสนนุ 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการดูแลสุขภาพ 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค และการออกกำลงักายของคนไทยในสงัคม 
ยุคดิจิทัล

 แอปพลเิคชนั FoodiEat ถกูออกแบบมาใหใ้ชง้านงา่ยบนสมารต์โฟน  
ทั้งระบบ iOS และ Android โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทาน 
อาหาร และคำนวณคา่พลงังานทีเ่ผาพลาญจากการออกกำลงักาย รวมถงึให้ 
คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะ 
เรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายของผู้ใช้ โดยข้อมูล 
พฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของผู้ใช้แอปพลิเคชัน จะเป็น 
คลังข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้ต่อยอดในงานวิจัย เพื่อการปรับปรุง 
และพัฒนานโยบายในด้านสุขภาพของประชากรไทยต่อไป

 จุดเด่นที่สำคัญของแอปพลิเคชัน “FoodiEat” คือ การเชื่อมโยง 
กับฐานข้อมูลคุณค่าทาง โภชนาการสำหรับอาหารไทยจากหลายหน่วยงาน  
โดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักโภชนาการ 
กรมอนามัย ได้สนับสนุนข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานเดียว
และผลไม้ ที่คนนิยมบริโภคทั่วไป เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวกะเพราไก่ ขนมจีน 
กว๋ยเตีย๋วเสน้เลก็หมตูม้ยำ ผดัไทย  เสน้ใหญผ่ดัซอีิว๊ และเมนจูำพวกผลไมท้ัว่ไป 
เช่น ส้ม ฝรั่ง แตงโม มะละกอ ฯลฯ

 อย. ได้สนับสนุนข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหาร เช่น คุณค่าทาง 
โภชนาการ 15 รายการจากกรอบข้อมูลโภชนาการ ได้แก่ ค่าพลังงาน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โซเดียม วิตามิน และเกลือแร่ ของผลิตภัณฑ์ 
อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 24 ประเภท เช่น กลุ่มขนมขบเคี้ยว 
กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป กลุ่มอาหารมื้อหลักแช่เย็นแช่แข็ง กลุ่มนมและ 
ผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มเครื่องดื่ม ประมาณ 3,000 ผลิตภัณฑ์ ที่จำหน่าย ณ 
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 นอกจากนี ้ทาง สสส. ยงัไดน้ำขอ้มลูเทรนดส์ขุภาพใหม่ๆ  เชน่ ลดพงุ 
ลดโรค อาหารเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมทางกาย นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน 

FoodiEat ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น 
คนรุ่นใหม่ และคนวัยทำงาน

  ผู้สนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 
มาเยอืน สามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั FoodiEat ไดแ้ลว้วนันี ้ฟรทีัง้ระบบ 
iOS และ Android

โปสเตอร์แสดงคิวอาร์โค้ดท่ีแสดงค่าพลังงานของเมนูอาหารต่างๆ 
เม่ือใช้แอป FoodiEat บนสมาร์ตโฟนมาสแกน

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.nstda.or.th/news/19852-foodieat
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ไม่ผิดหวัง!!	จันทรุปราคาเต็มดวงสีแดงอิฐเห็นชัดทั่วไทย

	บรรยากาศทีบ่า้นวทิยาศาสตรส์รินิธร ภายในสำนกังานพฒันา- 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช่วงเย็นวันที่ 4 เมษายน 
2558 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเมื่อเวลา 18.57 น. ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม  
ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(สดร.) ดร.ศรณัย ์โปษยะจนิดา 
รองผูอ้ำนวยการ สดร. สือ่มวลชน และประชาชนเปน็จำนวนมาก ไดร้ว่มกนั 
ชมปรากกฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงด้วยตาเปล่า  

  นบัวา่เปน็ความโชคดทีีว่นันีท้อ้งฟา้เปดิ สามารถมองเหน็ดวงจนัทร ์
สีแดงอิฐได้ชัดเจน โดย สดร.ได้จัดเตรียมกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ 
จำนวนกว่า 40 กล้อง ซึ่งเป็นการตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตการณ์ 
จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ สดร. ยังร่วมกับหน่วยงาน 

เครือข่ายตั้งจุดสังเกตปรากฏการณ์ อีก 3 แห่ง คือที่ เชียงใหม่ นครราชสีมา 
และฉะเชงิเทรา ตลอดชว่งทีเ่กดิจนัทรปุราคาเตม็ดวง เวลา 18.57-19.02 น.  
ประมาณ 5 นาที ช่างภาพและประชาชนที่สนใจต่างก็บันทึกภาพ 
ดวงจันทร์กันอย่างคึกคัก 

  ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา กล่าวว่า ปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบ 
เตม็ดวงในครัง้นี ้สามารถสงัเกตไดเ้กอืบทกุพืน้ทีข่องเอเชยีตะวนัออก รวมถงึ 
ทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกาเหนือ 
ออสเตรเลีย ด้านตะวันตกของอเมริกาใต้ และด้านตะวันตกของมหาสมุทร 
แอตแลนตกิ พรอ้มทัง้ยนืยนัวา่ ปรากฏการณใ์นครัง้นีไ้มไ่ดก้อ่ใหเ้กดิอนัตราย 
ต่อโลก หรือส่งผลต่อภัยพิบัติใดๆ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถใช้ 
วิทยาศาสตร์อธิบายได้ และทำนายได้ล่วงหน้านับพันปี

 

http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/1731-lunar-eclipse-2015

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด
จากเมล็ดหมามุ่ย

ผลจากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากเมล็ดหมามุ่ย (Mucuna pruriens L.) 
ในหลอดทดลองด้วยวิธี 1,1-diphenyl -2-picryl hydrazyl (DPPH), nitric oxide และ lipid peroxide 
model พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี การทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ด้วยการให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งส่งผลให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ 
คอเลสเตอรอล VLDL และ LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในเลือดสูงขึ้น ในขณะที่ระดับ HDL-C 
หรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีลดลง

  และเมื่อให้หนูได้รับสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยในขนาด 200 มก./กก. และ 400 มก./กก. พบว่าหนูที่ได้
รับสารสกัดดังกล่าวมีระดับของไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอล VLDL และ LDL ในเลือดลดลง และมีระดับ 
HDL-C สูงขึ้น อัตราส่วนระหว่าง HDL และผลรวมคอเลสเตอรอล (HDL/total cholesterol ratio) และ 
ค่าดัชนีการเกิดภาวะไขมันสะสมในเส้นเลือด (atherogenic index) มีค่าลดลง

  นอกจากนี้สารสกัดเมล็ดหมามุ่ยยังช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน (lipid  
peroxidation) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงด้วย ทำให้สามารถสรุปได้ว่าเมล็ดหมามุ่ยมีฤทธิ์ 
ช่วยลดไขมันในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=1068
http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/cowhage.asp
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ห้องภาพวิทย์ Sci-Gallery ปริท ัศน ์ เท ียนทอง

ภาพ	ผลสตรอว์เบอร์รี	(รูปซ้าย)	และมันฝรั่ง	(รูปขวา)	
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ภาพของผลสตรอวเ์บอรร์ ีและมนัฝรัง่ทีถ่กูขยายขนาดและถา่ยดว้ยกลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอน (electron microscope) โดยนกัวทิยาศาสตรร์ะหวา่ง 
การทำวิจัยเกี่ยวกับอาหารในห้องปฏิบัติการของ University of Chicago ซึ่งภาพที่ถ่ายออกมาจะเป็นภาพขาว-ดำ แต่ภาพนี้มีการแต่งเติมสีสันเพื่อ 
ให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสวยงามขึ้น

  electron microscope คือกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอนแทนแสงในการสร้างภาพขยายของวัตถุ มีกำลังขยายมากกว่ากล้องจุลทรรศน ์
ที่ใช้แสงมาก จึงมีการนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพที่ต้องการรายละเอียดและกำลังขยายสูง

ภาพจาก : http://discovermagazine.com

อย.	เตรียมยกระดับผักและผลไม้สดสู่ระดับ	“พรีเมียม”	
เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเข้าถึงผักที่มีคุณภาพและปลอดภัย

อย.	 เดินหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมยกระดับผักและผลไม้สด 
สู่ระดับ “พรีเมียม” (premium) ผลักดันให้มีมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ 
ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค และมีระบบตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต 
ตามหลกัสากล พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ สรา้งทางเลอืกใหแ้กผู่บ้รโิภค 
เข้าถึงผักและผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

  นายแพทยบ์ญุชยั สมบรูณส์ขุ เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 
กล่าวถึงความเป็นมาว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความ 
ปลอดภัยอาหาร ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้เริ่มต้นขับเคลื่อน  
“ผกัและผลไมป้ลอดภยั” โดยมกีรอบแนวคดิในการดำเนนิงานคอื ใช ้“แหลง่ 
รบัซือ้” 3 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ตลาดคา้สง่ กลุม่หา้งคา้ปลกี และกลุม่ภตัตาคาร/
ร้านอาหารขนาดใหญ่ เป็นจุดคานงัดในการขับเคลื่อน เพื่อผลักดันให้เกิด 
ระบบและกลไกการจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ผักและผลไม้ไปยัง
ต้นน้ำโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีการขึ้นทะเบียนและการรวมกลุ่มเกษตรกร ร่วมกับสถาบัน 
การศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว  

(smart farmer) รวมทั้งพัฒนาให้แหล่งรวบรวมและสถานที่จำหน่ายมี 
การจดัทำระบบประกนัคณุภาพ และระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (traceability)  
ในขณะเดียวกันต้องมีการให้ความรู้ผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน 
การบริโภคผักและผลไม้ นอกจากนี้จะต้องมีการกำกับดูแลการนำเข้า พร้อม
จัดทำฐานข้อมูลในการผลิตและการนำเข้าผักผลไม้ด้วย

  ทั้งนี้ผลผลิตจากฟาร์มจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้า
เกษตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือเป็นเกษตรอินทรีย์  
หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ ส่วนสถานที่รวบรวมตัดแต่งต้องได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน Primary GMP หรือ GMP หรือ HACCP หรือ 
มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (BRC) 
หรือมาตรฐานอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ หรือ 
หนว่ยรบัรองทีห่นว่ยงานของรฐัทีม่อีำนาจใหก้ารยอมรบั โดย (รา่ง) หลกัเกณฑ ์
และเงื่อนไขดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะมีการบังคับใช้เป็น 
กฎหมายในเร็ววันนี้ และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภค 
สามารถเลือกซื้อผักและผลไม้สดอย่างปลอดภัยและมีคุณค่าต่อร่างกาย
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หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก

ถ่ายแบบแฟชั่นในสภาวะไร้น้ำหนัก

เคท	อัพตัน	 นางแบบชื่อดัง สร้างความฮือฮาด้วยการล่องลอยกลับหัวไปมาในสภาวะไร้น้ำหนัก เพื่อถ่ายแบบแฟชันให้กับนิตยสารกีฬาชื่อดัง 
Sports Illustrated ที่ Space Coast Regional รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

 การทำงานทีถ่อืวา่ยากลำบากในการถา่ยแบบครัง้นี ้กเ็นือ่งจากทัง้นางแบบ ชา่งภาพ และทมีงาน ตอ้งอยูใ่นสภาวะไรน้ำ้หนกั ทำใหท้กุคนตอ้งลอ่งลอยไปมา 
แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และได้ภาพที่ต่างไปจากการถ่ายแบบเดิมๆ

ชมคลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำได้ที่ http://shows.voicetv.co.th/the-chat-room/97774.html

http://www.voathai.com/content/jet-lag-cure-ct/2677041.html

	นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต Irvine ศึกษาสมองของแมลงหวี่ที่ได้รับ 
ยีนส์ของหิ่งห้อยจากการตัดแต่งทางพันธุกรรมเพื่อให้เข้าใจกลไกของอาการ jet lag ซึ่งมักเกิดกับ
ผู้ที่เดินทางระยะไกลข้ามเส้นแบ่งช่วงเวลาของโลก

  นักวิจัยทำการทดลองโดยฉายแสงไปที่เซลล์สมองของแมลงหวี่เป็นเวลาสองชั่วโมง 
เพื่อจำลองการได้รับอิทธิพลจากแสงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบนาฬิกาชีวภาพของ 
ร่างกายมนุษย์ หรือ biological clock และพบว่าภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การทำงานและ 
การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองต่างๆ จะเสียระบบไป

  จากความรูท้ีไ่ดน้ี ้นกัวจิยัจงึสามารถใชว้ธิใีชแ้สงสอ่งเพือ่ชว่ยเตรยีมนาฬกิาชวีภาพของคน
เราล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพื่อช่วยให้สามารถฟื้นตัวจาก อาการ jet lag นี้ได้อย่างรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเซลล์ประสาทของแมลงหวี่
เพื่อเข้าใจกลไกของอาการ	Jet	Lag



12 ฉบับที่  26 พฤษภาคม 2558
Â‹ÍÂâÅ¡¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à¾×èÍ¤Ø³

สารคดี 
วิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ สนทนา

มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีวิวัฒนาการจนแตกต่างไปจากบรรพบุรุษมาก เรามี 
ขนาดกะโหลกศีรษะและสมองใหญ่กว่าบรรพบุรษถึงสามเท่า ศีรษะจึงค่อนข้างโต 
และใบหนา้มลีกัษณะแบนมากขึน้ แลว้สงสยัมัย้วา่รปูรา่งหนา้ตาของมนษุยใ์นอนาคต 
จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิต 
คนเราอย่างมาก เช่น Google glass หรือแว่นตาอัจฉริยะ ที่คาดว่าจะมีผลต่อ 
การเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของร่างกาย และอวัยวะบนใบหน้าคนเราไม่น้อย

 Nickolay Lamm ศลิปนิและนกัวจิยั รว่มกบัเพือ่นของเขา Dr. Alan Kwan 
นกัพนัธศุาสตรเ์ชงิคำนวณ (computational geneticist) จากมหาวทิยาลยัวอชงิตนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานวิจัยและสร้างรูปภาพใบหน้าที่แสดงให้เห็นว่า 
มนุษย์ในอีก 20,000 ปี 60,000 ปี และ 100,000 ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาอย่างไร

 Kwan กล่าวว่า การคาดการณ์ใบหน้ามนุษย์ในอนาคตครั้งนี้ ตั้งอยู่บน 
พื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น สภาพภูมิกาศ และ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ  
บริเวณหน้าผากของมนุษย์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับสมองที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 Kwan คาดว่า อีก 60,000 ปี 100,000 ปี จากนี้ เราจะสามารถควบคุม 
ข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลต่อวิวัฒนาการเกี่ยวกับ 
ใบหนา้ของเราดว้ย เพราะในยคุทีเ่ทคโนโลยพีนัธวุศิวกรรมกลายเปน็เรือ่งปกต ิลกัษณะ 
ใบหน้าของมนุษย์ก็จะผันแปรไปตามรสนิยมของมนุษย์มากขึ้น มนุษย์จะดัดแปลง 
ใบหน้าให้สวยหล่อตามความต้องการ เช่น จมูกโด่ง ตาโต คิ้วเข้ม และมีรูปใบหน้าที่
ได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ในอนาคต เชื่อว่ามนุษย์จะพยายามหาดาวเคราะห์ดวงอื่น 
เพื่อสร้างอาณานิคมใหม่ ซึ่งอาจจะอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากขึ้น มีสภาพ 
แวดล้อมที่แสงสว่างค่อนข้างน้อยกว่าปัจจุบัน ดวงตาเราก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้น 
เพือ่รบัแสงไดม้ากขึน้ ทำใหม้องเหน็ไดด้ใีนทีท่ีม่แีสงนอ้ย รวมทัง้ผวิหนงัเราจะเขม้ขึน้ 
มีเม็ดสีมากขึ้น เพื่อลดอันตรายจากรังสียูวี อีกทั้งโหนกคิ้วก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น 
เพื่อป้องกันดวงตาจากรังสีคอสมิก

  ขณะเดียวกัน รูจมูกของเราจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้หายใจได้มากขึ้น หาก 
ตอ้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีค่อ่นขา้งปดิ ผมหนาขึน้กวา่เดมิเพือ่ลดการสญูเสยีความรอ้น 
จากการทีม่ศีรีษะใหญข่ึน้ สว่นลกัษณะอืน่ๆ เชน่ อว้นหรอืผอมอาจจะขึน้อยูก่บัรสนยิม 

มนุษย์จะมีใบหน้าอย่างไร	
ในอีก	100,000	ปีข้างหน้า

ของผูค้นในสมยันัน้ และเปน็ไปไดว้า่ตอ่ไปคนทีเ่ปน็พอ่-แม ่แทนทีจ่ะมานัง่ถกเถยีงกนั
เรื่องการตั้งชื่อลูก ก็อาจเปลี่ยนเป็นว่าจะให้ลูกมีสีตา จมูก หรือ ฟันเหมือนใครดี

  ที่สำคัญในอนาคต เทคโนโลยีจะยิ่งรุดหน้าไปมาก อุปกรณ์ที่ออกแบบมา 
เพื่อการสวมใส่ เช่น แว่นตา Google glass จะแปรเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่ฝั่งเข้าไป 
ในร่างกายของมนุษย์ เช่น คอนแทคเลนส์พิเศษ หรือ ชิปที่ฝังไว้เหนือหูสำหรับใช้ใน 
การสื่อสาร เป็นต้น

  ทั้งนี้จากงานวิจัย ทีมวิจัยได้เผยภาพใบหน้ามนุษย์ในอนาคต แบ่งออกเป็น 
4 ช่วงหลัก ประกอบด้วย 

แหล่งข้อมูล
http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2013/06/07/how-the-human-face-might-look-in-100000-years/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2337804/Huge-foreheads-flat-faces-saucer-like-eyes-How-human-face-look-100-000-years.html
แหล่งภาพ

http://cdn.business2community.com/wp-content/uploads/2013/11/Google-Glass.jpe
http://www.jpattitude.com/IHTM/HumanSpeciesNow.jpg

http://www.spunk.nl/cms/uploads/tinyfck/images/anno%2020.000.jpg
http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/301619/slide_301619_2541818_free.jpg?137055916957

http://nickolaylamm.com/wp-content/uploads/2013/06/100000-Years.jpg

ภาพที่ 1 คือ ภาพมนุษย์ในปัจจุบัน มีศีรษะ 
ขนาดปกติ ดวงตาแต่ละข้างยังมีความกว้าง 
พอ ๆ กับจมูก

 ภาพที่ 2 คือ ภาพใบหน้ามนุษย์ในอีก 20,000 ปี  
ข้างหน้า มนุษย์จะมีศีรษะขนาดใหญ่ขึ้น บริเวณ 
ช่วงหน้าผากมีขนาดใหญ่ ดวงตามีขอบเลนส์ 
สีเหลือง ซึ่งมาจากการใส่คอนแทคเลนส์ชนิด 
พิเศษเพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสาร คาดว่าจะเป็น 
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาต่อจากแว่นตา Google glass

ภาพที่ 3 คือ ภาพใบหน้ามนุษย์ในอีก 60,000 
ปขีา้งหนา้ มนษุยจ์ะมศีรีษะและดวงตาขนาดใหญ่
กว่าเดิม โหนกคิ้วเด่นชัดมากขึ้น สีผิวเข้มมากขึ้น  
มกีารฝงัอปุกรณฟ์งัเสยีงไวท้ีบ่รเิวณเหนอืห ูสำหรบั 
ใช้สื่อสารร่วมกับคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ  

 ภาพที่ 4 คือ ภาพใบหน้ามนุษย์ในอีก 100,000 
ปขีา้งหนา้ ดวงตาจะขยายใหญม่ากเหมอืนตาแมว 
ในดวงตามีเนื้อเยื่อที่เป็นเสมือนตัวสะท้อนแสง 
เรียกว่า tapetum lucidum เพื่อให้มองเห็นได้ดี
ในที่ที่มีแสงน้อย คิ้วโหนกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพื่อ 
ปกป้องดวงตาจากรงัสีคอสมิก ผิวสีเขม้ขึ้น และมี 
การฝังอุปกรณ์ฟังเสียงเหนือหู เพ่ือใช้ในการส่ือสาร 
ร่วมกับคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ

 ไม่ยักกะมีการคาดการณ์กันบ้างว่า มนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีคอ 
ไม่ตรงหรือไม่ เพราะด้วยการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่คนเรามีพฤติกรรมการก้มหน้า
ดูหน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลา จนกลายเป็นสังคมก้มหน้ากันไปหมดแล้ว บางทีอาจส่ง 
ผลกระทบถึงมนุษย์ในอนาคตให้กลายเป็นมนุษย์คอตกกันบ้างก็เป็นได้
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https://witsanook.files.wordpress.com/2015/02/earthquake.jpg
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สรินยา ลอยประสิทธิ ์/
สเปกตรัม

รองนายกฯ	และ	รมว.วิทย์	ชมปรากฏการณ์จันทรุปราคา
เต็มดวงที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ช่วงค่ำวันที่ 4 เมษายน 2558 ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี (ขวาสุด) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ซ้ายสุด) และ รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม (คนกลาง) ผอ. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที ่
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพจาก วารสารวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/scithaimag

GISTDA	ร่วมจัดนิทรรศการในงาน	เปิดตัว	
“โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์	77	จังหวัด”
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
-GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน 
เปิดตัว “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด” 
โดย GISTDA ได้นำระบบภูมิสารสนเทศ โครงการตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแสดง โดยให้คณะครู 
- อาจารย์ ร่วมปักหมุดถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีทีพ่ระองคท์รงมแีกป่วงชนชาวไทย เมือ่วนัที ่
4 เมษายน 2558 ณ บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
จ.ปทุมธานี

http://www.gistda.or.th/main/th/node/653

อพวช.	จัดเวิร์กช้อป	เรื่อง	“เทคนิคสมัยใหม่ด้านการสตัฟฟ์สัตว์ขนาดใหญ่เพื่อจัดแสดง”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคสมัยใหม่ในด้านการสตัฟฟ์สัตว์ขนาดใหญ่เพื่อ 
จัดแสดง” (Modern Technique on Large Animal Taxidermy  
for Displaying) โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการสตัฟฟ์ 
สัตว์ และพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ ทํางานวิจัย และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ วิทยากร 
ได้รับเกียรติจาก Mr. Eirik Granquist ผู้เชี่ยวชาญในวงการสตัฟฟ์สัตว์ 
ระดับนานาชาติที่ผ่านการสตัฟฟ์สัตว์มาแล้วทั่วทุกมุมโลก และเป็นหนึ่งใน 
คณะทำงานด้านการสตัฟฟ์สัตว์ ของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ 
วิทยานานาชาติ (ICOM-NATHIS) จะมาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย 

  การจดัอบรมจะจดัระหวา่ง วนัที ่15 มถินุายน – 15 กรกฎาคม 2558 
ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด่วน! รับสมัครจำนวนจำกัด 
20 คนเทา่นัน้ คา่ธรรมเนยีมการอบรมฯ สาํหรบับคุคลทัว่ไป (คนไทย) ทา่นละ 
8,000 บาท และชาวต่างชาติ ท่านละ 10,000 บาท ส่งแบบตอบรับมาได้ที่ 
โทรสาร. 0 2577 6588 , 0 2577 9911 หรอื email : nsm_mkt@hotmail.
com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2109
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ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 
พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนา- 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ 
จัดพิมพ์หนังสือ “รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์

  หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมปาฐกถาที่ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาในด้านต่างๆ และพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาจจำแนกออกไดเ้ปน็ 5 ดา้นคอื การศกึษา การพฒันาภาพรวม การพฒันาเยาวชนไทย 
การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และการใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม ทรงยกตัวอย่างประกอบ 
จากประสบการณ์ของพระองค์ที่มีหลากหลายในโครงการพัฒนาที่ได้ทรงดำเนินการมา 
เป็นเวลาช้านาน ทำให้สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้ความรู ้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
เข้าใจง่าย

หนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ดาวน์โหลดฟรี!!

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่ 
http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/20047-lectures-princess-sirindhorn

เชฟรอน	ร่วมกับ	สวทช.	เปิดตัวโครงการ	Enjoy	Science	:	Let’s	Print	the	World
เชิญชวนเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงาน 
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี แถลงเปิดตัวโครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมการพิมพ์ 
แบบสามมิติ “Enjoy Science : Let’s Print the World” ซึ่งเป็น 
กิจกรรมนำร่องภายใต้ โครงการ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด 
เพือ่อนาคต” เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับคัดเลือกจะได้ 
เข้ารับการอบรมการออกแบบผลงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ  

และผูช้นะการประกวดจะไดร้บัตัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มทีพ่กัเพือ่เขา้ชมงาน Maker 
Faire เทศกาลของนกัประดษิฐแ์ละนกัสรา้งสรรคร์ะดบัโลก ทีป่ระเทศเยอรมน ี
และชุดเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ รวมมูลค่า 200,000 บาท เป็นรางวัล

 โครงการ Let’s Print the World เปดิรบัสมคัรตัง้แต ่วนัที ่3 เมษายน 
- 8 มถินุายน 2558 โดยแบง่การประกวดเปน็ 2 ประเภท คอื ประเภทนกัเรยีน- 
นักศึกษา ระดับไม่เกินปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจ 
สามารถส่งร่างการออกแบบภาพสามมิติ โดยบรรยายถึงผลงานที่ต้องการ 
สรา้ง รวมถงึเอกลกัษณแ์ละประโยชนใ์ชส้อย ความยาวไมเ่กนิ 2 หนา้กระดาษ 
A4 พร้อมชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่ 3D@nstda.
or.th หรอื สง่เอกสารทางอนิบอ็กซข์องเฟซบุก๊ Enjoy Science : Let’s Print  
the World (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ  
100 คน(ประเภทละ 50 คน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 แล้วนำเสนอ 
ไอเดียต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเข้ารอบต่อไป 30 คน (ประเภทละ  
15 คน) และเข้าค่ายฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 
จากนัน้สง่ผลงานเพือ่ตดัสนิรอบสดุทา้ย หาผูช้นะเลศิ และรองชนะเลศิอนัดบั 
1 และ 2 ประเภทละหนึ่งรางวัล

 ผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภทนอกจากจะได้รับตั๋วเครื่องบิน 
พร้อมที่พัก และเข้าชมงาน Maker Faire ที่ประเทศเยอรมนีแล้ว ยังได้รับชุด 
3D Printer พร้อมอุปกรณ์เป็นรางวัลด้วย รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับชุด 
เครื่องพิมพ์แบบสามมิติพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่าของรางวัลทั้ งสิ้น  
680,000 บาท

ดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก 
Enjoy Science: Let’s Print the World
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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

หมดเขตส่งคำตอบ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
คำตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัลใน สาระวิทย์ ฉบับที่ 27 สำหรับของรางวัล 
ทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

ปญัหาประจำฉบับท่ี 26
นอกจากชือ่สิง่มชีวีติในพระนามทีเ่หน็แลว้คณุ 

ผู้อ่านทราบไหมฮะว่า มีข้าวเหนียวสายพันธุ์หนึ่ง 
ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย คำถามคือ  
ข้าวเหนียวสายพันธุ์ดั งกล่าวนี้มีชื่ อว่ าอะไร และมี 
คุณสมบัติเด่นอะไรที่แตกต่างจากข้าวเหนียวพันธุ์อื่นๆ

สวัสดีฮะคุณผู้อ่าน ฉบับเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา  
คำถามเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตในพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีนัน้งา่ยมากๆ ไมม่ใีครตอบผดิเลย เราไปด ู
เฉลยกันดีกว่าฮะ
 ประเทศไทยของเราเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความม่ังค่ังทางด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ในแต่ละปีมีการสำรวจและค้นพบสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อน 
มากมาย ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น หากผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นสกุลใหม่หรือ
ชนิดใหม่ของโลก ผู้สำรวจพบมีสิทธิในการตั้งชื่อ โดยอาจใช้ชื่อ-นามสกุลของตัวเอง 
ชื่อสถานที่ที่ค้นพบ คุณลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตนั้น หรือในบางครั้งก็จะมีการขอ
พระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามาภิไธยของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยมาเป็น 
ชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีการค้นพบดังกล่าว
 สำหรับส่ิงมีชีวิตในพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
นั้นมีหลายชนิดทั้งพรรณพืช พันธุ์สัตว์ รวมถึงซากดึกดำบรรพ์ด้วย ตามเหมียวไปดู 
กันฮะว่ามีอะไรบ้าง

ผู้ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้
รางวัลท่ี 1 เส้ือยืด The Xvolution limited edition จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
คุณชาลินี เค้าฉิม, คุณศุภพล ถาวรวงษ์
รางวัลท่ี 2 สมุดโน้ต “I love science” จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล, คุณรังสิมา วงศ์ธนทรัพย์, คุณณัฐธยาน์ ทิพย์ผ่อง, 
คุณศศิวิมล เกตุแก้ว, ด.ญ.วริศา ใจดี

รางวัลประจำฉบับที่ 26
ทราบคำตอบแล้วส่งมาเลยนะฮะ เหมียวมี สารคดีชุด “ข้าวไทย...  
วิจัยพ้นวิกฤต” ในรูป Flash Drive Card เก๋ไก๋ จำนวน 2 รางวัล 
และจานรองแก้ว “เกรเกอร์ เมนเดล” 5 รางวัล มอบให้

พรรณไม้ในพระนามาภิไธย
จำปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae Noot & Chalermglin
สิรินธรวัลลี Bauhinia sirindhorniae K. & S. S. Larsen
เอ้ืองศรีประจิม Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen& P.Suksathan
เอื้องศรีอาคเนย์ Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) 
H.A.Pedersen & P.Suksathan
เอ้ืองศรีเชียงดาว Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & Indhamusika
กุหลาบพระนามสิรินธร Rosa Hybrid
เครือเทพรัตน์ Thepparatia thailandica Phuph.
ม่วงเทพรัตน์ Exacum affine
ชมพูสิริน (เทียนสิรินธร) Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan

พันธุ์สัตว์ในพระนามาภิไธย
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Pseudochelidon sirintarae Thonglongya
ปูเจ้าฟ้า Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน Phuwiangosaurus sirindhornae Martin, 
Buffetaut & Suteethorn
กั้งเจ้าฟ้า Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr
ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, 
Murugan, Weekers & Dumont
กุ้งเจ้าฟ้า Macrobrachium sirindhorn Naiyanetr
ผีเสื้อสิรินธร Sirindhorn thailandiensis Adamski & Malikul
สกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธร genus Sirindhornia
ชันโรงสิรินธร Trigona sirindhornae Michener & Boongird
ทาร์เซียสิรินธร Tarsius sirindhornae Chaimanee, Lebrun, Yamee &  
Jaeger
 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://nstda.or.th/sci2pub/sarawit/Sarawit-Issue25-OK.pdf
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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

๖๐	พรรษารัตนราชสุดา	
วิทยาปริทรรศน์
 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘
  ดว้ยพระราชปณธิานอนัแนว่แนใ่นการยกระดบัคณุภาพ 
ชีวิตของประชาชน ทรงยึดหลักการว่ารูปแบบและวิธีการ 
ในการพัฒนาต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ  
วัฒนธรรมท้องถิ่น คติความเชื่อทางศาสนา และภูมิหลัง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทรงพระราชดำริว่าในการพัฒนา 
เรื่องใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ 
เทคโนโลยีระดับสูง 
 “๖๐ พรรษารตันราชสดุา วทิยาปรทิรรศน”์ เปน็หนงัสอื 
รวบรวมโครงการและกจิกรรมตา่งๆ อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ
ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในเลม่แบง่เปน็เนือ้หาเปน็ ๓ ดา้น 
ดังต่อไปนี้
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทรงสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้ 

และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรม 
ตา่งๆ ตัง้แตก่ารดงูาน การเขา้รบัการอบรม การทำวจิยั ตลอดจน 
การศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของ 
แต่ละคน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ กลับมาใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่
จะค้ำจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งวิทยาศาสตร์ 
และคณติศาสตรเ์ปน็ความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานทีจ่ำเปน็ จงึทรง 
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีการคิดและการลงมือปฏิบัติ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังเช่นที่ปรากฏในทุก 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึมซับ
แนวทางวิทยาศาสตร์อันมีเหตุมีผลเป็นวิถีชีวิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
 ทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ผู้พิการ ผู้ต้องขัง 
เดก็ปว่ยในโรงพยาบาล ตลอดจนเดก็ออทสิตกิและเดก็ทีม่คีวาม 
บกพร่องทางสติปัญญา ทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้

จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ราคาเล่มละ ๔๙๙ บาท
จำนวน ๒๕๓ หน้า

ฉบับที่  26พฤษภาคม 2558
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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 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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ชื่อ/สกุล ......................................................................................................................................................................................................................................................

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

โทรศัพท์ ...........................................................................................E-mail (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 .........../............./....................

กองบรรณาธิการ  สาระวิทย์ 

ฝา่ยส่ือวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรสาร 0 2564 7016      

e-mail: sarawit@nstda.or.th

สมัครสมาชิกส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

คำคม นักวิทย์
นำช ัย ช ีวว ิวรรธน์

ริชาร์ด ไฟยน์แมน 
(ค.ศ. 1918-1988)

 นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1965 เขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปไว้หลายเล่ม ตัวอย่างเล่มที่โด่งดังและแปล 
เป็นไทยแล้ว คือ ไฟยน์แมน อัจฉริยะโลกฟิสิกส์ (Surely You’re Joking, Mr. Feynman!) เขามีชื่อเสียงมากขนาดที่ติดอันดับนักฟิสิกส์หนึ่งในสิบคนที่เก่งที่สุด 
ตลอดกาล (จัดโดยวารสาร Physics World ของอังกฤษ) เขาเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเรื่องนาโนเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไขต้นเหตุของปัญหา 
โศกนาฏกรรมยานกระสวยอวกาศแชลเลนเจอร์ระเบิดได้ 

http://www.ozonefilm.com/images/nano/richard_feynman.jpg

Philosophy of science is about as useful to 
scientists as ornithology to birds 

- Richard Feynman 

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็มีประโยชน์กับนักวิทยาศาสตร์ 
เท่าๆ กับที่วิชาปักษีวิทยามีประโยชน์กับนกนั่นแหละ 

- ริชาร์ด ไฟยน์แมน


